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BEVEZETÉS 

A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában 

betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt 

maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja (makro-, szimbó-

lum- és részecskeszint) nyújt a tanulók absztrakciós készségének fejlesztésében. Az oktatás 

minden szakaszában törekedni kell az élményszerűségre, a tanulók számára releváns és érdekes 

problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás elsajátítá-

sának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a tanulók 

tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok megér-

téséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásárlási és 

anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető környezet meg-

óvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása. 

Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához viszo-

nyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek) is. El-

kerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek, 

primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a kémiai fogalmak 

néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, részecske- és szimbólum-

szintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és korszerű jelentésének ellentmon-

dásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő jelentése, a tudományos és 

a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti modelljeinek egymást kiegé-

szítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló gondolkodásának megismerése, a fo-

galmi megértési problémák feltárása és a metafogalmi tudás kialakítása. A kémia ismeretanya-

gát – a tanulók érdeklődési körétől függően – több szinten lehet megfogalmazni.  

A hatosztályos gimnáziumok alapvetően a tehetséggondozás színterei, ahol sokkal jobban épít-

hetünk a tanulók motiváltságára, az ismeretek és összefüggések mélyebb megértésének az igé-

nyére. Ez ugyanakkor nem jelentheti olyan tartalmak tanítását, amely nem igazodik a korosztály 

gondolkodásmódjához és érdeklődéséhez. A tananyag felépítése alapvetően egyezik a hagyo-

mányos általános és középiskolákéval, az egyes évfolyamokon az anyagrészek tartalmi mély-

ségében azonban vannak változások. E tanterv a tananyag sorrendjében törekszik a linearitásra, 

ami lehetővé teszi az adott időkeretek között a hatékonyabb tananyag-feldolgozást, a felesleges 

ismétlések elkerülését, az eredményesebb tanulást. Jelen kerettanterv a mindenki számára szük-

séges tartalmakat és fejlesztési célokat tartalmazza. 



A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fej-

leszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli 

a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben megje-

lenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt természettudományos 

információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a kémiá-

hoz kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai tulajdon-

ságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos médiatartal-

makat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy csoportban 

dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és korosztálya 

számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott ada-

tok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen ér-

telmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző 

témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, 

felelős és etikus módon. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakor-

latot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott dön-

tések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvég-

zendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége.  Az elemzések során 

összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb általánosí-

tásokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a cso-

portos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a 

tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez kü-

lönböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői 

szerepet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A ta-

nuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző 



médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a ta-

pasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége 

során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a fel-

adatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a 

hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez 

mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. Haté-

konyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját meg-

védve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

ÉRTÉKELÉS 

A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő objektív tájé-

koztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön a ta-

nulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon követé-

sére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak meghatározására, amennyi-

ben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. A tanulást és annak eredményességét befolyásoló pe-

dagógiai tevékenység során végzett értékelésnek adatokra és tényekre kell támaszkodnia. Az 

erre alapozott értékelés segíti a tanulót további tanulási módszereinek, technikáiknak meghatá-

rozásában. 

Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló előzetes tu-

dását, aktuális fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori sajátosságait, az érté-

kelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat. Ennek érdekében a ki-

induló állapot értékelése (diagnosztikus mérés) egy tanítási óra, tanulási egység, téma vagy 

program megkezdése előtt végzett adatgyűjtés. A diagnosztikus értékelés kiterjedhet a tanulók 

meglévő tartalmi tudására, aktuális készség- és képességfejlődési szintjére, hozzáállására, vi-

szonyulására. Az értékelés során figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a ta-

nulás korábbi és aktuális környezeti tényezőiről rendelkezésre álló információkat, továbbá a 

pedagógiai célokat. Az eredmények visszajelzésével a pedagógus útmutatást tud adni a tanuló-

nak a tanulást várhatóan leghatékonyabban segítő tanulási módokról. 

A tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett információgyűjtés, a 

fejlesztő, tanulást segítő értékelés és ennek visszajelzése akkor éri el a kívánt hatást, ha az a 



tanuló számára az értékelést követően rövid időn belül megismerhető. A tanulási folyamat rend-

szeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a tanuló fejlődésének folyamatos nyomon kö-

vetését. 

Mindkét értékelési típus (a kiinduló állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató értékelés) 

önfejlesztésre és kitartásra ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának gyakori, inter-

aktív módon történő visszajelzésével. Célja a tanuló erősségeinek és hiányosságainak felmé-

rése, valamint az éppen kihívást jelentő célok meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gya-

korlatnak a célok eléréséhez történő igazítása. Az összegző értékelés célja annak megállapítása, 

hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a készségek elsajátí-

tásának szintje milyen mértékben felel meg a célként kitűzött tanulási eredményeknek. Az ösz-

szegző értékelés minősítő jellegű, de lehet részletes szöveges értékelés is, amely rendelkezik a 

fejlesztő, tanulástámogató értékelés jellemzőivel. (NAT 2020) 

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

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

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazás-

sal való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell ta-

lálni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania 

az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Töre-

kedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek 

legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell 

kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konk-

rét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Formái: 

– szóbeli felelet, 

– feladatlapok értékelése, 

– tesztek, dolgozatok osztályozása, 

– rajzok készítése, 

– modellek összeállítása, 

– számítási feladatok megoldása, 

– kísérleti tevékenység minősítése, 

– kiselőadások tartása, 

– munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 



– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal 

történő elismerése, 

– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, 

jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 

HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, 7. - 10. ÉVFOLYAM 

A tantárgy heti óraszáma: 1,5 + 1,5 

7–8. évfolyam 

A kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, a ter-

mészettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának a társadalom és az egyén 

életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók számára releváns problé-

mák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködé-

sével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfi-

gyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való ismerkedés közben a tanulók olyan 

tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, 

amely segíti őket például a háztartási teendőkben, ezen felül életmentő is lehet számukra (pél-

dául a benzingőz robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes hatása). Az elsajátí-

tott ismeretek és a természettudományos szemlélet birtokában a tanulók – majd felnőttként is – 

egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. 

A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve 

az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer jelen-

tőségének és használhatóságának megismerése. Ebben a szakaszban kezdődik el a részecske-

szemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv el-

méletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet kialakítása jól megválasztott, egyszerű kísérletek-

kel, valamint különböző modellek használatával történik. A modelleknek fontos szerepe van a 

részecskeszint és a makroszint kapcsolatának megértésében, valamint a szimbólumszint kiala-

kításában. Már ebben a szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a tanulók gondolkodásá-

nak megismerésére, a fogalmi megértési problémák (tévképzetek, primitív axiómák) feltárá-

sára. 

A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes tu-

dására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái felől 



történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul hasz-

nált fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos szempontból 

is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti tapasztalataira adunk 

választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket és készségeket. Ké-

sőbb az addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a mindennapi élet – gyakran 

bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.  

Ennek folytatásaként a tanulók motiváltságát kihasználva az anyagok szerkezetét és a közöttük 

végbemenő kémiai változások legalapvetőbb összefüggéseit ismerjük meg. Kapcsolatot terem-

tünk a részecske és a halmaz szerkezete, valamint az anyag tulajdonságai között. Megismerjük 

a kémiai reakciók alapvető típusait, valamint a kémiai változások szimbólumokkal való leírá-

sának a módját. Ezek az ismeretek megalapozzák a későbbi tartalmak összefüggéseinek a meg-

látását, a diákok motiváltságának a fenntartását, valamint a tehetséges tanulók kibontakozását. 

Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne szá-

raz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák felvetésével, 

kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti fogékonyságát növel-

hetjük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó kémiai 

jellegű hírek (pl. szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díj-átadás, 

környezetkárosítások stb.) megbeszélésére. 

A 2020-as NAT szerint „ A kémia tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanuló 

számára releváns problémák, életszerű helyzetek során megjelenő kémiai vonatkozások meg-

ismerésének, amit a tanuló aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – 

kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével célszerű elérni.” En-

nek megfelelően a 7. és 8. évfolyamon nagy hangsúlyt fektetünk a kísérletezésre, s ezt hetente 

fél tanóra alkalommal csoportbontásban szeretnénk megvalósítani. 

A tanterv tartalmazza a kerettantervben megjelölt művelődési anyagot. Tartalmának 

elrendezésével, feldolgozásmódjával lehetővé kívánja tenni, hogy a tanulók életkori 

sajátosságait maximálisan figyelembe véve lehetővé váljék a továbbhaladás feltételeinek 

biztosítása. 

A 7–8. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 



Témakör neve Javasolt óra-

szám (keret-

tanterv) 

Helyi tan-

terv óraszá-

mai 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 12 12 

Az anyagi halmazok 12 12 

Az atomok szerkezete 10 10 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 17 17 

Kémiai reakciók 17 17 

Kémia a természetben 15 23 

Kémia a mindennapokban 19 28 

Összes óraszám: 102 119 

Ezek az óraszámok kiegészülnek a témahetek (fenntartha-

tóság, pénz7) megfelelő óraszámaival: 9. évfolyam: 4 óra, 

10. évfolyam 3 óra  

 7  

Összóraszám:  126 

A KÉMIA TANTÁRGY ÓRATERVE 

 7. évf. 8. évf. 

Heti óraszám: 1,5  2 

Évfolyamok óraszáma: 51+3  68+4 

7. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

1. 
A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

12 óra 

2. Az anyagi halmazok 12 óra 

3. Az atomok szerkezete 10 óra 

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 17 óra 

 Témahetek: fenntarthatóság, pénz7 3 óra 

 Összesen: 54 óra 

 

Tematikai egység A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 
Órakeret 

12 óra 



Előzetes tudás 
Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, hőmérséklet-

mérés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-okta-

tási szakasz végére: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekin-

teni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon ala-

puló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekin-

teni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon ala-

puló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége az 

ókortól a mai társadalomig. A kémia 

szerepe a mindennapi életünkben. A 

kémia felosztása, főbb területei.  

 

Kémiai kísérletek 

A kísérletek célja, tervezése, rögzí-

tése, tapasztalatok és következteté-

sek. A kísérletezés közben betar-

tandó szabályok. Azonnali tenniva-

lók baleset esetén. 

 

Laboratóriumi eszközök, vegyszerek 

Alapvető laboratóriumi eszközök. 

Szilárd, folyadék- és  

gáz halmazállapotú vegyszerek táro-

lása. Vegyszerek veszélyességének 

A kémia tárgyának és a kémia kísér-

letes jellegének ismerete, a kísérlete-

zés szabályainak megértése. Egy-

szerű kísérletek szabályos és bizton-

ságos végrehajtása.  

M1: Információk a vegy- és a gyógy-

szeriparról, tudományos kutatómun-

káról 

Egy egyszerű laboratórium felépíté-

sének, anyagainak és eszközeinek 

megismerése. 

Baleseti szituációs játékok. Kísérle-

tek rögzítése a füzetben. 

Vegyszerek tulajdonságainak megfi-

gyelése, érzékszervek szerepe: szín, 

szag (kézlegyezéssel), pl. szalmiák-

szesz, oldószerek, kristályos anya-

gok. Jelölések felismerése a csoma-

golásokon, szállítóeszközökön. A la-

boratóriumi eszközök kipróbálása 

Biológia-egészségtan: íz-

lelés, szaglás, tapintás, lá-

tás. 

 

Fizika: a fehér fény szí-

nekre bontása, a látás fi-

zikai alapjai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

lehetőségek az adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 



jelölése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halmazállapotok és a kapcsolódó fi-

zikai változások 

A szilárd, a folyadék- és a gázhal-

mazállapotok jellemzése, a kapcso-

lódó fizikai változások. Olvadás-

pont, forráspont. A fázis fogalma. 

Keverékek komponenseinek szétvá-

lasztása 

 

A levegő, mint gázelegy 

A levegő térfogatszázalékos összeté-

tele. 

Néhány vizes oldat 

Édesvíz, tengervíz (sótartalma tö-

megszázalékban), vérplazma (oldott 

anyagai). 

 

Szilárd keverékek 

Szilárd keverék (pl. só és homok, vas 

és kénpor, sütőpor, bauxit, gránit, ta-

laj). 

 

 

 

Hőtermelő és hőelnyelő változások 

A változásokat kísérő hő. Hőtermelő 

és hőelnyelő folyamatok a rendszer 

egyszerű feladatokkal, pl. térfogat-

mérés főzőpohárral, mérőhengerrel, 

indikátoros híg lúgoldat híg savval, 

majd lúggal való elegyítése a szín-

változás bemutatására. Laboratóri-

umi eszközök csoportosítása a kör-

nyezettel való anyagátmenet szem-

pontjából. 

A kísérlet, a tapasztalat és a magya-

rázat megkülönböztetése; egyszerű 

modellek (golyómodellt) használata 

az anyagot felépítő kémiai részecs-

kék modellezésére. 

halmazállapot-változások megisme-

rése, konkrét példák megnevezése a 

természetből (légköri jelenségek) és 

a mindennapokból.  

a keverékek alkotórészeinek az alko-

tórészek egyedi tulajdonságai alap-

ján való szétválasztása, konkrét pél-

dák ismerete az elválasztási művele-

tekre (pl. Oldás, kristályosítás, ülepí-

tés, dekantálás, szűrés, bepárlás, 

mágneses elválasztás, desztilláció, 

adszorpció), néhány köznapi anyag 

legfontosabb tulajdonságai és az 

anyagok vizsgálatának egyszerű 

módszerei 

 

Információk a levegő komponensei-

nek szétválasztásáról. 

Sós homokból só kioldása, majd be-

párlás után kristályosítása. Informá-

ciók az étkezési só tengervízből tör-

ténő előállításáról. 

Valamilyen szilárd keverék kompo-

nenseinek vizsgálata, kimutatása. 

 

Égés bemutatása. Hőelnyelő változá-

sok bemutatása hőmérséklet mérése 

mellett, pl. oldószer párolgása, hőel-

nyelő oldódás. Információk a párol-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika: tömeg, térfogat, 

sűrűség, energia, halmaz-

állapotok jellemzése, 

egyensúlyi állapotra tö-

rekvés, termikus egyen-

súly, olvadáspont, forrás-

pont, hőmérséklet, nyo-

más, mágnesesség, hő-

mérséklet mérése, sűrű-

ség mérése és mértékegy-

sége, testek úszása, lég-

nyomás mérése, tömeg-

mérés, térfogatmérés. 

 

Földrajz: vizek, talajtípu-

sok. 

 

 



és a környezet szempontjából. 

Exoterm és endoterm fizikai és ké-

miai változások 

 

Az anyagmegmaradás törvénye 

gás szerepéről az emberi test hősza-

bályozásában. 

Az anyagmegmaradás törvényének 

tömegméréssel való demonstrálása, 

pl. színes csapadékképződési reakci-

ókban. 

Tanulókísérlet; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi 

jelölés, anyagi halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-válto-

zások, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm és 

exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési módszerek, tömeg, térfogat, sűrű-

ség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció 

 

Tematikai egység Az anyagi halmazok 
Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 
Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, halmaz-

állapot-változások, keverékek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-okta-

tási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen 

került előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyan-

olyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélyte-

len, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyü-

letekkel és keverékekkel kapcsolatban; 

 a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

 tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

 részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok össze-

tételét; 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra.. 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Részecskeszemlélet a kémiában 

Az atom szó eredete és a daltoni 

atommodell. Az egyedi részecskék 

A részecskeszemlélet elsajátítása. 

Képletek szerkesztése. 

M: Diffúziós kísérletek: pl. szagok, 

Biológia-egészségtan: 

emberi testhőmérséklet 



láthatatlansága, modern műszerekkel 

való érzékelhetőségük. A részecskék 

méretének és számának szemléletes 

tárgyalása. 

 

Elemek, vegyületek 

A kémiailag tiszta anyag fogalma. 

Azonos/különböző atomokból álló 

kémiailag tiszta anyagok: ele-

mek/vegyületek. Az elemek jelölése 

vegyjelekkel (Berzelius). Több azo-

nos atomból álló részecskék képlete. 

Vegyületek jelölése képletekkel. A 

mennyiségi viszony és az alsó index 

jelentése. 

 

Molekulák 

A molekula, mint atomokból álló ön-

álló részecske. A molekulákat össze-

tartó erők (részletek nélkül). 

illatok terjedése a levegőben, színes 

kristályos anyag oldódása vízben. 

A vegyjelek gyakorlása az eddig 

megismert elemeken, újabb elemek 

bevezetése, pl. az ókor hét féme, ér-

dekes elemfelfedezések története. Az 

eddig megismert vegyületek vegyje-

lekkel való felírása, bemutatása. 

Egyszerű molekulák szemléltetése 

modellekkel vagy számítógépes gra-

fika segítségével. Molekulamodellek 

építése. Műszeres felvételek moleku-

lákról. 

szabályozása, légkör, ta-

laj és termőképessége. 

 

Fizika: tömeg, térfogat, 

sűrűség, energia, halmaz-

állapotok jellemzése, 

egyensúlyi állapotra tö-

rekvés, termikus egyen-

súly, olvadáspont, forrás-

pont, hőmérséklet, nyo-

más, mágnesesség, hő-

mérséklet mérése, sűrű-

ség mérése és mértékegy-

sége, testek úszása, lég-

nyomás mérése, tömeg-

mérés, térfogatmérés. 

 

Földrajz: vizek, talajtípu-

sok. 

 

Matematika: százalék-

számítás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: őskorban, ókorban 

ismert fémek. 

Halmazállapotok és a kapcsolódó fi-

zikai változások 

A szilárd, a folyadék- és a gázhal-

mazállapotok jellemzése, a kapcso-

lódó fizikai változások. Olvadás-

pont, forráspont. A fázis fogalma. 

 

Hőtermelő és hőelnyelő változások 

A változásokat kísérő hő. Hőtermelő 

és hőelnyelő folyamatok a rendszer 

és a környezet szempontjából. 

Exoterm és endoterm fizikai és ké-

miai változások 

 

Az anyagmegmaradás törvénye 

 

A fizikai és a kémiai változások jel-

lemzése, megkülönböztetésük. M: 

Olvadás- és forráspont mérése. Jód 

szublimációja. Illékonyság szerves 

oldószereken bemutatva, pl. etanol. 

Kétfázisú rendszerek bemutatása: 

jég és más anyag olvadása, a szilárd 

és a folyadékfázisok sűrűsége. 

Pl. vaspor és kénpor keverékének 

szétválasztása mágnessel, illetve 

összeolvasztása. 

Égés bemutatása. Hőelnyelő változá-

sok bemutatása hőmérséklet mérése 

mellett, pl. oldószer párolgása, hőel-

nyelő oldódás. Információk a párol-

gás szerepéről az emberi test hősza-

bályozásában. 

Az anyagmegmaradás törvényének 

tömegméréssel való demonstrálása, 

pl. színes csapadékképződési reakci-

ókban. 

Tanulókísérlet; 

Egyszerű számítási feladatok az 



anyagmegmaradás (tömegmegmara-

dás) felhasználásával. 

Komponens 

Komponens (összetevő), a kompo-

nensek száma. A komponensek vál-

tozó aránya. 

 

Elegyek és összetételük 

Gáz- és folyadékelegyek. Elegyek 

összetétele: tömegszázalék, térfogat-

százalék. Tömegmérés, térfogatmé-

rés. A teljes tömeg egyenlő az össze-

tevők tömegének összegével, térfo-

gat esetén ez nem mindig igaz. 

 

Oldatok 

Oldhatóság. Telített oldat. Az oldha-

tóság változása a hőmérséklettel. 

Rosszul oldódó anyagok. A „hasonló 

a hasonlóban oldódik jól” elv. 

Az oldatok töménysége, tömegszá-

zalék 

Elegyek és oldatok összetételének 

értelmezése. Összetételre vonatkozó 

számítási feladatok megoldása. 

M: Többfázisú keverékek előállí-

tása: pl. porkeverékek, nem elegyedő 

folyadékok, korlátozottan oldódó 

anyagok, lőpor. 

Szörp, ecetes víz, víz-alkohol elegy 

készítése. Egyszerű számítási felada-

tok tömeg- és térfogatszázalékra, pl. 

üdítőital cukortartalmának, ételecet 

ecetsavtartalmának, bor alkoholtar-

talmának számolása. 

Valódi oldatok és kolloidok; 

Adott tömegszázalékú vizes oldatok 

készítése pl. cukorból, illetve kony-

hasóból. Anyagok oldása vízben és 

étolajban. 

Tanulókísérlet; 

 Információk gázok oldódásának hő-

mérséklet- és nyomásfüggéséről pél-

dákkal (pl. keszonbetegség, magas-

hegyi kisebb légnyomás következ-

ményei). 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, 

szerves vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott anyag, 

oldószer, oldódás, oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, te-

lített oldat, fiziológiás sóoldat, rendszer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens, 

levegő, ötvözetek 

 

  



Tematikai egység Az atomok szerkezete 
Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás 
Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, halmaz-

állapot-változások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-okta-

tási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon ala-

puló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekin-

teni; 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektro-

nok számával (Bohr-féle atommodell); 

 tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és 

ionképzés során; 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, 

ismeri az izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lénye-

gét, és példát mond a radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükséges-

ségét, és egyszerű számításokat végez m, n és M segítségével; 

 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, re-

latív atomtömeg), alkalmazza a periódusszám és a (fő) csoportszám jelen-

tését a héjak és a vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a periódusos 

rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat alkotó elemek vegy-

jelét. 

 

  



Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az atom felépítése  

Atommodellek a Bohr-modellig. 

Atommag és elektronok. Elektronok 

felosztása törzs- és vegyértékelektro-

nokra. Vegyértékelektronok jelölése 

a vegyjel mellett pontokkal, elekt-

ronpár esetén vonallal. 

 

A periódusos rendszer 

Története (Mengyelejev), felépítése. 

A vegyértékelektronok száma és a 

kémiai tulajdonságok összefüggése a 

periódusos rendszer 1., 2. és 13–18. 

(régebben főcsoportoknak nevezett) 

csoportjaiban. Fémek, nemfémek, 

félfémek elhelyezkedése a periódu-

sos rendszerben. Magyar vonatko-

zású elemek (Müller Ferenc, Hevesy 

György). Nemesgázok elektronszer-

kezete. 

 

Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és mér-

tékegysége. Avogadro-állandó. 

Atomtömeg, moláris tömeg és mér-

tékegysége, kapcsolata a fizikában 

megismert tömeg mértékegységével. 

A periódusos rendszer szerepének és 

az anyagmennyiség fogalmának a 

megértése. Képletek szerkesztése, 

anyagmennyiségre vonatkozó számí-

tási feladatok megoldása. 

M: Vegyértékelektronok jelölésének 

gyakorlása. 

Információ a nemesgázok kémiai vi-

selkedéséről. 

Az elemek moláris tömegének meg-

adása a periódusos rendszerből leol-

vasott atomtömegek alapján. Vegyü-

letek moláris tömegének kiszámítása 

az elemek moláris tömegéből. A ki-

indulási anyagok és a reakciótermé-

kek anyagmennyiségeire és tömege-

ire vonatkozó egyszerű számítási fel-

adatok. 

A 6·1023 db részecskeszám nagysá-

gának érzékeltetése szemléletes ha-

sonlatokkal. 

Fizika: tömeg, töltés, 

áramvezetés, természet 

méretviszonyai, atomi 

méretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, izotópok, 

vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, mo-

láris tömeg, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, nemesgáz-

szerkezet, vegyjel, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, nemesgá-

zok 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyiség, 

ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só. 

 

Tematikai egység Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 
Órakeret  

17 óra 

Előzetes tudás Az atom felépítése, vegyértékelektron-szerkezete 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon ala-

puló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekin-

teni; 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, mo-

lekula és ion között; 

 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az ato-

mokat, molekulákat és ionokat; 

 ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

 tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és 

ionképzés során; 

 érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, 

CO2), és fel tudja írni a képletüket; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogal-

mát, és érti a kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és 

polaritása szerint, megalkotja egyszerű molekulák szerkezeti képletét, is-

meri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, síkháromszög, tetraéder, 

piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák polari-

tása szempontjából; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai kö-

zötti alapvető összefüggéseket; 

 érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl‒, O2‒), és 

analógiás gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemek-

ből képződő ionok képletére; 

 érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kiala-

kulásának és a fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a 

fémek kristályszerkezete és fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák 

segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes tulajdonságokat, összehason-

lításokat végez; 

 ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxi-

gén, nitrogén, víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-

klorid); 

 érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák kö-

zött gyengébb kémiai kötések alakulhatnak ki. 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, 

ismeri az izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lénye-

gét, és példát mond a radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükséges-

ségét, és egyszerű számításokat végez m, n és M segítségével; 



 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, re-

latív atomtömeg), alkalmazza a periódusszám és a (fő) csoportszám jelen-

tését a héjak és a vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a periódusos 

rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat alkotó elemek vegy-

jelét. 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Kötéstípusok: első-és másodrendű 

kötőerők 

Kémiai részecskék. 

 
 

Egyszerű ionok képződése 

A nemesgáz-elektronszerkezet el-

érése elektronok leadásával, illetve 

felvételével: kation, illetve anion 

képződése. Ionos kötés. Ionos ve-

gyületek képletének jelentése. 

 

Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet el-

érése az atomok közötti közös kötő 

elektronpár létrehozásával. Egysze-

res és többszörös kovalens kötés. 

Kötő és nemkötő elektronpárok, jelö-

lésük vonallal. Molekulák és össze-

tett ionok kialakulása.  

Poláris és apoláris kovalens kötés 

molekulában, atomkristályban 

 

Fémes kötés  

Fémek és nemfémek megkülönböz-

tetése tulajdonságaik alapján. Fémek 

jellemző tulajdonságai. A fémes kö-

tés, az áramvezetés értelmezése az 

atomok közös, könnyen elmozduló 

elektronjai alapján. Könnyűfémek, 

nehézfémek, ötvözetek. 

A kémiai kötések alapján kialakuló 

kristályrács típusok. 

Az ionos, kovalens és fémes kötés is-

merete, valamint a köztük levő kü-

lönbség megértése. Képletek szer-

kesztése. Egyszerű molekulák szer-

kezetének felírása az atomok vegyér-

ték-elektronszerkezetének ismereté-

ben az oktettelv felhasználásával. 

Összetételre vonatkozó számítási fel-

adatok megoldása. 

 M: Az olvadáspont, a forráspont, 

valamint oldhatósági adatok 

elemzése, kapcsolat keresése az 

anyag szerkezete és tulajdonsá-

gai között 

 Egyszerű kísérletek molekula-, 

atom-, fém- és ionrácsos anya-

gok tulajdonságainak összeha-

sonlítására (pl. a kén, a kvarc, a 

vas, illetve a nátrium-klorid ösz-

szehasonlítása), a várható ta-

pasztalatok megjóslása, majd 

összevetése a tényleges tapaszta-

latokkal, a tapasztalatok tábláza-

tos összefoglalása 

 A pontos és részletes megfigye-

lés fejlesztése a kén olvasztásos 

kísérlete segítségével 

 Szilárd kősó és a sóoldat vezető-

képességének vizsgálata, előze-

tes becslés a bekövetkező tapasz-

talatokkal kapcsolatban, a ta-

pasztalatok alapján következte-

tések levonása 



 

Só képződéséhez vezető reakció-

egyenletek írásának gyakorlása a 

vegyértékelektronok számának fi-

gyelembevételével (a periódusos 

rendszer segítségével). Ionos vegyü-

letek képletének szerkesztése. Ionos 

vegyületek tömegszázalékos össze-

tételének kiszámítása. 

Molekulák elektronszerkezeti kép-

lettel való ábrázolása, kötő és nem-

kötő elektronpárok feltüntetésével. 

Példák összetett ionokra, elnevezé-

sükre. 

Összetett ionok keletkezésével járó 

kísérletek, pl. alkáli- és alkáliföldfé-

mek reakciója vízzel. 

Kísérletek fémekkel, pl. fémek meg-

munkálhatósága, alumínium vagy 

vaspor égetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kémiai részecske, kémiai kötés, elsőrendű kémiai kötés, másodrendű kémiai kö-

tés, molekula, elemmolekula, vegyületmolekula, ion, képlet, elektronvonzó ké-

pesség, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, kristályrács 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: megújuló és nem 

megújuló energiaforrások; vegyszerek beszerzési ára, az arany világpiaci ára. 

8. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Kémiai reakciók 17 óra 

2. Kémia a természetben 23 óra 

3. Kémia a mindennapokban 28 óra 

 Témahetek: fenntarthatóság, pénz7 4 óra 

 Összesen: 72 óra 

 



Tematikai egység A kémiai reakciók típusai 
Órakeret  

17 óra 

Előzetes tudás 
Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett és biz-

tonságos kísérletezési képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (üt-

közés, energia); 

 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a rea-

gáló és a képződő anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefo-

lyása, iránya, a reakcióban részt vevő anyagok halmazállapota szerint; 

 ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. 

égési reakciók, egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszin-

tézis); 

 ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lénye-

gét; 

 ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

 ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-

bázis elmélete alapján értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és 

bázisok erősségének és értékűségének jelentését, konkrét példát mond 

ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis tulajdonságait, ismeri az autop-

rotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;  

 konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és 

oxigénleadás alapján, ismeri a redoxireakciók tágabb értelmezését elekt-

ronátmenet alapján is, konkrét példákon bemutatja a redoxireakciót, eldönti 

egy egyszerű redoxireakció egyenlete ismeretében az elektronátadás irá-

nyát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert és a redukálószert; 

 ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióálló-

ságuk alapján, érti a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvéde-

lem módjait. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Egyesülés 

Egyesülés fogalma, példák. 

 

Az egyesülés, bomlás, égés, oxidá-

ció, redukció ismerete, ezekkel kap-

csolatos egyenletek rendezése, kísér-

Biológia-egészségtan: 

anyagcsere. 

 



Bomlás 

Bomlás fogalma, példák. 

 

Gyors égés, lassú égés, oxidáció, re-

dukció 

Az égés mint oxigénnel történő ké-

miai reakció. Robbanás. Tökéletes 

égés, nem tökéletes égés és feltételei. 

Rozsdásodás. Korrózió. Az oxidáció 

mint oxigénfelvétel. A redukció mint 

oxigénleadás. A redukció ipari jelen-

tősége. A CO-mérgezés és elkerülhe-

tősége, a CO-jelzők fontossága. Tűz-

oltás, felelős viselkedés tűz esetén. 

Az oxidáció mint elektronleadás. A 

redukció mint elektronfelvétel. Fé-

mek redukálósora. 

letek szabályos és biztonságos végre-

hajtása. 

M: Pl. hidrogén égése, alumínium és 

jód reakciója. 

Pl. mészkő, cukor, kálium-perman-

ganát, vas-oxalát hőbomlása, vízbon-

tás. 

Pl. szén, faszén, metán (vagy más 

szénhidrogén) égésének vizsgálata. 

Égéstermékek kimutatása. Annak bi-

zonyítása, hogy oxigénben gyorsabb 

az égés. Robbanás bemutatása, pl. al-

kohol gőzével telített PET-palack 

tartalmának meggyújtása. Savval 

tisztított, tisztítatlan és olajos szög 

vízben való rozsdásodásának vizsgá-

lata. Az élő szervezetekben végbe-

menő anyagcsere-folyamatok során 

keletkező CO2-gáz kimutatása indi-

kátoros meszes vízzel. Termitreak-

ció. Levegőszabályozás gyakorlása 

Bunsen- vagy más gázégőnél: kor-

mozó és szúróláng. Izzó faszén, il-

letve víz tetején égő benzin eloltása, 

értelmezése az égés feltételeivel. Re-

akcióegyenletek írásának gyakor-

lása. 

Fizika: hő. 

Oldatok kémhatása, savak, lúgok 

Savak és lúgok, disszociációjuk vi-

zes oldatban, Brönsted-féle sav-bázis 

elmélet. pH-skála, a pH mint a savas-

ság és lúgosság mértékét kifejező 

számérték. Indikátorok. 

 

Kísérletek savakkal és lúgokkal 

Savak és lúgok alapvető reakciói. 

 

Közömbösítési reakció, sók képző-

dése 

Közömbösítés fogalma, példák 

sókra. 

Savak, lúgok és a sav-bázis reakcióik 

ismerete, ezekkel kapcsolatos egyen-

letek rendezése, kísérletek szabályos 

és biztonságos végrehajtása. 

M: Háztartási anyagok kémhatásá-

nak vizsgálata többféle indikátor se-

gítségével. 

Tanulókísérlet; 

 Növényi alapanyagú indikátor ké-

szítése. 

Kísérletek savakkal (pl. sósavval, 

ecettel) és pl. fémmel, mészkővel, to-

jáshéjjal, vízkővel.  

Információk arról, hogy a sav ron-

csolja a fogat. Kísérletek szénsavval, 

a szénsav bomlékonysága. Megfor-

dítható reakciók szemléltetése. Víz 

pH-jának meghatározása állott és 



frissen forralt víz esetén. Kísérletek 

lúgokkal, pl. NaOH-oldat pH-jának 

vizsgálata. Annak óvatos bemuta-

tása, hogy mit tesz a 0,1 mol/dm3-es 

NaOH-oldat a bőrrel. 

Különböző töménységű savoldatok 

és lúgoldatok összeöntése indikátor 

jelenlétében, a keletkező oldat kém-

hatásának és pH-értékének vizsgá-

lata. Reakcióegyenletek írásának 

gyakorlása. 

Egyszerű számítási feladatok kö-

zömbösítéshez szükséges oldat-

mennyiségekre. 

A kémiai reakciók egy általános sé-

mája 

 nemfémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: 

nemfém-oxid → nemfém-oxid 

reakciója vízzel → savoldat 

(savas kémhatás) 

 fémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: fém-

oxid → fém-oxid reakciója 

vízzel → lúgoldat (lúgos 

kémhatás)  

 savoldat és lúgoldat összeöntése 

(közömbösítési reakció) → 

sóoldat (ionvegyület, amely 

vízben jól oldódik, vagy 

csapadékként kiválik).  

 kémiai reakciók sebességének 

változása a hőmérséklettel 

(melegítés, hűtés). 

Az általánosítás képességének fej-

lesztése típusreakciók segítségével. 

M: Foszfor égetése, az égéstermék 

felfogása és vízben oldása, az oldat 

kémhatásának vizsgálata. Kalcium 

égetése, az égésterméket vízbe he-

lyezve az oldat kémhatásának vizs-

gálata. Kémcsőben lévő, indikátort is 

tartalmazó, kevés NaOH-oldathoz 

sósav adagolása az indikátor színé-

nek megváltozásáig, oldat bepárlása. 

Szódavíz (szénsavas ásványvíz) és 

meszes víz összeöntése indikátor je-

lenlétében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reak-

ció, endoterm reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, oxidáció, 

redukció, redoxireakció, sav, bázis, Brønsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter ve-

gyület, só, savas kémhatás, semleges kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, 

pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda 

 

Tematikai egység Kémia a természetben 
Órakeret  

23 óra 



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

kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen 

került előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyan-

olyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélyte-

len, mérgező vagy egészséges; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekin-

teni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon ala-

puló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

 megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti kör-

nyezet kölcsönös kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

 ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, 

a természetes vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

 érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, 

valamint a szmogoknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

 kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvé-

delmi kérdés kémiai vonatkozásairól; 

 azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, le-

vegőt, vizet és talajt szennyező forrásokra; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék 

összetételét, felhasználásának és csökkentésének lehetőségeit, különös fi-

gyelemmel a veszélyes hulladékokra; 

 konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezet-

szennyezést (pl. energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos 

vásárlás). 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása a csilla-

gokban. 

 

Légköri gázok 

A légkör összetételének ismétlése 

(N2, O2, CO2, H2O, Ar). Tulajdonsá-

gaik, légzés, fotoszintézis, üvegház-

hatás, a CO2 mérgező hatása. 

 

A légköri gázok és a légszennyezés 

kémiai vonatkozásainak ismerete, 

megértése, környezettudatos szemlé-

let kialakítása. 

M: Hidrogén égése, durranógáz-

próba. 

Annak kísérleti bemutatása, hogy az 

oxigén szükséges feltétele az égés-

nek. Lépcsős kísérlet gyertyasorral. 

Biológia-egészségtan: 

szaglás, tapintás, látás, 

környezetszennyezés, le-

vegő-, víz- és talajszeny-

nyezés, fenntarthatóság. 

 

Fizika: Naprendszer, 

atommag, a természetká-

rosítás fajtáinak fizikai 

háttere, elektromos áram. 



Levegőszennyezés 

Monitoring rendszerek, határértékek, 

riasztási értékek. Szmog. O3, SO2, 

NO, NO2, CO2, CO, szálló por 

(PM10). Tulajdonságaik. Forrásaik. 

Megelőzés, védekezés. Ózonpajzs. 

Az ózon mérgező hatása a légkör 

földfelszíni rétegében. A savas esőt 

okozó szennyezők áttekintése. 

Pl. esővíz pH-jának meghatározása. 

Szálló por kinyerése levegőből. In-

formációk az elmúlt évtizedek leve-

gővédelmi intézkedéseiről. 

 

Földrajz: ásványok, kő-

zetek, vizek, környezet-

károsító anyagok és hatá-

saik. 

Vizek 

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, 

ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, 

desztillált víz, ioncserélt víz, jég, hó. 

Összetételük, előfordulásuk, felhasz-

nálhatóságuk. A természetes vizek, 

mint élő rendszerek. 

 

Vízszennyezés 

A Föld vízkészletének terhelése ké-

miai szemmel. A természetes vizeket 

szennyező anyagok (nitrát-, foszfát-

szennyezés, olajszennyezés) és hatá-

suk az élővilágra. A szennyvíztisztí-

tás lépései. Élővizeink és az ivóvíz-

bázis védelme. 

 

Ásványok, ércek 

Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma. 

Magyarországi hegységképző kőze-

tek főbb ásványai. Mészkő, dolomit, 

szilikátásványok. Barlang- és csepp-

kőképződés. Homok, kvarc. Agyag 

és égetése. Porózus anyagok. Kő-

szén, grafit, gyémánt. Szikes talajok. 

A természetben megtalálható vala-

mint gyakorlati szempontból fontos 

alkálifém- és alkáli földfém-vegyüle-

tek 

A vizek, ásványok és ércek kémiai 

összetételének áttekintése; a víz-

szennyezés kémiai vonatkozásainak 

ismerete, megértése, környezettuda-

tos szemlélet kialakítása. 

M: Különböző vizek bepárlása, a be-

párlási maradék vizsgálata.  

Környezeti katasztrófák kémiai 

szemmel. 

Pl. ásvány- és kőzetgyűjtemény lét-

rehozása. Ércek bemutatása. Kísérle-

tek mészkővel, dolomittal és szik-

sóval, vizes oldataik kémhatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mészkő, dolomit, szóda, sziksó 

 

 

 

 

 

 

 

Alkálifémek, alkáliföldfémek és ve-

gyületeik; kősó, lúgkő,  

szóda, szódabikarbóna, trisó,  

vízkő 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, 



édes víz, sós víz, ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újra-

hasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, 

természetes szenek, megújuló energiaforrások. 

 

Tematikai egység Kémia a mindennapokban 
Órakeret  

28 óra 

Előzetes tudás 
A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai reakciók 

ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekin-

teni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon ala-

puló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen 

került előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan 

tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, 

mérgező vagy egészséges. 

 tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben 

található anyagokból állítjuk elő; 

 tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a 

táplálékunkból vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és 

vitaminok formájában; 

 tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

 képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási 

mosó- és tisztítószerek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelme-

zésére, azok felelősségteljes használatára; 

 tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. me-

szet, betont, üveget) és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

 ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, 

tudja, hogy ezekből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, mű-

anyag, textília, mosószer) készül. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A vegyész és a vegyészmérnök mun-

kája az iparban, a vegyipari termékek 

jelenléte mindennapjainkban. A 

vegyipar és a kémiai kutatás modern, 

környezetbarát irányvonalai. 

 

Vas- és acélgyártás 

A tágabban értelmezett vegyipar 

főbb ágainak, legfontosabb terméke-

inek és folyamatainak ismerete, meg-

értése, környezettudatos szemlélet 

kialakítása. 

M: Információk a vegyipar jelentősé-

géről, a vas- és acélgyártásról. 

Alumínium oxidációja a védőréteg 

 



A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. 

A vas- és acélgyártás folyamata rövi-

den. A vashulladék szerepe. 

 

Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb lépései. A 

folyamat energiaköltsége és környe-

zetterhelése. Újrahasznosítás. Az 

alumínium tulajdonságai. 

 

Üvegipar 

Homok, üveg. Az üveg tulajdonsá-

gai. Újrahasznosítás. 

 

Papírgyártás 

A folyamat néhány lépése. Fajlagos 

faigény. Újrahasznosítás. 

 

Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. Mű-

anyagok. Közös tulajdonságaik. 

leoldása után.  

Felhevített üveg formázása. Informá-

ciók az amorf szerkezetről és a hazai 

üveggyártásról. 

Információk a különféle felhaszná-

lási célú papírok előállításának kör-

nyezetterhelő hatásáról. 

Információk a biopolimerek és a mű-

anyagok szerkezetének hasonlóságá-

ról, mint egységekből felépülő óriás-

molekulákról. Információk a mű-

anyagipar nyersanyagairól. 

Energiaforrások kémiai szemmel 

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, 

nukleáris; előnyeik és hátrányaik. 

Becsült készletek. Csoportosításuk a 

felhasználás szerint. Alternatív ener-

giaforrások. 

 

Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének: metán, benzin, gáz-

olaj. Kőolaj-finomítás. A legfonto-

sabb frakciók felhasználása. Kősze-

nek fajtái, széntartalmuk, fűtőérté-

kük, koruk. Égéstermékeik. Az égés-

termékek környezeti terhelésének 

csökkentése: porleválasztás, további 

oxidáció. Szabályozott égés, 

Lambda-szonda, katalizátor. 

 

Az energiaforrások áttekintése a ké-

mia szempontjából, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

M: Robbanóelegy bemutatása, gáz-

szag. Információk a kémiai szintézi-

sek szerepéről az üzemanyagok elő-

állításánál. 

Információk az egyén energiatudatos 

viselkedési lehetőségeiről, a hazai 

olajfinomításról és a megújuló ener-

giaforrások magyarországi fölhasz-

nálásáról. 

Biológia-egészségtan: 

tudatos fogyasztói szoká-

sok, fenntarthatóság. 

 

Fizika: az energia fo-

galma, mértékegysége, 

elektromos áram. 



Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A bio-

massza fő típusai energetikai szem-

pontból. Összetételük, égéstermé-

keik. Elgázosítás, folyékony tüzelő-

anyag gyártása. A biomassza, mint 

ipari alapanyag a fosszilis források 

helyettesítésére. 

Mész 

A mészalapú építkezés körfolya-

mata: mészégetés, mészoltás, karbo-

nátosodás. A vegyületek tulajdonsá-

gai. Balesetvédelem. 

 

Gipsz és cement 

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristá-

lyos gipsz, égetett gipsz. Az égetett 

gipsz (modellgipsz) vízfelvétele, kö-

tése. Cementalapú kötőanyagok, kö-

tési idő, nedvesen tartás. 

M: Információk a mész-, a gipsz- és 

a cementalapú építkezés során zajló 

kémiai reakciók szerepéről. 

A főbb lépések bemutatása, pl. a ke-

letkező CO2-gáz kimutatása meszes 

vízzel, mészoltás kisebb mennyiség-

ben. Információk a régi mészégetés-

ről. 

Réz és nemesfémek 

A félnemesfémek és nemesfémek. A 

réz (vörösréz) és ötvözetei (sárgaréz, 

bronz). Tulajdonságaik. Tudomány-

történeti érdekességek. Az ezüst és az 

arany ún. tisztaságának jelölése. Vá-

lasztóvíz, királyvíz. 

 

Permetezés, műtrágyák 

Réz-szulfát mint növényvédő szer. 

Szerves növényvédő szerek. Adago-

lás, lebomlás, várakozási idő. Óvin-

tézkedések permetezéskor. A növé-

nyek tápanyagigénye. Műtrágyák N-

, P-, K-tartalma, vízoldékonysága, 

ennek veszélyei. 

Az egészséges táplálkozás, szenve-

délybetegségek 

Élelmiszerek összetétele, az összeté-

tellel kapcsolatos táblázatok értelme-

zése, ásványi sók és nyomelemek. 

Kémiai információk ismerete a ház-

tartásban található néhány további 

anyagról, azok biztonságos és kör-

nyezettudatos kezelése. A háztartás-

ban előforduló kémiai jellegű számí-

tások elvégzési módjának elsajátí-

tása. 

M: Réz és tömény salétromsav reak-

ciója. 

A rézgálic színe, számítási feladatok 

permetlé készítésére és műtrágya 

adagolására. Információk a valós 

műtrágyaigényről. 

 

 

 

Az egészséges életmód kémiai szem-

pontból való áttekintése, egészségtu-

datos szemlélet kialakítása. 

M: Napi tápanyagbevitel vizsgálata 

összetétel és energia szempontjából. 



Sportolók, diétázók, fogyókúrázók 

táplálkozása. Zsír- és vízoldható vita-

minok, a C-vitamin. Tartósítószerek. 

Függőség. Dohányzás, nikotin. Kát-

rány és más rákkeltő anyagok, kap-

csolatuk a tüdő betegségeivel. Alko-

holizmus és kapcsolata a máj beteg-

ségeivel. „Partidrogok”, egyéb kábí-

tószerek. 

Üdítőitalok kémhatásának, összetéte-

lének vizsgálata a címke alapján. In-

formációk Szent-Györgyi Albert 

munkásságáról. 

 

Információk a drog- és alkoholfo-

gyasztás, valamint a dohányzás ve-

szélyeiről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékki-

egészítő, mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, víz-

lágyítás, vízkőoldás, mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festék-

anyagok, növényvédő szerek, műtrágya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges 

szenek 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A vegyész és a vegyészmérnök mun-

kája az iparban, a vegyipari termékek 

jelenléte mindennapjainkban. A 

vegyipar és a kémiai kutatás modern, 

környezetbarát irányvonalai. 

 

Vas- és acélgyártás 

A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. 

A vas- és acélgyártás folyamata rövi-

den. A vashulladék szerepe. 

 

Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb lépései. A 

folyamat energiaköltsége és környe-

zetterhelése. Újrahasznosítás. Az 

alumínium tulajdonságai. 

 

Üvegipar 

Homok, üveg. Az üveg tulajdonsá-

gai. Újrahasznosítás. 

 

Papírgyártás 

A tágabban értelmezett vegyipar 

főbb ágainak, legfontosabb terméke-

inek és folyamatainak ismerete, meg-

értése, környezettudatos szemlélet 

kialakítása. 

M: Információk a vegyipar jelentősé-

géről, a vas- és acélgyártásról. 

Alumínium oxidációja a védőréteg 

leoldása után.  

Felhevített üveg formázása. Informá-

ciók az amorf szerkezetről és a hazai 

üveggyártásról. 

Információk a különféle felhaszná-

lási célú papírok előállításának kör-

nyezetterhelő hatásáról. 

Információk a biopolimerek és a mű-

anyagok szerkezetének hasonlóságá-

ról, mint egységekből felépülő óriás-

molekulákról. Információk a mű-

anyagipar nyersanyagairól. 

 



A folyamat néhány lépése. Fajlagos 

faigény. Újrahasznosítás. 

 

Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. Mű-

anyagok. Közös tulajdonságaik. 

Energiaforrások kémiai szemmel 

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, 

nukleáris; előnyeik és hátrányaik. 

Becsült készletek. Csoportosításuk a 

felhasználás szerint. Alternatív ener-

giaforrások. 

 

Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének: metán, benzin, gáz-

olaj. Kőolaj-finomítás. A legfonto-

sabb frakciók felhasználása. Kősze-

nek fajtái, széntartalmuk, fűtőérté-

kük, koruk. Égéstermékeik. Az égés-

termékek környezeti terhelésének 

csökkentése: porleválasztás, további 

oxidáció. Szabályozott égés, 

Lambda-szonda, katalizátor. 

 

Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A bio-

massza fő típusai energetikai szem-

pontból. Összetételük, égéstermé-

keik. Elgázosítás, folyékony tüzelő-

anyag gyártása. A biomassza mint 

ipari alapanyag a fosszilis források 

helyettesítésére. 

Az energiaforrások áttekintése a ké-

mia szempontjából, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

M: Robbanóelegy bemutatása, gáz-

szag. Információk a kémiai szintézi-

sek szerepéről az üzemanyagok elő-

állításánál. 

Információk az egyén energiatudatos 

viselkedési lehetőségeiről, a hazai 

olajfinomításról és a megújuló ener-

giaforrások magyarországi fölhasz-

nálásáról. 

Biológia-egészségtan: 

tudatos fogyasztói szoká-

sok, fenntarthatóság. 

 

Fizika: az energia fo-

galma, mértékegysége, 

elektromos áram. 

Mész 

A mészalapú építkezés körfolya-

mata: mészégetés, mészoltás, karbo-

nátosodás. A vegyületek tulajdonsá-

gai. Balesetvédelem. 

 

Gipsz és cement 

M: Információk a mész-, a gipsz- és 

a cementalapú építkezés során zajló 

kémiai reakciók szerepéről. 

A főbb lépések bemutatása, pl. a ke-

letkező CO2-gáz kimutatása meszes 

vízzel, mészoltás kisebb mennyiség-

ben. Információk a régi mészégetés-

ről. 



Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristá-

lyos gipsz, égetett gipsz. Az égetett 

gipsz (modellgipsz) vízfelvétele, kö-

tése. Cementalapú kötőanyagok, kö-

tési idő, nedvesen tartás. 

Réz és nemesfémek 

A félnemesfémek és nemesfémek. A 

réz (vörösréz) és ötvözetei (sárgaréz, 

bronz). Tulajdonságaik. Tudomány-

történeti érdekességek. Az ezüst és az 

arany ún. tisztaságának jelölése. Vá-

lasztóvíz, királyvíz. 

 

Permetezés, műtrágyák 

Réz-szulfát mint növényvédő szer. 

Szerves növényvédő szerek. Adago-

lás, lebomlás, várakozási idő. Óvin-

tézkedések permetezéskor. A növé-

nyek tápanyagigénye. Műtrágyák N-

, P-, K-tartalma, vízoldékonysága, 

ennek veszélyei. 

Az egészséges táplálkozás, szenve-

délybetegségek 

Élelmiszerek összetétele, az összeté-

tellel kapcsolatos táblázatok értelme-

zése, ásványi sók és nyomelemek. 

Sportolók, diétázók, fogyókúrázók 

táplálkozása. Zsír- és vízoldható vita-

minok, a C-vitamin. Tartósítószerek. 

Függőség. Dohányzás, nikotin. Kát-

rány és más rákkeltő anyagok, kap-

csolatuk a tüdő betegségeivel. Alko-

holizmus és kapcsolata a máj beteg-

ségeivel. „Partidrogok”, egyéb kábí-

tószerek. 

Kémiai információk ismerete a ház-

tartásban található néhány további 

anyagról, azok biztonságos és kör-

nyezettudatos kezelése. A háztartás-

ban előforduló kémiai jellegű számí-

tások elvégzési módjának elsajátí-

tása. 

M: Réz és tömény salétromsav reak-

ciója. 

A rézgálic színe, számítási feladatok 

permetlé készítésére és műtrágya 

adagolására. Információk a valós 

műtrágyaigényről. 

 

 

 

Az egészséges életmód kémiai szem-

pontból való áttekintése, egészségtu-

datos szemlélet kialakítása. 

M: Napi tápanyagbevitel vizsgálata 

összetétel és energia szempontjából. 

Üdítőitalok kémhatásának, összetéte-

lének vizsgálata a címke alapján. In-

formációk Szent-Györgyi Albert 

munkásságáról. 

 

Információk a drog- és alkoholfo-

gyasztás, valamint a dohányzás ve-

szélyeiről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékki-

egészítő, mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, víz-

lágyítás, vízkőoldás, mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festék-

anyagok, növényvédő szerek, műtrágya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges 

szenek 



A témaheteken a következő témákat járhatjuk körbe: gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, 

élelmiszer-adalék, táplálék kiegészítő, mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek környezetkárosító ha-

tásai, ezek kereskedelmi ára, helye a családi költségvetésben. 

9–10. évfolyam 

A hatosztályos gimnázium első két évében a tanulók megismerték a kísérletezés egyszerű formáit, meg-

értették a precíz megfigyelések jelentőségét, és megfelelő szintű háttérismeretet szerezhettek a jelensé-

gek tapasztalatainak a megmagyarázásához is. A kémiatanításnak ebben a szakaszában a tanulók kog-

nitív fejlettsége már lehetővé teszi az absztraktabb fogalmi gondolkodást kívánó ismeretek megértését 

és elsajátítását. Ez jó alapot ad a korábban megtanult fogalmak és ismeretek tudományos oldalról történő 

megközelítésére is, amely segíti az eddig elsajátított tudásanyag szintetizálását, egységes természettu-

dományos szemléletté rendezését, valamint megalapozza a természettudományos irányú továbbtanulást. 

A tananyag felépítése, elrendezése ezen a két évfolyamon már közelít a tudomány logikájához, de annak 

mentén még a kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás is jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a 

jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének kialakulását, 

másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is tanulni szeretnék a ké-

miát.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák használatára 

is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigye-

lésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, következtetések levonására. A 

logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a természettudományok iránt fogékony tanu-

lók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklő-

dését pedig csak úgy lehet fenntartani, ha folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket 

és a jövőjüket meghatározó kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket. 

A 9–10. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám (keret-

tanterv) 

Helyi tan-

terv óraszá-

mai 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 8 20 

Kémiai átalakulások 12 10 

A nemfémes elemek és vegyületeik 14 12 

A szén egyszerű szerves vegyületei 25 34 

Az életműködések kémiai alapjai 9 9 

A fémek és vegyületeik, elektrokémia 12 12 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 16 16 

Környezeti kémia és környezetvédelem 6 6 



Összes óraszám: 102 119 

Ezek az óraszámok kiegészülnek a témahetek (fenntartható-

ság, pénz7) megfelelő óraszámaival: 9. évfolyam: 4 óra, 10. év-

folyam 3 óra  

 7  

Összóraszám:   126 

A tantárgy óraterve 

 9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

Heti óraszám 2 1,5 

Évfolyamok óraszáma 68+4 51+3 

9. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

1 Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 20 óra 

2. Kémiai átalakulások 10 óra 

3. 
A nemfémes elemek és vegyületeik 

12 óra 

4. 
A fémek és vegyületeik, elektrokémia 

12 óra 

5. 
Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

14 óra 

 
Témahetek: fenntarthatóság, pénz7 

4 óra 

Összesen: 72 óra 

 

Tematikai egység Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris tömeg, 

fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a hasonlóban ol-

dódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek képletei. 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, keve-

rékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, hőmérsék-

let, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok töménységének meg-

adása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, kristályosodás, szmog, ad-

szorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 



céljai  egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét; 

 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolko-

dás alapjait és használja az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” el-

vet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, 

ismeri az izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lénye-

gét, és példát mond a radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükséges-

ségét, és egyszerű számításokat végez m, n és M segítségével; 

 ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell 

szintjén, tisztában van a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött 

szerepével; 

 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait; (vegyjel, rendszám, re-

latív atomtömeg), alkalmazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelen-

tését a héjak és a vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a periódusos 

rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat alkotó elemek vegy-

jelét; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogal-

mát, és érti a kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és 

polaritása szerint, megalkotja egyszerű molekulák szerkezeti képletét, is-

meri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, síkháromszög, tetraéder, 

piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák polari-

tása szempontjából; 

 meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következ-

tet a közöttük kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldható-

sági jellemzőikre, érti, hogy a moláris tömeg és a molekulák között fellépő 

másodrendű kötések minősége hogyan befolyásolja az olvadás- és forrás-

pontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai kö-

zötti alapvető összefüggéseket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét 

példákkal szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból 

való képződésének módját, tudja a nevüket, összegképletüket, érti egy ion-

vegyület képletének a megszerkesztését az azt alkotó ionok képlete alap-

ján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének jelentését, 

konkrét példák segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdon-

ságait; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kiala-

kulásának és a fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a 

fémek kristályszerkezete és fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák 

segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes tulajdonságokat, összehason-

lításokat végez; 

 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, 

ismeri ezeknek az anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, 



példákat mond minden csoport képviselőire, tudja, hogy az oldatok a ke-

verékek egy csoportja; 

 adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, 

folyadék, szilárd) tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro 

gáztörvényét, és egyszerű számításokat végez gázok térfogatával standard 

körülmények között, érti a halmazállapot-változások lényegét és energia-

változását; 

 egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással 

és oldódással kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok várható ered-

ményét; 

 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok tömény-

ségével és az oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egy-

szerű számítási feladatokat old meg az oldatok köréből (tömegszázalék, 

anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció). 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, tö-

rekvés a nemesgáz-elektronszer-

kezet elérésére. Az EN döntő sze-

repe az elsődleges kémiai kötések 

és másodlagos kölcsönhatások 

kialakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a fel-

használás közötti összefüggések al-

kalmazása. 

M: Információk a nemesgázokról. 

Kísérletek az atomos és a molekuláris 

oxigén reakciókészségének összeha-

sonlítására. Gyakorlati példák kere-

sése az egyes anyagok fizikai, illetve 

kémiai tulajdonságai és felhasználási 

lehetőségei között. 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy 

EN-különbség esetén. Az ionos 

kötés, mint erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás, és ennek következ-

ményei. 

Ionvegyületek képletének szer-

kesztése. 
M: Kísérletek ionos vegyületek kép-

ződésére. Animációk az ionvegyüle-

tek képződésekor történő elektronát-

adásról. Ionos vegyületek és csapvíz 

elektromos vezetésének vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: az 

idegrendszer működése. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek, áramve-

zetés. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú 

atomok között. Delokalizált elektro-

nok, elektromos és hővezetés, olva-

dáspont és mechanikai tulajdonsá-

gok. 

A fémek közös tulajdonságainak ér-

telmezése a fémrács jellemzői alap-

ján. 

M: Animációk és kísérletek a fémek 

elektromos vezetéséről. 

Fizika: hővezetés, olva-

dáspont, forráspont, 

áramvezetés. 

 

Vizuális kultúra: ková-

csoltvas kapuk, éksze-

rek. 



Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, kötéspo-

laritás. Kötési energia, kötéshossz. 

Atomrácsos anyagok makroszkópi-

kus tulajdonságai és felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az 

EN-különbség alapján. 

M: Animációk a kovalens kötés ki-

alakulásáról. Információk az atom-

rácsos anyagok felhasználásáról. 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika, matematika: vek-

torok. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és nem-

kötő elektronpárok. Összegképlet és 

szerkezeti képlet. A molekulák 

alakja. A molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és polaritásá-

nak megállapítása. 

M: Hagyományos és számítógépes 

molekulamodellek megtekintése és 

készítése. A molekulák összegképle-

tének kiszámítása a tömegszázalékos 

elemösszetételből. 

Fizika: töltések, pólusok. 

Másodrendű kötések és a moleku-

larács 

Másodrendű kölcsönhatások 

tiszta halmazokban. A hidrogén-

kötés szerepe az élő szervezet-

ben. A „hasonló a hasonlóban ol-

dódik jól” elv és a molekulará-

csos anyagok fizikai tulajdonsá-

gainak anyagszerkezeti magyará-

zata. A molekulatömeg és a ré-

szecskék közötti kölcsönhatások 

kapcsolata a fizikai tulajdonsá-

gokkal, illetve a felhasználható-

sággal. 

Tendenciák felismerése a másod-

rendű kölcsönhatásokkal jellemez-

hető molekularácsos anyagok fizikai 

tulajdonságai között. 

M: Kísérletek a másodrendű kötések 

fizikai tulajdonságokat befolyásoló 

hatásának szemléltetésére (pl. külön-

böző folyadékcsíkok párolgási sebes-

ségének összehasonlítása). A „zsírol-

dékony”, „vízoldékony” és „kettős 

oldékonyságú” anyagok molekulap-

olaritásának megállapítása. 

Fizika: energia és mér-

tékegysége, forrás, for-

ráspont, töltéseloszlás, 

tömegvonzás. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, töltése és 

térszerkezete. A mindennapi élet fon-

tos összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó vegyü-

letek képletének szerkesztése. 

M: Összetett ionokat tartalmazó ve-

gyületek előfordulása a természetben 

és felhasználása a háztartásban: isme-

retek felidézése és rendszerezése. 

 

Az anyagi rendszerek és csopor-

tosításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és 

zárt rendszer. A kémiailag tiszta 

anyagok, mint egykomponensű, a 

keverékek, mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén rend-

szerek. 

Ismert anyagi rendszerek és változá-

sok besorolása a megismert típu-

sokba. 

M: Gyakorlati életből vett példák ke-

resése különböző számú komponenst 

és fázist tartalmazó rendszerekre. 

Fizika: halmazállapotok, 

a halmazállapot-változá-

sokat kísérő energiavál-

tozások, belső energia, 

hő, állapotjelzők: nyo-

más, hőmérséklet, térfo-

gat. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

A valószínűsíthető halmazállapot 

megadása az anyagot alkotó részecs-

kék és kölcsönhatásaik alapján. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „Eltű-

nik, mint a kámfor”; 



halmazállapot-változásainak 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Exoterm és endoterm változások. 

M: Számítógépes animációk a hal-

mazállapot-változások modellezé-

sére. Gyakorlati példák. 

Móra Ferenc: Kincske-

reső kisködmön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avo-

gadro törvénye, moláris térfogat, 

abszolút, illetve relatív sűrűség és 

gyakorlati jelentőségük. Gázok 

diffúziója. Gázelegyek összetéte-

lének megadása, robbanási határ-

értékek. 

A gázok moláris térfogatával és rela-

tív sűrűségével, a gázelegyek össze-

tételével kapcsolatos számolások. 

M: A gázok állapotjelzői közötti ösz-

szefüggések szemléltetése (pl. fecs-

kendőben). Gázok diffúziójával kap-

csolatos kísérletek (pl. az ammónia- 

és a hidrogén-klorid-gáz). Átlagos 

moláris tömegek kiszámítása. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-di-

oxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Celsius- 

és Kelvin-skála, állapot-

jelző, gáztörvények, ki-

netikus gázmodell. 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének 

kapcsolata a forrásponttal; a for-

ráspont nyomásfüggése. Oldódás, 

oldódási sebesség, oldhatóság. 

Az oldódás és kristályképződés; 

telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok összetételé-

nek megadása (tömeg- és térfo-

gatszázalék, anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű 

oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. Egy-

szerű számolási feladatok megoldása 

az oldatokra vonatkozó összefüggé-

sek alkalmazásával. 

M: A víz forráspontja nyomásfüggé-

sének bemutatása. Modellkísérletek 

endoterm, illetve exoterm oldódásra, 

valamint kristály-kiválásra (pl. ön-

hűtő poharakban, kézmelegítőkben). 

Kísérletek és gyakorlati példák gyűj-

tése az ozmózis jelenségére (gyümöl-

csök megrepedése esőben, tartósítás 

sózással, kandírozással, hajótöröttek 

szomjhalála). 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: hő és mértékegy-

sége, hőmérséklet és 

mértékegysége, a hőmér-

séklet mérése, hőleadás, 

hőfelvétel, energia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anya-

gok; a részecskék rendezettsége. 

M: Kristályos anyagok olvadásának 

és amorf anyagok lágyulásának meg-

különböztetése kísérletekkel. 

Fizika: harmonikus rez-

gés, erők egyensúlya, 

áramvezetés. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdon-

ságai, fajtái és gyakorlati jelentő-

sége. Kolloidok stabilizálása és 

megszüntetése, háztartási és kör-

nyezeti vonatkozások. Az ad-

szorpció jelensége és jelentősége. 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek 

alkalmazása a gyakorlatban. 

M: Különféle kolloid rendszerek 

létrehozása és vizsgálata. Ad-

szorpciós kísérletek és kromato-

gráfia. Információk a szmogról, a 

ködgépekről, a szagtalanításról, a 

széntablettáról, a gázálarcokról, a 

nanotechnológiáról. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos kol-

loidok, fehérjék. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

term, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, oldhatóság, ol-

dáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, kristályos és amorf anyag, elekt-

ronegativitás, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat 

 



Tematikai egység Kémiai átalakulások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye, hő-

leadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, közömbösítés, só, 

kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, reduká-

lószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és al-

kalmazza a tömeg- és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a rea-

gáló és a képződő anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli le-

folyása, iránya, a reakcióban részt vevő anyagok halmazállapota szerint; 

 konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai 

egyenlet jelentését, ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében 

megadja egy reakció energiaváltozását, energiadiagramot rajzol, értelmez, 

ismeri a termokémia főtételét és jelentőségét a többlépéses reakciók ener-

giaváltozásának meghatározásakor; 

 érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus 

egyensúly fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehe-

tőségeit Le Châtelier elve alapján. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a ké-

miai egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódásuk 

feltételei, aktiválási energia, aktivált 

komplex. A kémiai egyenlet felírásá-

nak szabályai, a megmaradási törvé-

nyek, sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése kész-

ségszinten. Egyszerű sztöchiometriai 

számítások. 

M: Az aktiválási energia szerepének 

bemutatása kísérletekkel. Reakciók 

szilárd anyagok között és oldatban. 

Információk a Davy-lámpa működé-

séről, az atomhatékonyságról, mint a 

„zöld kémia” alapelvéről. 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: hőmérséklet, 

mozgási energia, rugal-

matlan ütközés, lendü-

let, ütközési energia, 

megmaradási törvények. 

 

Matematika: százalék-

számítás. 



A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termo-

kémiai egyenlet. Hess tétele. A 

kémiai reakciók hajtóereje az 

energiacsökkenés és a rendezett-

ségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a ház-

tartásokban. Az energiafajták át-

alakítását kísérő hőveszteség ér-

telmezése. 

Az energiamegmaradás törvényének 

alkalmazása a kémiai reakciókra. 

M: Folyamatok ábrázolása energiadi-

agramon (pl. a mészégetés, mészoltás 

és a mész megkötése, mint körfolya-

mat). Egyes tüzelőanyagok fűtőérté-

kének összehasonlítása, gázszámlán 

található mennyiségi adatok értelme-

zése. 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a bio-

kémiai folyamatok ener-

giamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia, II. főtétel, ener-

giagazdálkodás, környe-

zetvédelem. 

 

Matematika: műveletek 

negatív előjelű számok-

kal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozása a háztartásban és az 

iparban. A reakciósebesség füg-

gése a hőmérséklettől, illetve a 

koncentrációtól, katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének befo-

lyásolása a gyakorlatban. 

M: A reakciósebesség befolyásolásá-

val kapcsolatos kísérletek tervezése. 

Információk a gépkocsikban lévő ka-

talizátorokról, az enzimek alkalmazá-

sáról. 

Biológia-egészségtan: 

az enzimek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai se-

besség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi álla-

pot kialakulásának feltételei és jel-

lemzői. A tömeghatás törvénye. A Le 

Châtelier–Braun-elv és a kémiai 

egyensúlyok befolyásolásának lehe-

tőségei, ezek gyakorlati jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső hatás 

következményeinek megállapítása 

konkrét példákon. 

M: Információk az egyensúly dinami-

kus jellegének kimutatásáról (Hevesy 

György). A kémiai egyensúly befo-

lyásolását szemléltető kísérletek, szá-

mítógépes szimuláció. 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökológiai 

és biológiai egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, ener-

giaminimumra való tö-

rekvés, a folyamatok irá-

nya, a termodinamika II. 

főtétele. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma Brønsted 

szerint, sav-bázis párok, kölcsönös-

ség és viszonylagosság. 

Sav-bázis amfotéria. 

A savak és bázisok erőssége. Lúgok. 

Savmaradék ionok. A pH és az 

egyensúlyi oxóniumion, illetve hidr-

oxidion koncentráció összefüggése. 

A pH változása hígításkor és tömé-

nyítéskor. A sav-bázis indikátorok 

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

M: Erős és gyenge savak és bázisok 

vizes oldatainak páronkénti elegyí-

tése, a reagáló anyagok szerepének 

megállapítása. Kísérletek virág- és 

zöldségindikátorokkal. Saját terve-

zésű pH-skála készítése és használata 

anyagok pH-jának meghatározására. 

Információk a testfolyadékok pH-já-

ról, a „lúgosítás”-ról, mint áltudo-

mányról. Semlegesítéshez szükséges 

Biológia-egészségtan: a 

szén-dioxid oldódása , 

sav-bázis reakciók az 

élő szervezetben, kivá-

lasztás, a testfolyadékok 

kémhatása, a zuzmók 

mint indikátorok, a sa-

vas eső hatása az élővi-

lágra. 

Matematika: logaritmus. 



működése. Közömbösítés és semle-

gesítés, sók. Sóoldatok pH-ja, hidro-

lízis. Teendők sav-,illetvelúgmarás 

esetén. 

erős sav, illetve lúg anyagmennyisé-

gének számítása. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fo-

galma oxigénátmenet, illetve 

elektronátadás alapján. Az oxidá-

ciós szám és kiszámítása. Az 

elektronátmenetek és az oxidá-

ciós számok változásainak össze-

függései redoxireakciókban. Az 

oxidálószer és a redukálószer ér-

telmezése az elektronfelvételre és 

-leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Redoxi amfotéria.  

Egyszerű redoxiegyenletek rendezése 

az elektronátmenetek alapján, egy-

szerű számítási feladatok megoldása. 

Az oxidálószer, illetve a redukálószer 

megnevezése redoxireakciókban. 

M: Redoxireakciókon alapuló kí-

sérletek (pl. magnézium égése, re-

akciója sósavval, illetve réz(II)-

szulfát-oldattal). Oxidálószerek és 

redukálószerek hatását bemutató 

kísérletek. Információk a puska-

por és a robbanószerek történeté-

ről, az oxidálószerek (hipó, hiper-

mangán) és a redukálószerek 

(kén-dioxid, borkén) fertőtlenítő 

hatásáról. Kísérlettervezés: oxidá-

lószerként vagy redukálószerként 

viselkedik-e a hidrogén-peroxid 

egy adott reakcióban? 

Biológia-egészségtan: 

biológiai oxidáció, redo-

xireakciók az élő szerve-

zetben. 

 

Fizika: a töltések nagy-

sága, előjele, töltésmeg-

maradás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tűzgyújtás, tűzfegy-

verek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömeg-

megmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, 

Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeg-

hatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, hidrolízis, oxidáció – 

elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, redukálószer, oxidációs 

szám., reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve 

 

Tematikai egység A nemfémes elemek és vegyületeik 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókész-

ség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és 

poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

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

Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyezés. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat szá-

mítógépes prezentációban mutatja be. 



A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és 

fontosabb vegyületeik fizikai és kémiai sajátságait, különös tekin-

tettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 

 alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, 

kapcsolatot teremt az anyag szerkezete és tulajdonságai között; 

 ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-

klorid és a nátrium-klorid tulajdonságait; 

 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az 

oxigén allotróp módosulatát, ismeri mérgező hatását (szmogban) 

és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

 ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 

 ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és 

a salétromsavat; 

 ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságai-

kat és a foszfor gyufagyártásban betöltött szerepét; 

 összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, 

különbséget tesz a természetes és mesterséges szenek között, is-

meri a természetes szenek felhasználását, ismeri a koksz és az aktív 

szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), ismeri 

a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, va-

lamint a szénsavat és sóit, a karbonátokat. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és vegyüle-

tek jellemzésének szempontrend-

szere. 

Elemek gyakorisága a Földön és 

a világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek jellem-

zéséhez használt szempontrend-

szer használata. 

M: Képek vagy filmrészlet csilla-

gokról, bolygókról, diagramok az 

elemgyakoriságról. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: fizikai tulaj-

donságok és a halmaz-

szerkezet, atommag-

stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy párosítat-

lan elektron (stabilis oxidációs 

száma: +1) megfelelő katalizátor-

ral jó redukálószer. Nagy elektro-

negativitású atomok (oxigén, nit-

rogén, klór) molekuláris állapot-

ban is oxidálják. Kicsi, apoláris 

kétatomos molekulák, alacsony 

forráspont, kis sűrűség, nagy dif-

fúziósebesség. Előállítás. 

A médiában megjelenő informá-

ciók elemzése, kritikája, megala-

pozott véleményalkotás (pl. a 

„vízzel hajtott autó” téveszméjé-

nek kapcsán). 

M: A hidrogén laboratóriumi elő-

állítása, durranógáz-próba, égése, 

redukáló hatása réz(II)-oxiddal, 

diffúziója. Információk a hidro-

génbombáról, a nehézvízről és 

felhasználásáról, a Hindenburg 

Fizika: hidrogén-

bomba, magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: II. világhá-

ború, a Hindenburg 

léghajó katasztrófája. 



léghajó katasztrófájáról, a hidro-

génalapú tüzelőanyag-cellákról. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge diszper-

ziós kölcsönhatás, alacsony for-

ráspont, kis sűrűség, rossz vízold-

hatóság. Előfordulás. Felhaszná-

lás. 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

M: Héliumos léggömb vagy héli-

umos léghajóról készült film be-

mutatása. Argon védőgázas cso-

magolású élelmiszer bemutatása. 

Információk a keszonbetegségről, 

az egyes világítótestekről (Just 

Sándor, Bródy Imre), a levegő 

cseppfolyósításáról, a háttérsu-

gárzásról, a sugárterápiáról. 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás, fényforrá-

sok. 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal ke-

vesebb van a nemesgázokénál, 

legstabilisabb oxidációs szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal csök-

ken. Kétatomos apoláris moleku-

lák, rossz (fizikai) vízoldhatóság. 

Jellemző halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más halo-

genidekkel. Előfordulás: halo-

genidek. Előállítás. Felhasználás. 

A halogének és a halogenidek élet-

tani hatása közötti nagy különbség 

okainak megértése. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével. Bróm bemuta-

tása, kioldása brómos vízből ben-

zinnel. Információk Semmelweis 

Ignácról, a hipó összetételéről, 

felhasználásáról és annak veszé-

lyeiről, a halogénizzókról, a 

jódoldatok összetételéről és fel-

használásáról (pl. fertőtlenítés, a 

keményítő kimutatása). 

Fizika: az energiafajták 

egymásba való átalaku-

lása, elektrolízis. 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-elektronszerke-

zetű ionok, kevéssé reakcióképes. 

Ionrács, magas olvadáspont, jó 

vízoldhatóság, fehér szín. Előfor-

dulás. Felhasználás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a napi 

sóbevitellel kapcsolatos számítások, 

szemléletformálás. 

M: Információk a jódozott sóról, 

a fiziológiás sóoldatról, a túlzott 

sófogyasztásról (a magas vérnyo-

más rizikófaktora), az útsózás 

előnyös és káros hatásairól. 

Földrajz: sóbányák. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben disszo-

ciál, vizes oldata a sósav. Reak-

ciói különböző fémekkel. Előfor-

dulás. Előállítás. Felhasználás. 

A gyomorsav sósavtartalmával és 

gyomorégésre alkalmazott szódabi-

karbóna mennyiségével, valamint a 

belőle keletkező szén-dioxid térfoga-

tával, illetve vízkőoldók savtartalmá-

val kapcsolatos számítások. 

M: Klór-durranógáz, sósav-szökőkút 

bemutatása. 

Biológia-egészségtan: 

gyomornedv. 



Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, sta-

bilis oxidációs száma (-2), oxidá-

lószer. Kis, kétatomos apoláris 

molekulák, gáz, vízoldhatósága 

rossz. Szinte minden elemmel re-

agál (oxidok, hidroxidok, oxosa-

vak és sóik). Előállítás. Felhasz-

nálás. 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül 

az oktettszabály, bomlékony, 

nagy reakciókészség, erős oxidá-

lószer, mérgező gáz. A magaslég-

körben hasznos, a földfelszín kö-

zelében káros. Előállítás. Fel-

használás. 

Környezet- és egészségtudatos ma-

gatartás, médiakritikus attitűd. 

M: Az oxigén előállítása, egyszerű 

kimutatása. Oxigénnel és levegővel 

felfújt PE-zacskók égetése. Az oxi-

gén vízoldhatóságának hőmérséklet-

függését mutató grafikon elemzése. 

Információk az „oxigénnel dúsított” 

vízről (áltudomány, csalás), a vizek 

hőszennyezéséről, az ózon magas-

légkörben való kialakulásáról és 

bomlásáról (freonok, spray-k), a na-

pozás előnyeiról és hátrányairól, a 

felszínközeli ózon veszélyeiről (kap-

csolata a kipufogógázokkal, fotoké-

miai szmog, fénymásolók, lézer-

nyomtatók). 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör szer-

kezete és összetétele. 

Víz 

Poláris molekulái között hidro-

génkötések, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő és felü-

leti feszültség (Eötvös Loránd), a 

sűrűség függése a hőmérséklettől. 

Poláris anyagoknak jó oldószere. 

Redoxi- és sav-bázis reakciókban 

betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, oxidáló-

szer és redukálószer is lehet. Fel-

használás. 

Az ivóvízre megadott egészségügyi 

határértékek értelmezése, ezzel kap-

csolatos számolások, a vízszennye-

zés tudatos minimalizálása. 

M: Pl. novellaírás: „Háborúk a tiszta 

vízért”. A H2O2 bomlása katalizáto-

rok hatására, oxidáló- és redukáló ha-

tásának bemutatása, hajtincs szőkí-

tése. Információk az ásványvizekről 

és gyógyvizekről (Than Károly), a 

szennyvíztisztításról, a házi víztisz-

tító berendezésekről, a H2O2 fertőt-

lenítőszerként (Hyperol, Richter Ge-

deon) és rakétahajtóanyagként való 

alkalmazásáról. 

Biológia-egészségtan: a 

víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különleges 

tulajdonságai, a hőtágu-

lás és szerepe a termé-

szeti és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld vízkész-

lete, és annak szennyező-

dése. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, rossz 

vízoldhatóság. Égése. Előfordu-

lás. Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben ke-

véssé oldódó, mérgező gáz. A 

kén oxidációs száma (-2), redu-

A kén és szén égésekor keletkező 

kén-dioxid térfogatával, a levegő 

kén-dioxid tartalmával, az akkumu-

látorsav koncentrációjával kapcsola-

tos számolások. 

M: Kén égetése, a keletkező kén-di-

oxid színtelenítő hatásának kimuta-

tása, oldása vízben, a keletkezett ol-

dat kémhatásának vizsgálata. Külön-

böző fémek oldódása híg és tömény 

kénsavban. Információk a kőolaj 

kéntelenítéséről, a záptojásszagról, a 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók, mint indikáto-

rok, a levegő szennyezett-

sége. 



kálószer, gyenge sav, sói: szulfi-

dok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), re-

dukálószerek, mérgezők. Vízzel 

kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, belőle 

vízzel erős, oxidáló hatású kén-

sav, amely fontos ipari és labora-

tóriumi reagens, sói: szulfátok. 

kén-hidrogénes gyógyvíz ezüsték-

szerekre gyakorolt hatásáról, a szul-

fidos ércekről, a kén-dioxid és a szul-

fitok használatáról a boroshordók 

fertőtlenítésében, a savas esők hatá-

sairól, az akkumulátorsavról, a glau-

bersó, a gipsz, a rézgálic és a timsó 

felhasználásáról.  

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris mole-

kula, erős háromszoros kötés, kis 

reakciókészség, vízben rosszul 

oldódik. 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénköté-

sek, könnyen cseppfolyósítható, 

nagy párolgáshőjű gáz. Nemkötő 

elektronpár, gyenge bázis, savak-

kal ammóniumsókat képez. Szer-

ves anyagok bomlásakor keletke-

zik. Ammóniaszintézis, salétrom-

sav- és műtrágyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektro-

nok miatt nagy reakciókészség, 

NO a levegőn önként  oxidálódik 

mérgező NO2-dá, amelyből oxi-

génnel és vízzel salétromsav 

gyártható. N2O: bódító hatás. 

Felhasználás. 

 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A salétromossavban és sóiban a 

nitrogén oxidációs száma (+3), 

redukálószerek. A salétromsav-

ban és sóiban a nitrogén oxidá-

A levegő NOx-tartalmára vonatkozó 

egészségügyi határértékekkel, a mű-

trágyák összetételével kapcsolatos 

számolások. Helyi környezeti prob-

léma önálló vizsgálata. 

M: Kísérletek folyékony levegővel 

(felvételről), ammónia-szökőkút, híg 

és tömény salétromsav reakciója fé-

mekkel. A nitrátok oxidáló hatása 

(csillagszóró, görögtűz, bengálitűz, 

puskapor).  

Információk a keszonbetegségről, az 

ipari és biológiai nitrogénfixálásról, 

az NO keletkezéséről villámláskor és 

belső égésű motorokban, értágító ha-

tásáról (nitroglicerin, Viagra), a gép-

kocsi-katalizátorokról, a nitrites hús-

pácolásról, a savas esőről, a kéjgázról 

(Davy), a választóvízről és a király-

vízről, a műtrágyázás szükségességé-

ről, az eutrofizációról, a vizek nitrit-, 

illetve nitráttartalmának következ-

ményeiről, az ammónium-nitrát fel-

robbantásával elkövetett terrorcse-

lekményekről, a nitrogén körforgásá-

ról a természetben. 

Biológia-egészségtan: a 

nitrogén körforgása, a 

baktériumok szerepe a 

nitrogén körforgásban, a 

levegő és a víz szennye-

zettsége, a foszfor körfor-

gása a természetben, 

ATP, a műtrágyák hatása 

a növények fejlődésére, a 

fogak felépítése, a sejt-

hártya szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, fény. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Irinyi János. 



ciós száma (+5), erős oxidálósze-

rek. Felhasználás. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, atomjai között egy-

szeres kötések; a fehérfoszfor és 

a vörösfoszfor szerkezete és tu-

lajdonságai. Égésekor difoszfor-

pentaoxid, abból vízzel foszfor-

sav keletkezik, melynek sói a 

foszfátok. Felhasználás a háztar-

tás-ban és a mezőgazdaságban. 

A foszforvegyületek szerepe a fo-

gak és a csontok felépítésében. 

 

 

Környezettudatos és egészségtudatos 

vásárlási szokások kialakítása. 

M: A vörös- és fehérfoszfor gyulla-

dási hőmérsékletének összehasonlí-

tása, a difoszfor-pentaoxid oldása 

vízben, kémhatásának vizsgálata. A 

trisó vizes oldatának kémhatás-vizs-

gálata. Információk Irinyi Jánosról, a 

gyufa történetéről, a foszforeszkálás-

ról, a foszfátos és a foszfátmentes 

mosóporok környezeti hatásairól, az 

üdítőitalok foszforsav-tartalmáról és 

annak fogakra gyakorolt hatásáról, a 

foszfor körforgásáról a természetben. 

 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit ré-

tegrácsa és következményeik. 

Kémiai tulajdonságok. Bányásza-

tuk. Felhasználás. 

 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, 

vízben rosszul oldódó, a levegő-

vel jól elegyedő gáz. A szén oxi-

dációs száma (+2), jó redukáló-

szer (vasgyártás), éghető. Szén-

tartalmú anyagok tökéletlen égé-

sekor keletkezik. Életveszélyes, 

mérgező. 

 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikailag 

rosszul oldódó gáz. A szén oxidá-

ciós száma stabilis, redoxireakci-

óra nem hajlamos, nem éghető. 

Vízzel egyensúlyi reakcióban 

gyenge savat képez, ennek sói a 

karbonátok és a hidrogén-karbo-

nátok. Nem mérgező, de életve-

szélyes. Lúgokban karbonátok 

formájában megköthető. Előfor-

dulás (szén-dioxid kvóta). Fel-

használás. 

Érvek és ellenérvek tudományos 

megalapozottságának vizsgálata és 

vitákban való alkalmazása a klíma-

változás kapcsán. A szén-monoxid és 

a szén-dioxid térfogatával kapcsola-

tos számolások. 

M: Adszorpciós kísérletek aktív szé-

nen. Szárazjég szublimálása (felvé-

telről). Vita a klímaváltozásról. Kar-

bonátok és hidrogén-karbonátok re-

akciója savval, vizes oldatuk kémha-

tása. Információk a természetes sze-

nek keletkezéséről, felhasználásukról 

és annak környezeti problémáiról, a 

mesterséges szenek (koksz, faszén, 

orvosi szén) előállításáról és felhasz-

nálásáról, a karbonszálas horgászbo-

tokról, a „véres gyémántokról”, a 

mesterséges gyémántokról, a fulleré-

nekről és a nanocsövekről, az üveg-

házhatás előnyeiről és hátrányairól, a 

szén-monoxid és a szén-dioxid által 

okozott halálos balesetekről, a szik-

vízről (Jedlik Ányos), a szén körfor-

gásáról (fotoszintézis, biológiai oxi-

dáció). 

 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, 

Kiegyensúlyozott véleményalkotás a mesterséges anya-

gok alkalmazásának előnyeiről és hátrányairól. 



de félvezető, mikrocsipek, ötvö-

zetek. SiO2: atomrács, kvarc, ho-

mok, drágakövek, szilikátásvá-

nyok, kőzetek. Üveggyártás, víz-

üveg, építkezés. Szilikonok tulaj-

donságai és felhasználása. 

M: A „vegyész virágoskertje”, „gyurmalin” készítése. In-

formációk az üveg újrahasznosításáról, a „szilikózisról”, a 

szilikon protézisek előnyeiről és hátrányairól. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörfor-

gás. 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, lég-

szennyezés, savas eső, oxidáló hatású erős sav 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektron-

szerkezet, reakciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szim-

bólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, 

szublimáció, durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allot-

róp módosulatok, szintézis, természetes és mesterséges szenek 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik, elektrokémia 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Sav-bázis reakció, redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, 

oldatok, áramvezetés. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs 

szám (+1), erős redukálószerek, 

vízből lúgképzés közben hidro-

génfejlesztés, nemfémekkel só-

képzés. Nagy reakciókészség mi-

att előfordulás csak vegyületeik-

ben, előállítás olvadékelektrolí-

zissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos szá-

molások, balesetvédelem. 

M: Az alkálifémekről és vegyü-

leteikről korábban tanultak rend-

szerezése. Információk Davy 

munkásságáról, az alkálifém-io-

nok élettani szerepéről (pl. inger-

ületvezetés). 

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, idegrend-

szer, ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

Kicsi (de az alkálifémeknél na-

gyobb) EN, tipikus fémek, oxidá-

ciós szám (+2), erős (de az alkáli-

fémeknél gyengébb) redukáló-

szerek (reakció vízzel), nemfé-

mekkel sóképzés. Nagy reakció-

készség miatt előfordulás csak 

vegyületeikben, előállítás olva-

dékelektrolízissel. 

Mészégetéssel, mészoltással, a mész 

megkötésével kapcsolatos számolá-

sok, balesetvédelem. 

M: Az alkáli-, illetve alkáliföldfé-

mek és vegyületeik összehasonlítása 

(pl. vetélkedő). Információk az alká-

liföldfém-ionok élettani szerepéről, a 

csontritkulásról, a kalcium-tabletták-

ról, építőanyagokról. 

Biológia-egészségtan: a 

csont összetétele. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

A reakciók ipari méretekben való 

megvalósítása által okozott ne-

hézségek megértése. 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 



redukálószer, de védő oxidréteg-

gel passziválódik. Könnyűfém. 

Előfordulás. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

M: Alumínium reakciója oxigén-

nel, vízzel, sósavval és nátrium-

hidroxiddal. Információk az alu-

mínium előállításának történeté-

ről és magyar vonatkozásairól 

(„magyar ezüst”, vörösiszap-ka-

tasztrófa). 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), 

csoportban lefelé EN csökken, 

fémes jelleg nő. Felületi védőré-

teg. Felhasználás. Élettani hatás. 

Akkumulátorok szelektív gyűj-

tése fontosságának megértése. 

M: Forrasztóón, ólom olvasztása. 

Információk az ónpestisről, kon-

zervdobozokról, vízvezetékekről, 

az autó akkumulátorokról, az 

ólomkristályról, az ólomtartalmú 

festékekről. 

Fizika: elektromos el-

lenállás. 

Vascsoport, króm és mangán 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, ötvöző-

anyagok, rozsdamentes acél. Új-

rahasznosítás, szelektív gyűjtés, 

korrózióvédelem. 

Cr és Mn: vegyületeikben válto-

zatos oxidációs állapot (különféle 

szín), magas oxidációs szám ese-

tén erős oxidálószerek. 

A hulladékhasznosítás környezeti és 

gazdasági jelentőségének felisme-

rése. Vassal, acéllal és korróziójával 

kapcsolatos számolások. 

M: Pirofóros vas, vas reakciója 

savakkal. A régi alkoholszonda 

modellezése. Információk acé-

lokról, a korrózió által okozott 

károkról, a korrózióvédelemről, a 

vas biológiai jelentőségéről, a 

„hipermangán”-ról. 

Biológia-egészségtan: 

a vér. 

 
Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, ferro-

mágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: rézkor, bronzkor, 

vaskor. 

Félnemes és nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, oldódásuk 

(hiánya) savakban. Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

A félnemes- és nemesfémek tulaj-

donságai, felhasználása és értéke kö-

zötti összefüggések megértése. 

M: Rézdrót lángba tartása, patinás 

rézlemez és malachit bemutatása. In-

formációk a nemesfémek bányásza-

táról (tiszai cianidszennyezés), fel-

használásáról, újrahasznosításáról, a 

karátról, a fényképezés történetéről, 

a rézgálicot tartalmazó növényvédő-

szerekről, a rézedények használatá-

ról, a kolloid ezüst spray-ről, a lápisz 

felhasználási módjairól, az ezüst- és 

a réztárgyak tisztításáról. 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany 

szobahőmérsékleten folyadék. A 

cink híg savakkal reagál. Fel-

használás: Zn, Cd, Hg, ZnO. 

Élettani hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező tulajdonságú 

anyagok használati szabályainak be-

tartása. 

M: A higany nagy felületi fe-

szültségének szemléltetése.  
Információk a horganyzott bádogról, 



a higany (fénycsövek, régen hőmé-

rők, vérnyomásmérők, amalgám fog-

tömés, elektródok) és a kadmium 

(galvánelemek) felhasználásának 

előnyeiről és hátrányairól, híres mér-

gezési esetekről (Itai-itai betegség, 

veszélyes hulladékok). 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam). A redoxifolyamatok irá-

nya. Fémes és elektrolitos veze-

tés. 

A reakciók irányának meghatározása 

fémeket és fémionokat tartalmazó ol-

datok között. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag tárolása, 

változása levegőn, reakciók egymás 

ionjaival, savakkal, vízzel. 

Biológia-egészségtan: 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, so-

ros és párhuzamos kap-

csolás, elektromotoros 

erő. Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- és 

katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő. 

A galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek pólusainak 

megállapítása. 

M: Daniell-elem készítése, a sóhíd, 

illetve a diafragma szerepe. Két kü-

lönböző fém és gyümölcsök felhasz-

nálásával készült galvánelemek. In-

formációk Galvani és Volta kísérle-

teiről, az egyes galvánelemek össze-

tételéről, a tüzelőanyag-cellákról. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galván-

elemek felépítésének és működé-

sének összehasonlítása. Ionván-

dorlás. Anód és katód az elektro-

lízis esetén. Oldat és olvadék 

elektrolízise. Az elektrolízis gya-

korlati alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöltése. 

M: Ismeretek a ma használt galván-

lemekről és akkumulátorokról, fel-

irataik tanulmányozása. Elektrolízi-

sek (pl. cink-jodid-oldat), a vízbontó-

készülék működése. Információk a 

klóralkáli-ipar higanymentes techno-

lógiáiról. A Faraday-törvények hasz-

nálata számítási feladatokban, pl. 

alumíniumgyártás esetén. 

Fizika: feszültség, Ohm-

törvény, ellenállás, áram-

erősség, elektrolízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulladékgyűj-

tés, galvanizálás, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, galvánelem, 

elektród, akkumulátor, elektrolízis, korrózióvédelem 

 

Tematikai egység A kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 
Órakeret 

14 óra 

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

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 



 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagé-

pes applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógé-

pes prezentációban mutatja be. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pon-

tok 

 ismeri a természetben megtalál-

ható legfontosabb nyersanyago-

kat; 

 érti az anyagok átalakításának 

hasznát, valamint konkrét példá-

kat mond vegyipari termékek 

előállítására; 

 ismeri a különböző nyersanya-

gokból előállítható legfontosabb 

termékeket; 

 érti, hogy az ipari (vegyipari) ter-

melés során különféle, akár a 

környezetre vagy szervezetre ká-

ros anyagok is keletkezhetnek, 

amelyek közömbösítése, illetve 

kezelése fontos feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos vá-

sárlással és tudatos életvitellel 

képes a környezetének megóvá-

sára; 

 érti a mészkőalapú építőanyagok 

kémiai összetételét és átalakulá-

sait (mészkő, égetett mész, oltott 

mész), ismeri a beton alapvető 

összetételét, előállítását és fel-

használásának lehetőségeit, is-

meri a legfontosabb hőszigetelő 

anyagokat; 

 érti, hogy a fémek többsége a ter-

mészetben vegyületek formájá-

ban van jelen, ismeri a legfonto-

sabb redukciós eljárásokat (sze-

nes, elektrokémiai redukció), is-

meri a legfontosabb ötvözeteket, 

érti az ötvözetek felhasználásá-

nak előnyeit; 

 ismeri a mindennapi életben elő-

forduló növényvédő szerek hasz-

nálatának alapvető szabályait, 

értelmezi a növényvédő szerek 

 Természettudományos problé-

mamegoldó képesség fejlesztése 

 Kommunikációs készségek fej-

lesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Digitális készségek fejlesztése 

 Tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása 

 Az egészséges életmódra neve-

lés 

 Az építőanyagok kémiája 

 A fémek előállításának módsze-

rei 

 Növényvédő szerek és műtrá-

gyák 

 A kőolaj feldolgozása 

 Műanyagok 

 Élelmiszereink és összetevőik 

 Gyógyszerek, drogok, dopping-

szerek 

 Veszélyes anyagok, mérgek, 

mérgezések 

 Mosó-, tisztító- és fertőtlenítő-

szerek 

 Tudomány és áltudomány 

Biológia-egészség-

tan: tudatos fo-

gyasztói szokások, 

fenntarthatóság. 

 

Fizika: az energia 

fogalma, mérték-

egysége, elektro-

mos áram. 



leírását, felhasználási útmutató-

ját, példát mond a növényvédő 

szerekre a múltból és a jelenből 

(bordói lé, korszerű peszticidek), 

ismeri ezek hatásának elvi alap-

jait; 

 ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-

tartalmú) műtrágyák kémiai ösz-

szetételét, előállítását és felhasz-

nálásának szükségességét; 

 ismeri a fosszilis energiahordo-

zók fogalmát és azok legfonto-

sabb képviselőit, érti a kőolaj 

ipari lepárlásának elvét, ismeri a 

legfontosabb párlatok nevét, ösz-

szetételét és felhasználási lehető-

ségeit, példát mond motorhajtó 

anyagokra, ismeri a töltőállomá-

sokon kapható üzemanyagok tí-

pusait és azok felhasználását; 

 megkülönböztetését, példát 

mond a környezetéből gyakran 

használt mosó-/tisztítószerre és 

fertőtlenítőszerre, ismeri a szap-

pan összetételét és a szappan-

gyártás módját, ismeri a hypo ké-

miai összetételét és felhasználási 

módját, érti a mosószerek mosó-

aktív komponenseinek (a felület-

aktív részecskéknek) a mosásban 

betöltött szerepét; 

 ismeri a kemény víz és a lágy víz 

közötti különbséget, érti a ke-

mény víz és egyes mosószerek 

közötti kölcsönhatás (kicsapó-

dás) folyamatát; 

 érti a különbséget a tudomá-

nyos és az áltudományos in-

formációk között, konkrét pél-

dát mond a köznapi életből tu-

dományos és áltudományos is-

meretekre, információkra; 

 ismeri a tudományos megkö-

zelítés lényegét (objektivitás, 

reprodukálhatóság, ellenőriz-

hetőség, bizonyíthatóság); 



 látja az áltudományos megközelí-

tés lényegét (feltételezés, szubjek-

tivitás, bizonyítatlanság), felis-

meri az áltudományosságra utaló 

legfontosabb jeleket. 

Fogalmak mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és 

mesterséges alapú műanyag, vízkeménység, felületaktív 

anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 

 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: energiatakarékos-

ság, energiagazdálkodás a háztartásban- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A 

témák szorosan kapcsolódnak a termokémia és a szervetlen kémia témakörhöz is. 

10. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A szén és szerves vegyületei 34 óra 

2. Az életműködések kémiai alapjai 9 óra 

3.. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 2 óra 

 Környezeti kémia és környezetvédelem 6 óra 

 Témahetek: fenntarthatóság és pénz7 3 óra 

Összesen: 54 óra 

 

Tematikai egység A szén és szerves vegyületei 
Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egyszeres és 

többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása, másodrendű kö-

tések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszer-

kezet – fizikai tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – elő-

állítás – felhasználás; 

 ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

 analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a 

funkciós csoportja ismeretében; 



 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes 

applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves 

vegyületek megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az 

okát, az egyszerűbb szerves vegyületeket szerkezeti képlettel és összeg-

képlettel jelöli; 

 ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fon-

tosabb képviselőiket, ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az 

anyagok szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron belül a for-

ráspont változásának az okát, valamint a szénhidrogének oldhatóságát, is-

meri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja az égés, a szubsztitúció és a hő-

bontás folyamatát; 

 érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

 ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerke-

zetét és fontosabb tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a 

telítetlen szénhidrogének jellemző reakciótípusait, az égést, az addíciót és 

a polimerizációt; 

 felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol 

molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illé-

kony aromás szénhidrogén mérgező; 

 példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, 

vinil-klorid, freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú 

funkciós csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsopor-

tot; 

 ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glice-

rin), azok fontosabb tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az al-

dehidek kimutatásának módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton 

tulajdonságait, felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észter-

csoportot, ismeri az egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, 

ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges tulajdonságait; 

 az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző 

tulajdonságait, tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok 

egyaránt az észterek csoportjába tartoznak; 

 szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képvi-

selőit, ismeri az aminocsoportot és az amidcsoportot. 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 



Bevezetés a szerves kémiába 

A szerves kémia tárgya (Berzelius, 

Wöhler), az organogén elemek (La-

voisier). 

A szerves vegyületek nagy száma, a 

szénatom különleges sajátosságai, 

funkciós csoport, konstitúció, izo-

méria. Összegképlet (tapasztalati és 

molekulaképlet), a szerkezeti képlet, 

a konstitúciós képlet és az egyszerű-

sített jelölési formái. A szénváz 

alakja. A szerves vegyületek elneve-

zésének lehetőségei: tudományos és 

köznapi nevek. 

Az anyagi világ egységességének el-

fogadása. A modell és képlet kapcso-

latának rögzítése, képletírás. A nevek 

értelmezése. 

M: C, H, és O és N kimutatása szer-

ves vegyületekben. Molekulamodel-

lek, szerves molekulákról készült áb-

rák, képek és képletek összehasonlí-

tása, animációk bemutatása. Az izo-

mer vegyületek tulajdonságainak 

összehasonlítása. A szerves vegyüle-

tek elnevezése néhány köznapi pél-

dán bemutatva, rövidítések, pl. E-

számok. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalkánok, 

1-8 szénatomos főlánccal rendelkező 

alkánok elnevezése, metil- és 

etilcsoport, homológ sor, általános 

képlet. 

A nyílt láncú alkánok molekulaszer-

kezete, a ciklohexán konformációja. 

Apoláris molekulák, olvadás- és for-

ráspont függése a moláris tömegtől. 

Égés, szubsztitúciós reakció halogé-

nekkel, hőbontás. A telített szénhid-

rogének előfordulása és felhaszná-

lása. A fosszilis energiahordozók 

problémái. 

Veszélyes anyagok környezetterhelő 

felhasználása szükségességének be-

látása. A földgáz robbanási határérté-

keivel és fűtőértékével kapcsolatos 

számolások. 

M: A vezetékes gáz, PB-gáz, sebben-

zin, motorbenzin, lakkbenzin, dízel-

olaj, kenőolajok. Molekulamodellek 

készítése. Kísérletek telített szénhid-

rogénekkel: pl. földgázzal felfújt mo-

sószerhab égése és sebbenzin lángjá-

nak oltása, a sebbenzin mint apoláris 

oldószer. Információk a kőolaj-fel-

dolgozásról, az üzemanyagokról, az 

oktánszámról, a cetánszámról, a meg-

újuló és a meg nem újuló energiafor-

rások előnyeiről és hátrányairól, a 

szteránvázas vegyületekről. 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi hor-

mon, rákkeltő és mutagén 

anyagok, levegőszennye-

zés, szmog, üvegházha-

tás, ózonpajzs, savas 

esők. 

 

Fizika: olvadáspont, for-

ráspont, forrás, konden-

záció, forráspontot befo-

lyásoló külső tényezők, 

hő, energiamegmaradás, 

elektromágneses sugár-

zás, poláros fény, a foton 

frekvenciája, szín és 

energia, üvegházhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, tűzoltás, 

energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és föld-

gázlelőhelyek, keletkezé-

sük, energiaipar, kau-

csukfa-ültetvények, leve-

gőszennyezés, szmog, 

globális problémák, 

üvegházhatás, ózonlyuk, 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 2-4 szénatomos főlánc-

cal, általános képlet, molekulaszer-

kezet, geometriai izoméria. Égésük, 

addíciós reakciók, polimerizáció, PE 

és PP, tulajdonságaik. Az olefinek 

előállítása. 

A háztartási műanyaghulladékok sze-

lektív gyűjtése és újrahasznosítása 

fontosságának megértése. 

M: Az etén előállítása, égése, oldó-

dás (hiánya) vízben, reakciója bró-

mos vízzel. PE vagy PP égetése, 

használatuk problémái. Geometriai 

izomerek tanulmányozása modellen. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén szerke-

zete, tulajdonságai. Polimerizáció, 

A természetes és mesterséges anya-

gok összehasonlítása. 

M: Gumi hőbontása. Paradicsomlé 



kaucsuk, vulkanizálás, a gumi és a 

műgumi szerkezete, előállítása, tu-

lajdonságai. A karotinoidok. 

reakciója brómos vízzel. Információk 

a hétköznapi gumitermékekről (pl. 

téli és nyári gumi, radír, rágógumi), 

használatuk környezetvédelmi prob-

lémáiról és a karotinoidokról. 

savas eső. 

Az acetilén 

Acetilén (etin) szerkezete, tulajdon-

ságai. Reakciói: égés, addíciós reak-

ciók, előállítása, felhasználása. 

Balesetvédelmi és munkabiztonsági 

szabályok betartása hegesztéskor. 

M: Acetilén előállítása, égetése, ol-

dódás (hiánya) vízben, oldása aceton-

ban, reakció brómos vízzel. Informá-

ciók a karbidlámpa és a disszugáz 

használatáról. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol szerkezete (Kekulé), tulaj-

donságai, szubsztitúciója, (halogé-

nezés, nitrálás), égése. Toluol 

(TNT), sztirol és polisztirol. A ben-

zol előállítása. Aromás szénhidrogé-

nek felhasználása, biológiai hatása. 

Az értéktelen kőszénkátrányból nyert 

értékes vegyipari alapanyagul szol-

gáló aromás szénhidrogének felhasz-

nálása, előnyök és veszélyek mérle-

gelése. 

M: Polisztirol égetése. Információk a 

TNT-ről és a dohányfüstben lévő aro-

más vegyületekről. 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

elnevezése, kis molekulapolaritás, 

nagy moláris tömeg, gyúlékonyság 

hiánya, erős élettani hatás.  

A halogénszármazékok jelentősége. 

A szerves halogénvegyületek kör-

nyezetszennyezésével kapcsolatos 

szövegek, hírek kritikus, önálló elem-

zése. 

M: PVC égetése, fagyasztás etil-klo-

riddal. Információk a halogénszárma-

zékok felhasználásáról és problémái-

ról (teflon, DDT, HCH, PVC, terato-

gén és mutagén hatások, lassú lebom-

lás, bioakkumuláció, savas eső, a fre-

onok kapcsolata az ózonréteg véko-

nyodásával). 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, elneve-

zésük. A metanol, az etanol, az eti-

lén-glikol és a glicerin szerkezete és 

tulajdonságai, élettani hatása. Égé-

sük, részleges oxidációjuk, semleges 

kémhatásuk, észterképződés. Alko-

holok, alkoholtartalmú italok előállí-

tása. Denaturált szesz. 

Alkoholos italok összetételére, véral-

koholszintre, metanolmérgezésre vo-

natkozó számolások, egészségtuda-

tos magatartás. 

M: Metanol vagy etanol égetése, oxi-

dációja réz(II)-oxiddal, alkoholok 

oldhatósága vízben, oldat kémhatása, 

etanol mint oldószer. Információk a 

bioetanolról, a glicerin biológiai és 

kozmetikai jelentőségéről, az etilén-

Biológia-egészségtan: az 

alkohol hatásai, erjedés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 



glikol mint fagyálló folyadék alkal-

mazásáról, mérgezésekről és borha-

misításról. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonságai. 

A fenol, mint gyenge sav, reakciója 

nátrium-hidroxiddal. A fenolok fer-

tőtlenítő, mérgező hatása. A fenolok 

mint fontos vegyipari alapanyagok. 

A szigorúan szabályozott körülmé-

nyek közötti felhasználás szükséges-

ségének megértése. 

M: Oldódásának pH-függése. Infor-

mációk a fenol egykori („karbolsav-

ként”) való alkalmazásról, a fenolok 

vízszennyező hatásáról. 

Biológia-egészségtan: 

dohányzás, cukorbeteg-

ség, biológiai oxidáció 

(citromsavciklus), Szent-

Györgyi Albert. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, szerkezete. A 

dietil-éter tulajdonságai, élettani ha-

tása, felhasználása régen és most. 

Munkabiztonsági szabályok ismerete 

és betartása. 

M: A dietil-éter mint oldószer, gőze-

inek meggyújtása. Információk az 

éteres altatásról. 

Az oxovegyületek 

Az aldehidek és a ketonok elneve-

zése, szerkezete, tulajdonságai, oxi-

dálhatósága.  

A formaldehid felhasználása (forma-

lin), mérgező hatása. Aceton, mint 

oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport re-

akciókészségbeli különbségének 

megértése. 

M: Ezüsttükör-próba és Fehling-re-

akció formalinnal és acetonnal. Oldé-

konysági próbák acetonnal. Informá-

ció a formaledhid előfordulásáról do-

hányfüstben és a nemi hormonokról. 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása érté-

kűség és a szénváz alapján, elneve-

zésük. Szerkezetük, fizikai és kémiai 

tulajdonságaik. A karbonsavak elő-

fordulása, felhasználása, jelentő-

sége. 

Felismerés: a vegyületek élettani ha-

tása nem az előállításuk módjától, ha-

nem a szerkezetük által meghatáro-

zott tulajdonságaiktól függ. 

M: Karbonsavak közömbösítése, re-

akciójuk karbonátokkal, pezsgőtab-

letta porkeverékének készítése, kar-

bonsavsók kémhatása. Információk 

Szent-Györgyi Albert és Görgey Ar-

túr munkásságával, a C-vitaminnal, a 

karbonsavak élelmiszer-ipari jelentő-

ségével, E-számaikkal és az ecetsa-

vas ételek rézedényben való tárolásá-

val kapcsolatban. 

Az észterek 

Észterképződés alkoholokból és kar-

bonsavakból, kondenzáció és hidro-

Egészséges táplálkozási szokások 

alapjainak megértése. 

M: Etil-acetát előállítása, szaga, lú-

gos hidrolízise, észter mint oldószer. 

Biológia-egészségtan: li-

pidek, sejthártya, táplál-

kozás. 



lízis. A gyümölcsészterek mint oldó-

szerek, természetes és mesterséges 

íz- és illatanyagok.  

Viaszok és biológiai funkcióik. 

Zsírok és olajok szerkezete. 

Poliészterek, poliészter műszálak. 

Szervetlen savak észterei. 

Zsírok és olajok reakciója brómos 

vízzel. 

Gyümölcsészterek szagának bemuta-

tása. Állati zsiradékokkal, olajokkal, 

margarinokkal, transz-zsírsavakkal, 

többszörösen telítetlen zsírsavakkal 

és olesztrával, az aszpirinnel és a 

kalmopyrinnel (Richter Gedeon), a 

biodízellel, a PET-palackokkal, a nit-

roglicerinnel kapcsolatos informá-

ciók. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Alfred Nobel. 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek 

A felületaktív anyagok szerkezete, 

típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, a 

vizes oldat pH-ja. Szappanfőzés. Fe-

lületaktív anyagok a kozmetikumok-

ban, az élelmiszeriparban és a sejtek-

ben.  

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok használatával 

kapcsolatos helyes szokások alapjai-

nak megértése. 

M: A „fuldokló kacsa”-kísérlet, felü-

leti hártya keletkezésének bemuta-

tása, szilárd és folyékony szappanok 

kémhatásának vizsgálata, szappanok 

habzásának függése a vízkeménység-

től és a pH-tól. Információk szilárd és 

folyékony tisztítószerekről és a velük 

kapcsolatos környezetvédelmi prob-

lémákról. 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elneve-

zése. Szerkezet és sav-bázis tulaj-

donságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jellegé-

nek felismerése élettani szempontból 

fontos vegyületekben. 

M: Aminok kémhatása, sóképzése. 

Információk a hullamérgekről, az 

amfetaminról, a morfinról (Kabay Já-

nos), aminocsoportot tartalmazó 

gyógyszerekről. 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsavak, 

színtest, vér, kiválasztás. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-

bázis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfordu-

lása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállítása, 

tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabilitása 

szerkezeti okának és jelentőségének 

megértése. 

M: Információk amidcsoportot tartal-

mazó gyógyszerekről, műanyagokról 

és a karbamid vizeletben való előfor-

dulásáról, felhasználásáról (műtrá-

gya, jégmentesítés, műanyaggyár-

tás). 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reak-

ciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, al-

dehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, aminok, amidok 

 

Tematikai egység Az életműködések kémiai alapjai 
Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, szubsztitú-

ció, aromás vegyületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, 

illetve bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit 

(kémiai összetételét, a nagyobbak alkotó molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldható-

sági tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipi-

dek legfontosabb képviselőit, felismeri azokat szerkezeti képlet alapján, 

ismeri a lipidek csoportjába tartozó vegyületek egy-egy fontos szerepét 

az élő szervezetben; 

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik 

csoportból egy-két képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggé-

seket talál a szőlőcukor szerkezete és tulajdonságai között, ismeri a ház-

tartásban található szénhidrátok besorolását a megfelelő csoportba, vala-

mint köznapi tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) és felhasználásukat, 

összehasonlítja a keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetét és tulaj-

donságait, valamint szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között; 

 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak 

általános szerkezetét és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehér-

jék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezetét, érti 

e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulását, példát mond a fehérjék 

szervezetben és élelmiszereinkben betöltött szerepére, ismeri a fehérjék 

kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elnevezése. 

Szerkezet és sav-bázis tulajdonsá-

gok. 

Az aminocsoport és bázisos jellegé-

nek felismerése élettani szempontból 

fontos vegyületekben. 

M: Aminok kémhatása, sóképzése. 

Információk a hullamérgekről, az 

Biológia-egészségtan: vi-

taminok, nukleinsavak, 

színtest, vér, kiválasztás. 



Előfordulás és felhasználás. amfetaminról, a morfinról (Kabay 

János), aminocsoportot tartalmazó 

gyógyszerekről. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-bá-

zis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfordu-

lása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállítása, 

tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabilitása 

szerkezeti okának és jelentőségének 

megértése. 

M: Információk amidcsoportot tar-

talmazó gyógyszerekről, műanya-

gokról és a karbamid vizeletben való 

előfordulásáról, felhasználásáról 

(műtrágya, jégmentesítés, műanyag-

gyártás). 

A nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, pola-

ritása, sav-bázis tulajdonságok, hid-

rogénkötések kialakulásának lehető-

sége. Előfordulásuk a biológiai 

szempontból fontos vegyületekben.  

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek vázának felismerése bio-

lógiai szempontból fontos vegyüle-

tekben. 

M: Dohányfüstben (nikotin), kábító-

szerekben, kávéban, teában, gyógy-

szerekben, hemoglobinban, kloro-

fillban, nukleinsav-bázisokban elő-

forduló heterociklikus vegyületekkel 

kapcsolatos információk. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoportjai, 

ikerionos szerkezet és következmé-

nyei. Előfordulásuk és funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak két funk-

ciós csoportja alkalmassá teszi eze-

ket stabil láncok kialakítására, míg 

az oldalláncaik okozzák a változatos-

ságot. 

M: Az esszenciális aminosavakkal, a 

vegetarianizmussal, a nátrium-gluta-

máttal, a γ-amino-vajsavval, a D-

aminosavak biológiai szerepével 

kapcsolatos információk. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

tulajdonságai, peptidkö-

tés, enzimek működése. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a pep-

tidek szerkezete (Emil Fischer). A 

fehérjék szerkezeti szintjei (Sanger, 

Pauling) és a szerkezetet stabilizáló 

kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordulása, 

biológiai jelentősége. A fehérjék ál-

tal alkotott makromolekulás kolloi-

dok jelentősége a biológiában és a 

Felismerés: a fehérjéket egyedi (álta-

lában sokféle kötéssel rögzített) szer-

kezetük teszi képessé sajátos funkci-

óik ellátására.  

M: Peptideket és fehérjéket bemu-

tató ábrák, modellek, képek, animá-

ciók értelmezése, elemzése, és/vagy 

készítése. Tojásfehérje kicsapási re-

akciói és ezek összefüggése a mérge-



háztartásban. zésekkel, illetve táplálkozással. In-

formációk az aszpartámról, a zsela-

tinról, a haj dauerolásáról, az enzi-

mek és a peptidhormonok működé-

séről. 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

A „nukleinsav” név eredete, a mo-

nonukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus konsti-

túciója, térszerkezete, a bázispárok 

között kialakuló hidrogénkötések, a 

Watson–Crick-modell.  

Felismerés: a genetikai információ 

megőrzését a maximális számú hid-

rogénkötés kialakulásának igénye 

biztosítja.  

M: Az ATP biológiai jelentőségével, 

a DNS szerkezetével, annak felfede-

zésével, mutációkkal, kémiai muta-

génekkel, a fehérjeszintézis meneté-

vel, a genetikai manipulációval kap-

csolatos információk. 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koenzi-

mek, nukleotidok, ATP 

és szerepe, öröklődés mo-

lekuláris alapjai, mutáció, 

fehérjeszintézis. 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése kon-

denzációval, hidrolízisük (pl. emész-

tés során). A redukáló és nem redu-

káló diszacharidok és ennek szerke-

zeti oka. A maltóz, a cellobióz, a 

szacharóz és a laktóz szerkezete, elő-

fordulása. 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok megkülönböztetése. 

M: Információk a maltózról (sör-

gyártás, tápszer), a szacharózról (ré-

pacukor, nádcukor, cukorgyártás, in-

vertcukor) és a laktózról (tejcukor-

érzékenység). 

Biológia-egészségtan: a 

szénhidrátok emésztése, 

biológiai oxidáció és fo-

toszintézis, növényi sejt-

fal, tápanyag, ízérzékelés, 

vércukorszint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a papír. 

A poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szerke-

zete, tulajdonságai, előfordulása a 

természetben, biológiai jelentőségük 

és felhasználásuk a háztartásban, az 

élelmiszeriparban, a papírgyártás-

ban, a textiliparban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és a 

cellulóz növényi vázanyag funkciója 

szerkezeti okának megértése. 

M: Információk a keményítő fel-

használásáról, az izocukorról, a nö-

vényi rostok táplálkozásban betöltött 

szerepéről, a nitrocellulózról, a pa-

pírgyártás környezetvédelmi problé-

máiról. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, peptid-

csoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-

modell. 

 

Tematikai egység A kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 
Órakeret 2 

óra 



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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagé-

pes applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógé-

pes prezentációban mutatja be. 

 

Tematikai egység Környezeti kémia és környezetvédelem 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás A légkör kémiája, légszennyezés. természetes vizek kémiája 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógé-

pes prezentációban mutatja be. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb 

globális problémáit (globális éghajlatváltozás, 

ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, energia-

források kimerülése) és azok kémiai vonatko-

zásait; 

 ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihí-

vásokat, kiemelten azok kémiai vonatkozásaira 

(energiahordozók, környezetszennyezés, fenn-

tarthatóság, új anyagok előállítása); 

 példákon keresztül szemlélteti az antropogén 

tevékenységek kémiai vonatkozású környezeti 

következményeit; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében mu-

tatja be a XX. század néhány nagy környezeti 

katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságokat 

vonhatunk le azok megismeréséből; 

 érti a környezetünk megóvásának jelentőségét 

az emberi civilizáció fennmaradása szempont-

jából; 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát 

folyamatok előtérbe helyezését, példákat mond 

újonnan előállított, az emberiség jólétét befo-

lyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, le-

bomló műanyagok, intelligens textíliák); 

 alapvető szinten ismeri a természetes környe-

zetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és 

élővilág kémiai összetételét; 

 Környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Problémamegoldó készség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés fejlesz-

tése 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kommunikációs készség fejlesztése 

 A légkör kémiája 

 A természetes vizek kémiája 

 A talaj kémiája 

 A hulladékok 

 Új kihívások: ember, társadalom, környe-

zet és kémia 

 



 ismeri a legfontosabb környezetszennyező for-

rásokat és anyagokat, valamint ezeknek az 

anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását; 

 ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt al-

kotó gázok legfontosabb tulajdonságait, példá-

kat mond a légkör élőlényekre és élettelen kör-

nyezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a legfonto-

sabb légszennyező gázokat, azok alapvető tu-

lajdonságait, valamint az általuk okozott kör-

nyezetszennyező hatásokat, ismeri a légkört 

érintő globális környezeti problémák kémiai 

hátterét és ezen problémák megoldására tett 

erőfeszítéseket; 

 ismeri a természetes vizek típusait, azok leg-

fontosabb kémiai összetevőit a víz körforgásá-

nak és tulajdonságainak tükrében, példákat 

mond vízszennyező anyagokra, azok forrására, 

a szennyezés lehetséges következményeire, is-

meri a víztisztítás folyamatának alapvető lépé-

seit, valamint a tiszta ivóvíz előállításának 

módját; 

 érti a kőzetek és a környezeti tényezők talaj-

képző szerepét, példát mond alapvető kőze-

tekre, ásványokra, érti a hulladék és a szemét 

fogalmi megkülönböztetését, ismeri a hulladé-

kok típusait, kezelésük módját, környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 példákkal szemlélteti egyes kémiai technoló-

giák, illetve bizonyos anyagok felhasználásá-

nak környezetre gyakorolt pozitív és negatív 

hatásait. 

Fogalmak zöld kémia 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: műanyagipar és 

annak környezetszennyező hatásai, zöld kémia, műanyagok újrahasznosítása; kőolajipar, a kő-

olaj világpiaci árának mozgása, kereslet/kínálat a kőolajpiacon, az ehhez kapcsolódó részvé-

nyek- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A témák szorosan kapcsolódnak a 

szerves kémia témakörhöz is.  



NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS TEHETSÉGGONDOZÓ CSOPORT, 

A 9.-10. ÉVFOLYAM 

A tantárgy heti óraszáma: 2 + 1,5 

Középiskolában az addig alapvetően egységes szemlélettel tanított természettudomány – a lehetőségek-

nek megfelelően – különválik tantárgyakra, amelyek azonban a tantárgyi logika felé haladva, de a társ-

tudományok ismeretanyagát szorosan a tananyagba integrálva építik és fejlesztik a tanulók természettu-

dományos gondolkodását. A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja tehát egyrészt a természet-

tudományos szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek termé-

szettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak 

feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek megalapozása. 

A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet elősegí-

teni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek bizonyos mértékű 

integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő szennyezése, tisztítása; a hulla-

dékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink; gyógyszerek és „csodaszerek”. 

A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak által 

közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé rendeződjenek. 14–16 éves korban a 

tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, 

érzékeli és érti az ellentmondásos helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon 

nyitott.  

Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a logikus 

gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező magyarázatokat. A tananyag 

felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának logikájához. 

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns, a min-

dennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai ismereteit, gon-

dolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a kémiához való viszonyuk-

ban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében. Ugyanakkor az alapvető kémiai ismere-

tek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – 

kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után – sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakor-

latban hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az isme-

retekből kialakuló olyan szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodás-

ban nyújt segítséget. 



A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a kontextus- 

vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a jelenségek értelmezéséhez 

szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít 

azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is tanulni szeretnék a kémiát.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák használatára 

is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigye-

lésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, következtetések levonására. A 

logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a természettudományok iránt fogékony tanu-

lók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklő-

dését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket 

és a jövőjüket meghatározó kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket. 

A 9–10. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám (keret-

tanterv) 

Helyi tan-

terv óraszá-

mai 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 8 20 

Kémiai átalakulások 12 10 

A nemfémes elemek és vegyületeik 14 12 

A szén egyszerű szerves vegyületei 25 34 

Az életműködések kémiai alapjai 9 9 

A fémek és vegyületeik, elektrokémia 12 12 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 16 16 

Környezeti kémia és környezetvédelem 6 6 

Összes óraszám: 102 119 

Ezek az óraszámok kiegészülnek a témahetek (fenntartható-

ság, pénz7) megfelelő óraszámaival: 9. évfolyam: 4 óra, 10. év-

folyam: 3 óra  

 7  

Összóraszám:   126 

A tantárgy óraterve 

 9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

Heti óraszám 2 1,5 

Évfolyamok óraszáma 68+4 51+3 

9. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 



1 Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 20 óra 

2. Kémiai átalakulások 10 óra 

3. 
A nemfémes elemek és vegyületeik 

12 óra 

4. 
A fémek és vegyületeik, elektrokémia 

12 óra 

5. 
Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

14 óra 

 
Témahetek (fenntarthatóság, pénz7) 

4 óra 

Összesen: 72 óra 

 

Tematikai egység Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris tömeg, 

fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a hasonlóban ol-

dódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek képletei. 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, keve-

rékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, hőmérsék-

let, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok töménységének meg-

adása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, kristályosodás, szmog, ad-

szorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét; 

 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolko-

dás alapjait és használja az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” el-

vet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, 

ismeri az izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lénye-

gét, és példát mond a radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükséges-

ségét, és egyszerű számításokat végez m, n és M segítségével; 

 ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell 

szintjén, tisztában van a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött 

szerepével; 

 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait; (vegyjel, rendszám, re-

latív atomtömeg), alkalmazza a periódusszám és a (fő) csoportszám jelen-

tését a héjak és a vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a periódusos 



rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat alkotó elemek vegy-

jelét; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogal-

mát, és érti a kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és 

polaritása szerint, megalkotja egyszerű molekulák szerkezeti képletét, is-

meri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, síkháromszög, tetraéder, 

piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák polari-

tása szempontjából; 

 meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következ-

tet a közöttük kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldható-

sági jellemzőikre, érti, hogy a moláris tömeg és a molekulák között fellépő 

másodrendű kötések minősége hogyan befolyásolja az olvadás- és forrás-

pontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai kö-

zötti alapvető összefüggéseket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét 

példákkal szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból 

való képződésének módját, tudja a nevüket, összegképletüket, érti egy ion-

vegyület képletének a megszerkesztését az azt alkotó ionok képlete alap-

ján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének jelentését, 

konkrét példák segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdon-

ságait; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kiala-

kulásának és a fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a 

fémek kristályszerkezete és fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák 

segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes tulajdonságokat, összehason-

lításokat végez; 

 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, 

ismeri ezeknek az anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, 

példákat mond minden csoport képviselőire, tudja, hogy az oldatok a ke-

verékek egy csoportja; 

 adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, 

folyadék, szilárd) tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro 

gáztörvényét, és egyszerű számításokat végez gázok térfogatával standard 

körülmények között, érti a halmazállapot-változások lényegét és energia-

változását; 

 egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással 

és oldódással kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok várható ered-

ményét; 

 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok tömény-

ségével és az oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egy-

szerű számítási feladatokat old meg az oldatok köréből (tömegszázalék, 

anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció). 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 



Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, tö-

rekvés a nemesgáz-elektronszer-

kezet elérésére. Az EN döntő sze-

repe az elsődleges kémiai kötések 

és másodlagos kölcsönhatások 

kialakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a fel-

használás közötti összefüggések al-

kalmazása. 

M: Információk a nemesgázokról. 

Kísérletek az atomos és a molekuláris 

oxigén reakciókészségének összeha-

sonlítására. Gyakorlati példák kere-

sése az egyes anyagok fizikai, illetve 

kémiai tulajdonságai és felhasználási 

lehetőségei között. 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy 

EN-különbség esetén. Az ionos 

kötés, mint erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás, és ennek következ-

ményei. 

Ionvegyületek képletének szer-

kesztése. 
M: Kísérletek ionos vegyületek kép-

ződésére. Animációk az ionvegyüle-

tek képződésekor történő elektronát-

adásról. Ionos vegyületek és csapvíz 

elektromos vezetésének vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: az 

idegrendszer működése. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek, áramve-

zetés. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú 

atomok között. Delokalizált elektro-

nok, elektromos és hővezetés, olva-

dáspont és mechanikai tulajdonsá-

gok. 

A fémek közös tulajdonságainak ér-

telmezése a fémrács jellemzői alap-

ján. 

M: Animációk és kísérletek a fémek 

elektromos vezetéséről. 

Fizika: hővezetés, olva-

dáspont, forráspont, 

áramvezetés. 

 

Vizuális kultúra: ková-

csoltvas kapuk, éksze-

rek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, kötéspo-

laritás. Kötési energia, kötéshossz. 

Atomrácsos anyagok makroszkópi-

kus tulajdonságai és felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az 

EN-különbség alapján. 

M: Animációk a kovalens kötés ki-

alakulásáról. Információk az atom-

rácsos anyagok felhasználásáról. 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika, matematika: vek-

torok. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és nem-

kötő elektronpárok. Összegképlet és 

szerkezeti képlet. A molekulák 

alakja. A molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és polaritásá-

nak megállapítása. 

M: Hagyományos és számítógépes 

molekulamodellek megtekintése és 

készítése. A molekulák összegképle-

tének kiszámítása a tömegszázalékos 

elemösszetételből. 

Fizika: töltések, pólusok. 



Másodrendű kötések és a moleku-

larács 

Másodrendű kölcsönhatások 

tiszta halmazokban. A hidrogén-

kötés szerepe az élő szervezet-

ben. A „hasonló a hasonlóban ol-

dódik jól” elv és a molekulará-

csos anyagok fizikai tulajdonsá-

gainak anyagszerkezeti magyará-

zata. A molekulatömeg és a ré-

szecskék közötti kölcsönhatások 

kapcsolata a fizikai tulajdonsá-

gokkal, illetve a felhasználható-

sággal. 

Tendenciák felismerése a másod-

rendű kölcsönhatásokkal jellemez-

hető molekularácsos anyagok fizikai 

tulajdonságai között. 

M: Kísérletek a másodrendű kötések 

fizikai tulajdonságokat befolyásoló 

hatásának szemléltetésére (pl. külön-

böző folyadékcsíkok párolgási sebes-

ségének összehasonlítása). A „zsírol-

dékony”, „vízoldékony” és „kettős 

oldékonyságú” anyagok molekulap-

olaritásának megállapítása. 

Fizika: energia és mér-

tékegysége, forrás, for-

ráspont, töltéseloszlás, 

tömegvonzás. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, töltése és 

térszerkezete. A mindennapi élet fon-

tos összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó vegyü-

letek képletének szerkesztése. 

M: Összetett ionokat tartalmazó ve-

gyületek előfordulása a természetben 

és felhasználása a háztartásban: isme-

retek felidézése és rendszerezése. 

 

Az anyagi rendszerek és csopor-

tosításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és 

zárt rendszer. A kémiailag tiszta 

anyagok, mint egykomponensű, a 

keverékek, mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén rend-

szerek. 

Ismert anyagi rendszerek és változá-

sok besorolása a megismert típu-

sokba. 

M: Gyakorlati életből vett példák ke-

resése különböző számú komponenst 

és fázist tartalmazó rendszerekre. 

Fizika: halmazállapotok, 

a halmazállapot-változá-

sokat kísérő energiavál-

tozások, belső energia, 

hő, állapotjelzők: nyo-

más, hőmérséklet, térfo-

gat. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot 

megadása az anyagot alkotó részecs-

kék és kölcsönhatásaik alapján. 

M: Számítógépes animációk a hal-

mazállapot-változások modellezé-

sére. Gyakorlati példák. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „Eltű-

nik, mint a kámfor”; 

Móra Ferenc: Kincske-

reső kisködmön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avo-

gadro törvénye, moláris térfogat, 

abszolút, illetve relatív sűrűség és 

gyakorlati jelentőségük. Gázok 

diffúziója. Gázelegyek összetéte-

lének megadása, robbanási határ-

értékek. 

A gázok moláris térfogatával és rela-

tív sűrűségével, a gázelegyek össze-

tételével kapcsolatos számolások. 

M: A gázok állapotjelzői közötti ösz-

szefüggések szemléltetése (pl. fecs-

kendőben). Gázok diffúziójával kap-

csolatos kísérletek (pl. az ammónia- 

és a hidrogén-klorid-gáz). Átlagos 

moláris tömegek kiszámítása. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-di-

oxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Celsius- 

és Kelvin-skála, állapot-

jelző, gáztörvények, ki-

netikus gázmodell. 



Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének 

kapcsolata a forrásponttal; a for-

ráspont nyomásfüggése. Oldódás, 

oldódási sebesség, oldhatóság. 

Az oldódás és kristályképződés; 

telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok összetételé-

nek megadása (tömeg- és térfo-

gatszázalék, anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű 

oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. Egy-

szerű számolási feladatok megoldása 

az oldatokra vonatkozó összefüggé-

sek alkalmazásával. 

M: A víz forráspontja nyomásfüggé-

sének bemutatása. Modellkísérletek 

endoterm, illetve exoterm oldódásra, 

valamint kristály-kiválásra (pl. ön-

hűtő poharakban, kézmelegítőkben). 

Kísérletek és gyakorlati példák gyűj-

tése az ozmózis jelenségére (gyümöl-

csök megrepedése esőben, tartósítás 

sózással, kandírozással, hajótöröttek 

szomjhalála). 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: hő és mértékegy-

sége, hőmérséklet és 

mértékegysége, a hőmér-

séklet mérése, hőleadás, 

hőfelvétel, energia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anya-

gok; a részecskék rendezettsége. 

M: Kristályos anyagok olvadásának 

és amorf anyagok lágyulásának meg-

különböztetése kísérletekkel. 

Fizika: harmonikus rez-

gés, erők egyensúlya, 

áramvezetés. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdon-

ságai, fajtái és gyakorlati jelentő-

sége. Kolloidok stabilizálása és 

megszüntetése, háztartási és kör-

nyezeti vonatkozások. Az ad-

szorpció jelensége és jelentősége. 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek 

alkalmazása a gyakorlatban. 

M: Különféle kolloid rendszerek 

létrehozása és vizsgálata. Ad-

szorpciós kísérletek és kromato-

gráfia. Információk a szmogról, a 

ködgépekről, a szagtalanításról, a 

széntablettáról, a gázálarcokról, a 

nanotechnológiáról. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos kol-

loidok, fehérjék. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

term, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, oldhatóság, ol-

dáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, kristályos és amorf anyag, elekt-

ronegativitás, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfo-

gat, amorf állapot 

 

Tematikai egység Kémiai átalakulások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye, hő-

leadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, közömbösítés, só, 

kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, reduká-

lószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 



 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és al-

kalmazza a tömeg- és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a rea-

gáló és a képződő anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli le-

folyása, iránya, a reakcióban részt vevő anyagok halmazállapota szerint; 

 konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai 

egyenlet jelentését, ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében 

megadja egy reakció energiaváltozását, energiadiagramot rajzol, értelmez, 

ismeri a termokémia főtételét és jelentőségét a többlépéses reakciók ener-

giaváltozásának meghatározásakor; 

 érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus 

egyensúly fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehe-

tőségeit Le Châtelier elve alapján. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a ké-

miai egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódásuk 

feltételei, aktiválási energia, aktivált 

komplex. A kémiai egyenlet felírásá-

nak szabályai, a megmaradási törvé-

nyek, sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése kész-

ségszinten. Egyszerű sztöchiometriai 

számítások. 

M: Az aktiválási energia szerepének 

bemutatása kísérletekkel. Reakciók 

szilárd anyagok között és oldatban. 

Információk a Davy-lámpa működé-

séről, az atomhatékonyságról mint a 

„zöld kémia” alapelvéről. 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: hőmérséklet, 

mozgási energia, rugal-

matlan ütközés, lendü-

let, ütközési energia, 

megmaradási törvények. 

 

Matematika: százalék-

számítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termo-

kémiai egyenlet. Hess tétele. A 

kémiai reakciók hajtóereje az 

energiacsökkenés és a rendezett-

ségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a ház-

tartásokban. Az energiafajták át-

alakítását kísérő hőveszteség ér-

telmezése. 

Az energiamegmaradás törvényének 

alkalmazása a kémiai reakciókra. 

M: Folyamatok ábrázolása energiadi-

agramon (pl. a mészégetés, mészoltás 

és a mész megkötése mint körfolya-

mat). Egyes tüzelőanyagok fűtőérté-

kének összehasonlítása, gázszámlán 

található mennyiségi adatok értelme-

zése. 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a bio-

kémiai folyamatok ener-

giamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia, II. főtétel, ener-

giagazdálkodás, környe-

zetvédelem. 

Matematika: műveletek 



negatív előjelű számok-

kal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozása a háztartásban és az 

iparban. A reakciósebesség füg-

gése a hőmérséklettől, illetve a 

koncentrációtól, katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének befo-

lyásolása a gyakorlatban. 

M: A reakciósebesség befolyásolásá-

val kapcsolatos kísérletek tervezése. 

Információk a gépkocsikban lévő ka-

talizátorokról, az enzimek alkalmazá-

sáról. 

Biológia-egészségtan: 

az enzimek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai se-

besség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi álla-

pot kialakulásának feltételei és jel-

lemzői. A tömeghatás törvénye. A Le 

Châtelier–Braun-elv és a kémiai 

egyensúlyok befolyásolásának lehe-

tőségei, ezek gyakorlati jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső hatás 

következményeinek megállapítása 

konkrét példákon. 

M: Információk az egyensúly dinami-

kus jellegének kimutatásáról (Hevesy 

György). A kémiai egyensúly befo-

lyásolását szemléltető kísérletek, szá-

mítógépes szimuláció. 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökológiai 

és biológiai egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, ener-

giaminimumra való tö-

rekvés, a folyamatok irá-

nya, a termodinamika II. 

főtétele. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma Brønsted 

szerint, sav-bázis párok, kölcsönös-

ség és viszonylagosság. 

Sav-bázis amfotéria. 

A savak és bázisok erőssége. Lúgok. 

Savmaradék ionok. A pH és az 

egyensúlyi oxóniumion, illetve hidr-

oxidion koncentráció összefüggése. 

A pH változása hígításkor és tömé-

nyítéskor. A sav-bázis indikátorok 

működése. Közömbösítés és semle-

gesítés, sók. Sóoldatok pH-ja, hidro-

lízis. Teendők sav-,illetvelúgmarás 

esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

M: Erős és gyenge savak és bázisok 

vizes oldatainak páronkénti elegyí-

tése, a reagáló anyagok szerepének 

megállapítása. Kísérletek virág- és 

zöldségindikátorokkal. Saját terve-

zésű pH-skála készítése és használata 

anyagok pH-jának meghatározására. 

Információk a testfolyadékok pH-já-

ról, a „lúgosítás”-ról, mint áltudo-

mányról. Semlegesítéshez szükséges 

erős sav, illetve lúg anyagmennyisé-

gének számítása. 

Biológia-egészségtan: a 

szén-dioxid oldódása , 

sav-bázis reakciók az 

élő szervezetben, kivá-

lasztás, a testfolyadékok 

kémhatása, a zuzmók 

mint indikátorok, a sa-

vas eső hatása az élővi-

lágra. 

Matematika: logaritmus. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fo-

galma oxigénátmenet, illetve 

elektronátadás alapján. Az oxidá-

ciós szám és kiszámítása. Az 

elektronátmenetek és az oxidá-

ciós számok változásainak össze-

függései redoxireakciókban. Az 

oxidálószer és a redukálószer ér-

telmezése az elektronfelvételre és 

Egyszerű redoxiegyenletek rendezése 

az elektronátmenetek alapján, egy-

szerű számítási feladatok megoldása. 

Az oxidálószer, illetve a redukálószer 

megnevezése redoxireakciókban. 

M: Redoxireakciókon alapuló kí-

sérletek (pl. magnézium égése, re-

akciója sósavval, illetve réz(II)-

szulfát-oldattal). Oxidálószerek és 

Biológia-egészségtan: 

biológiai oxidáció, redo-

xireakciók az élő szerve-

zetben. 

 

Fizika: a töltések nagy-

sága, előjele, töltésmeg-

maradás. 



-leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Redoxi amfotéria.  

redukálószerek hatását bemutató 

kísérletek. Információk a puska-

por és a robbanószerek történeté-

ről, az oxidálószerek (hipó, hiper-

mangán) és a redukálószerek 

(kén-dioxid, borkén) fertőtlenítő 

hatásáról. Kísérlettervezés: oxidá-

lószerként vagy redukálószerként 

viselkedik-e a hidrogén-peroxid 

egy adott reakcióban? 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tűzgyújtás, tűzfegy-

verek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömeg-

megmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, 

Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeg-

hatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, hidrolízis, oxidáció – 

elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, redukálószer, oxidációs 

szám, reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve 

 

Tematikai egység A nemfémes elemek és vegyületeik 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókész-

ség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és 

poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

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

Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyezés. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat szá-

mítógépes prezentációban mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és 

fontosabb vegyületeik fizikai és kémiai sajátságait, különös tekin-

tettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 

 alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, 

kapcsolatot teremt az anyag szerkezete és tulajdonságai között; 

 ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-

klorid és a nátrium-klorid tulajdonságait; 

 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az 

oxigén allotróp módosulatát, ismeri mérgező hatását (szmogban) 

és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

 ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 



 ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és 

a salétromsavat; 

 ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságai-

kat és a foszfor gyufagyártásban betöltött szerepét; 

 összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, 

különbséget tesz a természetes és mesterséges szenek között, is-

meri a természetes szenek felhasználását, ismeri a koksz és az aktív 

szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), ismeri 

a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, va-

lamint a szénsavat és sóit, a karbonátokat. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és vegyüle-

tek jellemzésének szempontrend-

szere. 

Elemek gyakorisága a Földön és 

a világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek jellem-

zéséhez használt szempontrend-

szer használata. 

M: Képek vagy filmrészlet csilla-

gokról, bolygókról, diagramok az 

elemgyakoriságról. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: fizikai tulaj-

donságok és a halmaz-

szerkezet, atommag-

stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy párosítat-

lan elektron (stabilis oxidációs 

száma: +1) megfelelő katalizátor-

ral jó redukálószer. Nagy elektro-

negativitású atomok (oxigén, nit-

rogén, klór) molekuláris állapot-

ban is oxidálják. Kicsi, apoláris 

kétatomos molekulák, alacsony 

forráspont, kis sűrűség, nagy dif-

fúziósebesség. Előállítás. 

A médiában megjelenő informá-

ciók elemzése, kritikája, megala-

pozott véleményalkotás (pl. a 

„vízzel hajtott autó” téveszméjé-

nek kapcsán). 

M: A hidrogén laboratóriumi elő-

állítása, durranógáz-próba, égése, 

redukáló hatása réz(II)-oxiddal, 

diffúziója. Információk a hidro-

génbombáról, a nehézvízről és 

felhasználásáról, a Hindenburg 

léghajó katasztrófájáról, a hidro-

génalapú tüzelőanyag-cellákról. 

Fizika: hidrogén-

bomba, magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: II. világhá-

ború, a Hindenburg 

léghajó katasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge diszper-

ziós kölcsönhatás, alacsony for-

ráspont, kis sűrűség, rossz vízold-

hatóság. Előfordulás. Felhaszná-

lás. 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

M: Héliumos léggömb vagy héli-

umos léghajóról készült film be-

mutatása. Argon védőgázas cso-

magolású élelmiszer bemutatása. 

Információk a keszonbetegségről, 

az egyes világítótestekről (Just 

Sándor, Bródy Imre), a levegő 

cseppfolyósításáról, a háttérsu-

gárzásról, a sugárterápiáról. 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás, fényforrá-

sok. 



Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal ke-

vesebb van a nemesgázokénál, 

legstabilisabb oxidációs szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal csök-

ken. Kétatomos apoláris moleku-

lák, rossz (fizikai) vízoldhatóság. 

Jellemző halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más halo-

genidekkel. Előfordulás: halo-

genidek. Előállítás. Felhasználás. 

A halogének és a halogenidek élet-

tani hatása közötti nagy különbség 

okainak megértése. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével. Bróm bemuta-

tása, kioldása brómos vízből ben-

zinnel. Információk Semmelweis 

Ignácról, a hipó összetételéről, 

felhasználásáról és annak veszé-

lyeiről, a halogénizzókról, a 

jódoldatok összetételéről és fel-

használásáról (pl. fertőtlenítés, a 

keményítő kimutatása). 

Fizika: az energiafajták 

egymásba való átalaku-

lása, elektrolízis. 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-elektronszerke-

zetű ionok, kevéssé reakcióképes. 

Ionrács, magas olvadáspont, jó 

vízoldhatóság, fehér szín. Előfor-

dulás. Felhasználás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a napi 

sóbevitellel kapcsolatos számítások, 

szemléletformálás. 

M: Információk a jódozott sóról, 

a fiziológiás sóoldatról, a túlzott 

sófogyasztásról (a magas vérnyo-

más rizikófaktora), az útsózás 

előnyös és káros hatásairól. 

Földrajz: sóbányák. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben disszo-

ciál, vizes oldata a sósav. Reak-

ciói különböző fémekkel. Előfor-

dulás. Előállítás. Felhasználás. 

A gyomorsav sósavtartalmával és 

gyomorégésre alkalmazott szódabi-

karbóna mennyiségével, valamint a 

belőle keletkező szén-dioxid térfoga-

tával, illetve vízkőoldók savtartalmá-

val kapcsolatos számítások. 

M: Klór-durranógáz, sósav-szökőkút 

bemutatása. 

Biológia-egészségtan: 

gyomornedv. 

Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, sta-

bilis oxidációs száma (-2), oxidá-

lószer. Kis, kétatomos apoláris 

molekulák, gáz, vízoldhatósága 

rossz. Szinte minden elemmel re-

agál (oxidok, hidroxidok, oxosa-

vak és sóik). Előállítás. Felhasz-

nálás. 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül 

az oktettszabály, bomlékony, 

nagy reakciókészség, erős oxidá-

lószer, mérgező gáz. A magaslég-

Környezet- és egészségtudatos ma-

gatartás, médiakritikus attitűd. 

M: Az oxigén előállítása, egyszerű 

kimutatása. Oxigénnel és levegővel 

felfújt PE-zacskók égetése. Az oxi-

gén vízoldhatóságának hőmérséklet-

függését mutató grafikon elemzése. 

Információk az „oxigénnel dúsított” 

vízről (áltudomány, csalás), a vizek 

hőszennyezéséről, az ózon magas-

légkörben való kialakulásáról és 

bomlásáról (freonok, spray-k), a na-

pozás előnyeiról és hátrányairól, a 

felszínközeli ózon veszélyeiről (kap-

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör szer-

kezete és összetétele. 



körben hasznos, a földfelszín kö-

zelében káros. Előállítás. Fel-

használás. 

csolata a kipufogógázokkal, fotoké-

miai szmog, fénymásolók, lézer-

nyomtatók). 

Víz 

Poláris molekulái között hidro-

génkötések, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő és felü-

leti feszültség (Eötvös Loránd), a 

sűrűség függése a hőmérséklettől. 

Poláris anyagoknak jó oldószere. 

Redoxi- és sav-bázis reakciókban 

betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, oxidáló-

szer és redukálószer is lehet. Fel-

használás. 

Az ivóvízre megadott egészségügyi 

határértékek értelmezése, ezzel kap-

csolatos számolások, a vízszennye-

zés tudatos minimalizálása. 

M: Pl. novellaírás: „Háborúk a tiszta 

vízért”. A H2O2 bomlása katalizáto-

rok hatására, oxidáló- és redukáló ha-

tásának bemutatása, hajtincs szőkí-

tése. Információk az ásványvizekről 

és gyógyvizekről (Than Károly), a 

szennyvíztisztításról, a házi víztisz-

tító berendezésekről, a H2O2 fertőt-

lenítőszerként (Hyperol, Richter Ge-

deon) és rakétahajtóanyagként való 

alkalmazásáról. 

Biológia-egészségtan: a 

víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különleges 

tulajdonságai, a hőtágu-

lás és szerepe a termé-

szeti és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld vízkész-

lete, és annak szennyező-

dése. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, rossz 

vízoldhatóság. Égése. Előfordu-

lás. Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben ke-

véssé oldódó, mérgező gáz. A 

kén oxidációs száma (-2), redu-

kálószer, gyenge sav, sói: szulfi-

dok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), re-

dukálószerek, mérgezők. Vízzel 

kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, belőle 

vízzel erős, oxidáló hatású kén-

sav, amely fontos ipari és labora-

tóriumi reagens, sói: szulfátok. 

A kén és szén égésekor keletkező 

kén-dioxid térfogatával, a levegő 

kén-dioxid tartalmával, az akkumu-

látorsav koncentrációjával kapcsola-

tos számolások. 

M: Kén égetése, a keletkező kén-di-

oxid színtelenítő hatásának kimuta-

tása, oldása vízben, a keletkezett ol-

dat kémhatásának vizsgálata. Külön-

böző fémek oldódása híg és tömény 

kénsavban. Információk a kőolaj 

kéntelenítéséről, a záptojásszagról, a 

kén-hidrogénes gyógyvíz ezüsték-

szerekre gyakorolt hatásáról, a szul-

fidos ércekről, a kén-dioxid és a szul-

fitok használatáról a boroshordók 

fertőtlenítésében, a savas esők hatá-

sairól, az akkumulátorsavról, a glau-

bersó, a gipsz, a rézgálic és a timsó 

felhasználásáról.  

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikátorok, 

a levegő szennyezettsége. 



Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris mole-

kula, erős háromszoros kötés, kis 

reakciókészség, vízben rosszul 

oldódik. 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénköté-

sek, könnyen cseppfolyósítható, 

nagy párolgáshőjű gáz. Nemkötő 

elektronpár, gyenge bázis, savak-

kal ammóniumsókat képez. Szer-

ves anyagok bomlásakor keletke-

zik. Ammóniaszintézis, salétrom-

sav- és műtrágyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektro-

nok miatt nagy reakciókészség, 

NO a levegőn önként  oxidálódik 

mérgező NO2-dá, amelyből oxi-

génnel és vízzel salétromsav 

gyártható. N2O: bódító hatás. 

Felhasználás. 

 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A salétromossavban és sóiban a 

nitrogén oxidációs száma (+3), 

redukálószerek. A salétromsav-

ban és sóiban a nitrogén oxidá-

ciós száma (+5), erős oxidálósze-

rek. Felhasználás. 

A levegő NOx-tartalmára vonatkozó 

egészségügyi határértékekkel, a mű-

trágyák összetételével kapcsolatos 

számolások. Helyi környezeti prob-

léma önálló vizsgálata. 

M: Kísérletek folyékony levegővel 

(felvételről), ammónia-szökőkút, híg 

és tömény salétromsav reakciója fé-

mekkel. A nitrátok oxidáló hatása 

(csillagszóró, görögtűz, bengálitűz, 

puskapor).  

Információk a keszonbetegségről, az 

ipari és biológiai nitrogénfixálásról, 

az NO keletkezéséről villámláskor és 

belső égésű motorokban, értágító ha-

tásáról (nitroglicerin, Viagra), a gép-

kocsi-katalizátorokról, a nitrites hús-

pácolásról, a savas esőről, a kéjgázról 

(Davy), a választóvízről és a király-

vízről, a műtrágyázás szükségességé-

ről, az eutrofizációról, a vizek nitrit-, 

illetve nitráttartalmának következ-

ményeiről, az ammónium-nitrát fel-

robbantásával elkövetett terrorcse-

lekményekről, a nitrogén körforgásá-

ról a természetben. 

Biológia-egészségtan: a 

nitrogén körforgása, a 

baktériumok szerepe a 

nitrogén körforgásban, a 

levegő és a víz szennye-

zettsége, a foszfor körfor-

gása a természetben, 

ATP, a műtrágyák hatása 

a növények fejlődésére, a 

fogak felépítése, a sejt-

hártya szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, fény. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Irinyi János. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, atomjai között egy-

szeres kötések; a fehérfoszfor és 

a vörösfoszfor szerkezete és tu-

lajdonságai. Égésekor difoszfor-

pentaoxid, abból vízzel foszfor-

sav keletkezik, melynek sói a 

foszfátok. Felhasználás a háztar-

tás-ban és a mezőgazdaságban. 

A foszforvegyületek szerepe a fo-

gak és a csontok felépítésében. 

 

Környezettudatos és egészségtudatos 

vásárlási szokások kialakítása. 

M: A vörös- és fehérfoszfor gyulla-

dási hőmérsékletének összehasonlí-

tása, a difoszfor-pentaoxid oldása 

vízben, kémhatásának vizsgálata. A 

trisó vizes oldatának kémhatás-vizs-

gálata. Információk Irinyi Jánosról, a 

gyufa történetéről, a foszforeszkálás-

ról, a foszfátos és a foszfátmentes 

mosóporok környezeti hatásairól, az 

üdítőitalok foszforsav-tartalmáról és 

 



 annak fogakra gyakorolt hatásáról, a 

foszfor körforgásáról a természetben. 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit ré-

tegrácsa és következményeik. 

Kémiai tulajdonságok. Bányásza-

tuk. Felhasználás. 

 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, 

vízben rosszul oldódó, a levegő-

vel jól elegyedő gáz. A szén oxi-

dációs száma (+2), jó redukáló-

szer (vasgyártás), éghető. Szén-

tartalmú anyagok tökéletlen égé-

sekor keletkezik. Életveszélyes, 

mérgező. 

 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikailag 

rosszul oldódó gáz. A szén oxidá-

ciós száma stabilis, redoxireakci-

óra nem hajlamos, nem éghető. 

Vízzel egyensúlyi reakcióban 

gyenge savat képez, ennek sói a 

karbonátok és a hidrogén-karbo-

nátok. Nem mérgező, de életve-

szélyes. Lúgokban karbonátok 

formájában megköthető. Előfor-

dulás (szén-dioxid kvóta). Fel-

használás. 

Érvek és ellenérvek tudományos 

megalapozottságának vizsgálata és 

vitákban való alkalmazása a klíma-

változás kapcsán. A szén-monoxid és 

a szén-dioxid térfogatával kapcsola-

tos számolások. 

M: Adszorpciós kísérletek aktív szé-

nen. Szárazjég szublimálása (felvé-

telről). Vita a klímaváltozásról. Kar-

bonátok és hidrogén-karbonátok re-

akciója savval, vizes oldatuk kémha-

tása. Információk a természetes sze-

nek keletkezéséről, felhasználásukról 

és annak környezeti problémáiról, a 

mesterséges szenek (koksz, faszén, 

orvosi szén) előállításáról és felhasz-

nálásáról, a karbonszálas horgászbo-

tokról, a „véres gyémántokról”, a 

mesterséges gyémántokról, a fulleré-

nekről és a nanocsövekről, az üveg-

házhatás előnyeiről és hátrányairól, a 

szén-monoxid és a szén-dioxid által 

okozott halálos balesetekről, a szik-

vízről (Jedlik Ányos), a szén körfor-

gásáról (fotoszintézis, biológiai oxi-

dáció). 

 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, 

de félvezető, mikrocsipek, ötvö-

zetek. SiO2: atomrács, kvarc, ho-

mok, drágakövek, szilikátásvá-

nyok, kőzetek. Üveggyártás, víz-

üveg, építkezés. Szilikonok tulaj-

donságai és felhasználása. 

Kiegyensúlyozott véleményalkotás a mesterséges anya-

gok alkalmazásának előnyeiről és hátrányairól. 

M: A „vegyész virágoskertje”, „gyurmalin” készítése. In-

formációk az üveg újrahasznosításáról, a „szilikózisról”, a 

szilikon protézisek előnyeiről és hátrányairól. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörfor-

gás. 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, lég-

szennyezés, savas eső, oxidáló hatású erős sav 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektron-

szerkezet, reakciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szim-

bólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, 



szublimáció, durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allot-

róp módosulatok, szintézis, természetes és mesterséges szenek 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik, elektrokémia 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Sav-bázis reakció, redoxi reakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, 

oldatok, áramvezetés. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs 

szám (+1), erős redukálószerek, 

vízből lúgképzés közben hidro-

génfejlesztés, nemfémekkel só-

képzés. Nagy reakciókészség mi-

att előfordulás csak vegyületeik-

ben, előállítás olvadékelektrolí-

zissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos szá-

molások, balesetvédelem. 

M: Az alkálifémekről és vegyü-

leteikről korábban tanultak rend-

szerezése. Információk Davy 

munkásságáról, az alkálifém-io-

nok élettani szerepéről (pl. inger-

ületvezetés). 

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, idegrend-

szer, ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

Kicsi (de az alkálifémeknél na-

gyobb) EN, tipikus fémek, oxidá-

ciós szám (+2), erős (de az alkáli-

fémeknél gyengébb) redukáló-

szerek (reakció vízzel), nemfé-

mekkel sóképzés. Nagy reakció-

készség miatt előfordulás csak 

vegyületeikben, előállítás olva-

dékelektrolízissel. 

Mészégetéssel, mészoltással, a mész 

megkötésével kapcsolatos számolá-

sok, balesetvédelem. 

M: Az alkáli-, illetve alkáliföldfé-

mek és vegyületeik összehasonlítása 

(pl. vetélkedő). Információk az alká-

liföldfém-ionok élettani szerepéről, a 

csontritkulásról, a kalcium-tabletták-

ról, építőanyagokról. 

Biológia-egészségtan: a 

csont összetétele. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

redukálószer, de védő oxidréteg-

gel passziválódik. Könnyűfém. 

Előfordulás. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

A reakciók ipari méretekben való 

megvalósítása által okozott ne-

hézségek megértése. 

M: Alumínium reakciója oxigén-

nel, vízzel, sósavval és nátrium-

hidroxiddal. Információk az alu-

mínium előállításának történeté-

ről és magyar vonatkozásairól 

(„magyar ezüst”, vörösiszap-ka-

tasztrófa). 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), 

csoportban lefelé EN csökken, 

fémes jelleg nő. Felületi védőré-

teg. Felhasználás. Élettani hatás. 

Akkumulátorok szelektív gyűj-

tése fontosságának megértése. 

M: Forrasztóón, ólom olvasztása. 

Információk az ónpestisről, kon-

zervdobozokról, vízvezetékekről, 

az autó akkumulátorokról, az 

ólomkristályról, az ólomtartalmú 

festékekről. 

Fizika: elektromos el-

lenállás. 



Vascsoport, króm és mangán 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, ötvöző-

anyagok, rozsdamentes acél. Új-

rahasznosítás, szelektív gyűjtés, 

korrózióvédelem. 

Cr és Mn: vegyületeikben válto-

zatos oxidációs állapot (különféle 

szín), magas oxidációs szám ese-

tén erős oxidálószerek. 

A hulladékhasznosítás környezeti és 

gazdasági jelentőségének felisme-

rése. Vassal, acéllal és korróziójával 

kapcsolatos számolások. 

M: Pirofóros vas, vas reakciója 

savakkal. A régi alkoholszonda 

modellezése. Információk acé-

lokról, a korrózió által okozott 

károkról, a korrózióvédelemről, a 

vas biológiai jelentőségéről, a 

„hipermangán”-ról. 

Biológia-egészségtan: 

a vér. 

 
Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, ferro-

mágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: rézkor, bronzkor, 

vaskor. 

Félnemes és nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, oldódásuk 

(hiánya) savakban. Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

A félnemes- és nemesfémek tulaj-

donságai, felhasználása és értéke kö-

zötti összefüggések megértése. 

M: Rézdrót lángba tartása, patinás 

rézlemez és malachit bemutatása. In-

formációk a nemesfémek bányásza-

táról (tiszai cianidszennyezés), fel-

használásáról, újrahasznosításáról, a 

karátról, a fényképezés történetéről, 

a rézgálicot tartalmazó növényvédő-

szerekről, a rézedények használatá-

ról, a kolloid ezüst spray-ről, a lápisz 

felhasználási módjairól, az ezüst- és 

a réztárgyak tisztításáról. 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany 

szobahőmérsékleten folyadék. A 

cink híg savakkal reagál. Fel-

használás: Zn, Cd, Hg, ZnO. 

Élettani hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező tulajdonságú 

anyagok használati szabályainak be-

tartása. 

M: A higany nagy felületi fe-

szültségének szemléltetése.  
Információk a horganyzott bádogról, 

a higany (fénycsövek, régen hőmé-

rők, vérnyomásmérők, amalgám fog-

tömés, elektródok) és a kadmium 

(galvánelemek) felhasználásának 

előnyeiről és hátrányairól, híres mér-

gezési esetekről (Itai-itai betegség, 

veszélyes hulladékok). 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam). A redoxifolyamatok irá-

nya. Fémes és elektrolitos veze-

tés. 

A reakciók irányának meghatározása 

fémeket és fémionokat tartalmazó ol-

datok között. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag tárolása, 

változása levegőn, reakciók egymás 

ionjaival, savakkal, vízzel. 

Biológia-egészségtan: 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, so-



Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- és 

katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő. 

A galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek pólusainak 

megállapítása. 

M: Daniell-elem készítése, a sóhíd, 

illetve a diafragma szerepe. Két kü-

lönböző fém és gyümölcsök felhasz-

nálásával készült galvánelemek. In-

formációk Galvani és Volta kísérle-

teiről, az egyes galvánelemek össze-

tételéről, a tüzelőanyag-cellákról. 

ros és párhuzamos kap-

csolás, elektromotoros 

erő. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galván-

elemek felépítésének és működé-

sének összehasonlítása. Ionván-

dorlás. Anód és katód az elektro-

lízis esetén. Oldat és olvadék 

elektrolízise. Az elektrolízis gya-

korlati alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöltése. 

M: Ismeretek a ma használt galván-

lemekről és akkumulátorokról, fel-

irataik tanulmányozása. Elektrolízi-

sek (pl. cink-jodid-oldat), a vízbontó-

készülék működése. Információk a 

klóralkáli-ipar higanymentes techno-

lógiáiról. A Faraday-törvények hasz-

nálata számítási feladatokban, pl. 

alumíniumgyártás esetén. 

Fizika: feszültség, Ohm-

törvény, ellenállás, áram-

erősség, elektrolízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulladékgyűj-

tés, galvanizálás, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, galvánelem, 

elektród, akkumulátor, elektrolízis, korrózióvédelem 

 

 

Tematikai egység A kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 
Órakeret 14 

óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagé-

pes applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógé-

pes prezentációban mutatja be. 

 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pon-

tok 

 ismeri a természetben megtalál-

ható legfontosabb nyersanyago-

kat; 

 Természettudományos problé-

mamegoldó képesség fejlesztése 

 Kommunikációs készségek fej-

lesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

Biológia-egészség-

tan: tudatos fo-

gyasztói szokások, 

fenntarthatóság. 



 érti az anyagok átalakításának 

hasznát, valamint konkrét példá-

kat mond vegyipari termékek 

előállítására; 

 ismeri a különböző nyersanya-

gokból előállítható legfontosabb 

termékeket; 

 érti, hogy az ipari (vegyipari) 

termelés során különféle, akár a 

környezetre vagy szervezetre ká-

ros anyagok is keletkezhetnek, 

amelyek közömbösítése, illetve 

kezelése fontos feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos vá-

sárlással és tudatos életvitellel 

képes a környezetének megóvá-

sára; 

 érti a mészkőalapú építőanyagok 

kémiai összetételét és átalakulá-

sait (mészkő, égetett mész, oltott 

mész), ismeri a beton alapvető 

összetételét, előállítását és fel-

használásának lehetőségeit, is-

meri a legfontosabb hőszigetelő 

anyagokat; 

 érti, hogy a fémek többsége a 

természetben vegyületek formá-

jában van jelen, ismeri a legfon-

tosabb redukciós eljárásokat 

(szenes, elektrokémiai reduk-

ció), ismeri a legfontosabb ötvö-

zeteket, érti az ötvözetek fel-

használásának előnyeit; 

 ismeri a mindennapi életben elő-

forduló növényvédő szerek 

használatának alapvető szabá-

lyait, értelmezi a növényvédő 

szerek leírását, felhasználási út-

mutatóját, példát mond a nö-

vényvédő szerekre a múltból és 

a jelenből (bordói lé, korszerű 

peszticidek), ismeri ezek hatásá-

nak elvi alapjait; 

 ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-

tartalmú) műtrágyák kémiai ösz-

szetételét, előállítását és felhasz-

nálásának szükségességét; 

 Digitális készségek fejlesztése 

 Tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása 

 Az egészséges életmódra neve-

lés 

 Az építőanyagok kémiája 

 A fémek előállításának módsze-

rei 

 Növényvédő szerek és műtrá-

gyák 

 A kőolaj feldolgozása 

 Műanyagok 

 Élelmiszereink és összetevőik 

 Gyógyszerek, drogok, dopping-

szerek 

 Veszélyes anyagok, mérgek, 

mérgezések 

 Mosó-, tisztító- és fertőtlenítő-

szerek 

 Tudomány és áltudomány 

 

Fizika: az energia 

fogalma, mérték-

egysége, elektro-

mos áram. 



 megkülönböztetését, példát 

mond a környezetéből gyakran 

használt mosó-/tisztítószerre és 

fertőtlenítőszerre, ismeri a szap-

pan összetételét és a szappan-

gyártás módját, ismeri a hypo 

kémiai összetételét és felhaszná-

lási módját, érti a mosószerek 

mosóaktív komponenseinek (a 

felületaktív részecskéknek) a 

mosásban betöltött szerepét; 

 ismeri a kemény víz és a lágy víz 

közötti különbséget, érti a ke-

mény víz és egyes mosószerek 

közötti kölcsönhatás (kicsapó-

dás) folyamatát; 

 érti a különbséget a tudományos 

és az áltudományos információk 

között, konkrét példát mond a 

köznapi életből tudományos és 

áltudományos ismeretekre, in-

formációkra; 

 ismeri a tudományos megközelí-

tés lényegét (objektivitás, repro-

dukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság); 

 látja az áltudományos megköze-

lítés lényegét (feltételezés, szub-

jektivitás, bizonyítatlanság), fel-

ismeri az áltudományosságra 

utaló legfontosabb jeleket. 

Fogalmak mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és 

mesterséges alapú műanyag, vízkeménység, felületaktív 

anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 

 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: energiatakarékos-

ság, energiagazdálkodás a háztartásban- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A 

témák szorosan kapcsolódnak a termokémia és a szervetlen kémia témakörhöz is. 

10. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A szén és szerves vegyületei 34 óra 



2. Az életműködések kémiai alapjai 9 óra 

3.. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 2 óra 

 Környezeti kémia és környezetvédelem 6 óra 

 Témahetek (fenntarthatóság, pénz7) 3 óra 

Összesen: 54 óra 

 

Tematikai egység A szén és szerves vegyületei 
Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egyszeres és 

többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása, másodrendű kö-

tések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszer-

kezet – fizikai tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – elő-

állítás – felhasználás; 

 ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

 analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a 

funkciós csoportja ismeretében; 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes 

applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves 

vegyületek megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az 

okát, az egyszerűbb szerves vegyületeket szerkezeti képlettel és összeg-

képlettel jelöli; 

 ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fon-

tosabb képviselőiket, ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az 

anyagok szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron belül a for-

ráspont változásának az okát, valamint a szénhidrogének oldhatóságát, is-

meri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja az égés, a szubsztitúció és a hő-

bontás folyamatát; 

 ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és azok legfontosabb képvi-

selőit, érti a kőolaj ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb párlatok 

nevét, összetételét és felhasználási lehetőségeit, példát mond motorhajtó 

anyagokra, ismeri a töltőállomásokon kapható üzemanyagok típusait és 

azok felhasználását; 

 érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 



 ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerke-

zetét és fontosabb tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a 

telítetlen szénhidrogének jellemző reakciótípusait, az égést, az addíciót és 

a polimerizációt; 

 felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol 

molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illé-

kony aromás szénhidrogén mérgező; 

 példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, 

vinil-klorid, freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú 

funkciós csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsopor-

tot; 

 ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glice-

rin), azok fontosabb tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az al-

dehidek kimutatásának módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton 

tulajdonságait, felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észter-

csoportot, ismeri az egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, 

ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges tulajdonságait; 

 az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző 

tulajdonságait, tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok 

egyaránt az észterek csoportjába tartoznak; 

 szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képvi-

selőit, ismeri az aminocsoportot és az amidcsoportot. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezetés a szerves kémiába 

A szerves kémia tárgya (Berzelius, 

Wöhler), az organogén elemek (La-

voisier). 

A szerves vegyületek nagy száma, a 

szénatom különleges sajátosságai, 

funkciós csoport, konstitúció, izo-

méria. Összegképlet (tapasztalati és 

molekulaképlet), a szerkezeti képlet, 

a konstitúciós képlet és az egyszerű-

sített jelölési formái. A szénváz 

alakja. A szerves vegyületek elneve-

zésének lehetőségei: tudományos és 

köznapi nevek. 

Az anyagi világ egységességének el-

fogadása. A modell és képlet kapcso-

latának rögzítése, képletírás. A nevek 

értelmezése. 

M: C, H, és O és N kimutatása szer-

ves vegyületekben. Molekulamodel-

lek, szerves molekulákról készült áb-

rák, képek és képletek összehasonlí-

tása, animációk bemutatása. Az izo-

mer vegyületek tulajdonságainak 

összehasonlítása. A szerves vegyüle-

tek elnevezése néhány köznapi pél-

dán bemutatva, rövidítések, pl. E-

számok. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalkánok, 

Veszélyes anyagok környezetterhelő 

felhasználása szükségességének be-

Biológia-egészségtan: 



1-8 szénatomos főlánccal rendelkező 

alkánok elnevezése, metil- és 

etilcsoport, homológ sor, általános 

képlet. 

A nyílt láncú alkánok molekulaszer-

kezete, a ciklohexán konformációja. 

Apoláris molekulák, olvadás- és for-

ráspont függése a moláris tömegtől. 

Égés, szubsztitúciós reakció halogé-

nekkel, hőbontás. A telített szénhid-

rogének előfordulása és felhaszná-

lása. A fosszilis energiahordozók 

problémái. 

látása. A földgáz robbanási határérté-

keivel és fűtőértékével kapcsolatos 

számolások. 

M: A vezetékes gáz, PB-gáz, sebben-

zin, motorbenzin, lakkbenzin, dízel-

olaj, kenőolajok. Molekulamodellek 

készítése. Kísérletek telített szénhid-

rogénekkel: pl. földgázzal felfújt mo-

sószerhab égése és sebbenzin lángjá-

nak oltása, a sebbenzin mint apoláris 

oldószer. Információk a kőolaj-fel-

dolgozásról, az üzemanyagokról, az 

oktánszámról, a cetánszámról, a meg-

újuló és a meg nem újuló energiafor-

rások előnyeiről és hátrányairól, a 

szteránvázas vegyületekről. 

etilén mint növényi hor-

mon, rákkeltő és mutagén 

anyagok, levegőszennye-

zés, szmog, üvegházha-

tás, ózonpajzs, savas 

esők. 

 

Fizika: olvadáspont, for-

ráspont, forrás, konden-

záció, forráspontot befo-

lyásoló külső tényezők, 

hő, energiamegmaradás, 

elektromágneses sugár-

zás, poláros fény, a foton 

frekvenciája, szín és 

energia, üvegházhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, tűzoltás, 

energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és föld-

gázlelőhelyek, keletkezé-

sük, energiaipar, kau-

csukfa-ültetvények, leve-

gőszennyezés, szmog, 

globális problémák, 

üvegházhatás, ózonlyuk, 

savas eső. 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 2-4 szénatomos főlánc-

cal, általános képlet, molekulaszer-

kezet, geometriai izoméria. Égésük, 

addíciós reakciók, polimerizáció, PE 

és PP, tulajdonságaik. Az olefinek 

előállítása. 

A háztartási műanyaghulladékok sze-

lektív gyűjtése és újrahasznosítása 

fontosságának megértése. 

M: Az etén előállítása, égése, oldó-

dás (hiánya) vízben, reakciója bró-

mos vízzel. PE vagy PP égetése, 

használatuk problémái. Geometriai 

izomerek tanulmányozása modellen. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén szerke-

zete, tulajdonságai. Polimerizáció, 

kaucsuk, vulkanizálás, a gumi és a 

műgumi szerkezete, előállítása, tu-

lajdonságai. A karotinoidok. 

A természetes és mesterséges anya-

gok összehasonlítása. 

M: Gumi hőbontása. Paradicsomlé 

reakciója brómos vízzel. Információk 

a hétköznapi gumitermékekről (pl. 

téli és nyári gumi, radír, rágógumi), 

használatuk környezetvédelmi prob-

lémáiról és a karotinoidokról. 

Az acetilén 

Acetilén (etin) szerkezete, tulajdon-

ságai. Reakciói: égés, addíciós reak-

ciók, előállítása, felhasználása. 

Balesetvédelmi és munkabiztonsági 

szabályok betartása hegesztéskor. 

M: Acetilén előállítása, égetése, ol-

dódás (hiánya) vízben, oldása aceton-

ban, reakció brómos vízzel. Informá-

ciók a karbidlámpa és a disszugáz 

használatáról. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol szerkezete (Kekulé), tulaj-

Az értéktelen kőszénkátrányból nyert 

értékes vegyipari alapanyagul szol-



donságai, szubsztitúciója, (halogé-

nezés, nitrálás), égése. Toluol 

(TNT), sztirol és polisztirol. A ben-

zol előállítása. Aromás szénhidrogé-

nek felhasználása, biológiai hatása. 

gáló aromás szénhidrogének felhasz-

nálása, előnyök és veszélyek mérle-

gelése. 

M: Polisztirol égetése. Információk a 

TNT-ről és a dohányfüstben lévő aro-

más vegyületekről. 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

elnevezése, kis molekulapolaritás, 

nagy moláris tömeg, gyúlékonyság 

hiánya, erős élettani hatás.  

A halogénszármazékok jelentősége. 

A szerves halogénvegyületek kör-

nyezetszennyezésével kapcsolatos 

szövegek, hírek kritikus, önálló elem-

zése. 

M: PVC égetése, fagyasztás etil-klo-

riddal. Információk a halogénszárma-

zékok felhasználásáról és problémái-

ról (teflon, DDT, HCH, PVC, terato-

gén és mutagén hatások, lassú lebom-

lás, bioakkumuláció, savas eső, a fre-

onok kapcsolata az ózonréteg véko-

nyodásával). 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, elneve-

zésük. A metanol, az etanol, az eti-

lén-glikol és a glicerin szerkezete és 

tulajdonságai, élettani hatása. Égé-

sük, részleges oxidációjuk, semleges 

kémhatásuk, észterképződés. Alko-

holok, alkoholtartalmú italok előállí-

tása. Denaturált szesz. 

Alkoholos italok összetételére, véral-

koholszintre, metanolmérgezésre vo-

natkozó számolások, egészségtuda-

tos magatartás. 

M: Metanol vagy etanol égetése, oxi-

dációja réz(II)-oxiddal, alkoholok 

oldhatósága vízben, oldat kémhatása, 

etanol, mint oldószer. Információk a 

bioetanolról, a glicerin biológiai és 

kozmetikai jelentőségéről, az etilén-

glikol mint fagyálló folyadék alkal-

mazásáról, mérgezésekről és borha-

misításról. 

Biológia-egészségtan: az 

alkohol hatásai, erjedés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonságai. 

A fenol, mint gyenge sav, reakciója 

nátrium-hidroxiddal. A fenolok fer-

tőtlenítő, mérgező hatása. A fenolok 

mint fontos vegyipari alapanyagok. 

A szigorúan szabályozott körülmé-

nyek közötti felhasználás szükséges-

ségének megértése. 

M: Oldódásának pH-függése. Infor-

mációk a fenol egykori („karbolsav-

ként”) való alkalmazásról, a fenolok 

vízszennyező hatásáról. 

Biológia-egészségtan: 

dohányzás, cukorbeteg-

ség, biológiai oxidáció 

(citromsavciklus), Szent-

Györgyi Albert. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, szerkezete. A 

dietil-éter tulajdonságai, élettani ha-

tása, felhasználása régen és most. 

Munkabiztonsági szabályok ismerete 

és betartása. 

M: A dietil-éter mint oldószer, gőze-

inek meggyújtása. Információk az 



éteres altatásról. 

Az oxovegyületek 

Az aldehidek és a ketonok elneve-

zése, szerkezete, tulajdonságai, oxi-

dálhatósága.  

A formaldehid felhasználása (forma-

lin), mérgező hatása. Aceton, mint 

oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport re-

akciókészségbeli különbségének 

megértése. 

M: Ezüsttükör-próba és Fehling-re-

akció formalinnal és acetonnal. Oldé-

konysági próbák acetonnal. Informá-

ció a formaledhid előfordulásáról do-

hányfüstben és a nemi hormonokról. 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása érté-

kűség és a szénváz alapján, elneve-

zésük. Szerkezetük, fizikai és kémiai 

tulajdonságaik. A karbonsavak elő-

fordulása, felhasználása, jelentő-

sége. 

Felismerés: a vegyületek élettani ha-

tása nem az előállításuk módjától, ha-

nem a szerkezetük által meghatáro-

zott tulajdonságaiktól függ. 

M: Karbonsavak közömbösítése, re-

akciójuk karbonátokkal, pezsgőtab-

letta porkeverékének készítése, kar-

bonsavsók kémhatása. Információk 

Szent-Györgyi Albert és Görgey Ar-

túr munkásságával, a C-vitaminnal, a 

karbonsavak élelmiszer-ipari jelentő-

ségével, E-számaikkal és az ecetsa-

vas ételek rézedényben való tárolásá-

val kapcsolatban. 

Az észterek 

Észterképződés alkoholokból és kar-

bonsavakból, kondenzáció és hidro-

lízis. A gyümölcsészterek mint oldó-

szerek, természetes és mesterséges 

íz- és illatanyagok.  

Viaszok és biológiai funkcióik. 

Zsírok és olajok szerkezete. 

Poliészterek, poliészter műszálak. 

Szervetlen savak észterei. 

Egészséges táplálkozási szokások 

alapjainak megértése. 

M: Etil-acetát előállítása, szaga, lú-

gos hidrolízise, észter, mint oldószer. 

Zsírok és olajok reakciója brómos 

vízzel. 

Gyümölcsészterek szagának bemuta-

tása. Állati zsiradékokkal, olajokkal, 

margarinokkal, transz-zsírsavakkal, 

többszörösen telítetlen zsírsavakkal 

és olesztrával, az aszpirinnel és a 

kalmopyrinnel (Richter Gedeon), a 

biodízellel, a PET-palackokkal, a nit-

roglicerinnel kapcsolatos informá-

ciók. 

Biológia-egészségtan: li-

pidek, sejthártya, táplál-

kozás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Alfred Nobel. 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek 

A felületaktív anyagok szerkezete, 

típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, a 

A felületaktív anyagok használatával 

kapcsolatos helyes szokások alapjai-

nak megértése. 



vizes oldat pH-ja. Szappanfőzés. Fe-

lületaktív anyagok a kozmetikumok-

ban, az élelmiszeriparban és a sejtek-

ben.  

Tisztítószerek adalékanyagai. 

M: A „fuldokló kacsa”-kísérlet, felü-

leti hártya keletkezésének bemuta-

tása, szilárd és folyékony szappanok 

kémhatásának vizsgálata, szappanok 

habzásának függése a vízkeménység-

től és a pH-tól. Információk szilárd és 

folyékony tisztítószerekről és a velük 

kapcsolatos környezetvédelmi prob-

lémákról. 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elneve-

zése. Szerkezet és sav-bázis tulaj-

donságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jellegé-

nek felismerése élettani szempontból 

fontos vegyületekben. 

M: Aminok kémhatása, sóképzése. 

Információk a hullamérgekről, az 

amfetaminról, a morfinról (Kabay Já-

nos), aminocsoportot tartalmazó 

gyógyszerekről. 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsavak, 

színtest, vér, kiválasztás. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-

bázis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfordu-

lása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállítása, 

tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabilitása 

szerkezeti okának és jelentőségének 

megértése. 

M: Információk amidcsoportot tartal-

mazó gyógyszerekről, műanyagokról 

és a karbamid vizeletben való előfor-

dulásáról, felhasználásáról (műtrá-

gya, jégmentesítés, műanyaggyár-

tás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reak-

ciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, al-

dehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, aminok, amidok 

 

Tematikai egység Az életműködések kémiai alapjai 
Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, szubsztitú-

ció, aromás vegyületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy 

szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, 

illetve bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit 

(kémiai összetételét, a nagyobbak alkotó molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldható-

sági tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipi-

dek legfontosabb képviselőit, felismeri azokat szerkezeti képlet alapján, 

ismeri a lipidek csoportjába tartozó vegyületek egy-egy fontos szerepét 

az élő szervezetben; 

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik 

csoportból egy-két képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggé-

seket talál a szőlőcukor szerkezete és tulajdonságai között, ismeri a ház-

tartásban található szénhidrátok besorolását a megfelelő csoportba, vala-

mint köznapi tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) és felhasználásukat, 

összehasonlítja a keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetét és tulaj-

donságait, valamint szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között; 

 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak 

általános szerkezetét és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehér-

jék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezetét, érti 

e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulását, példát mond a fehérjék 

szervezetben és élelmiszereinkben betöltött szerepére, ismeri a fehérjék 

kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elnevezése. 

Szerkezet és sav-bázis tulajdonsá-

gok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jellegé-

nek felismerése élettani szempontból 

fontos vegyületekben. 

M: Aminok kémhatása, sóképzése. 

Információk a hullamérgekről, az 

amfetaminról, a morfinról (Kabay 

János), aminocsoportot tartalmazó 

gyógyszerekről. 

Biológia-egészségtan: vi-

taminok, nukleinsavak, 

színtest, vér, kiválasztás. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-bá-

zis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfordu-

lása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállítása, 

tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabilitása 

szerkezeti okának és jelentőségének 

megértése. 

M: Információk amidcsoportot tar-

talmazó gyógyszerekről, műanya-

gokról és a karbamid vizeletben való 

előfordulásáról, felhasználásáról 

(műtrágya, jégmentesítés, műanyag-

gyártás). 

A nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek vázának felismerése bio-

lógiai szempontból fontos vegyüle-

tekben. 



imidazol és a purin szerkezete, pola-

ritása, sav-bázis tulajdonságok, hid-

rogénkötések kialakulásának lehető-

sége. Előfordulásuk a biológiai 

szempontból fontos vegyületekben.  

M: Dohányfüstben (nikotin), kábító-

szerekben, kávéban, teában, gyógy-

szerekben, hemoglobinban, kloro-

fillban, nukleinsav-bázisokban elő-

forduló heterociklikus vegyületekkel 

kapcsolatos információk. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoportjai, 

ikerionos szerkezet és következmé-

nyei. Előfordulásuk és funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak két funk-

ciós csoportja alkalmassá teszi eze-

ket stabil láncok kialakítására, míg 

az oldalláncaik okozzák a változatos-

ságot. 

M: Az esszenciális aminosavakkal, a 

vegetarianizmussal, a nátrium-gluta-

máttal, a γ-amino-vajsavval, a D-

aminosavak biológiai szerepével 

kapcsolatos információk. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

tulajdonságai, peptidkö-

tés, enzimek működése. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a pep-

tidek szerkezete (Emil Fischer). A 

fehérjék szerkezeti szintjei (Sanger, 

Pauling) és a szerkezetet stabilizáló 

kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordulása, 

biológiai jelentősége. A fehérjék ál-

tal alkotott makromolekulás kolloi-

dok jelentősége a biológiában és a 

háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi (álta-

lában sokféle kötéssel rögzített) szer-

kezetük teszi képessé sajátos funkci-

óik ellátására.  

M: Peptideket és fehérjéket bemu-

tató ábrák, modellek, képek, animá-

ciók értelmezése, elemzése, és/vagy 

készítése. Tojásfehérje kicsapási re-

akciói és ezek összefüggése a mérge-

zésekkel, illetve táplálkozással. In-

formációk az aszpartámról, a zsela-

tinról, a haj dauerolásáról, az enzi-

mek és a peptidhormonok működé-

séről. 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

A „nukleinsav” név eredete, a mo-

nonukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus konsti-

túciója, térszerkezete, a bázispárok 

között kialakuló hidrogénkötések, a 

Watson–Crick-modell.  

Felismerés: a genetikai információ 

megőrzését a maximális számú hid-

rogénkötés kialakulásának igénye 

biztosítja.  

M: Az ATP biológiai jelentőségével, 

a DNS szerkezetével, annak felfede-

zésével, mutációkkal, kémiai muta-

génekkel, a fehérjeszintézis meneté-

vel, a genetikai manipulációval kap-

csolatos információk. 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koenzi-

mek, nukleotidok, ATP 

és szerepe, öröklődés mo-

lekuláris alapjai, mutáció, 

fehérjeszintézis. 

A diszacharidok A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok megkülönböztetése. 

Biológia-egészségtan: a 

szénhidrátok emésztése, 



A diszacharidok keletkezése kon-

denzációval, hidrolízisük (pl. emész-

tés során). A redukáló és nem redu-

káló diszacharidok és ennek szerke-

zeti oka. A maltóz, a cellobióz, a 

szacharóz és a laktóz szerkezete, elő-

fordulása. 

M: Információk a maltózról (sör-

gyártás, tápszer), a szacharózról (ré-

pacukor, nádcukor, cukorgyártás, in-

vertcukor) és a laktózról (tejcukor-

érzékenység). 

biológiai oxidáció és fo-

toszintézis, növényi sejt-

fal, tápanyag, ízérzékelés, 

vércukorszint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a papír. 

A poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szerke-

zete, tulajdonságai, előfordulása a 

természetben, biológiai jelentőségük 

és felhasználásuk a háztartásban, az 

élelmiszeriparban, a papírgyártás-

ban, a textiliparban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és a 

cellulóz növényi vázanyag funkciója 

szerkezeti okának megértése. 

M: Információk a keményítő fel-

használásáról, az izocukorról, a nö-

vényi rostok táplálkozásban betöltött 

szerepéről, a nitrocellulózról, a pa-

pírgyártás környezetvédelmi problé-

máiról. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, peptid-

csoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-

modell. 

 

Tematikai egység A kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 
Órakeret 2 

óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagé-

pes applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógé-

pes prezentációban mutatja be. 

 

Tematikai egység Környezeti kémia és környezetvédelem 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás A légkör kémiája, légszennyezés. természetes vizek kémiája 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógé-

pes prezentációban mutatja be. 

 



Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 példákkal szemlélteti az emberiség legége-

tőbb globális problémáit (globális éghajlat-

változás, ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, 

energiaforrások kimerülése) és azok kémiai 

vonatkozásait; 

 ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb ki-

hívásokat, kiemelten azok kémiai vonatkozá-

saira (energiahordozók, környezetszennye-

zés, fenntarthatóság, új anyagok előállítása); 

 példákon keresztül szemlélteti az antropogén 

tevékenységek kémiai vonatkozású környe-

zeti következményeit; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében mu-

tatja be a XX. század néhány nagy környezeti 

katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságo-

kat vonhatunk le azok megismeréséből; 

 érti a környezetünk megóvásának jelentőségét 

az emberi civilizáció fennmaradása szem-

pontjából; 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetba-

rát folyamatok előtérbe helyezését, példákat 

mond újonnan előállított, az emberiség jólétét 

befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, 

lebomló műanyagok, intelligens textíliák); 

 alapvető szinten ismeri a természetes környe-

zetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és 

élővilág kémiai összetételét; 

 ismeri a legfontosabb környezetszennyező 

forrásokat és anyagokat, valamint ezeknek az 

anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását; 

 ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt 

alkotó gázok legfontosabb tulajdonságait, 

példákat mond a légkör élőlényekre és élette-

len környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a 

legfontosabb légszennyező gázokat, azok 

alapvető tulajdonságait, valamint az általuk 

okozott környezetszennyező hatásokat, ismeri 

a légkört érintő globális környezeti problé-

mák kémiai hátterét és ezen problémák meg-

oldására tett erőfeszítéseket; 

 ismeri a természetes vizek típusait, azok leg-

fontosabb kémiai összetevőit a víz körforgá-

sának és tulajdonságainak tükrében, példákat 

mond vízszennyező anyagokra, azok forrá-

sára, a szennyezés lehetséges következmé-

nyeire, ismeri a víztisztítás folyamatának 

 Környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Problémamegoldó készség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés fejlesz-

tése 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kommunikációs készség fejlesztése 

 A légkör kémiája 

 A természetes vizek kémiája 

 A talaj kémiája 

 A hulladékok 

 Új kihívások: ember, társadalom, környezet 

és kémia 

 



alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz elő-

állításának módját; 

 érti a kőzetek és a környezeti tényezők talaj-

képző szerepét, példát mond alapvető kőze-

tekre, ásványokra, érti a hulladék és a szemét 

fogalmi megkülönböztetését, ismeri a hulla-

dékok típusait, kezelésük módját, környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 példákkal szemlélteti egyes kémiai technoló-

giák, illetve bizonyos anyagok felhasználásá-

nak környezetre gyakorolt pozitív és negatív 

hatásait. 

Fogalmak zöld kémia 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: műanyagipar és 

annak környezetszennyező hatásai, zöld kémia, műanyagok újrahasznosítása; kőolajipar, a kő-

olaj világpiaci árának mozgása, kereslet/kínálat a kőolajpiacon, az ehhez kapcsolódó részvé-

nyek- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A témák szorosan kapcsolódnak a 

szerves kémia témakörhöz is. 

  



GAZDASÁGI, JOGI-KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MŰSZAKI CSO-

PORTOK, 9.-10. ÉVFOLYAM 

A tantárgy heti óraszáma: 1,5 + 1,5 

Középiskolában az addig alapvetően egységes szemlélettel tanított természettudomány – a le-

hetőségeknek megfelelően – különválik tantárgyakra, amelyek azonban a tantárgyi logika felé 

haladva, de a társtudományok ismeretanyagát szorosan a tananyagba integrálva építik és fej-

lesztik a tanulók természettudományos gondolkodását. A középiskolai kémiai ismeretek taní-

tásának célja tehát egyrészt a természettudományos szemléletmód továbbfejlesztése, a külön-

böző tantárgyak keretében tanult ismeretek természettudományos műveltséggé történő integrá-

lása, másrészt az elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra 

választó tanulók ismereteinek megalapozása. 

A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet 

elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek bizo-

nyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő szennye-

zése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink; gyógyszerek és 

„csodaszerek”. 

A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz tantár-

gyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé rendeződjenek. 

14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a környezeti kérdé-

sekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos helyzeteket, erős a kritikai 

érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.  

Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a 

logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező magyaráza-

tokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának logikájához.  

9–10. évfolyam 

Az általános iskolai természetismeret és kémia tanulmányok során a tanulók megismerték a 

kísérletezés egyszerű formáit, megértették a precíz megfigyelések jelentőségét, és megfelelő 

szintű háttérismeretet szerezhettek a jelenségek tapasztalatainak a megmagyarázásához is. A 

kémiatanításnak ebben a szakaszában a tanulók kognitív fejlettsége már lehetővé teszi az abszt-

raktabb fogalmi gondolkodást kívánó ismeretek megértését és elsajátítását. Ez jó alapot ad a 



korábban megtanult fogalmak és ismeretek tudományos oldalról történő megközelítésére is, 

amely segíti az eddig elsajátított tudásanyag szintetizálását, egységes természettudományos 

szemléletté rendezését. 

A tananyag felépítése, elrendezése ezen a két évfolyamon már közelít a tudomány logikájához, 

de annak mentén még a kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás is jellemző. Ez egyrészt 

megkönnyíti a jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rend-

szerének kialakulását.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák hasz-

nálatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére, ob-

jektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, követ-

keztetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a természet-

tudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A humán 

érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet fenntartani, ha folyamato-

san a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó kérdésekkel és 

problémákkal szembesítjük őket. 

A 9–10. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

Helyi tan-

terv óra-

számai 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 8 17 

Kémiai átalakulások 12 12 

A nemfémes elemek és vegyületeik 14 8 

A szén egyszerű szerves vegyületei 25 34 

Az életműködések kémiai alapjai 9 9 

A fémek és vegyületeik, elektrokémia 12 8 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 16 8 

Témahét: fenntarthatóság és pénz7; Környezeti kémia és kör-

nyezetvédelem- 3 óra 9. osztályban és 3 óra 10. 

osztályban 

6 6+6 

Összes óraszám: 102 102+6=108 

A tantárgy óraterve 

  



 9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

Heti óraszám 1,5 1,5 

Évfolyamok óraszáma 51+3 51+3 

9. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

1 Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 17 óra 

2. Kémiai átalakulások 12 óra 

3. 
A nemfémes elemek és vegyületeik 

8 óra 

4. 
A fémek és vegyületeik, elektrokémia 

8 óra 

5. 
Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

6 óra 

 
Témahetek: fenntarthatóság és pénz7 

3 óra 

Összesen: 54 óra 

 

Tematikai egység Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

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

tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek 

képletei. 

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

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, kris-

tályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-ok-

tatási szakasz végére: 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás 

vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét; 

 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gon-

dolkodás alapjait és használja az „egyszerre csak egy tényezőt vál-

toztatunk” elvet. 



A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jel-

lemzőit, ismeri az izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radio-

aktivitás lényegét, és példát mond a radioaktív izotópok gyakorlati 

felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szük-

ségességét, és egyszerű számításokat végez m, n és M segítségével; 

 ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atom-

modell szintjén, tisztában van a vegyértékelektronok kémiai reakci-

ókban betöltött szerepével; 

 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait; (vegyjel, rend-

szám, relatív atomtömeg), alkalmazza a periódusszám és a (fő)cso-

portszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok szempontjából, 

ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az 

azokat alkotó elemek vegyjelét; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás 

fogalmát, és érti a kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi 

száma és polaritása szerint, megalkotja egyszerű molekulák szerke-

zeti képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, sík-

háromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó 

szerepét a molekulák polaritása szempontjából; 

 meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján kö-

vetkeztet a közöttük kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, vala-

mint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a moláris tömeg és a mole-

kulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan befolyá-

solja az olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja 

alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonsá-

gai közötti alapvető összefüggéseket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt 

konkrét példákkal szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok 

molekulákból való képződésének módját, tudja a nevüket, összeg-

képletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az 

azt alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács felépülési elvét, az 

ionvegyület képletének jelentését, konkrét példák segítségével jel-

lemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés 

kialakulásának és a fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a 

kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és fontosabb tulajdonságai 

között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes 

tulajdonságokat, összehasonlításokat végez; 

 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel 

alapján, ismeri ezeknek az anyagcsoportoknak a legfontosabb közös 



tulajdonságait, példákat mond minden csoport képviselőire, tudja, 

hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

 adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba 

(gáz, folyadék, szilárd) tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri 

Avogadro gáztörvényét, és egyszerű számításokat végez gázok tér-

fogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-válto-

zások lényegét és energiaváltozását; 

 egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-válto-

zással és oldódással kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok 

várható eredményét; 

 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok 

töménységével és az oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb isme-

reteket, egyszerű számítási feladatokat old meg az oldatok köréből 

(tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentrá-

ció). 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, tö-

rekvés a nemesgáz-elektronszer-

kezet elérésére. Az EN döntő sze-

repe az elsődleges kémiai kötések 

és másodlagos kölcsönhatások 

kialakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a 

felhasználás közötti összefüggé-

sek alkalmazása. 

M: Információk a nemesgázokról. 

Kísérletek az atomos és a moleku-

láris oxigén reakciókészségének 

összehasonlítására. Gyakorlati 

példák keresése az egyes anyagok 

fizikai, illetve kémiai tulajdonsá-

gai és felhasználási lehetőségei 

között. 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy 

EN-különbség esetén. Az ionos 

kötés, mint erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás, és ennek következ-

ményei. 

Ionvegyületek képletének szer-

kesztése. 

M: Kísérletek ionos vegyületek 

képződésére. Animációk az ion-

vegyületek képződésekor történő 

elektronátadásról. Ionos vegyüle-

tek és csapvíz elektromos vezeté-

sének vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: 

az idegrendszer műkö-

dése. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek, áram-

vezetés. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú 

atomok között. Delokalizált elekt-

ronok, elektromos és hővezetés, 

A fémek közös tulajdonságainak 

értelmezése a fémrács jellemzői 

alapján. 

Fizika: hővezetés, ol-

vadáspont, forráspont, 

áramvezetés. 

 



olvadáspont és mechanikai tulaj-

donságok. 

M: Animációk és kísérletek a fé-

mek elektromos vezetéséről. 

Vizuális kultúra: ková-

csoltvas kapuk, éksze-

rek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, kö-

téspolaritás. Kötési energia, kö-

téshossz. Atomrácsos anyagok 

makroszkópikus tulajdonságai és 

felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az 

EN-különbség alapján. 

M: Animációk a kovalens kötés 

kialakulásáról. Információk az 

atomrácsos anyagok felhasználá-

sáról. 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika, matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és 

nemkötő elektronpárok. Összeg-

képlet és szerkezeti képlet. A mo-

lekulák alakja. A molekulapolari-

tás. 

Molekulák alakjának és polaritá-

sának megállapítása. 

M: Hagyományos és számítógé-

pes molekulamodellek megtekin-

tése és készítése. A molekulák 

összegképletének kiszámítása a 

tömegszázalékos elemösszetétel-

ből. 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 

Másodrendű kötések és a moleku-

larács 

Másodrendű kölcsönhatások 

tiszta halmazokban. A hidrogén-

kötés szerepe az élő szervezet-

ben. A „hasonló a hasonlóban ol-

dódik jól” elv és a molekulará-

csos anyagok fizikai tulajdonsá-

gainak anyagszerkezeti magyará-

zata. A molekulatömeg és a ré-

szecskék közötti kölcsönhatások 

kapcsolata a fizikai tulajdonsá-

gokkal, illetve a felhasználható-

sággal. 

Tendenciák felismerése a másod-

rendű kölcsönhatásokkal jelle-

mezhető molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai között. 

M: Kísérletek a másodrendű köté-

sek fizikai tulajdonságokat befo-

lyásoló hatásának szemléltetésére 

(pl. különböző folyadékcsíkok pá-

rolgási sebességének összehason-

lítása). A „zsíroldékony”, „víz-

oldékony” és „kettős oldékony-

ságú” anyagok molekulapolaritá-

sának megállapítása. 

Fizika: energia és mér-

tékegysége, forrás, for-

ráspont, töltéseloszlás, 

tömegvonzás. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, töltése 

és térszerkezete. A mindennapi 

élet fontos összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó ve-

gyületek képletének szerkesztése. 

M: Összetett ionokat tartalmazó 

vegyületek előfordulása a termé-

szetben és felhasználása a háztar-

tásban: ismeretek felidézése és 

rendszerezése. 

 



Az anyagi rendszerek és csopor-

tosításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és 

zárt rendszer. A kémiailag tiszta 

anyagok, mint egykomponensű, a 

keverékek, mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén rend-

szerek. 

Ismert anyagi rendszerek és válto-

zások besorolása a megismert tí-

pusokba. 

M: Gyakorlati életből vett példák 

keresése különböző számú kom-

ponenst és fázist tartalmazó rend-

szerekre. 

Fizika: halmazállapo-

tok, a halmazállapot-

változásokat kísérő 

energiaváltozások, 

belső energia, hő, álla-

potjelzők: nyomás, hő-

mérséklet, térfogat. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot 

megadása az anyagot alkotó ré-

szecskék és kölcsönhatásaik alap-

ján. 

M: Számítógépes animációk a 

halmazállapot-változások model-

lezésére. Gyakorlati példák. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „El-

tűnik, mint a kámfor”; 

Móra Ferenc: Kincske-

reső kisködmön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avo-

gadro törvénye, moláris térfogat, 

abszolút, illetve relatív sűrűség és 

gyakorlati jelentőségük. Gázok 

diffúziója. Gázelegyek összetéte-

lének megadása, robbanási határ-

értékek. 

A gázok moláris térfogatával és 

relatív sűrűségével, a gázelegyek 

összetételével kapcsolatos számo-

lások. 

M: A gázok állapotjelzői közötti 

összefüggések szemléltetése (pl. 

fecskendőben). Gázok diffúziójá-

val kapcsolatos kísérletek (pl. az 

ammónia- és a hidrogén-klorid-

gáz). Átlagos moláris tömegek ki-

számítása. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-di-

oxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Cel-

sius- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gáz-

modell. 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének 

kapcsolata a forrásponttal; a for-

ráspont nyomásfüggése. Oldódás, 

oldódási sebesség, oldhatóság. 

Az oldódás és kristályképződés; 

telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok összetételé-

nek megadása (tömeg- és térfo-

gatszázalék, anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű 

oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. 

Egyszerű számolási feladatok 

megoldása az oldatokra vonat-

kozó összefüggések alkalmazásá-

val. 

M: A víz forráspontja nyomás-

függésének bemutatása. Modell-

kísérletek endoterm, illetve exo-

term oldódásra, valamint kristály-

kiválásra (pl. önhűtő poharakban, 

kézmelegítőkben). Kísérletek és 

gyakorlati példák gyűjtése az oz-

mózis jelenségére (gyümölcsök 

megrepedése esőben, tartósítás 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: hő és mérték-

egysége, hőmérséklet 

és mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 



sózással, kandírozással, hajótöröt-

tek szomjhalála). 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anya-

gok; a részecskék rendezettsége. 

M: Kristályos anyagok olvadásá-

nak és amorf anyagok lágyulásá-

nak megkülönböztetése kísérle-

tekkel. 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdon-

ságai, fajtái és gyakorlati jelentő-

sége. Kolloidok stabilizálása és 

megszüntetése, háztartási és kör-

nyezeti vonatkozások. Az ad-

szorpció jelensége és jelentősége. 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek 

alkalmazása a gyakorlatban. 

M: Különféle kolloid rendszerek 

létrehozása és vizsgálata. Ad-

szorpciós kísérletek és kromato-

gráfia. Információk a szmogról, a 

ködgépekről, a szagtalanításról, a 

széntablettáról, a gázálarcokról, a 

nanotechnológiáról. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, fehérjék. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, old-

hatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, kristályos és 

amorf anyag, elektronegativitás, anyagmennyiség-koncentráció, Avo-

gadro-törvény, moláris térfogat. 

 

 

Tematikai egység Kémiai átalakulások 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvé-

nye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, kö-

zömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyár-

tás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-ok-

tatási szakasz végére: 

 a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás 

vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és 

alkalmazza a tömeg- és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reak-

ciókra; 



 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: 

a reagáló és a képződő anyagok száma, a reakció energiaváltozása, 

időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt vevő anyagok halmaz-

állapota szerint; 

 konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termoké-

miai egyenlet jelentését, ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő 

ismeretében megadja egy reakció energiaváltozását, energiadiagra-

mot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és jelentőségét a 

többlépéses reakciók energiaváltozásának meghatározásakor; 

 érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a di-

namikus egyensúly fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly el-

tolásának lehetőségeit Le Châtelier elve alapján. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódá-

suk feltételei, aktiválási energia, 

aktivált komplex. A kémiai 

egyenlet felírásának szabályai, a 

megmaradási törvények, 

sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése 

készségszinten. Egyszerű 

sztöchiometriai számítások. 

M: Az aktiválási energia szerepé-

nek bemutatása kísérletekkel. Re-

akciók szilárd anyagok között és 

oldatban. Információk a Davy-

lámpa működéséről, az atomhaté-

konyságról mint a „zöld kémia” 

alapelvéről. 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: hőmérséklet, 

mozgási energia, ru-

galmatlan ütközés, 

lendület, ütközési 

energia, megmaradási 

törvények. 

 

Matematika: száza-

lékszámítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termo-

kémiai egyenlet. Hess tétele. A 

kémiai reakciók hajtóereje az 

energiacsökkenés és a rendezett-

ségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a ház-

tartásokban. Az energiafajták át-

alakítását kísérő hőveszteség ér-

telmezése. 

Az energiamegmaradás törvényé-

nek alkalmazása a kémiai reakci-

ókra. 

M: Folyamatok ábrázolása ener-

giadiagramon (pl. a mészégetés, 

mészoltás és a mész megkötése 

mint körfolyamat). Egyes tüzelő-

anyagok fűtőértékének összeha-

sonlítása, gázszámlán található 

mennyiségi adatok értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a bio-

kémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia, II. főtétel, 

energiagazdálkodás, 

környezetvédelem. 

 



Matematika: művele-

tek negatív előjelű 

számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozása a háztartásban és az 

iparban. A reakciósebesség füg-

gése a hőmérséklettől, illetve a 

koncentrációtól, katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének be-

folyásolása a gyakorlatban. 

M: A reakciósebesség befolyáso-

lásával kapcsolatos kísérletek ter-

vezése. Információk a gépkocsik-

ban lévő katalizátorokról, az enzi-

mek alkalmazásáról. 

Biológia-egészségtan: 

az enzimek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai se-

besség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei 

és jellemzői. A tömeghatás törvé-

nye. A Le Châtelier–Braun-elv és 

a kémiai egyensúlyok befolyáso-

lásának lehetőségei, ezek gyakor-

lati jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső 

hatás következményeinek megál-

lapítása konkrét példákon. 

M: Információk az egyensúly di-

namikus jellegének kimutatásáról 

(Hevesy György). A kémiai 

egyensúly befolyásolását szemlél-

tető kísérletek, számítógépes szi-

muláció. 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, a folya-

matok iránya, a termo-

dinamika II. főtétele. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Sav-bázis amfotéria. 

A savak és bázisok erőssége. Lú-

gok. Savmaradék ionok. A pH és 

az egyensúlyi oxóniumion, illetve 

hidroxidion koncentráció össze-

függése. A pH változása hígítás-

kor és töményítéskor. A sav-bázis 

indikátorok működése. Közöm-

bösítés és semlegesítés, sók. Sóol-

datok pH-ja, hidrolízis. Teendők 

sav-,illetve lúgmarás esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

M: Erős és gyenge savak és bázi-

sok vizes oldatainak páronkénti 

elegyítése, a reagáló anyagok sze-

repének megállapítása. Kísérletek 

virág- és zöldségindikátorokkal. 

Saját tervezésű pH-skála készítése 

és használata anyagok pH-jának 

meghatározására. Információk a 

testfolyadékok pH-járól, a „lúgosí-

tás”-ról, mint áltudományról. 

Semlegesítéshez szükséges erős 

sav, illetve lúg anyagmennyiségé-

nek számítása. 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldó-

dása , sav-bázis reak-

ciók az élő szervezet-

ben, kiválasztás, a 

testfolyadékok kém-

hatása, a zuzmók mint 

indikátorok, a savas 

eső hatása az élővi-

lágra. 

Matematika: logarit-

mus. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fo-

galma oxigénátmenet, illetve 

elektronátadás alapján. Az oxidá-

ciós szám és kiszámítása. Az 

Egyszerű redoxiegyenletek rende-

zése az elektronátmenetek alapján, 

egyszerű számítási feladatok meg-

oldása. Az oxidálószer, illetve a 

Biológia-egészségtan: 

biológiai oxidáció, 

redoxireakciók az élő 

szervezetben. 



elektronátmenetek és az oxidá-

ciós számok változásainak össze-

függései redoxireakciókban. Az 

oxidálószer és a redukálószer ér-

telmezése az elektronfelvételre és 

-leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Redoxi amfotéria.  

redukálószer megnevezése redo-

xireakciókban. 

M: Redoxireakciókon alapuló kí-

sérletek (pl. magnézium égése, re-

akciója sósavval, illetve réz(II)-

szulfát-oldattal). Oxidálószerek és 

redukálószerek hatását bemutató 

kísérletek. Információk a puska-

por és a robbanószerek történeté-

ről, az oxidálószerek (hipó, hiper-

mangán) és a redukálószerek 

(kén-dioxid, borkén) fertőtlenítő 

hatásáról. Kísérlettervezés: oxidá-

lószerként vagy redukálószerként 

viselkedik-e a hidrogén-peroxid 

egy adott reakcióban? 

 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, töl-

tésmegmaradás. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: tűzgyújtás, 

tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 

tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 

reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, 

hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidáló-

szer, redukálószer, oxidációs szám, reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus 

egyensúly, a legkisebb kényszer elve 

 

Tematikai egység A nemfémes elemek és vegyületeik 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókész-

ség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és 

poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

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

Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat szá-

mítógépes prezentációban mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és 

fontosabb vegyületeik fizikai és kémiai sajátságait, különös tekin-

tettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 



 alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, 

kapcsolatot teremt az anyag szerkezete és tulajdonságai között; 

 ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-

klorid és a nátrium-klorid tulajdonságait; 

 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az 

oxigén allotróp módosulatát, ismeri mérgező hatását (szmogban) 

és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

 ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 

 ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és 

a salétromsavat; 

 ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságai-

kat és a foszfor gyufagyártásban betöltött szerepét; 

 összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, 

különbséget tesz a természetes és mesterséges szenek között, is-

meri a természetes szenek felhasználását, ismeri a koksz és az aktív 

szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), ismeri 

a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, va-

lamint a szénsavat és sóit, a karbonátokat. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és vegyüle-

tek jellemzésének szempontrend-

szere. 

Elemek gyakorisága a Földön és 

a világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek jellem-

zéséhez használt szempontrend-

szer használata. 

M: Képek vagy filmrészlet csilla-

gokról, bolygókról, diagramok az 

elemgyakoriságról. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: fizikai tulaj-

donságok és a halmaz-

szerkezet, atommag-

stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy párosítat-

lan elektron (stabilis oxidációs 

száma: +1) megfelelő katalizátor-

ral jó redukálószer. Nagy elektro-

negativitású atomok (oxigén, nit-

rogén, klór) molekuláris állapot-

ban is oxidálják. Kicsi, apoláris 

kétatomos molekulák, alacsony 

forráspont, kis sűrűség, nagy dif-

fúziósebesség. Előállítás. 

A médiában megjelenő informá-

ciók elemzése, kritikája, megala-

pozott véleményalkotás (pl. a 

„vízzel hajtott autó” téveszméjé-

nek kapcsán). 

M: A hidrogén laboratóriumi elő-

állítása, durranógáz-próba, égése, 

redukáló hatása réz(II)-oxiddal, 

diffúziója. Információk a hidro-

génbombáról, a nehézvízről és 

felhasználásáról, a Hindenburg 

léghajó katasztrófájáról, a hidro-

génalapú tüzelőanyag-cellákról. 

Fizika: hidrogén-

bomba, magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: II. világhá-

ború, a Hindenburg 

léghajó katasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás, fényforrá-

sok. 



reakciókészség. Gyenge diszper-

ziós kölcsönhatás, alacsony for-

ráspont, kis sűrűség, rossz vízold-

hatóság. Előfordulás. Felhaszná-

lás. 

M: Héliumos léggömb vagy héli-

umos léghajóról készült film be-

mutatása. Argon védőgázas cso-

magolású élelmiszer bemutatása. 

Információk a keszonbetegségről, 

az egyes világítótestekről (Just 

Sándor, Bródy Imre), a levegő 

cseppfolyósításáról, a háttérsu-

gárzásról, a sugárterápiáról. 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal ke-

vesebb van a nemesgázokénál, 

legstabilisabb oxidációs szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal csök-

ken. Kétatomos apoláris moleku-

lák, rossz (fizikai) vízoldhatóság. 

Jellemző halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más halo-

genidekkel. Előfordulás: halo-

genidek. Előállítás. Felhasználás. 

A halogének és a halogenidek 

élettani hatása közötti nagy kü-

lönbség okainak megértése. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével. Bróm bemuta-

tása, kioldása brómos vízből ben-

zinnel. Információk Semmelweis 

Ignácról, a hipó összetételéről, 

felhasználásáról és annak veszé-

lyeiről, a halogénizzókról, a 

jódoldatok összetételéről és fel-

használásáról (pl. fertőtlenítés, a 

keményítő kimutatása). 

Fizika: az energiafaj-

ták egymásba való át-

alakulása, elektrolízis. 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-elektronszerke-

zetű ionok, kevéssé reakcióképes. 

Ionrács, magas olvadáspont, jó 

vízoldhatóság, fehér szín. Előfor-

dulás. Felhasználás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a 

napi sóbevitellel kapcsolatos szá-

mítások, szemléletformálás. 

M: Információk a jódozott sóról, 

a fiziológiás sóoldatról, a túlzott 

sófogyasztásról (a magas vérnyo-

más rizikófaktora), az útsózás 

előnyös és káros hatásairól. 

Földrajz: sóbányák. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben disszo-

ciál, vizes oldata a sósav. Reak-

ciói különböző fémekkel. Előfor-

dulás. Előállítás. Felhasználás. 

A gyomorsav sósavtartalmával és 

gyomorégésre alkalmazott szóda-

bikarbóna mennyiségével, vala-

mint a belőle keletkező szén-di-

oxid térfogatával, illetve vízkőol-

dók savtartalmával kapcsolatos 

számítások. 

M: Klór-durranógáz, sósav-szö-

kőkút bemutatása. 

Biológia-egészségtan: 

gyomornedv. 

Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, sta-

Környezet- és egészségtudatos 

magatartás, médiakritikus attitűd. 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 



bilis oxidációs száma (-2), oxidá-

lószer. Kis, kétatomos apoláris 

molekulák, gáz, vízoldhatósága 

rossz. Szinte minden elemmel re-

agál (oxidok, hidroxidok, oxosa-

vak és sóik). Előállítás. Felhasz-

nálás. 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül 

az oktettszabály, bomlékony, 

nagy reakciókészség, erős oxidá-

lószer, mérgező gáz. A magas-

légkörben hasznos, a földfelszín 

közelében káros. Előállítás. Fel-

használás. 

M: Az oxigén előállítása, egy-

szerű kimutatása. Oxigénnel és le-

vegővel felfújt PE-zacskók ége-

tése. Az oxigén vízoldhatóságá-

nak hőmérsékletfüggését mutató 

grafikon elemzése. Információk 

az „oxigénnel dúsított” vízről (ál-

tudomány, csalás), a vizek hő-

szennyezéséről, az ózon magas-

légkörben való kialakulásáról és 

bomlásáról (freonok, spray-k), a 

napozás előnyeiről és hátrányai-

ról, a felszín közeli ózon veszé-

lyeiről (kapcsolata a kipufogógá-

zokkal, fotokémiai szmog, fény-

másolók, lézernyomtatók). 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és összeté-

tele. 

Víz 

Poláris molekulái között hidro-

génkötések, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő és felü-

leti feszültség (Eötvös Loránd), a 

sűrűség függése a hőmérséklettől. 

Poláris anyagoknak jó oldószere. 

Redoxi- és sav-bázis reakciókban 

betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, oxidáló-

szer és redukálószer is lehet. Fel-

használás. 

Az ivóvízre megadott egészség-

ügyi határértékek értelmezése, ez-

zel kapcsolatos számolások, a víz-

szennyezés tudatos minimalizá-

lása. 

M: Pl. novellaírás: „Háborúk a 

tiszta vízért”. A H2O2 bomlása 

katalizátorok hatására, oxidáló- és 

redukáló hatásának bemutatása, 

hajtincs szőkítése. Információk az 

ásványvizekről és gyógyvizekről 

(Than Károly), a szennyvíztisztí-

tásról, a házi víztisztító berende-

zésekről, a H2O2 fertőtlenítőszer-

ként (Hyperol, Richter Gedeon) és 

rakéta-hajtóanyagként való alkal-

mazásáról. 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különle-

ges tulajdonságai, a 

hőtágulás és szerepe a 

természeti és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, rossz 

vízoldhatóság. Égése. Előfordu-

lás. Felhasználás. 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben ke-

véssé oldódó, mérgező gáz. A 

A kén és szén égésekor keletkező 

kén-dioxid térfogatával, a levegő 

kén-dioxid tartalmával, az akku-

mulátorsav koncentrációjával 

kapcsolatos számolások. 

M: Kén égetése, a keletkező kén-

dioxid színtelenítő hatásának ki-

mutatása, oldása vízben, a kelet-

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 



kén oxidációs száma (-2), redu-

kálószer, gyenge sav, sói: szulfi-

dok. 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), re-

dukálószerek, mérgezők. Vízzel 

kénessav, sói: szulfitok. 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, belőle 

vízzel erős, oxidáló hatású kén-

sav, amely fontos ipari és labora-

tóriumi reagens, sói: szulfátok. 

kezett oldat kémhatásának vizsgá-

lata. Különböző fémek oldódása 

híg és tömény kénsavban. Infor-

mációk a kőolaj kéntelenítéséről, 

a záptojásszagról, a kén-hidrogé-

nes gyógyvíz ezüstékszerekre 

gyakorolt hatásáról, a szulfidos 

ércekről, a kén-dioxid és a szulfi-

tok használatáról a boroshordók 

fertőtlenítésében, a savas esők ha-

tásairól, az akkumulátorsavról, a 

glaubersó, a gipsz, a rézgálic és a 

timsó felhasználásáról.  

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris mole-

kula, erős háromszoros kötés, kis 

reakciókészség, vízben rosszul 

oldódik. 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénköté-

sek, könnyen cseppfolyósítható, 

nagy párolgáshőjű gáz. Nemkötő 

elektronpár, gyenge bázis, savak-

kal ammóniumsókat képez. Szer-

ves anyagok bomlásakor keletke-

zik. Ammóniaszintézis, salétrom-

sav- és műtrágyagyártás. 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektro-

nok miatt nagy reakciókészség, 

NO a levegőn önként  oxidálódik 

mérgező NO2-dá, amelyből oxi-

génnel és vízzel salétromsav 

gyártható. N2O: bódító hatás. 

Felhasználás. 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A salétromossavban és sóiban a 

nitrogén oxidációs száma (+3), 

redukálószerek. A salétromsav-

ban és sóiban a nitrogén oxidá-

ciós száma (+5), erős oxidálósze-

rek. Felhasználás. 

A levegő NOx-tartalmára vonat-

kozó egészségügyi határértékek-

kel, a műtrágyák összetételével 

kapcsolatos számolások. Helyi 

környezeti probléma önálló vizs-

gálata. 

M: Kísérletek folyékony levegő-

vel (felvételről), ammónia-szökő-

kút, híg és tömény salétromsav re-

akciója fémekkel. A nitrátok oxi-

dáló hatása (csillagszóró, görög-

tűz, bengálitűz, puskapor).  

Információk a keszonbetegségről, 

az ipari és biológiai nitrogénfixá-

lásról, az NO keletkezéséről vil-

lámláskor és belső égésű moto-

rokban, értágító hatásáról (nitro-

glicerin, Viagra), a gépkocsi-kata-

lizátorokról, a nitrites húspácolás-

ról, a savas esőről, a kéjgázról 

(Davy), a választóvízről és a ki-

rályvízről, a műtrágyázás szüksé-

gességéről, az eutrofizációról, a 

vizek nitrit-, illetve nitráttartalmá-

nak következményeiről, az am-

mónium-nitrát felrobbantásával 

elkövetett terrorcselekményekről, 

a nitrogén körforgásáról a termé-

szetben. 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén körforgás-

ban, a levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, a 

műtrágyák hatása a 

növények fejlődésére, a 

fogak felépítése, a sejt-

hártya szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, fény. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Irinyi Já-

nos. 



Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, atomjai között egy-

szeres kötések; a fehérfoszfor és 

a vörösfoszfor szerkezete és tu-

lajdonságai. Égésekor difoszfor-

pentaoxid, abból vízzel foszfor-

sav keletkezik, melynek sói a 

foszfátok. Felhasználás a háztar-

tásban és a mezőgazdaságban. 

A foszforvegyületek szerepe a fo-

gak és a csontok felépítésében. 

 

Környezettudatos és egészségtu-

datos vásárlási szokások kialakí-

tása. 

M: A vörös- és fehérfoszfor gyul-

ladási hőmérsékletének összeha-

sonlítása, a difoszfor-pentaoxid 

oldása vízben, kémhatásának 

vizsgálata. A trisó vizes oldatának 

kémhatás-vizsgálata. Információk 

Irinyi Jánosról, a gyufa történeté-

ről, a foszforeszkálásról, a foszfá-

tos és a foszfátmentes mosóporok 

környezeti hatásairól, az üdítőita-

lok foszforsav-tartalmáról és an-

nak fogakra gyakorolt hatásáról, a 

foszfor körforgásáról a természet-

ben. 

 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit ré-

tegrácsa és következményeik. 

Kémiai tulajdonságok. Bányásza-

tuk. Felhasználás. 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, 

vízben rosszul oldódó, a levegő-

vel jól elegyedő gáz. A szén oxi-

dációs száma (+2), jó redukáló-

szer (vasgyártás), éghető. Szén-

tartalmú anyagok tökéletlen égé-

sekor keletkezik. Életveszélyes, 

mérgező. 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikailag 

rosszul oldódó gáz. A szén oxidá-

ciós száma stabilis, redoxireakci-

óra nem hajlamos, nem éghető. 

Vízzel egyensúlyi reakcióban 

gyenge savat képez, ennek sói a 

karbonátok és a hidrogén-karbo-

nátok. Nem mérgező, de életve-

szélyes. Lúgokban karbonátok 

formájában megköthető. Előfor-

dulás (szén-dioxid kvóta). Fel-

használás. 

Érvek és ellenérvek tudományos 

megalapozottságának vizsgálata 

és vitákban való alkalmazása a 

klímaváltozás kapcsán. A szén-

monoxid és a szén-dioxid térfoga-

tával kapcsolatos számolások. 

M: Adszorpciós kísérletek aktív 

szénen. Szárazjég szublimálása 

(felvételről). Vita a klímaválto-

zásról. Karbonátok és hidrogén-

karbonátok reakciója savval, vi-

zes oldatuk kémhatása. Informá-

ciók a természetes szenek keletke-

zéséről, felhasználásukról és an-

nak környezeti problémáiról, a 

mesterséges szenek (koksz, fa-

szén, orvosi szén) előállításáról és 

felhasználásáról, a karbonszálas 

horgászbotokról, a „véres gyé-

mántokról”, a mesterséges gyé-

mántokról, a fullerénekről és a na-

nocsövekről, az üvegházhatás elő-

nyeiről és hátrányairól, a szén-

monoxid és a szén-dioxid által 

okozott halálos balesetekről, a 

 



szikvízről (Jedlik Ányos), a szén 

körforgásáról (fotoszintézis, bio-

lógiai oxidáció). 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, 

de félvezető, mikrocsipek, ötvö-

zetek. SiO2: atomrács, kvarc, ho-

mok, drágakövek, szilikátásvá-

nyok, kőzetek. Üveggyártás, víz-

üveg, építkezés. Szilikonok tulaj-

donságai és felhasználása. 

Kiegyensúlyozott véleményalkotás a mesterséges anya-

gok alkalmazásának előnyeiről és hátrányairól. 

M: A „vegyész virágoskertje”, „gyurmalin” készítése. In-

formációk az üveg újrahasznosításáról, a „szilikózisról”, a 

szilikon protézisek előnyeiről és hátrányairól. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyag-

körforgás. 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, 

légszennyezés, savas eső, oxidáló hatású erős sav 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elekt-

ronszerkezet, reakciókészség, relatív sűrűség, veszélyes-

ségi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fizioló-

giás sóoldat, szublimáció, durranógáz, szökőkút-kísérlet, 

jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes 

és mesterséges szenek. 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik, elektrokémia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Sav-bázis reakció, redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb 

fémek, oldatok, áramvezetés. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs 

szám (+1), erős redukálószerek, 

vízből lúgképzés közben hidro-

génfejlesztés, nemfémekkel só-

képzés. Nagy reakciókészség mi-

att előfordulás csak vegyületeik-

ben, előállítás olvadékelektrolí-

zissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

M: Az alkálifémekről és vegyü-

leteikről korábban tanultak rend-

szerezése. Információk Davy 

munkásságáról, az alkálifém-io-

nok élettani szerepéről (pl. inger-

ületvezetés). 

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, idegrend-

szer, ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

Kicsi (de az alkálifémeknél na-

gyobb) EN, tipikus fémek, oxidá-

Mészégetéssel, mészoltással, a 

mész megkötésével kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

Biológia-egészségtan: 

a csont összetétele. 



ciós szám (+2), erős (de az alkáli-

fémeknél gyengébb) redukáló-

szerek (reakció vízzel), nemfé-

mekkel sóképzés. Nagy reakció-

készség miatt előfordulás csak 

vegyületeikben, előállítás olva-

dékelektrolízissel. 

M: Az alkáli-, illetve alkáliföldfé-

mek és vegyületeik összehasonlí-

tása (pl. vetélkedő). Információk 

az alkáliföldfém-ionok élettani 

szerepéről, a csontritkulásról, a 

kalcium-tablettákról, építőanya-

gokról. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

redukálószer, de védő oxidréteg-

gel passziválódik. Könnyűfém. 

Előfordulás. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

A reakciók ipari méretekben való 

megvalósítása által okozott ne-

hézségek megértése. 

M: Alumínium reakciója oxigén-

nel, vízzel, sósavval és nátrium-

hidroxiddal. Információk az alu-

mínium előállításának történeté-

ről és magyar vonatkozásairól 

(„magyar ezüst”, vörösiszap-ka-

tasztrófa). 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), 

csoportban lefelé EN csökken, 

fémes jelleg nő. Felületi védőré-

teg. Felhasználás. Élettani hatás. 

Akkumulátorok szelektív gyűj-

tése fontosságának megértése. 

M: Forrasztóón, ólom olvasztása. 

Információk az ónpestisről, kon-

zervdobozokról, vízvezetékekről, 

az autó akkumulátorokról, az 

ólomkristályról, az ólomtartalmú 

festékekről. 

Fizika: elektromos el-

lenállás. 

Vascsoport, króm és mangán 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, ötvöző 

anyagok, rozsdamentes acél. Új-

rahasznosítás, szelektív gyűjtés, 

korrózióvédelem. 

Cr és Mn: vegyületeikben válto-

zatos oxidációs állapot (különféle 

szín), magas oxidációs szám ese-

tén erős oxidálószerek. 

A hulladékhasznosítás környezeti 

és gazdasági jelentőségének felis-

merése. Vassal, acéllal és korrózi-

ójával kapcsolatos számolások. 

M: Pirofóros vas, vas reakciója 

savakkal. A régi alkoholszonda 

modellezése. Információk acé-

lokról, a korrózió által okozott 

károkról, a korrózióvédelemről, a 

vas biológiai jelentőségéről, a 

„hipermangán”-ról. 

Biológia-egészségtan: 

a vér. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, ferro-

mágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Félnemes és nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, oldódásuk 

(hiánya) savakban. Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

A félnemes- és nemesfémek tulaj-

donságai, felhasználása és értéke 

közötti összefüggések megértése. 

M: Rézdrót lángba tartása, pati-

nás rézlemez és malachit bemuta-

tása. Információk a nemesfémek 

bányászatáról (tiszai cianidszeny-

nyezés), felhasználásáról, újra-

hasznosításáról, a karátról, a fény-

képezés történetéről, a rézgálicot 



tartalmazó növényvédő-szerekről, 

a rézedények használatáról, a kol-

loid ezüst spray-ről, a lápisz fel-

használási módjairól, az ezüst- és 

a réztárgyak tisztításáról. 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany 

szobahőmérsékleten folyadék. A 

cink híg savakkal reagál. Fel-

használás: Zn, Cd, Hg, ZnO. 

Élettani hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező tulajdon-

ságú anyagok használati szabá-

lyainak betartása. 

M: A higany nagy felületi fe-

szültségének szemléltetése.  

Információk a horganyzott bádog-

ról, a higany (fénycsövek, régen 

hőmérők, vérnyomásmérők, 

amalgám fogtömés, elektródok) 

és a kadmium (galvánelemek) fel-

használásának előnyeiről és hátrá-

nyairól, híres mérgezési esetekről 

(Itai-itai betegség, veszélyes hul-

ladékok). 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam). A redoxifolyamatok irá-

nya. Fémes és elektrolitos veze-

tés. 

A reakciók irányának meghatáro-

zása fémeket és fémionokat tartal-

mazó oldatok között. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag táro-

lása, változása levegőn, reakciók 

egymás ionjaival, savakkal, víz-

zel. 

Biológia-egészségtan: 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, so-

ros és párhuzamos kap-

csolás, elektromotoros 

erő. 
Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- és 

katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő. 

A galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek pólusai-

nak megállapítása. 

M: Daniell-elem készítése, a só-

híd, illetve a diafragma szerepe. 

Két különböző fém és gyümöl-

csök felhasználásával készült gal-

vánelemek. Információk Galvani 

és Volta kísérleteiről, az egyes 

galvánelemek összetételéről, a tü-

zelőanyag-cellákról. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galván-

elemek felépítésének és működé-

sének összehasonlítása. Ionván-

dorlás. Anód és katód az elektro-

lízis esetén. Oldat és olvadék 

Akkumulátorok szabályos feltöl-

tése. 

M: Ismeretek a ma használt gal-

vánlemekről és akkumulátorok-

ról, felirataik tanulmányozása. 

Fizika: feszültség, 

Ohm-törvény, ellenál-

lás, áramerősség, elekt-

rolízis. 



elektrolízise. Az elektrolízis gya-

korlati alkalmazásai. 

Elektrolízisek (pl. cink-jodid-ol-

dat), a vízbontó-készülék műkö-

dése. Információk a klóralkáli-

ipar higanymentes technológiái-

ról. A Faraday-törvények haszná-

lata számítási feladatokban, pl. 

alumíniumgyártás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulla-

dékgyűjtés, galvanizálás, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló 

sora, galvánelem, elektród, akkumulátor, elektrolízis, korrózióvédelem. 

 

Tematikai egység A kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennye-

zés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-ok-

tatási szakasz végére: 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táb-

lagépes applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számí-

tógépes prezentációban mutatja be. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási 

pontok 

 ismeri a természetben megta-

lálható legfontosabb nyers-

anyagokat; 

 érti az anyagok átalakításának 

hasznát, valamint konkrét pél-

dákat mond vegyipari termé-

kek előállítására; 

 ismeri a különböző nyers-

anyagokból előállítható leg-

fontosabb termékeket; 

 érti, hogy az ipari (vegyipari) 

termelés során különféle, akár 

a környezetre vagy szerve-

zetre káros anyagok is kelet-

 Természettudományos 

problémamegoldó képes-

ség fejlesztése 

 Kommunikációs készségek 

fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Digitális készségek fejlesz-

tése 

 Tudatos fogyasztói maga-

tartás kialakítása 

 Az egészséges életmódra 

nevelés 

 Az építőanyagok kémiája 

 A fémek előállításának 

módszerei 

Biológia-egész-

ségtan: tudatos 

fogyasztói szoká-

sok, fenntartható-

ság. 

 

Fizika: az energia 

fogalma, mérték-

egysége, elektro-

mos áram. 



kezhetnek, amelyek közöm-

bösítése, illetve kezelése fon-

tos feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos 

vásárlással és tudatos életvi-

tellel képes a környezetének 

megóvására; 

 érti a mészkőalapú építőanya-

gok kémiai összetételét és át-

alakulásait (mészkő, égetett 

mész, oltott mész), ismeri a 

beton alapvető összetételét, 

előállítását és felhasználásá-

nak lehetőségeit, ismeri a leg-

fontosabb hőszigetelő anya-

gokat; 

 érti, hogy a fémek többsége a 

természetben vegyületek for-

májában van jelen, ismeri a 

legfontosabb redukciós eljá-

rásokat (szenes, elektroké-

miai redukció), ismeri a leg-

fontosabb ötvözeteket, érti az 

ötvözetek felhasználásának 

előnyeit; 

 ismeri a mindennapi életben 

előforduló növényvédő sze-

rek használatának alapvető 

szabályait, értelmezi a nö-

vényvédő szerek leírását, fel-

használási útmutatóját, példát 

mond a növényvédő szerekre 

a múltból és a jelenből (bor-

dói lé, korszerű peszticidek), 

ismeri ezek hatásának elvi 

alapjait; 

 ismeri a legfontosabb (N-, P-, 

K-tartalmú) műtrágyák ké-

miai összetételét, előállítását 

és felhasználásának szüksé-

gességét; 

 Növényvédő szerek és mű-

trágyák 

 A kőolaj feldolgozása 

 Műanyagok 

 Élelmiszereink és összete-

vőik 

 Gyógyszerek, drogok, dop-

pingszerek 

 Veszélyes anyagok, mér-

gek, mérgezések 

 Mosó-, tisztító- és fertőtle-

nítőszerek 

 Tudomány és áltudomány 



 ismeri a fosszilis energiahor-

dozók fogalmát és azok leg-

fontosabb képviselőit, érti a 

kőolaj ipari lepárlásának el-

vét, ismeri a legfontosabb 

párlatok nevét, összetételét és 

felhasználási lehetőségeit, 

példát mond motorhajtó anya-

gokra, ismeri a töltőállomáso-

kon kapható üzemanyagok tí-

pusait és azok felhasználását; 

 megkülönböztetését, példát 

mond a környezetéből gyak-

ran használt mosó-/tisztító-

szerre és fertőtlenítőszerre, is-

meri a szappan összetételét és 

a szappangyártás módját, is-

meri a hypo kémiai összetéte-

lét és felhasználási módját, 

érti a mosószerek mosóaktív 

komponenseinek (a felületak-

tív részecskéknek) a mosás-

ban betöltött szerepét; 

 ismeri a kemény víz és a lágy 

víz közötti különbséget, érti a 

kemény víz és egyes mosó-

szerek közötti kölcsönhatás 

(kicsapódás) folyamatát; 

 érti a különbséget a tudomá-

nyos és az áltudományos in-

formációk között, konkrét 

példát mond a köznapi életből 

tudományos és áltudományos 

ismeretekre, információkra; 

 ismeri a tudományos megkö-

zelítés lényegét (objektivitás, 

reprodukálhatóság, ellenőriz-

hetőség, bizonyíthatóság); 

 látja az áltudományos megkö-

zelítés lényegét (feltételezés, 

szubjektivitás, bizonyítatlan-



ság), felismeri az áltudomá-

nyosságra utaló legfontosabb 

jeleket. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes 

és mesterséges alapú műanyag, vízkeménység, fe-

lületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudo-

mány 

 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: energiatakarékos-

ság, energiagazdálkodás a háztartásban- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A 

témák szorosan kapcsolódnak a termokémia és a szervetlen kémia témakörhöz is. 

10. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A szén és szerves vegyületei 34 óra 

2. Az életműködések kémiai alapjai 9 óra 

3. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 2 óra 

4. Környezeti kémia és környezetvédelem 6 óra 

 Témahetek: fenntarthatóság és pénz7 3 óra 

Összesen: 54 óra 

 

Tematikai egység A szén és szerves vegyületei 
Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egysze-

res és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása, má-

sodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas 

eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-ok-

tatási szakasz végére: 

 ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: 

anyagszerkezet – fizikai tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – 

előfordulás – előállítás – felhasználás; 

 ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 



 analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdon-

ságára a funkciós csoportja ismeretében; 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táb-

lagépes applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás 

vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a 

szerves vegyületek megkülönböztetésének, külön csoportban tár-

gyalásának az okát, az egyszerűbb szerves vegyületeket szerkezeti 

képlettel és összegképlettel jelöli; 

 ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és 

fontosabb képviselőiket, ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, 

jellemzi az anyagok szempontrendszere alapján, ismeri a homológ 

soron belül a forráspont változásának az okát, valamint a szénhidro-

gének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja az 

égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

 érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

 ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén 

szerkezetét és fontosabb tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenle-

tekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző reakciótípusait, az 

égést, az addíciót és a polimerizációt; 

 felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a 

benzol molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy 

számos illékony aromás szénhidrogén mérgező; 

 példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. klo-

roform, vinil-klorid, freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri fel-

használásukat; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigén-

tartalmú funkciós csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, 

az étercsoportot; 

 ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, 

glicerin), azok fontosabb tulajdonságait, élettani hatásukat és fel-

használásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, 

az aldehidek kimutatásának módját, felismeri a ketocsoportot, is-

meri az aceton tulajdonságait, felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az 

észtercsoportot, ismeri az egyszerűbb és fontosabb karbonsavak 

(hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges tulajdonsá-

gait; 



 az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jel-

lemző tulajdonságait, tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, 

a viaszok egyaránt az észterek csoportjába tartoznak; 

 szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb 

képviselőit, ismeri az aminocsoportot és az amidcsoportot. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezetés a szerves kémiába 

A szerves kémia tárgya (Berze-

lius, Wöhler), az organogén ele-

mek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy 

száma, a szénatom különleges sa-

játosságai, funkciós csoport, 

konstitúció, izoméria. Összeg-

képlet (tapasztalati és molekula-

képlet), a szerkezeti képlet, a 

konstitúciós képlet és az egysze-

rűsített jelölési formái. A szénváz 

alakja. A szerves vegyületek el-

nevezésének lehetőségei: tudo-

mányos és köznapi nevek. 

Az anyagi világ egységességének 

elfogadása. A modell és képlet 

kapcsolatának rögzítése, képlet-

írás. A nevek értelmezése. 

M: C, H, és O és N kimutatása 

szerves vegyületekben. Molekula-

modellek, szerves molekulákról 

készült ábrák, képek és képletek 

összehasonlítása, animációk be-

mutatása. Az izomer vegyületek 

tulajdonságainak összehasonlí-

tása. A szerves vegyületek elneve-

zése néhány köznapi példán be-

mutatva, rövidítések, pl. E-szá-

mok. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalká-

nok, 1-8 szénatomos főlánccal 

rendelkező alkánok elnevezése, 

metil- és etilcsoport, homológ 

sor, általános képlet. 

A nyílt láncú alkánok molekula-

szerkezete, a ciklohexán konfor-

mációja. Apoláris molekulák, ol-

vadás- és forráspont függése a 

moláris tömegtől. Égés, szubszti-

túciós reakció halogénekkel, hő-

bontás. A telített szénhidrogének 

előfordulása és felhasználása. A 

fosszilis energiahordozók problé-

mái. 

Veszélyes anyagok környezetter-

helő felhasználása szükségességé-

nek belátása. A földgáz robbanási 

határértékeivel és fűtőértékével 

kapcsolatos számolások. 

M: A vezetékes gáz, PB-gáz, seb-

benzin, motorbenzin, lakkbenzin, 

dízelolaj, kenőolajok. Molekula-

modellek készítése. Kísérletek te-

lített szénhidrogénekkel: pl. föld-

gázzal felfújt mosószerhab égése 

és sebbenzin lángjának oltása, a 

sebbenzin, mint apoláris oldószer. 

Információk a kőolaj-feldolgozás-

ról, az üzemanyagokról, az oktán-

számról, a cetánszámról, a meg-

újuló és a meg nem újuló energia-

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, rákkeltő és 

mutagén anyagok, le-

vegőszennyezés, 

szmog, üvegházhatás, 

ózonpajzs, savas esők. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, kon-

denzáció, forráspontot 

befolyásoló külső té-

nyezők, hő, energia-

megmaradás, elektro-

mágneses sugárzás, po-



források előnyeiről és hátrányai-

ról, a szteránvázas vegyületekről. 

láros fény, a foton frek-

venciája, szín és ener-

gia, üvegházhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, tűzol-

tás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, ke-

letkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-ültet-

vények, levegőszeny-

nyezés, szmog, globá-

lis problémák, üveg-

házhatás, ózonlyuk, sa-

vas eső. 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 2-4 szénatomos fő-

lánccal, általános képlet, moleku-

laszerkezet, geometriai izoméria. 

Égésük, addíciós reakciók, poli-

merizáció, PE és PP, tulajdonsá-

gaik. Az olefinek előállítása. 

A háztartási műanyaghulladékok 

szelektív gyűjtése és újrahasznosí-

tása fontosságának megértése. 

M: Az etén előállítása, égése, ol-

dódás (hiánya) vízben, reakciója 

brómos vízzel. PE vagy PP ége-

tése, használatuk problémái. Geo-

metriai izomerek tanulmányozása 

modellen. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén 

szerkezete, tulajdonságai. Poli-

merizáció, kaucsuk, vulkanizálás, 

a gumi és a műgumi szerkezete, 

előállítása, tulajdonságai. A karo-

tinoidok. 

A természetes és mesterséges 

anyagok összehasonlítása. 

M: Gumi hőbontása. Paradi-

csomlé reakciója brómos vízzel. 

Információk a hétköznapi gumi-

termékekről (pl. téli és nyári gumi, 

radír, rágógumi), használatuk kör-

nyezetvédelmi problémáiról és a 

karotinoidokról. 

Az acetilén 

Acetilén (etin) szerkezete, tulaj-

donságai. Reakciói: égés, addí-

ciós reakciók, előállítása, felhasz-

nálása. 

Balesetvédelmi és munkabizton-

sági szabályok betartása hegesz-

téskor. 

M: Acetilén előállítása, égetése, 

oldódás (hiánya) vízben, oldása 

acetonban, reakció brómos vízzel. 

Információk a karbidlámpa és a 

disszugáz használatáról. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol szerkezete (Kekulé), tu-

lajdonságai, szubsztitúciója, (ha-

logénezés, nitrálás), égése. Toluol 

(TNT), sztirol és polisztirol. A 

benzol előállítása. Aromás szén-

hidrogének felhasználása, bioló-

giai hatása. 

Az értéktelen kőszénkátrányból 

nyert értékes vegyipari alapanya-

gul szolgáló aromás szénhidrogé-

nek felhasználása, előnyök és ve-

szélyek mérlegelése. 

M: Polisztirol égetése. Informá-

ciók a TNT-ről és a dohányfüst-

ben lévő aromás vegyületekről. 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek 

A szerves halogénvegyületek kör-



A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek elnevezése, kis molekulap-

olaritás, nagy moláris tömeg, 

gyúlékonyság hiánya, erős élet-

tani hatás.  

A halogénszármazékok jelentő-

sége. 

nyezetszennyezésével kapcsola-

tos szövegek, hírek kritikus, ön-

álló elemzése. 

M: PVC égetése, fagyasztás etil-

kloriddal. Információk a halogén-

származékok felhasználásáról és 

problémáiról (teflon, DDT, HCH, 

PVC, teratogén és mutagén hatá-

sok, lassú lebomlás, bioakkumulá-

ció, savas eső, a freonok kapcso-

lata az ózonréteg vékonyodásá-

val). 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, el-

nevezésük. A metanol, az etanol, 

az etilén-glikol és a glicerin szer-

kezete és tulajdonságai, élettani 

hatása. Égésük, részleges oxidá-

ciójuk, semleges kémhatásuk, 

észterképződés. Alkoholok, alko-

holtartalmú italok előállítása. De-

naturált szesz. 

Alkoholos italok összetételére, 

véralkoholszintre, metanolmérge-

zésre vonatkozó számolások, 

egészségtudatos magatartás. 

M: Metanol vagy etanol égetése, 

oxidációja réz(II)-oxiddal, alko-

holok oldhatósága vízben, oldat 

kémhatása, etanol, mint oldószer. 

Információk a bioetanolról, a gli-

cerin biológiai és kozmetikai je-

lentőségéről, az etilén-glikol mint 

fagyálló folyadék alkalmazásáról, 

mérgezésekről és borhamisításról. 

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, erje-

dés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonsá-

gai. A fenol, mint gyenge sav, re-

akciója nátrium-hidroxiddal. A 

fenolok fertőtlenítő, mérgező ha-

tása. A fenolok, mint fontos ve-

gyipari alapanyagok. 

A szigorúan szabályozott körül-

mények közötti felhasználás szük-

ségességének megértése. 

M: Oldódásának pH-függése. In-

formációk a fenol egykori („kar-

bolsavként”) való alkalmazásról, 

a fenolok vízszennyező hatásáról. 

Biológia-egészségtan: 

dohányzás, cukorbe-

tegség, biológiai oxidá-

ció (citromsavciklus), 

Szent-Györgyi Albert. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, szerkezete. 

A dietil-éter tulajdonságai, élet-

tani hatása, felhasználása régen és 

most. 

Munkabiztonsági szabályok isme-

rete és betartása. 

M: A dietil-éter mint oldószer, gő-

zeinek meggyújtása. Információk 

az éteres altatásról. 

Az oxovegyületek A formilcsoport és a ketocsoport 



Az aldehidek és a ketonok elne-

vezése, szerkezete, tulajdonságai, 

oxidálhatósága.  

A formaldehid felhasználása (for-

malin), mérgező hatása. Aceton, 

mint oldószer. 

reakciókészségbeli különbségé-

nek megértése. 

M: Ezüsttükör-próba és Fehling-

reakció formalinnal és acetonnal. 

Oldékonysági próbák acetonnal. 

Információ a formaledhid előfor-

dulásáról dohányfüstben és a nemi 

hormonokról. 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása ér-

tékűség és a szénváz alapján, el-

nevezésük. Szerkezetük, fizikai 

és kémiai tulajdonságaik. A kar-

bonsavak előfordulása, felhasz-

nálása, jelentősége. 

Felismerés: a vegyületek élettani 

hatása nem az előállításuk módjá-

tól, hanem a szerkezetük által 

meghatározott tulajdonságaiktól 

függ. 

M: Karbonsavak közömbösítése, 

reakciójuk karbonátokkal, pezs-

gőtabletta porkeverékének készí-

tése, karbonsavsók kémhatása. In-

formációk Szent-Györgyi Albert 

és Görgey Artúr munkásságával, a 

C-vitaminnal, a karbonsavak élel-

miszer-ipari jelentőségével, E-

számaikkal és az ecetsavas ételek 

rézedényben való tárolásával kap-

csolatban. 

Az észterek 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és 

hidrolízis. A gyümölcsészterek 

mint oldószerek, természetes és 

mesterséges íz- és illatanyagok.  

Viaszok és biológiai funkcióik. 

Zsírok és olajok szerkezete. 

Poliészterek, poliészter műszá-

lak. Szervetlen savak észterei. 

Egészséges táplálkozási szokások 

alapjainak megértése. 

M: Etil-acetát előállítása, szaga, 

lúgos hidrolízise, észter mint ol-

dószer. Zsírok és olajok reakciója 

brómos vízzel. 

Gyümölcsészterek szagának be-

mutatása. Állati zsiradékokkal, 

olajokkal, margarinokkal, transz-

zsírsavakkal, többszörösen telítet-

len zsírsavakkal és olesztrával, az 

aszpirinnel és a kalmopyrinnel 

(Richter Gedeon), a biodízellel, a 

PET-palackokkal, a nitroglicerin-

nel kapcsolatos információk. 

Biológia-egészségtan: 

lipidek, sejthártya, táp-

lálkozás. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Alfred No-

bel. 



A felületaktív anyagok, tisztító-

szerek 

A felületaktív anyagok szerke-

zete, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, 

a vizes oldat pH-ja. Szappanfő-

zés. Felületaktív anyagok a koz-

metikumokban, az élelmiszer-

iparban és a sejtekben.  

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok használa-

tával kapcsolatos helyes szokások 

alapjainak megértése. 

M: A „fuldokló kacsa”-kísérlet, 

felületi hártya keletkezésének be-

mutatása, szilárd és folyékony 

szappanok kémhatásának vizsgá-

lata, szappanok habzásának füg-

gése a vízkeménységtől és a pH-

tól. Információk szilárd és folyé-

kony tisztítószerekről és a velük 

kapcsolatos környezetvédelmi 

problémákról. 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elneve-

zése. Szerkezet és sav-bázis tulaj-

donságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jelle-

gének felismerése élettani szem-

pontból fontos vegyületekben. 

M: Aminok kémhatása, sókép-

zése. Információk a hullamérgek-

ről, az amfetaminról, a morfinról 

(Kabay János), aminocsoportot 

tartalmazó gyógyszerekről. 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-

vak, színtest, vér, kivá-

lasztás. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-

bázis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfor-

dulása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállí-

tása, tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabili-

tása szerkezeti okának és jelentő-

ségének megértése. 

M: Információk amidcsoportot 

tartalmazó gyógyszerekről, mű-

anyagokról és a karbamid vizelet-

ben való előfordulásáról, felhasz-

nálásáról (műtrágya, jégmentesí-

tés, műanyaggyártás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves 

reakciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, al-

koholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, aminok, ami-

dok 

 

Tematikai egység Az életműködések kémiai alapjai 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, 



szubsztitúció, aromás vegyületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-ok-

tatási szakasz végére: 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket le-

írás vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartal-

makat, illetve bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőele-

meit (kémiai összetételét, a nagyobbak alkotó molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló 

oldhatósági tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak, fel-

sorolja a lipidek legfontosabb képviselőit, felismeri azokat szerke-

zeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó vegyületek 

egy-egy fontos szerepét az élő szervezetben; 

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mind-

egyik csoportból egy-két képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, 

összefüggéseket talál a szőlőcukor szerkezete és tulajdonságai kö-

zött, ismeri a háztartásban található szénhidrátok besorolását a 

megfelelő csoportba, valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, old-

hatóságuk) és felhasználásukat, összehasonlítja a keményítő és a 

cellulóz molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint szerepüket 

a szervezetben és a táplálékaink között; 

 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az amino-

savak általános szerkezetét és azok legfontosabb tulajdonságait, is-

meri a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedle-

ges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulá-

sát, példát mond a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben be-

töltött szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek 

jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elneve-

zése. Szerkezet és sav-bázis tulaj-

donságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jelle-

gének felismerése élettani szem-

pontból fontos vegyületekben. 

M: Aminok kémhatása, sókép-

zése. Információk a hullamérgek-

ről, az amfetaminról, a morfinról 

(Kabay János), aminocsoportot 

tartalmazó gyógyszerekről. 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-

vak, színtest, vér, kivá-

lasztás. 



Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-

bázis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfor-

dulása, felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállí-

tása, tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabili-

tása szerkezeti okának és jelentő-

ségének megértése. 

M: Információk amidcsoportot 

tartalmazó gyógyszerekről, mű-

anyagokról és a karbamid vizelet-

ben való előfordulásáról, felhasz-

nálásáról (műtrágya, jégmentesí-

tés, műanyaggyártás). 

A nitrogéntartalmú heterociklu-

sos vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, 

polaritása, sav-bázis tulajdonsá-

gok, hidrogénkötések kialakulá-

sának lehetősége. Előfordulásuk a 

biológiai szempontból fontos ve-

gyületekben.  

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek vázának felismerése 

biológiai szempontból fontos ve-

gyületekben. 

M: Dohányfüstben (nikotin), ká-

bítószerekben, kávéban, teában, 

gyógyszerekben, hemoglobinban, 

klorofillban, nukleinsav-bázisok-

ban előforduló heterociklikus ve-

gyületekkel kapcsolatos informá-

ciók. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoport-

jai, ikerionos szerkezet és követ-

kezményei. Előfordulásuk és 

funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak két 

funkciós csoportja alkalmassá te-

szi ezeket stabil láncok kialakítá-

sára, míg az oldalláncaik okozzák 

a változatosságot. 

M: Az esszenciális aminosavak-

kal, a vegetarianizmussal, a nát-

rium-glutamáttal, a γ-amino-vaj-

savval, a D-aminosavak biológiai 

szerepével kapcsolatos informá-

ciók. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

tulajdonságai, peptid-

kötés, enzimek műkö-

dése. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a 

peptidek szerkezete (Emil Fi-

scher). A fehérjék szerkezeti 

szintjei (Sanger, Pauling) és a 

szerkezetet stabilizáló kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordu-

Felismerés: a fehérjéket egyedi 

(általában sokféle kötéssel rögzí-

tett) szerkezetük teszi képessé sa-

játos funkcióik ellátására.  

M: Peptideket és fehérjéket be-

mutató ábrák, modellek, képek, 

animációk értelmezése, elemzése, 

és/vagy készítése. Tojásfehérje 



lása, biológiai jelentősége. A fe-

hérjék által alkotott makromole-

kulás kolloidok jelentősége a bio-

lógiában és a háztartásban. 

kicsapási reakciói és ezek össze-

függése a mérgezésekkel, illetve 

táplálkozással. Információk az 

aszpartámról, a zselatinról, a haj 

dauerolásáról, az enzimek és a 

peptidhormonok működéséről. 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

A „nukleinsav” név eredete, a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, a bá-

zispárok között kialakuló hidro-

génkötések, a Watson–Crick-mo-

dell.  

Felismerés: a genetikai informá-

ció megőrzését a maximális 

számú hidrogénkötés kialakulásá-

nak igénye biztosítja.  

M: Az ATP biológiai jelentőségé-

vel, a DNS szerkezetével, annak 

felfedezésével, mutációkkal, ké-

miai mutagénekkel, a fehérjeszin-

tézis menetével, a genetikai mani-

pulációval kapcsolatos informá-

ciók. 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koenzi-

mek, nukleotidok, ATP 

és szerepe, öröklődés 

molekuláris alapjai, 

mutáció, fehérjeszinté-

zis. 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése kon-

denzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). A redukáló és 

nem redukáló diszacharidok és 

ennek szerkezeti oka. A maltóz, a 

cellobióz, a szacharóz és a laktóz 

szerkezete, előfordulása. 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok megkülönbözte-

tése. 

M: Információk a maltózról (sör-

gyártás, tápszer), a szacharózról 

(répacukor, nádcukor, cukorgyár-

tás, invertcukor) és a laktózról 

(tejcukor-érzékenység). 

Biológia-egészségtan: 

a szénhidrátok emész-

tése, biológiai oxidáció 

és fotoszintézis, növé-

nyi sejtfal, tápanyag, 

ízérzékelés, vércukor-

szint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a papír. 

A poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szerke-

zete, tulajdonságai, előfordulása a 

természetben, biológiai jelentősé-

gük és felhasználásuk a háztartás-

ban, az élelmiszeriparban, a pa-

pírgyártásban, a textiliparban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és 

a cellulóz növényi vázanyag 

funkciója szerkezeti okának meg-

értése. 

M: Információk a keményítő fel-

használásáról, az izocukorról, a 

növényi rostok táplálkozásban 

betöltött szerepéről, a nitrocellu-

lózról, a papírgyártás környezet-

védelmi problémáiról. 

 

Kulcsfogalmak/ Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 



fogalmak peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Wat-

son–Crick-modell. 

 

Tematikai egység A kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennye-

zés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-ok-

tatási szakasz végére: 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táb-

lagépes applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére; 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számí-

tógépes prezentációban mutatja be. 

 

Tematikai egység Környezeti kémia és környezetvédelem 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás A légkör kémiája, légszennyezés. természetes vizek kémiája 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-ok-

tatási szakasz végére: 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számí-

tógépes prezentációban mutatja be. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 példákkal szemlélteti az emberiség leg-

égetőbb globális problémáit (globális ég-

hajlatváltozás, ózonlyuk, ivóvízkészlet 

csökkenése, energiaforrások kimerülése) 

és azok kémiai vonatkozásait; 

 ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb 

kihívásokat, kiemelten azok kémiai vo-

natkozásaira (energiahordozók, környe-

zetszennyezés, fenntarthatóság, új anya-

gok előállítása); 

 példákon keresztül szemlélteti az antro-

pogén tevékenységek kémiai vonatko-

zású környezeti következményeit; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében 

mutatja be a XX. század néhány nagy kör-

nyezeti katasztrófáját, és azt, hogy milyen 

 Környezettudatos szemlélet fejlesz-

tése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Problémamegoldó készség fejlesz-

tése 

 A társakkal való együttműködés fej-

lesztése 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kommunikációs készség fejlesztése 

 A légkör kémiája 

 A természetes vizek kémiája 

 A talaj kémiája 

 A hulladékok 

 Új kihívások: ember, társadalom, kör-

nyezet és kémia 



tanulságokat vonhatunk le azok megis-

meréséből; 

 érti a környezetünk megóvásának jelentő-

ségét az emberi civilizáció fennmaradása 

szempontjából; 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a környe-

zetbarát folyamatok előtérbe helyezését, 

példákat mond újonnan előállított, az em-

beriség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. 

új gyógyszerek, lebomló műanyagok, in-

telligens textíliák); 

 alapvető szinten ismeri a természetes kör-

nyezetet felépítő légkör, vízburok, kőzet-

burok és élővilág kémiai összetételét; 

 ismeri a legfontosabb környezetszeny-

nyező forrásokat és anyagokat, valamint 

ezeknek az anyagoknak a környezetre 

gyakorolt hatását; 

 ismeri a légkör kémiai összetételét és az 

azt alkotó gázok legfontosabb tulajdonsá-

gait, példákat mond a légkör élőlényekre 

és élettelen környezetre gyakorolt hatása-

ira, ismeri a legfontosabb légszennyező 

gázokat, azok alapvető tulajdonságait, va-

lamint az általuk okozott környezetszeny-

nyező hatásokat, ismeri a légkört érintő 

globális környezeti problémák kémiai 

hátterét és ezen problémák megoldására 

tett erőfeszítéseket; 

 ismeri a természetes vizek típusait, azok 

legfontosabb kémiai összetevőit a víz 

körforgásának és tulajdonságainak tükré-

ben, példákat mond vízszennyező anya-

gokra, azok forrására, a szennyezés lehet-

séges következményeire, ismeri a víztisz-

títás folyamatának alapvető lépéseit, vala-

mint a tiszta ivóvíz előállításának módját; 

 érti a kőzetek és a környezeti tényezők ta-

lajképző szerepét, példát mond alapvető 

kőzetekre, ásványokra, érti a hulladék és 

a szemét fogalmi megkülönböztetését, is-

meri a hulladékok típusait, kezelésük 

módját, környezetre gyakorolt hatásukat; 

 



 példákkal szemlélteti egyes kémiai tech-

nológiák, illetve bizonyos anyagok fel-

használásának környezetre gyakorolt po-

zitív és negatív hatásait. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

zöld kémia 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: műanyagipar és 

annak környezetszennyező hatásai, zöld kémia, műanyagok újrahasznosítása; kőolajipar, a kő-

olaj világpiaci árának mozgása, kereslet/kínálat a kőolajpiacon, az ehhez kapcsolódó részvé-

nyek- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A témák szorosan kapcsolódnak a 

szerves kémia témakörhöz is. 

  



EGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT, 9-12. ÉVFOLYAM 

A tantárgy heti óraszáma: 2,5 + 2,5 + 3+ 4 

Középiskolában az addig alapvetően egységes szemlélettel tanított természettudomány – a le-

hetőségeknek megfelelően – különválik tantárgyakra, amelyek azonban a tantárgyi logika felé 

haladva, de a társtudományok ismeretanyagát szorosan a tananyagba integrálva építik és fej-

lesztik a tanulók természettudományos gondolkodását. A középiskolai kémiai ismeretek taní-

tásának célja tehát egyrészt a természettudományos szemléletmód továbbfejlesztése, a külön-

böző tantárgyak keretében tanult ismeretek természettudományos műveltséggé történő integrá-

lása, másrészt az elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra 

választó tanulók ismereteinek megalapozása. 

A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet 

elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek bizo-

nyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő szennye-

zése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink; gyógyszerek és 

„csodaszerek”. 

A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz tantár-

gyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé rendeződjenek. 

14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a környezeti kérdé-

sekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos helyzeteket, erős a kritikai 

érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.  

Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a 

logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező magyaráza-

tokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának logikájához.  

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns, 

a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai 

ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a ké-

miához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében. Ugyan-

akkor 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. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét 

tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan szemléletet ad-

nak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt segítséget. 

A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a 

kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a jelensé-

gek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének kialakulását, 

másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is tanulni szeret-

nék a kémiát.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák hasz-

nálatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére, ob-

jektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, követ-

keztetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a természet-

tudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A humán 

érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha folyamatosan 

a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó kérdésekkel és 

problémákkal szembesítjük őket. 

A tanterv tartalmazza a kerettantervben megjelölt művelődési anyagot. Tartalmának 

elrendezésével, feldolgozásmódjával lehetővé kívánja tenni, hogy a tanulók életkori 

sajátosságait maximálisan figyelembe véve lehetővé váljék a továbbtanulás feltételeinek 

biztosítása. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám Helyi tanterv 

óraszámai 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 14 30 

A kémia és az atomok világa 
 8* 

Kémiai kötések és kölcsönhatások a halmazokban 
 10* 

Anyagi rendszerek 
 14* 

Kémiai átalakulások 
20 28 

A kémiai reakciók általános jellemzése 
 10* 

Sav-bázis reakciók 
 6* 



Redoxi reakciók 
 4* 

Elektrokémia 
 8* 

Elemek és szervetlen vegyületeik 
17 34 

A fémek és vegyületeik 
 8* 

A hidrogén, a nemesgázok 
 3* 

A halogének és vegyületeik 
 4* 

Az oxigéncsoport 
 10* 

A nitrogén csoport 
 5* 

A széncsoport 
 4* 

A szén egyszerű szerves vegyületei 25 51 

Bevezetés a szerves kémiába 
 3* 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
 17* 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek  22* 

Szénhidrátok  5* 

Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek  4* 

Az életműködések kémiai alapjai 9 9 

Aminosavak és fehérjék 
 6 óra* 

Nukleotidok és nukleinsavak 
 3 óra* 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban** 12 12 

Környezeti kémia és környezetvédelem** 5 5 

Összes óraszám: 102 170 

Ezek az óraszámok kiegészülnek még 9. és 10. évfolyamon 

5-5 órával, a témahetek (fenntarthatóság, pénz7) óraszámai-

val. 

 180 

 
*Ezek az óraszámok az egyes nagy tematikai egységeken belül, a résztémakörök óraszámai. 

**A témakörök tananyagtartalma és óraszámai a megfelelő tematikai egységek tananyagában integ-

ráltan jelennek meg. 

  



A kémia tantárgy óraterve 

 9. évf. 10. évf. 

Heti óraszám: 2,5  2,5 

Évfolyamok óraszáma: 85 85 

9. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

I. Anyagszerkezeti és általános kémiai ismeretek   

1. A kémia és az atomok világa 8 óra 

2. Kémiai kötések és kölcsönhatások a halmazokban  10óra 

3. Anyagi rendszerek 14 óra 

4. A kémiai reakciók általános jellemzése 10 óra 

5. Sav-bázis reakciók 6 óra 

6. Redoxi reakciók 4 óra 

7. Elektrokémia 8 óra 

II. 
Szervetlen kémia (A fémek, nemfémek és vegyületeik) (8 

óra) 
 

8. A fémek és vegyületeik 8 óra 

9. A hidrogén és a nemesgázok 3 óra 

10. A halogének és vegyületeik 4 óra 

11. Az oxigéncsoport 10 óra 

 Témahetek: fenntarthatóság, pénz7 5 óra 

Összesen 90 óra 

10. évfolyam 



 Tematikai egység Órakeret 

II. Szervetlen kémia (Nemfémek és vegyületeik) (9 óra)  

1. A nitrogén csoport 5 óra 

2. A széncsoport 4 óra 

III. Szerves kémia (72 óra)  

3. Bevezetés a szerves kémiába 2 óra 

4. A szénhidrogének és halogénezett származékaik 17 óra 

5. 
Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

22 óra 

6. 
Szénhidrátok 

5 óra 

7. 
Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

4 óra 

  8. 
Aminosavak és fehérjék 

6 óra 

9. 
Nukleotidok és nukleinsavak 

3 óra 

10. 
Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 12 óra 

 
Környezeti kémia és környezetvédelem 5 óra 

 
Témahetek: fenntarthatóság, pénz7 5 óra 

Összesen 90 óra 

 



Az egészségügyi orientációjú csoport kémia helyi tanterv 9–10. évfolyamán az anyag tulajdon-

ságainak és a kémiai reakcióknak anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása a tanulók részéről 

megfelelő szintű absztrakciós készséget, elvont fogalmakat is tartalmazó tudásszerkezet kiépü-

lését és olyan logikai műveletek elvégzésének képességét feltételezi, amelyek készségszintű 

elsajátításához kitartó gyakorlásra is szükség van. A folyamatos sikerélmény azonban a megfe-

lelő oktatási módszerek megválasztásával az emelt óraszámú csoportban is biztosítható, és a 

tanulók érdeklődése ezáltal fenntartható. 

A 9. évfolyam tananyaga az elektronhéjak kiépülésének főbb szabályait ismertetve a 

periódusos rendszer felépítését elektronszerkezeti alapon mutatja be. Ebből vezeti le az egyes 

atomok számára kémiai kötések kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb ener-

giaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló halmazok 

tulajdonságait, a halmazállapotok jellemzőit, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létre-

jövő keverékeket és összetételük megadásának módjait. A kémiai reakciók tárgyalását a hagyo-

mányos, logikus rendben, de sok érdekes kísérlet és vizsgálat, valamint egyéb tevékenység el-

végeztetésével javasolja megoldani a jelen kerettanterv. A kémiai reakciók végbemenetelének 

feltételeit, a reakciókat kísérő energiaváltozások, időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok 

vizsgálatát követi a szokásos módon való csoportosításuk. A sav-bázis reakciók értelmezése 

protonátmenet alapján (Brønsted szerint) történik, és hangsúlyos szerepet kap a gyenge savak, 

illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló egyensúlyok vizsgálata is. A redoxireakciók elekt-

ronátmenet alapján történő tárgyalása lehetővé teszi az oxidációs számok változásából kiinduló 

egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek ezen évfolyamon való elsajátításának az az elő-

nye, hogy ez jó alkalmat teremt a redoxireakciók ismétlésére, illetve a megszerzett tudás fel is 

használható a szervetlen elemek és vegyületek tulajdonságainak, előállításának és felhasználá-

sának tanulásakor. A fémek és vegyületeik tanítása pedig, az általános jellemzésüket követően 

a periódusos rendszer mezői szerint haladva történik. A szigorú logika alapján való tárgyalást 

a sok érdekes gyakorlati alkalmazásnak, valamint a rendkívül változatos oktatási módszereket 

és szemléltetési módokat felmutató megközelítésnek kell élvezetessé tennie.  

A 10. évfolyam a nemfémek és vegyületeik tárgyalásával indul (kezdve a nemesgázok-

kal és a hidrogénnel, majd főcsoportonként jobbról balra haladva a periódusos rendszerben). 



A szerves kémia tárgyalása szintén a 10. évfolyamon, a szokásos szigorú logikai felépí-

tést követi, de sok érdekességet, gyakorlati és biológiai vonatkozást tartalmaz. A bevezető fe-

jezet a szerves vegyületek szerkezeti alapon való rendszerezése mellett tudománytörténeti átte-

kintést is ad. Ezt követi a telített és telítetlen szénhidrogének, majd a heteroatomokat is tartal-

mazó szerves vegyületek tárgyalása. Ennek során a természetes szénvegyületek nem különül-

nek el élesen a csak a vegyipar által előállított termékektől, hanem mindig ott kerülnek szóba, 

ahová szerkezetük alapján tartoznak. Mindez (az adott tárgykörhöz tartozó számítási és elemző 

feladatokkal kombinálva) segíti az anyagi világ egységét tényként kezelő szemléletmód kiala-

kulását. A szerves vegyületek nagy számát okozó szerkezeti izomériák szemléltetése igen vál-

tozatos módon, sokféle valós és virtuális modell segítségével történik. 

A jelen helyi tanterv a 9–10. évfolyamra 180 órányi tananyagot jelöl ki. 

A tanulási folyamatban meghatározó a szerepe a mindennapi élethelyzet kontextusát nyújtó, 

tanulói aktivitásra és a tanulói együttműködésre épülő tanulási formáknak. E tanulási környezet 

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

változatos óraszervezés és az IKT-eszközök lehetőségeinek kihasználása révén lehetővé teszi a 

rendelkezésre álló időkeret hatékony kihasználását. A tanulók nyitottak a cselekvő tanulási for-

mák, a mindennapi élet kérdésein alapuló feladatok, valamint a csoportos munkamódszerek 

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

saját tudásuk építésében. Közreműködésük révén könnyebben felkelthető és fenntartható az ér-

deklődés, biztosabb a tárgyalt témákban és más kémiai kérdésben való további tájékozódást 

megalapozó, társadalmilag érvényes, továbbfejleszthető tudás felépülése. 

A diákok a természettudományos műveltség szerves részeként ismerik meg nemzeti 

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

erősítésével gazdagítják a tananyagot. 

A környező világról, benne a tudomány kérdéseiről szerzett ismeretek forrásai ma fő-

ként a média és az infokommunikációs eszközök. Az érdeklődés felkeltése, a tanulási környezet 

hitelessége és az önálló tájékozódás megalapozása érdekében elengedhetetlen, hogy a tanulók 

a természetes tanulási környezet részeként használják az IKT-eszközöket. 

Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ mediatizált ábrázolása nem azonos a való-

sággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát látják, ezért fon-

tos a gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek 

felfejtése.  



Az információforrások kritikus használatának megtanulása, a digitális és nyomtatott 

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

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

mellett a kommunikációs képességek és a szépérzék is hangsúlyt kapnak. 

A csoportmunka hatékonyabbá teszi a kémiatanulást, ugyanakkor fejlődik a tanulók ön-

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

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

csoportszerepekkel való azonosulásra, a munka megtervezésére, irányítására. 

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

lyekben fejlődik a véleményalkotás és az álláspont értelmezésének képessége.  

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

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

épülő összegző értékelés is mérlegelés tárgya lehet.  

Az egyéni és csoportos feladatmegoldás értékelése során egyaránt csiszolódik a tanulók 

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

való képességük is. 

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

formálódásában. A mindennapi jelenségek nézőpontjából közelítve a kémia tanulását, nagyobb 

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

hatással legyen az iskolában megszerzett tudás. 

9. évfolyam 

Tematikai egység A kémia és az atomok világa 
Órakeret 

8 óra 

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

vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró modellek 

alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, 

az izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik megismerése. A 

relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata számítási 

feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgáz-elektron-

szerkezet értelmezése. A periódusos rendszer atomszerkezeti alapjainak 

megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus 

váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való összefüggések 



alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Tudománytörténet 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések, a változásukat elő-

idéző kísérleti tények és a belőlük 

levont következtetések (Démokri-

tosz, Arisztotelész, Dalton, Thom-

son, Rutherford, Bohr, Chadwick, 

Schrödinger, Heisenberg). Az ele-

mek jelölésének változása (Berze-

lius). 

Az anyag részecsketermészetével 

kapcsolatos előzetes ismeretek át-

tekintése, összegzése, kibővítése, 

a részecskeszemlélet megerősí-

tése. 

M2: Az anyag részecsketermésze-

tének bizonyítása pl. az abszolút 

alkohol és víz elegyítésekor bekö-

vetkező térfogatcsökkenéssel; en-

nek modellezése egy nagyobb és 

egy kisebb szemcséjű anyag (pl. 

bab és mák) keverésével. Műsze-

rekkel (pl. elektronmikroszkóp-

pal, atomerő-mikroszkóppal 

és/vagy pásztázó alagútmikro-

szkóppal) készült felvételek be-

mutatása az atomokról, ill. ato-

mokból kirakott alakzatokról. 

Fizika: Thomson, 

Rutherford, Bohr, a 

Bohr-modell és a 

Rutherford-modell ösz-

szehasonlítása, az atom 

szerkezete, színképek. 

Az atomot felépítő elemi részecs-

kék 

A proton, neutron és elektron ab-

szolút és relatív tömege, töltése. 

Az atommag és az elektronburok 

méretviszonyai. Kölcsönhatások 

az atomban, elektrosztatikus erő 

[és magerő]3. 

A protonok, neutronok és elektro-

nok számának megállapítása a 

semleges atomban. [Az atomma-

got alkotó protonok és neutronok 

összesített tömegének kiszámítása 

és összevetése az atommag töme-

gével, a különbség összefüggése a 

magerőkkel.] 

M: Számítógépes animáció a 

Rutherford-féle szórási kísérlet-

ről. Hasonlatok gyűjtése az atom-

mag és az elektronburok méretvi-

szonyaira az ezekkel kapcsolatban 

Fizika: tömeg, sűrűség, 

elektromos töltés, Cou-

lomb-törvény, erő. 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 

3 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



végzett számítások alapján. 

Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, izotópok 

és jelölésük. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár), az 

izotópok előfordulása és alkalma-

zási területei (C-14 módszer, K-

Ar módszer, Hevesy György, Szi-

lárd Leó, Teller Ede). Az anyag-

mennyiség és mértékegysége, a 

mól mint az SI mértékegységrend-

szer része. 

[A relatív atomtömeg kiszámítása 

az izotópok gyakoriságának isme-

retében.] A moláris tömegek kap-

csolata a relatív atomtömegekkel, 

megadásuk, illetve kiszámításuk 

elemek és vegyületek esetében. 

M: 1 mol anyag bemutatása kü-

lönféle elemekből és vegyületek-

ből, a bennük lévő részecskék szá-

mának érzékeltetése hasonlatok-

kal. 

Biológia-egészségtan: 

izotópos kormeghatá-

rozás, a radioaktivitás 

hatása az élő szerveze-

tekre. 

 

Fizika: sugárvédelem, 

atomenergia, radioakti-

vitás, magreakciók, 

alfa-, béta-, gamma-su-

gárzás, neutron, fele-

zési idő 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: eltérő 

tudósítások a ugyanar-

ról az eseményről. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: II. világháború; az 

ötvenes-nyolcvanas 

évek nemzetközi politi-

kája, a tudósok felelős-

sége. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és hullám-

természete. A pályaenergiát befo-

lyásoló tényezők, elektronhéj, al-

héj. Alapállapot és gerjesztett álla-

pot. Az elektronok elektronfelhő-

ben való elhelyezkedését megha-

tározó törvények és az elektron-

szerkezet megjelenítési módjai. A 

párosítatlan elektronok jelentő-

sége a reakciókészség szempont-

jából (szabad gyökök [és hatásuk 

az élő szervezet molekuláira]).  

Az egyes atomok elektronszerke-

zetének felírása, különböző meg-

jelenítési módok (pl. cellás ábrá-

zolás) használatával. 

M: Lángfestés különféle fémek 

ionjaival. Információk a tűzijáté-

kok színeit okozó ionokkal kap-

csolatban. [Gyökfogók élettani 

hatásának modellezése (pl. vörös-

hagyma-reszelék hatása oszcilláló 

reakciókban).] 

Fizika: energia, ener-

giaminimum, elektron-

héj, Pauli-elv, állóhul-

lám. 



A periódusos rendszer 

A periódusos rendszer története 

(Mengyelejev) és az elemek peri-

odikusan változó tulajdonságai-

nak elektronszerkezeti okai (vegy-

értékelektronok száma – csoport, 

elektronhéj – periódus, alhéj – 

mező). A nemesgáz-elektronszer-

kezet, a telített héj és alhéj energe-

tikai stabilitása, az oktettszabály. 

Elektronegativitás, [ionizációs 

energia, elektronaffinitás]. Az ato-

mok és ionok méretének változása 

a csoportokban és a periódusok-

ban. 

Az elemek rendszáma, elektron-

szerkezete, és reakciókészsége kö-

zötti összefüggések megértése és 

alkalmazása. 

M: Az azonos csoportban lévő 

elemek tulajdonságainak összeha-

sonlítása (pl. halogének sóképző 

hajlama bizonyítására végzett kí-

sérletek). Az elektronok leadá-

sára, ill. felvételére való hajlam 

periódusokon, ill. sorokon belüli 

változásának szemléltetése kísér-

letekkel (pl. a nátrium, kálium, 

magnézium és kalcium vízzel való 

reakciójának összehasonlítása, il-

letve az egyes halogének és halo-

genidionok közötti reakciók, vagy 

a reakciók hiányának értelme-

zése). 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, elekt-

romos vonzás, taszítás, 

ionizációs energia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

tömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj, alhéj, 

gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgáz-elektronszerke-

zet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

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

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

dik jól” elv, a hidroxidion, karbonátion, hidrogén-karbonát-ion, nitrátion, 

foszfátion, szulfátion által képzett vegyületek képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak magya-

rázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai alapján. 

A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében. A mole-

kulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket alakító té-

nyezők hatásának megértése. A molekulák polaritását meghatározó té-

nyezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a másodlagos köté-

sek erőssége közötti összefüggések megértése. Az atomok közötti köté-

sek típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb, egyér-



telmű példákon a periódusos rendszer használatával. A kristályrácstípu-

sok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő részecskék tulajdonságai 

és a közöttük lévő kölcsönhatások ismeretében. Ismert szilárd anyagok 

csoportosítása kristályrácstípusuk szerint, fizikai és kémiai tulajdonsá-

gaik magyarázata a rács pontjaiban lévő részecskék közötti kölcsönhatá-

sok erőssége alapján. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció összefüg-

gésének felvázolása a hidrogénkötések példáján. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulásának 

oka, az elektronegativitás szerepe. 

Molekulák és nem molekuláris 

struktúrák kialakulása. Az anyagi 

halmazok, mint sok részecskéből 

erős elsőrendű kémiai kötésekkel, 

illetve gyengébb másodrendű köl-

csönhatásokkal kialakuló rendsze-

rek. 

A szerkezet és a tulajdonságok 

összefüggései közül annak megér-

tése, hogy a halmazok makroszko-

pikus tulajdonságait (pl. elektro-

mos és hővezetés, olvadás-, ill. 

forráspont, oldhatóság, kemény-

ség, megmunkálhatóság) a halma-

zokat felépítő részecskék sajátsá-

gai és a közöttük lévő kölcsönha-

tások jellege határozza meg. 

M: Pl. Karinthy Frigyes: „Tanár úr 

kérem” – „Kísérletezem” (részle-

tek). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Karinthy Frigyes. 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű kationok és anionok ki-

alakulása és töltésének függése az 

atom elektronszerkezetétől. Az io-

nos kötés, mint elektrosztatikus 

kölcsönhatás; létrejöttének felté-

tele, következményei (magas ol-

vadáspont, nagy keménység, víz-

oldékonyság, elektromos vezetés 

olvadékban és vizes oldatban). 

Az ionvegyületek tapasztalati 

képlete szerkesztésének készség-

szintű begyakorlása. 

M: Kísérletek ionos vegyületek 

képződésére (pl. nátrium és klór 

reakciója). Animációk az ionve-

gyületek képződésekor történő 

elektronátadásról. Szilárd ionos 

vegyületek olvadéka, ill. ionos ve-

gyületek vizes oldata elektromos 

vezetésének vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

ionvegyületek. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek. 

Fémes kötés és fémrács 

A fémes kötés kialakulása és jel-

lemzői. A fémek ellenállásának 

változása a hőmérséklet emelke-

désével. [A fémek hővezetésének, 

színének és jellegzetes fényének 

anyagszerkezeti magyarázata.] A 

fémes kötés elemenként változó 

A fémek kis elektronegativitása, 

az elmozdulásra képes (delokali-

zált) elektronfelhő és az elektron-

vezetés, illetve megmunkálható-

ság közötti összefüggések megér-

tése, alkalmazása. 

M: Animációk és kísérletek a fé-

mek elektromos vezetéséről. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

könnyű- és nehézfé-

mek. 

 

Fizika: hővezetés, a 

mozgási energia és a 



erőssége; ennek hatása a fémek fi-

zikai tulajdonságaira (pl. olvadás-

pontjára, keménységére). 

hőmérséklet kapcso-

lata, olvadáspont, for-

ráspont, elektrosztati-

kai alapjelenségek, 

áramvezetés, fényel-

nyelés, fénykisugár-

zás, elektromos ellen-

állás és mértékegy-

sége, párhuzamos és 

soros kapcsolás, elekt-

romos áram és mérték-

egysége, feszültség és 

mértékegysége, szín-

képek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös kova-

lens kötés kialakulásának fel-

tételei. Kötéspolaritás. Kötési 

energia. Kötéstávolság. [Átmenet 

a kovalens és az ionos kötés kö-

zött, polarizáció.] Atomrácsos 

anyagok makroszkópikus tulaj-

donságai (az erős kovalens kötés, 

mint az atomrácsos anyagok kü-

lönlegesen nagy keménységének, 

magas olvadáspontjának és oldha-

tatlanságának oka). 

A kötés polaritásának megállapí-

tása az elektronegativitás-különb-

ség alapján. A kötések erősségé-

nek összehasonlítása az elektron-

párok száma, illetve a vegyérték-

elektronok atommagtól való távol-

sága alapján. A kötési energia és a 

kötéstávolság közötti összefüggés 

használata.  

M: Animációk a kovalens kötés 

kialakulásáról, a kötő elektronpá-

rok atommagok körüli elhelyezke-

dését ábrázoló térbeli modellek. 

Keménységvizsgálatok (pl. üveg 

karcolása gyémánttal vagy más 

atomrácsos anyaggal). Informá-

ciók az atomrácsos anyagok ipari 

felhasználásáról. 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika; matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

A molekulák képződése és alakja 

(lineáris, síkháromszög, tetraéder, 

piramis és V-alak). Kötésszög. 

Összegképlet és szerkezeti képlet. 

A molekulaalak, mint az elektron-

párok egymást taszító hatásának, 

valamint a nemkötő elektronpárok 

kötő elektronpárokénál nagyobb 

A molekulák összegképletének ki-

számítása a tömegszázalékos 

elemösszetételből. A molekulák 

szerkezeti képletének megszer-

kesztése az összegképlet alapján, a 

kötésszög becslése. A molekula 

polaritásának megállapítása. 

M: Kísérlet a poláris, illetve apo-

Fizika: töltések, pólu-

sok. 



térigényének következménye. A 

molekulapolaritás mint a kötéspo-

laritás és a molekulaalak függvé-

nye. 

láris molekulák által alkotott fo-

lyadéksugarak elektrosztatikusan 

feltöltött műanyagrúddal való elté-

rítésére. Molekulamodellező kész-

letek használata és/vagy moleku-

lamodellek készítése hétköznapi 

anyagokból. Számítógépes mole-

kulaszerkezet-rajzoló programok 

segítségével létrehozott 3D-s mo-

lekulamodellek készítése, alkal-

mazása. Információk az állandó, 

ill. a többszörös súlyviszonyok 

törvényének történeti jelentőségé-

ről. 

Másodrendű kötések és molekula-

rács 

A másodrendű kölcsönhatások 

fajtái tiszta halmazokban (disz-

perziós, dipólus-dipólus és hidro-

génkötés) erőssége és kialakulá-

sának feltételei, jelentőségük. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv anyagszerkezeti magyará-

zata. A molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai. A molekula-

tömeg, a polaritás és a részecskék 

közötti kölcsönhatások kapcso-

lata, összefüggése az olvadás-

ponttal és forrásponttal. 

Közel azonos moláris tömegű, de 

különböző másodrendű kötésekkel 

jellemezhető molekularácsos 

anyagok olvadás- és forráspontjá-

nak összehasonlítása, a tendenciák 

felismerése.  

M: Kísérletek a másodrendű köté-

sek fizikai tulajdonságokat befo-

lyásoló hatásának szemléltetésére 

(pl. „buborékverseny” lezárt hosz-

szú kémcsövekben lévő apoláris, 

poláris, ill. hidrogénkötést is tar-

talmazó folyadékok megfordítása-

kor, illetve ilyen folyadékokból 

létrehozott csíkok „párolgási ver-

senye”). Apoláris anyagok, ill. 

ionvegyületek oldódása halogéne-

zett szénhidrogénből, vízből és 

benzinből létrehozott háromfázisú 

folyadékrendszerben. Molekulará-

csos anyagok olvadás- és forrás-

pontját tartalmazó grafikonok és 

táblázatok elemzése. Információk 

a másodrendű kölcsönhatások élő 

szervezetben játszott fontos szere-

péről (pl. a hidrogénkötés szerepe 

az öröklődésben). 

Biológia-egészségtan: 

a másodrendű kötések 

szerepe a biológiailag 

fontos vegyületekben 

 

Fizika: energia és mér-

tékegysége, forrás, for-

ráspont, töltéseloszlás, 

tömegvonzás, dipólus. 



Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok kép-

ződése, töltése és térszerkezete, 

datív kötés [ligandum, koordiná-

ciós szám]. Példák a mindennapi 

élet fontos összetett ionjaira (oxó-

nium, ammónium, hidroxid, kar-

bonát, hidrogén-karbonát, nitrát, 

[nitrit,] foszfát, szulfát, acetát 

[szulfit, formiát]) és komplexeire: 

karbonil (CO-mérgezés), [kobalt 

(páratartalom-kimutatás), réz(II) 

víz és ammónia komplexe, ezüst 

ammónia komplexe]. 

Összetett és komplex ionokat tar-

talmazó vegyületek képletének 

szerkesztése. 

M: Összetett és komplex ionokat 

tartalmazó vegyületek térszerke-

zetének ábrázolása számítógépes 

molekulaszerkezet-rajzoló progra-

mokkal, ill. modellekkel. Komp-

lex ionok képződésével járó jel-

lemző és/vagy érzékeny reakciók 

használata egyes ionok kimutatá-

sára. Jód oldódása vízben, ill. ká-

lium-jodid-oldatban (a „Lugol-ol-

dat” létrejöttének magyarázata). 

Biológia-egészségtan: 

az élővilágban fontos 

komplexek. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, a szí-

nek összegezése, a lát-

ható spektrum részei, 

kiegészítő színek. 

Kristályrácsok 

A rácstípusok összefoglaló átte-

kintése: ionrács, fémrács, atom-

rács, molekularács. Az egyes rács-

típusok jellemzőinek megjelenése 

az átmeneti rácsokban (grafitrács 

[az ionrács és a molekularács kö-

zötti átmenetet jelentő rácsok]). A 

rácsenergia és nagyságának sze-

repe a fizikai és kémiai folyama-

tok lejátszódása szempontjából. 

Az atomok között kialakuló köté-

sek típusának, erősségének és szá-

mának becslése egyszerűbb példá-

kon a periódusos rendszer haszná-

latával. A molekulák, illetve ösz-

szetett ionok között kialakuló köl-

csönhatások típusának megállapí-

tása, erősségének becslése. Külön-

féle rácstípusú anyagok fizikai tu-

lajdonságainak összehasonlító 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektronfelhő, fém-

rács, kovalens kötés, atomrács, molekula, kötési energia, kötéstávolság, kö-

tésszög, molekulaalak (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), 

kötéspolaritás, molekulapolaritás, másodlagos kötés (diszperziós, dipólus-

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

ion, rácsenergia. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

14 óra 

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

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-



ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, kris-

tálykiválás, oldáshő, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, 

illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felis-

merése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. Anyag-

áramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis értelmezése. Oldhatóság 

és megadási módjainak alkalmazása. Az oldatok töménységének jellem-

zése anyagmennyiség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási fel-

adatok megoldása. Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a 

halmazállapot-változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra ve-

zető folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és csoporto-

sításuk 

A rendszer fogalma; a rendszerek 

osztályozása (a komponensek és a 

fázisok száma), ennek bemutatása 

gyakorlati példákon keresztül. 

Anyag- és energiaátmenet. A ké-

miailag tiszta anyagok (elemek és 

vegyületek) mint egykomponensű 

homogén vagy heterogén rend-

szerek; a keverékek, mint több-

komponensű homogén vagy hete-

rogén rendszerek, elegyek. 

A rendszer állapotát meghatározó 

fizikai mennyiségek (állapotjel-

zők: hőmérséklet, nyomás, térfo-

gat, anyagmennyiség) és kölcsön-

hatások áttekintése. A rendszerek-

ben lezajló változások rendszere-

zése. A korábban megismert pél-

dák besorolása a nyílt és zárt, il-

letve homogén és heterogén rend-

szerek, valamint az exoterm és en-

doterm fizikai, illetve kémiai fo-

lyamatok kategóriáiba. 

M: Kísérletek a rendszerekben 

zajló folyamatok szemléltetésére 

(pl. benzoesav melegítése hideg 

vizes lombikkal lezárt főzőpohár-

ban). 

Fizika: a különböző 

halmazállapotok tulaj-

donságai, a halmazál-

lapot-változásokat kí-

sérő energiaváltozá-

sok, belső energia, ál-

lapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat, 

hő és munka, belső-

energia-változás. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

A gázok, a folyadékok és a szilárd 

anyagok tulajdonságai a részecs-

kék közötti kölcsönhatás erőssége 

és a részecskék mozgása szerint. 

A halmazállapot-változások, mint 

a részecskék közötti kölcsönhatá-

sok változása. A halmazállapot-

változások, mint a fázisok számá-

nak változásával járó fizikai fo-

lyamatok. Halmazállapot-változá-

A gázok, a folyadékok és a szilárd 

anyagok tulajdonságainak értel-

mezése a részecskék közötti köl-

csönhatás erőssége és a részecskék 

mozgása szerint. A halmazállapot-

változások értelmezése a részecs-

kék közötti kölcsönhatások válto-

zása alapján. M: Számítógépes 

animációk a halmazállapotok, ill. 

a halmazállapot-változások mo-

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „El-

tűnik, mint a kámfor”; 

Móra Ferenc: Kincske-

reső kisködmön. 



sok, mint a kémiai reakciókat kí-

sérő folyamatok. 

dellezésére. Példák a kémiai reak-

ciókat kísérő halmazállapot-válto-

zásokra. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma 

és az állapothatározók közötti ösz-

szefüggések: Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, abszolút, ill. rela-

tív sűrűség, egyszerű gáztörvé-

nyek, egyesített gáztörvény (pV/T 

= állandó) [és a tökéletes (ideális) 

gázok állapotegyenlete (pV = 

nRT)]). A gázok relatív sűrűségé-

nek jelentősége gázfejlesztés ese-

tén, illetve a mérgezések, robbaná-

sok elkerülése érdekében. A gázok 

diffúziója. A gázelegyek, mint ho-

mogén többkomponensű rendsze-

rek, összetételük megadása, átla-

gos moláris tömegük kiszámítási 

módja.  

A gázokra és gázelegyekre vonat-

kozó törvények, összefüggések 

használata számolási feladatok-

ban. 

M: Gázok keletkezésével és a gá-

zok hőmérséklete, ill. nyomása 

közötti összefüggés szemléltetésé-

vel kapcsolatos kísérletek (pl. 

fecskendőben, ill. ágyúkísérlet 

füstnélküli lőporral, pénzérme ki-

vétele a víz alól száraz kézzel). A 

gázok diffúziójával kapcsolatos 

kísérletek (pl. az ammónia- és a 

hidrogén-klorid-gáz eltérő diffú-

ziósebessége levegőben). Infor-

mációk az éghető gázok és gőzök 

robbanási határértékeiről. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-di-

oxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Cel-

sius- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gázmo-

dell. 

Folyadékok, oldatok 

A folyadékok felületi feszültsége 

és viszkozitása. A molekulatömeg, 

a polaritás és a másodrendű köté-

sek kapcsolata, összefüggése a [fe-

lületi feszültséggel, viszkozitás-

sal,] forrásponttal; a forráspont 

nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az 

oldódás mechanizmusa és sebes-

ségének befolyásolása. Az oldha-

tóság fogalma, függése az anyagi 

minőségtől, hőmérséklettől és a 

gázok esetében a nyomástól. Az 

oldódás és kristálykiválás, mint di-

namikus egyensúlyra vezető fizi-

kai folyamatok; telített, telítetlen 

és túltelített oldat. Az oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő ösz-

szefüggése a rácsenergiával és a 

szolvatációs (hidratációs) hővel. 

Az oldatok összetételének meg-

adása (tömeg-, térfogat- [és anyag-

mennyiség-] törtek, ill. -százalé-

kok, tömeg- és anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű 

A „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól”-elv és az általános iskolában 

végzett elegyítési próbák eredmé-

nyeinek magyarázata a részecskék 

polaritásának ismeretében. Oldha-

tósági görbék készítése, ill. elem-

zése. Számolási feladatok az olda-

tokra vonatkozó összefüggések al-

kalmazásával.  

M: Víz és apoláris folyadékok fe-

lületi feszültségének kísérleti ösz-

szehasonlítása (pl. zsilettpengé-

vel, fogpiszkálóval). A víz forrás-

pontja nyomásfüggésének bemu-

tatása (pl. a gőztér külső jeges hű-

tésével zárt rendszerben). Modell-

kísérletek endoterm, ill. exoterm 

oldódásokra, ill. kristálykiválá-

sokra (pl. nátrium-tioszulfát endo-

term oldódásának használata ön-

hűtő poharakban, nátrium-acetát 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis, 

plazmolízis, egészség-

ügyi határérték, fizio-

lógiás konyhasóoldat, 

oldatkoncentrációk, 

vér, sejtnedv, ingerü-

letvezetés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség, viszkozitás, sebes-

ség, hő és mértékegy-

sége, hőmérséklet és 

mértékegysége, a hő-

mérséklet mérése, hő-

leadás, hőfelvétel, 

energia, elektromos el-

lenállás, elektromos 

vezetés. 

 



oldat készítése. [Oldatkészítés 

kristályvizes sókból.] Oldatok hí-

gítása, töményítése, keverése. Oz-

mózis. 

exoterm kristályosodásának hasz-

nálata kézmelegítőkben). Kísérle-

tek és gyakorlati példák gyűjtése 

az ozmózis jelenségére (gyümöl-

csök megrepedése desztillált víz-

ben, összefonnyadása tömény cu-

koroldatban, hajótöröttek szomj-

halála). 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

A kristályos és amorf szilárd 

anyagok; a részecskék rendezett-

sége. Atomrács, molekularács, 

ionrács, fémrács és átmeneti rá-

csok előfordulásai és gyakorlati 

jelentősége. [Rácsállandó, koordi-

nációs szám, elemi cella.] 

A kristályos és amorf szilárd anya-

gok megkülönböztetése a részecs-

kék rendezettsége alapján. 

M: Kristályos anyagok olvadásá-

nak és amorf anyagok lágyulásá-

nak megkülönböztetése kísérle-

tekkel. 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „Ad-

dig üsd a vasat, amíg 

meleg.” 

 

Vizuális kultúra: ková-

csoltvas kapuk, éksze-

rek. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok mint a homogén és 

heterogén rendszerek határán el-

helyezkedő, különleges tulajdon-

ságokkal bíró és nagy gyakorlati 

jelentőségű rendszerek. A kolloid 

mérettartomány következményei 

(nagy fajlagos felület és nagy ha-

tárfelületi energia, instabilitás). A 

kolloid rendszerek fajtái (diszperz, 

asszociációs és makromolekulás 

kolloidok) gyakorlati példákkal. A 

kolloidok közös jellemzői 

(Brown-mozgás, Tyndall-effek-

tus) és vizsgálata [ultramikro-

szkóp, Zsigmondy Richárd]. Kol-

loidok stabilizálása és megszünte-

tése, környezeti vonatkozások 

(szmog, szmogriadó). Az adszorp-

ció jelensége és jelentősége (szén-

tabletta, gázálarcok, szagtalanítás, 

[kromatográfia]). Kolloid rendsze-

rek az élő szervezetben és a nano-

technológiában. 

M: Különféle kolloid rendszerek 

(emulziók, habok, gélek, szappan-

oldat, fehérjeoldat stb.) létreho-

zása és vizsgálata tanórán és ott-

hon konyhai, illetve fürdőszobai 

műveletek során. Információk a 

ködgépek koncerteken, színházak-

ban való használatáról. Adszorp-

ciós kísérletek [és a kromatográfia 

elvének demonstrálása] (pl. mál-

naszörp színanyaga vagy ammó-

niagáz megkötése aktív szénen 

[színezékek szétválasztása szil-

kagél töltetű oszlopkromatográfi-

ával]. Információk a nanotechno-

lógia által megoldott problémák-

ról. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, adszorpció, 

fehérjék, gél és szol ál-

lapot. 

 

Fizika: nehézségi erő. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

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

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

nyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis, kristályos és amorf anyag, 

adszorpció. 

 

Tematikai egység A kémiai reakciók általános jellemzése 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye, 

hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, redoxireak-

ció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az egyen-

let és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti összefüggés al-

kalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő értelme-

zése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése. A ké-

miai folyamatok sebességének értelmezése, a reakciósebességet befolyá-

soló tényezők hatásának vizsgálata, az összefüggések alkalmazása, a ka-

talizátorok hatása a kémiai reakciókra. A dinamikus egyensúly fogalmá-

nak általánosítása; kémiai egyensúly esetén az egyensúlyi állandó reak-

ciósebességekkel, illetve az egyensúlyi koncentrációkkal való kapcsola-

tának megértése. Az egyensúlyt megváltoztató okok és következményeik 

elemzése, a Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók mint az erős el-

sőrendű kémiai kötések felszaka-

dásával, valamint új elsőrendű ké-

miai kötések kialakulásával járó 

folyamatok. A kémiai reakciók 

létrejöttének feltétele, a hasznos 

(megfelelő energiájú és irányú) üt-

közés; az aktiválási energia és az 

aktivált komplex fogalma, az 

energiadiagram értelmezése [Po-

A keletkezett termékek, ill. a szük-

séges kiindulási anyagok tömegé-

nek kiszámítása a reakcióegyenlet 

alapján (sztöchiometriai felada-

tok). Az atomhatékonyság növe-

lése mint a zöld kémia egyik alap-

elve, ezzel kapcsolatos egyszerű 

számítások. 

M: Az aktiválási energia szerepé-

nek bemutatása (pl. a Davy-lámpa 

működésének magyarázata, a 

gyufa működése, durranógáz rob-

banása hő hatására, klórdurranógáz 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: a hőmérséklet 

és a mozgási energia 

kapcsolata, rugalmas 

és rugalmatlan ütkö-

zés, impulzus (lendü-

let), ütközési energia, 

megmaradási törvé-

nyek (energia, tömeg). 

 



lányi Mihály]. A kémiai reakció-

kat megelőző és kísérő fizikai vál-

tozások. A kémiai egyenlet típu-

sai, szerepe, felírásának szabályai, 

a megmaradási törvények, 

sztöchiometria. Az ionegyenletek 

felírásának előnyei. 

robbanása vakuval előállított UV-

fény hatására). Információk az ak-

tivált komplex élettartamáról (fs 

nagyságrend). A részecskék ütkö-

zésének fontossága, ennek szem-

léltetése két szilárd anyag keveré-

sével, majd oldatban történő reak-

ciójával. 

Matematika: százalék-

számítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

A képződéshő és a reakcióhő; a 

termokémiai egyenlet. Hess tétele. 

A kémiai reakciók hajtóereje az 

energiacsökkenés és a rendezett-

ségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a háztar-

tásokban (égés, exoterm kémiai 

reakciókkal működtetett étel-, il-

letve italmelegítők, környezeti ha-

tások). Az energiafajták átalakítá-

sát kísérő hőveszteség értelme-

zése. [Kemilumineszcencia, a „hi-

deg fény”. A gázfejlődéssel járó 

kémiai reakciók által végzett 

munka.] 

A reakcióhő (pl. égéshő) kiszámí-

tása ismert képződéshők alapján, 

ill. ismeretlen képződéshő kiszá-

mítása ismert reakcióhőből és kép-

ződéshőkből. 

M: Különböző reakcióutak össze-

sített reakcióhőjének összevetése, 

a folyamatok ábrázolása energiadi-

agramon (pl. szén égése szén-di-

oxiddá, ill. szén égése szén-mon-

oxiddá, majd a szén-monoxid 

égése szén-dioxiddá, vagy kalcium 

reakciója vízzel és a hidrogén el-

égetése, ill. kalcium elégetése, 

majd a kalcium-oxid reakciója víz-

zel). [Kemilumineszcenciás kísér-

letek luminollal.] 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a bio-

kémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia kapcsolata, II. 

főtétel, az energiagaz-

dálkodás környezetvé-

delmi vonatkozásai. 

 

Matematika: művele-

tek negatív előjelű szá-

mokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és sza-

bályozásának jelentősége a háztar-

tásokban (főzés, hűtés) és az ipar-

ban (robbanások). A reakcióse-

besség függése a hőmérséklettől, 

ill. a koncentrációktól, a katalizá-

tor hatása. Az enzimek, mint bio-

katalizátorok szerepe az élő szer-

vezetben és az iparban. A szelek-

tív katalizátorok alkalmazása, 

mint a zöld kémia egyik alapelve, 

ezzel kapcsolatos példák. 

M: A hőmérséklet és a koncentrá-

ció reakciósebességre gyakorolt 

hatásának szemléltetése kísérletek-

kel (pl. Landolt-reakció vagy más 

„órareakció”, ill. hangyasav és bró-

mos víz reakciójakor) és/vagy 

ilyen kísérletek tervezése (pl. fixír-

sóoldat és sósavoldat reakciója 

kapcsán). Kísérletek a katalizátor 

szerepének szemléltetésére (pl. 

hidrogén-peroxid bomlásának ka-

talízise barnakőporral, vagy cink és 

ammónium-nitrát vagy alumínium 

és jód vízzel katalizált reakciója). 

Információk a gépkocsikban lévő 

katalizátorokról és az enzimek 

Biológia-egészségtan: 

katalizátor, az enzi-

mek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai se-

besség. 



élelmiszeriparban, ill. a gyógy-

ászatban való alkalmazásáról. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei és 

jellemzői. Az egyensúlyi állandó 

és a tömeghatás törvénye. A Le 

Châtelier–Braun-elv érvényesü-

lése és a kémiai egyensúlyok be-

folyásolásának lehetőségei, vala-

mint ezek gyakorlati jelentősége 

az iparban (pl. ammóniaszintézis) 

és a háztartásban (pl. szódavíz ké-

szítése, szénsavas italok tárolása). 

Stacionárius állapotok a termé-

szetben: a homeosztázis, ökoló-

giai egyensúly, biogeokémiai kör-

folyamatok (a szén, az oxigén és a 

nitrogén körforgása a természet-

ben), csatolt folyamatok. A mész-

égetés – mészoltás – a mész meg-

kötése, mint körfolyamat. Példák 

a gyakorlatban egyirányú, illetve 

megfordítható folyamatokra, vala-

mint csatolt folyamatokra (pl. a bi-

ológiai szempontból fontos mak-

romolekulák fölépülése). A ma-

gaslégköri ózon képződési, és fo-

gyási sebességének azonos nagy-

sága, mint a stacionárius állapot 

feltétele. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső ha-

tás következményeinek megállapí-

tása. Számolási feladatok: egyen-

súlyi koncentráció, egyensúlyi ál-

landó, átalakulási százalék, ill. a 

disszociációfok kiszámítása. 

M: Információk az egyensúly di-

namikus jellegének kimutatásáról 

(Hevesy György). A kémiai egyen-

súly koncentráció-, hőmérséklet-, 

ill. nyomásváltoztatással való be-

folyásolását szemléltető kísérletek 

(pl. a kobalt akva- és klorokomple-

xeivel), ill. a fejjel lefelé fordított 

átlátszó szódásüvegből a szén-di-

oxid egy részének kiengedése). 

Nagy felületű szilárd anyag katali-

tikus hatása a szén-dioxidot és 

szénsavat tartalmazó túltelített 

rendszer metastabilis állapotának 

megbontására (pl. Cola Light és 

Mentos kísérlet, valamint ennek 

modellezése többféle szilárd 

anyaggal és szénsavas üdítőkkel, 

ill. szódavízzel). Számítógépes 

animáció vagy interaktív model-

lező szoftver használata az egyen-

súlyok befolyásolásának szemlél-

tetésére. 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, grafi-

konelemzés, a folya-

matok iránya, a termo-

dinamika II. főtétele. 

A kémiai reakciók csoportosítása 

A résztvevő anyagok száma sze-

rint: bomlás, egyesülés, disszociá-

ció, kondenzáció. Részecskeátme-

net szerint: sav-bázis reakció, 

redoxireakció. Vizes oldatban: 

csapadékképződés, gázfejlődés, 

komplexképződés. 

Adott kémiai reakciók különféle 

szempontok szerinti besorolása a 

tanult reakciótípusokba. 

M: Látványos kísérletekben sze-

replő reakciók besorolása a már is-

mert reakciótípusokba. 

 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, hasznos ütközés, aktiválási energia, aktivált komplex, ion-

egyenlet, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás, töltés-

megmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, ren-

dezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás, 

disszociáció. 

 

Tematikai egység Sav-bázis folyamatok 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Sav, bázis, közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók lét-

rejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és bá-

zisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal való 

összefüggésben. Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezése. A 

sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. A sók hidrolí-

zisének megértése, gyakorlati alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége, a 

savi disszociációs állandó és a bá-

zisállandó. Lúgok. Többértékű sa-

vak és bázisok, savmaradék ionok. 

Amfoter vegyületek, autoprotolí-

zis, vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

sav-bázis reakcióban melyik 

anyag játssza a sav és melyik a bá-

zis szerepét. 

[A gyenge savak és bázisok kiin-

dulási, ill. egyensúlyi koncentrá-

ciói, diszociációállandója, vala-

mint disszociációfoka közötti ösz-

szefüggések alkalmazása számí-

tási feladatokban.] 

M: Ammónia és hidrogén-klorid 

reakciója. 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldódása 

A kémhatás 

A pH és az egyensúlyi oxónium-

ion, ill. hidroxidion koncentráció 

összefüggése, a pH változása hígí-

táskor és töményítéskor. Sók hid-

rolízise. A sav-bázis indikátorok 

működése, szerepe az analitiká-

ban. A lakóhely környezetének sa-

Erős savak, ill. bázisok pH-jának 

kiszámítása (egész számú pH-érté-

kek esetében). [Gyenge savak, ill. 

bázisok pH-jának, sav-, ill. bázis-

állandójának kiszámítása.] 

M: Sav-bázis tulajdonságokkal 

kapcsolatos kísérletek. (Pl. lila vi-

rágok színének megváltozása tö-

mény ammóniaoldat, ill. tömény 

Biológia-egészségtan: 

pH, kiválasztás, a test-

folyadékok kémhatása, 

zuzmók, mint indikáto-

rok, a savas eső hatása 

az élővilágra. 

 



vassági jellemzői. Az élő szerve-

zet folyadékainak pH-ja [a vér 

mint sav-bázis pufferrendszer]. 

sósavoldat feletti gőztérben, a me-

tilnarancs protonált és deprotonált 

változata szerkezeti képletének és 

színének bemutatása. Saját terve-

zésű pH-skála készítése 0,1 

mol/dm3 koncentrációjú sósavol-

datból, 0,1 mol/dm3 koncentráci-

ójú nátrium-hidroxid-oldatból és 

vöröskáposztaléből vagy univer-

zális indikátor-oldatból, illetve en-

nek használata különféle, a háztar-

tásban előforduló anyagok pH-já-

nak közelítő meghatározására. 

Adott koncentrációjú egy- és két-

értékű sav kiválasztása többféle 

lehetőség közül ismert tömény-

ségű, indikátort tartalmazó lúgol-

dat segítségével. A gyűjtött eső-

víz, ill. természetes vizek pH-já-

nak meghatározása.) Az áltudo-

mányos nézetek közös jellemzői-

nek gyűjtése és az ilyen nézetek 

cáfolata a „szervezet lúgosítása” 

mintapéldáján. 

Matematika: logarit-

mus. 

Közömbösítés és semlegesítés 

Sók keletkezése savak és bázisok 

reakciójával, közömbösítés, ill. 

semlegesítés, savanyú sók. Sóol-

datok pH-ja, hidrolízis. 

Sav-bázis titrálásokkal kapcsola-

tos számítási feladatok. [Hidroli-

záló sók oldatai pH-jának kiszámí-

tása. Adott titráláshoz alkalmas in-

dikátor kiválasztása az átcsapási 

tartomány ismeretében.] 

M: „Varázspoharak” (olyan kísér-

letek tervezése és kivitelezése kü-

lönböző koncentrációjú és térfo-

gatú sav-, illetve lúgoldatok, vala-

mint sav-bázis indikátorok fel-

használásával, hogy adott sorrend-

ben való összeöntéskor mindig 

történjen színváltozás). 

Biológia-egészségtan: 

sav-bázis reakciók az 

élő szervezetben, a 

gyomor savtartalmá-

nak szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sav, bázis, konjugált sav-bázis pár, disszociációs állandó, disszociációfok, 

amfotéria, autoprotolízis, vízionszorzat, hidrolízis, áltudomány. 

 



Tematikai egység Redoxireakciók 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti változá-

sának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és 

használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és 

a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A redoxire-

akciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fo-

galma oxigénátmenet, ill. elekt-

ronátadás alapján értelmezve. Az 

oxidációs szám és kiszámítása 

molekulákban és összetett [illetve 

komplex] ionokban. Az elekt-

ronátmenetek és az oxidációs szá-

mok változásainak összefüggései 

redoxireakciók során. [Szinpro-

porció és diszproporció.] 

Az elemeket, illetve vegyületeket 

alkotó atomok oxidációs számá-

nak kiszámítása. Egyszerűbb [és 

bonyolultabb] redoxiegyenletek 

rendezése oxidációs számok se-

gítségével, ezekkel kapcsolatos 

számítási feladatok megoldása. 

M: Redoxireakciókon alapuló kí-

sérletek (pl. magnézium égése és 

reakciója sósavval, földgázzal fel-

fújt mosószerhab meggyújtása vi-

zes kézen, szikraeső, jód és nát-

rium-tioszulfát reakciója). 

Fizika: a töltések nagy-

sága, előjele, töltés-

megmaradás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: tűzgyújtás. 

Oxidálószerek és redukálószerek 

Az oxidálószer és a redukálószer 

értelmezése az elektronfelvételre 

és -leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Az oxigén, mint „az oxidáció” 

névadója (a természetben előfor-

duló legnagyobb elektronegativi-

tású elem). Redoxireakciók a hét-

köznapokban, a természetben és 

az iparban. 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

redoxireakcióban melyik anyag 

játssza az oxidálószer, illetve a re-

dukálószer szerepét. 

M: Erős oxidálószerek és reduká-

lószerek hatását bemutató kísérle-

tek (pl. gumimaci beledobása ol-

vasztott kálium-nitrátba és/vagy 

tömény kálium-nitrát-oldattal szű-

rőpapírra festett alakzatok égése; 

alkálifémek, illetve alkáliföldfé-

mek reakciója vízzel). Informá-

ciók a puskapor, valamint az 

ezüst-halogenidek használatán 

alapuló fényképezés történetéről. 

Kísérlettervezés annak megállapí-

tására, hogy a hidrogén-peroxid 

Biológia-egészségtan: 

redoxirendszerek a sej-

tekben, redoxireakciók 

az élő szervezetben. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: tűzfegyverek. 



oxidálószerként vagy redukáló-

szerként viselkedik-e egy reakció-

ban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, reduká-

lószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 

8 óra 

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

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások mű-

ködési elve, helyes használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gyakor-

lati alkalmazásai bemutatása. A galvánelemek és akkumulátorok ve-

szélyes hulladékokként való gyűjtése és újrahasznosításuk okainak és 

fontosságának megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezető ismétlés 

Fémek reakciója nemfémes ele-

mekkel, más fémionok oldatával, 

nem oxidáló savakkal és vízzel. A 

redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam), a fémek redukálóképes-

ségi sora a tapasztalatok és az 

elektronegativitás ismeretében. A 

redoxifolyamatok iránya. Fémes 

és elektrolitos vezetés. 

A redoxireakciókról és fémekről 

tanultak alkalmazása néhány 

konkrét reakcióra. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag táro-

lása, változása levegőn, reakciók 

egymás ionjaival, savakkal, víz-

zel.4 

Biológia-egészségtan: 

elektromos halak, 

elektrontranszportlánc, 

galvánelemek felhasz-

nálása a gyógyászat-

ban, ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, fe-

szültség, Ohm-tör-

vény, ellenállás, áram-

erősség, elektrolízis, 

soros és párhuzamos 

kapcsolás, akkumulá-

tor, elektromotoros 

erő, Faraday-törvé-

nyek. 

Galvánelem 

Galvani és Volta kísérletei. 

A galvánelemek működésének 

bemutatása a Daniell-elem pél-

dáján keresztül: felépítése és mű-

ködése, anód- és katódfolyama-

tok. A sóhíd szerepe, diffúzió gé-

lekben, porózus falon keresztül, 

A galvánelemek működési elvé-

nek megértése, környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

M: Egyszerű galvánelem (pl. 

Daniell-elem) vagy Volta-oszlop 

készítése. Különféle galvánele-

mek pólusainak megállapítása, 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 



pl. virágcserépen, tojáshéjon. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő, 

kapocsfeszültség. Gyakorlatban 

használt galvánelemek. Akkumu-

látorok, szárazelemek. Galván-

elemekkel kapcsolatos környezeti 

problémák (pl. nehézfém-szeny-

nyezés, újrahasznosítás). Tüzelő-

anyag-cellák, a hidrogén mint 

üzemanyag. 

az elektródfolyamatok felírása. 

Két különböző fém és zöldségek 

vagy gyümölcsök felhasználásá-

val készült galvánelemek. Infor-

mációk az akkumulátorokról és a 

galvánelemekről. 

Elektrolizálócella 

Az elektrolizálócella összehason-

lítása a galvánelemek működésé-

vel, egymásba való átalakítható-

ságuk. Az elektrolízis folyamata, 

ionvándorlás, az elektrolizá-

lócella működési eleve. Anód és 

katód az elektrolízis esetén. Oldat 

és olvadék elektrolízise. Külön-

böző elektrolizálócellák műkö-

dési folyamatai reakcióegyenle-

tekkel. A víz (híg kénsavoldat) 

elektrolízise, kémhatás az egyes 

elektródok körül. Az oldatok tö-

ménységének és kémhatásának 

változása az elektrolízis során. 

Az alkálifémionok, az összetett 

ionok viselkedése elektrolíziskor 

indifferens elektród esetén. A 

nátrium leválása higanykatódon. 

Faraday I. és II. törvénye. A Fa-

raday-állandó. 

Az elektrolízis gyakorlati alkal-

mazása: akkumulátorok feltöl-

tése. Klór és nátrium-hidroxid 

előállítása NaCl-oldat higanyka-

tódos elektrolízisével, túlfeszült-

ség. A klóralkáliipar higanymen-

tes technológiái (membráncel-

lák). Az alumínium ipari előállí-

tása timföldből, az s-mező ele-

Az elektrolizáló berendezések 

működésének megértése és hasz-

nálata. Környezettudatos maga-

tartás kialakítása. 

[A Faraday-törvények haszná-

lata számítási feladatokban.]5  

M: Gyakorlati példák: akkumu-

látorok feltöltésének szabályai, 

elemek és akkumulátorok felira-

tának tanulmányozása. 

Elektrolízisek: sósavoldat, réz-

jodid-oldat, nátrium-klorid-ol-

dat, nátrium-hidroxid-oldat, nát-

rium-szulfát-oldat. 

 

                                                           
5 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



meinek előállítása halogenidjeik-

ből. Bevonatok készítése – gal-

vanizálás, korrózióvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív elem-

gyűjtés, galvanizálás. 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis reak-

ció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb fémek és vegyületeik szerkezete, összetétele, tulajdonsá-

gai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok megértése és alkal-

mazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás, a korrózióvéde-

lem és a szelektív hulladékgyűjtés problémáinak helyes kezelése a hét-

köznapokban. A fémek előállítása és reakciókészsége közötti kapcsolat 

megértése. Az ötvözetek felhasználása. A nehézfém-vegyületek élet-

tani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A vörösiszap-ka-

tasztrófa és a tiszai cianidszennyezés okainak és következményeinek 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs 

szám (+1), erős redukálószerek, 

vízből lúgképzés közben hidro-

génfejlesztés, nemfémekkel só-

képzés. Nagy reakciókészség mi-

att előfordulás csak vegyületeik-

ben, előállítás olvadékelektrolí-

zissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

M: Az alkálifémekről és vegyü-

leteikről korábban tanultak rend-

szerezése. Információk Davy 

munkásságáról, az alkálifém-io-

nok élettani szerepéről (pl. inge-

rületvezetés). 

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, idegrend-

szer, ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

Kicsi (de az alkálifémeknél na-

gyobb) EN, tipikus fémek, oxidá-

ciós szám (+2), erős (de az alkáli-

fémeknél gyengébb) redukáló-

szerek (reakció vízzel), nemfé-

mekkel sóképzés. Nagy reakció-

készség miatt előfordulás csak 

Mészégetéssel, mészoltással, a 

mész megkötésével kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

M: Az alkáli- illetve alkáliföld-

fémek és vegyületeik összeha-

sonlítása (pl. vetélkedő). Infor-

mációk az alkáliföldfém-ionok 

Biológia-egészségtan: 

a csont összetétele. 



vegyületeikben, előállítás olva-

dékelektrolízissel. 

élettani szerepéről, a csontritku-

lásról, a kalciumtablettákról, 

építőanyagokról. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

redukálószer, de védő oxidréteg-

gel passziválódik. Könnyűfém. 

Előfordulás. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

A reakciók ipari méretekben 

való megvalósítása által okozott 

nehézségek megértése. 

M: Alumínium reakciója oxi-

génnel, vízzel, sósavval és nát-

rium-hidroxiddal. Információk 

az alumínium előállításának tör-

ténetéről és magyar vonatkozá-

sairól („magyar ezüst”, vörös-

iszap- katasztrófa). 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Vascsoport 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, ötvöző-

anyagok, rozsdamentes acél. Új-

rahasznosítás, szelektív gyűjtés, 

korrózióvédelem. 

 

A hulladékhasznosítás környe-

zeti és gazdasági jelentőségének 

felismerése. Vassal, acéllal és 

korróziójával kapcsolatos szá-

molások. 

M: Pirofóros vas, vas reakciója 

savakkal. Információk acélokról, 

a korrózió által okozott károkról, 

a korrózióvédelemről, a vas bio-

lógiai jelentőségéről 

Biológia-egészségtan: 

a vér. 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, ferro-

mágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: rézkor, bronz-

kor, vaskor. 

Nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, oldódásuk 

(hiánya) savakban. Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

 

M: Rézdrót lángba tartása, pati-

nás rézlemez és malachit bemu-

tatása. Információk a nemesfé-

mek bányászatáról (tiszai cianid-

szennyezés), felhasználásáról, 

újrahasznosításáról, a karátról, a 

fényképezés történetéről, a réz-

gálicot tartalmazó növényvédő-

szerekről, a rézedények haszná-

latáról, a kolloid ezüst spray-ről, 

a lápisz felhasználási módjairól, 

ezüst- és réztárgyak tisztításáról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti ka-

tasztrófa, nemesfém, nyomelem, amalgám, ötvözet. 

 



Tematikai egység A hidrogén, és a nemesgázok 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókész-

ség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és po-

láris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és 

tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és min-

dennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik alapján. 

Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az elemek és 

azok vegyületei között. A veszélyes anyagok biztonságos használatának 

gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és vegyületek 

jellemzésének szempontrend-

szere. 

Elemek gyakorisága a Földön és a 

világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek jellem-

zéséhez használt szempontrend-

szer használata. 

M: Képek vagy filmrészlet csilla-

gokról, bolygókról, diagramok az 

elemgyakoriságról. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: fizikai tulaj-

donságok és a halmaz-

szerkezet, atommag-

stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy párosítat-

lan elektron (stabilis oxidációs 

száma: +1), megfelelő katalizátor-

ral jó redukálószer. Nagy elektro-

negativitású atomok (oxigén, nit-

rogén, klór) molekuláris állapot-

ban is oxidálják. Kicsi, apoláris 

kétatomos molekulák, alacsony 

forráspont, kis sűrűség, nagy dif-

fúziósebesség. Előállítás. 

A médiában megjelenő informá-

ciók elemzése, kritikája, megala-

pozott véleményalkotás (pl. a 

„vízzel hajtott autó” téveszméjé-

nek kapcsán). 

M: A hidrogén laboratóriumi elő-

állítása, durranógáz-próba, égése, 

redukáló hatása  

réz(II)-oxiddal, diffúziója. Infor-

mációk a hidrogénbombáról, a ne-

hézvízről és felhasználásáról, a 

Hindenburg léghajó katasztrófájá-

ról, a hidrogénalapú tüzelőanyag-

cellákról. 

Fizika: hidrogén-

bomba, magfúzió, a tö-

megdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: II. világháború, a 

Hindenburg léghajó 

katasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge diszper-

ziós kölcsönhatás, alacsony for-

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

M: Héliumos léggömb vagy héli-

umos léghajóról készült film be-

mutatása. Argon védőgázas cso-

magolású élelmiszer bemutatása. 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás, fényforrá-

sok. 



ráspont, kis sűrűség, rossz vízold-

hatóság. Előfordulás. Felhaszná-

lás. 

Információk a keszonbetegségről, 

az egyes világítótestekről (Just 

Sándor, Bródy Imre), a levegő 

cseppfolyósításáról, a háttérsugár-

zásról, a sugárterápiáról. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet, reak-

ciókészség, relatív sűrűség 

 
 

Tematikai egység Halogének 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, poláris 

kovalens kötés, oxidálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő tulajdon-

ságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok biztonságos 

használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján. 

Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt anyagok is lehet-

nek mérgezők, minden a mennyiségen és a felhasználás módján múlik. 

Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az elemek és 

azok vegyületei között. A hagyományos fényképezés alapjainak meg-

értése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Fluor 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tu-

lajdonság: legnagyobb elektrone-

gativitás, legerősebb oxidálószer. 

Reakció hidrogénnel. Előfordu-

lás: ásványokban, fogzománcban. 

Klór 

Fizikai tulajdonságok. Fizikai és 

kémiai oldódás megkülönbözte-

tése. 

Kémia reakciók: vízzel, fémekkel 

(halosz = sóképzés), hidrogénnel, 

más halogenidekkel (standardpo-

tenciáltól függően). 

Előállítás: ipari, laboratóriumi. 

Felhasználás: sósav, PVC-gyár-

tás, vízfertőtlenítés (klórozott fe-

nolszármazékok veszélye). Élet-

tani hatás: mérgező. 

A halogénelemek és vegyületeik 

molekulaszerkezete, polaritása, 

halmazszerkezete, valamint fizi-

kai és kémiai tulajdonságai közötti 

összefüggések megértése, alkal-

mazása, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével, illetve kálium-

permanganát és sósav reakciójá-

val [a kálium-permanganát és só-

sav reakcióegyenlet rendezése], 

konyhasó előállítása elemeiből. A 

hidrogén-klorid előállítása labora-

Biológia-egészségtan: 

a só jódozása, a fog-

krém fluortartalma, 

gyomorsav, kiválasztás 

(kloridion), a jód sze-

repe. 

 

Fizika: az energiafajták 

egymásba való átalaku-

lása, elektrolízis, lég-

nyomás. 

 

Földrajz: sóbányák. 



Nátium-klorid (kősó): 

Fizikai tulajdonságok. Előfordu-

lás. Élettani hatása: testnedvek-

ben, idegsejtek működésében, 

magas vérnyomás rizikófaktora a 

túlzott sófogyasztás („fehér mé-

reg”). Felhasználás: útsózás ha-

tása a növényekre, gépjármű-

vekre. 

Hidrogén-klorid: 

Fizikai tulajdonságok. Vizes ol-

data: sósav. Maximális tömény-

ség. Kémiai reakció, illetve a re-

akció hiánya különböző fémek 

esetében. Előfordulás: gyomor-

sav-gyomorégés, háztartási sósav. 

Hipó: összetétele, felhasználása, 

vizes oldatának kémhatása, ve-

szélyei. (Semmelweis Ignác: klór-

meszes kézmosás.) 

Bróm 

Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai reakciók: telítetlen szén-

hidrogének kimutatása addíciós 

reakcióval. Élettani hatás: maró, 

nehezen gyógyuló sebeket okoz. 

Jód 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai re-

akciók: hidrogénnel, fémekkel. 

Felhasználás: jódtinktúra. Előfor-

dulás: tengeri élőlényekben, 

pajzsmirigyben (jódozott só). 

Hidrogén-halogenidek 

Molekulaszerkezet, halmazszer-

kezet. 

[A saverősség változása a cso-

portban – a kötés polaritása.] 

tóriumban konyhasóból kénsav-

val. Szökőkútkísérlet hidrogén-

kloriddal. 

Bróm bemutatása (zárt üvegben). 

Brómos víz reakciójának hiánya 

benzinnel vagy brómos vízből 

bróm extrakciója/kioldása benzin-

nel, brómos víz reakciója étolajjal 

vagy olajsavval. [Brómos víz re-

akciója nátrium-hidroxid-oldat-

tal.] 

Jód szublimációja, majd kikristá-

lyosodása hideg felületen. Jód 

oldhatóságának vizsgálata vízben, 

alkoholban, benzinben. Jód és 

alumínium reakciója. Keményítő 

kimutatása jóddal krumpliban, 

lisztben, pudingporban. Halo-

genidionok megkülönböztetése 

ezüst-halogenid csapadékok kép-

zésével. Információk a halogéniz-

zókról. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás só-

oldat, szublimáció. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

10 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele, 

tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok megértése és alkal-



mazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek sok-

féleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti érzékenység 

fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, sta-

bilis oxidációs száma (-2), oxidá-

lószer. Kis, kétatomos apoláris 

molekulák, gáz, vízoldhatósága 

rossz. Szinte minden elemmel re-

agál (oxidok, hidroxidok, oxosa-

vak és sóik). Előállítás. Felhasz-

nálás. 

 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül 

az oktettszabály, bomlékony, 

nagy reakciókészség, erős oxidá-

lószer, mérgező gáz. A magaslég-

körben hasznos, a földfelszín kö-

zelében káros. Előállítás. Fel-

használás. 

Környezet- és egészségtudatos 

magatartás, médiakritikus attitűd. 

M: Az oxigén előállítása, egy-

szerű kimutatása. Oxigénnel és 

levegővel felfújt PE-zacskók ége-

tése. Az oxigén vízoldhatóságá-

nak hőmérsékletfüggését mutató 

grafikon elemzése. Információk 

az „oxigénnel dúsított” vízről (ál-

tudomány, csalás), a vizek hő-

szennyezéséről, az ózon magas-

légkörben való kialakulásáról és 

bomlásáról (freonok, spray-k), a 

napozás előnyeiról és hátrányai-

ról, a felszínközeli ózon veszé-

lyeiről (kapcsolata a kipufogógá-

zokkal, fotokémiai szmog, fény-

másolók, lézernyomtatók). 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és összeté-

tele. 

Víz 

Poláris molekulái között hidro-

génkötések, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő és felü-

leti feszültség (Eötvös Loránd), a 

sűrűség függése a hőmérséklet-

től. Poláris anyagoknak jó oldó-

szere. Redoxi- és sav-bázis reak-

ciókban betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, oxidáló-

szer és redukálószer is lehet. Fel-

használás. 

Az ivóvízre megadott egészség-

ügyi határértékek értelmezése, 

ezzel kapcsolatos számolások, a 

vízszennyezés tudatos minimali-

zálása. 

M: Pl. novellaírás: „Háborúk a 

tiszta vízért”. A H2O2 bomlása 

katalizátorok hatására, oxidáló- 

és redukáló hatásának bemuta-

tása, hajtincs szőkítése. Informá-

ciók az ásványvizekről és gyógy-

vizekről (Than Károly), a szenny-

víztisztításról, a házi víztisztító 

berendezésekről, a H2O2 fertőtle-

nítőszerként (Hyperol, Richter 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különle-

ges tulajdonságai, a 

hőtágulás és szerepe a 

természeti és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 



Gedeon) és rakétahajtóanyagként 

való alkalmazásáról. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, rossz 

vízoldhatóság. Égése. Előfordu-

lás. Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben ke-

véssé oldódó, mérgező gáz. A 

kén oxidációs száma (-2), reduká-

lószer, gyenge sav, sói: szulfidok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), re-

dukálószerek, mérgezők. Vízzel 

kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, be-

lőle vízzel erős, oxidáló hatású 

kénsav, amely fontos ipari és la-

boratóriumi reagens, sói: szulfá-

tok. 

A kén és szén égésekor keletkező 

kén-dioxid térfogatával, a levegő 

kén-dioxid tartalmával, az akku-

mulátorsav koncentrációjával 

kapcsolatos számolások. 

M: Kén égetése, a keletkező kén-

dioxid színtelenítő hatásának ki-

mutatása, oldása vízben, a kelet-

kezett oldat kémhatásának vizs-

gálata. Különböző fémek oldó-

dása híg és tömény kénsavban. 

Információk a kőolaj kénteleníté-

séről, a záptojásszagról, a kén-

hidrogénes gyógyvíz ezüstéksze-

rekre gyakorolt hatásáról, a szul-

fidos ércekről, a kén-dioxid és a 

szulfitok használatáról a boros-

hordók fertőtlenítésében, a savas 

esők hatásairól, az akkumulátor-

savról, a glaubersó, a gipsz, a réz-

gálic és a timsó felhasználásáról.  

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, légszennyezés, sa-

vas eső, oxidáló hatású erős sav. 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: energiatakarékos-

ság, energiagazdálkodás a háztartásban- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A 

témák szorosan kapcsolódnak a termokémia és a szervetlen kémia témakörhöz is. 

10. osztály 

Tematikai egység A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

5 óra 



Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennye-

zés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése a szerkezetük alapján, 

összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött je-

lentőségének megismerése. Az anyagok természetben való körforgása 

és ennek jelentősége. Helyi környezetszennyezési probléma kémiai vo-

natkozásainak megismerése és válaszkeresés a problémára. Környezet-

tudatos és egészségtudatos vásárlási szokások kialakítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris mole-

kula, erős háromszoros kötés, kis 

reakciókészség, vízben rosszul ol-

dódik. 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénkötések, 

könnyen cseppfolyósítható, nagy 

párolgáshőjű gáz. Nemkötő elekt-

ronpár, gyenge bázis, savakkal am-

móniumsókat képez. Szerves anya-

gok bomlásakor keletkezik. Ammó-

niaszintézis, salétromsav- és műtrá-

gyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektronok 

miatt nagy reakciókészség, NO a le-

vegőn önként oxidálódik mérgező 

NO2-dá, amelyből oxigénnel és víz-

zel salétromsav gyártható. N2O: bó-

dító hatás. Felhasználás. 

 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A salétromossavban és sóiban a nit-

rogén oxidációs száma (+3), redu-

kálószerek. A salétromsavban és 

sóiban a nitrogén oxidációs száma 

A levegő NOx-tartalmára vo-

natkozó egészségügyi határér-

tékekkel, a műtrágyák összeté-

telével kapcsolatos számolá-

sok. Helyi környezeti probléma 

önálló vizsgálata. 

M: Kísérletek folyékony leve-

gővel (felvételről), ammónia-

szökőkút, híg és tömény salét-

romsav reakciója fémekkel. A 

nitrátok oxidáló hatása (csillag-

szóró, görögtűz, bengálitűz, 

puskapor).  

Információk a keszonbetegség-

ről, az ipari és biológiai nitro-

génfixálásról, az NO keletkezé-

sekor villámláskor és belső 

égésű motorokban, értágító ha-

tásáról (nitroglicerin, Viagra), a 

gépkocsi-katalizátorokról, a 

nitrites húspácolásról, a savas 

esőről, a kéjgázról (Davy), a 

választóvízről és a királyvízről, 

a műtrágyázás szükségességé-

ről, az eutrofizációról, a vizek 

nitrit-, illetve nitráttartalmának 

következményeiről, az ammó-

nium-nitrát felrobbantásával 

elkövetett terrorcselekmények-

ről, a nitrogén körforgásáról a 

természetben. 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén körforgás-

ban, a levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, a 

műtrágyák hatása a 

növények fejlődésére, 

a fogak felépítése, a 

sejthártya szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, 

fény. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Irinyi Já-

nos. 



(+5), erős oxidálószerek. Felhasz-

nálás. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, ki-

sebb EN, atomjai között egyszeres 

kötések; a fehérfoszfor és a vörös-

foszfor szerkezete és tulajdonságai. 

Égésekor difoszfor-pentaoxid, ab-

ból vízzel foszforsav keletkezik, 

melynek sói a foszfátok. Felhaszná-

lás a háztartásban és a mezőgazda-

ságban. 

A foszforvegyületek szerepe a fo-

gak és a csontok felépítésében. 

Környezettudatos és egészség-

tudatos vásárlási szokások 

alapjainak megértése. 

M: A vörös- és fehérfoszfor 

gyulladási hőmérsékletének 

összehasonlítása, a difoszfor-

pentaoxid oldása vízben, kém-

hatásának vizsgálata. A trisó 

vizes oldatának kémhatás-vizs-

gálata. Információk Irinyi Já-

nosról, a gyufa történetéről, a 

foszforeszkálásról, a foszfátos 

és a foszfátmentes mosóporok 

környezeti hatásairól, az üdítő-

italok foszforsav-tartalmáról és 

annak fogakra gyakorolt hatá-

sáról, a foszfor körforgásáról a 

természetben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás. 

 

Tematikai egység A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Atomrács, grafitrács, tökéletes és nem tökéletes égés, a szén-monoxid 

és a szén-dioxid élettani hatásai, szénsav, gyenge sav, karbonátok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek ismerete. 

Vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése és alkalmazása. A szén-dioxid kvóta napjainkban betöltött 

szerepének megértése. A karbonátok és szilikátok, mint a földkérget 

felépítő vegyületek gyakorlati jelentőségének megértése. A szilikonok 

felhasználási módjainak, ezek előnyeinek és hátrányainak magyarázata 

tulajdonságaikkal. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit ré-

tegrácsa és következményeik. 

Érvek és ellenérvek tudományos 

megalapozottságának vizsgálata 

és vitákban való alkalmazása a 

klímaváltozás kapcsán. A szén-

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid az élővi-

lágban, fotoszintézis, 

sejtlégzés, a szén-



Kémiai tulajdonságok. Bányásza-

tuk. Felhasználás. 

 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, 

vízben rosszul oldódó, a levegő-

vel jól elegyedő gáz. A szén oxi-

dációs száma (+2), jó redukáló-

szer (vasgyártás), éghető. Szén-

tartalmú anyagok tökéletlen égé-

sekor keletkezik. Életveszélyes, 

mérgező. 

 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikai-

lag rosszul oldódó gáz. A szén 

oxidációs száma stabilis, redo-

xireakcióra nem hajlamos, nem 

éghető. Vízzel egyensúlyi reakci-

óban gyenge savat képez, ennek 

sói a karbonátok és a hidrogén-

karbonátok. Nem mérgező, de 

életveszélyes. Lúgokban karbo-

nátok formájában megköthető. 

Előfordulás (szén-dioxid kvóta). 

Felhasználás. 

monoxid és szén-dioxid térfoga-

tával kapcsolatos számolások. 

M: Adszorpciós kísérletek aktív 

szénen. Szárazjég szublimálása 

(felvételről). Vita a klímaválto-

zásról. Karbonátok és hidrogén-

karbonátok reakciója savval, vi-

zes oldatuk kémhatása. Informá-

ciók a természetes szenek kelet-

kezéséről, felhasználásukról és 

annak környezeti problémáiról, a 

mesterséges szenek (koksz, fa-

szén, orvosi szén) előállításáról 

és felhasználásáról, a karbonszá-

las horgászbotokról, a „véres 

gyémántokról”, a mesterséges 

gyémántokról, a fullerénekről és 

a nanocsövekről, az üvegházhatás 

előnyeiről és hátrányairól, a szén-

monoxid és a szén-dioxid által 

okozott halálos balesetekről, a 

szikvízről (Jedlik Ányos), a szén 

körforgásáról (fotoszintézis, bio-

lógiai oxidáció). 

monoxid és a szén-di-

oxid élettani hatása. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, 

de félvezető, mikrocsipek, ötvö-

zetek. SiO2: atomrács, kvarc, ho-

mok, drágakövek, szilikátásvá-

nyok, kőzetek. Üveggyártás, víz-

üveg, építkezés. Szilikonok tulaj-

donságai és felhasználása. 

Kiegyensúlyozott véleményalko-

tás a mesterséges anyagok alkal-

mazásának előnyeiről és hátrá-

nyairól. 

M: A „vegyész virágoskertje”, 

„gyurmalin” készítése. Informá-

ciók az üveg újrahasznosításáról, 

a „szilikózisról”, a szilikon-proté-

zisek előnyeiről és hátrányairól. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

 

Tematikai egység Bevezetés: A szerves kémia tárgya Órakeret 



3 óra 

Előzetes tudás Kovalens kötés, szén, hidrogén, oxigén és nitrogén vegyértékelektron-

szerkezete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek csoporto-

sítása szempontjainak megértése, a vegyület, a modell és a képlet viszo-

nyának, az izoméria és a konstitúció fogalmának értelmezése és alkalma-

zása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szerves anyagok összetétele 

A szerves kémia tárgya (Berze-

lius, Wöhler) az organogén ele-

mek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy száma, 

a szénatom (különleges) sajátos-

ságai, heteroatomok, konstitúció, 

izoméria. 

A szerves anyagok általános jel-

lemzőinek ismerete, anyagszerke-

zeti magyarázatuk. 

Izomer vegyületek tulajdonságai-

nak összehasonlítása. 

M: Szén, hidrogén, oxigén, nitro-

gén kimutatása szerves vegyüle-

tekben egyszerű kísérletekkel.6 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

A szerves vegyületek képlete 

Összegképlet (tapasztalati és mo-

lekulaképlet), a szerkezeti képlet, 

a konstitúciós (atomcsoportos) 

képlet és a konstitúció egyszerűsí-

tett jelölési formái. 

A képletírás gyakorlása. 

M: Különböző típusú molekula-

modellek, szerves molekulákról 

készült ábrák, képek és képletek 

összehasonlítása. Modellek, mole-

kulamodellező számítógépes prog-

ramok vagy animációk bemuta-

tása. 

A szerves vegyületek csoportosí-

tása, elnevezése 

A szénváz alakja, szénvázban 

lévő kötések és az összetétel alap-

ján. 

Szerves vegyületek elnevezésé-

nek lehetőségei: tudományos és 

köznapi nevek, hétköznapokban 

előforduló rövidítések. 

Csoportosítás a szénváz alakja, 

szénvázban lévő kötések és az ösz-

szetétel alapján. 

M: Szerves vegyületek elnevezése 

néhány köznapi példán bemutatva, 

rövidítések, pl. E-számok. 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, köznapi 

és tudományos név. 

 

Tematikai egység Szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Kémiai reakció, égés, másodrendű kötések, izomer, molekulák alakja és 

polaritása, egyszeres és többszörös kovalens kötés, reakcióhő, halogének, 

savas eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az előfordulásuk 

és a felhasználásuk ismerete, a felhasználás és a környezeti hatások kö-

zötti kapcsolat elemzése. A geometriai izoméria feltételeinek megértése. 

A szénhidrogénekkel és halogénezett származékaikkal kapcsolatos kör-

nyezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása. Grafikonok készítése, 

értelmezése, elemzése. [Az optikai izoméria és jelentőségének megér-

tése, a molekulaszerkezet és az izoméria kapcsolatának felismerése, al-

kalmazása.]7 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezetés 

A szénhidrogének és hétköznapi 

jelentőségük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szénhidrogének köznapi jelen-

tőségének ismerete, megértése. 

M: A szénhidrogének hétköznapi 

jelentőségének bemutatása né-

hány példán keresztül: pl. vezeté-

kes gáz, PB-gáz, sebbenzin, mo-

torbenzin, lakkbenzin, dízelolaj, 

kenőolajok, szénhidrogén poli-

merek, karotinok 

 

A telített szénhidrogének szerke-

zete és tulajdonságai közötti kap-

csolatok megértése, alkalmazása, 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, szteránvázas 

hormonok, karotinoi-

dok, karcinogén és 

mutagén anyagok, le-

vegőszennyezés, 

szmog, globális prob-

lémák, üvegházhatás, 

ózonlyuk, savas esők, 

bioakkumuláció. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

                                                           
7 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalká-

nok, 1–10 szénatomos főlánccal 

rendelkező alkánok elnevezése, 

egyszerűbb csoportnevek [3–4 

szénatomos elágazó láncú cso-

portok nevei], homológ sor, álta-

lános képlet. 

Nyílt láncú alkánok molekula-

szerkezete, [ciklohexán konfor-

mációja, axiális ekvatoriális 

helyzet], szénatom rendűsége. 

Tulajdonságaik, olvadás- és for-

ráspont és változása a homológ 

sorban [molekulaalak és az olva-

dás- és forráspont kapcsolata]. 

Sok anyaggal szemben mutatott 

kis reakciókészség, égés, reakció 

halogénekkel, szubsztitúció, hő-

bontás. 

A földgáz és a kőolaj összetétele, 

keletkezése, bányászata, feldol-

gozása, felhasználása és ennek 

problémái (környezetvédelmi 

problémák a kitermeléstől a fel-

használásig, készletek véges-

sége, helyettesíthetőség). Kőolaj-

finomítás, kőolajpárlatok és fel-

használásuk. Benzin oktánszáma 

és annak javítása: adalékanyagok 

[és reformálás]. 

Telített szénhidrogének jelentő-

sége, felhasználása (pl. sújtólég, 

vegyipari alapanyagok, üzem-

anyagok, fűtés, energiatermelés, 

oldószerek).  

[A szintézisgáz előállításának le-

hetőségei, ipari jelentősége.] 

Szteránváz, szteroidok biológiai 

környezettudatos magatartás ki-

alakítása. 

Grafikon elemzése vagy készítése 

alkánok fizikai tulajdonságairól 

[etán, ciklohexán konformációs 

diagramja]. 

Molekulamodellek készítése, mo-

dell és képlet kapcsolata. 

M: Egyszerű kísérletek telített 

szénhidrogénekkel: pl. földgáz és 

sebbenzin égése, oldódás (hiá-

nya) vízben, a sebbenzin, mint 

apoláris oldószer, reakció (hiá-

nya) brómmal. 

Információk kőolajjal, kőolaj-fel-

dolgozással, kőolajtermékekkel, 

üzemanyagokkal, megújuló és 

meg nem újuló energiaforrások-

kal, nyersanyagokkal vagy zöld 

kémiával kapcsolatban. 

kondenzáció, forrás-

pontot befolyásoló 

külső tényezők, hő, 

energiamegmaradás, 

elektromágneses su-

gárzás, poláros fény, a 

foton frekvenciája, 

szín, és energia, üveg-

házhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlati: fűtés, tűz-

oltás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, ke-

letkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-ültet-

vények, levegőszeny-

nyezés, szmog, globá-

lis problémák, üveg-

házhatás, ózonlyuk, 

savas eső 

 

Matematika: függ-

vény, grafikus ábrázo-

lás. 



jelentősége (vázlatosan). 

A telítetlen szénhidrogének 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 1–10 szénatomos 

főlánccal, homológ sor, általános 

képlet, molekulaszerkezet, geo-

metriai (cisz-transz) izoméria, tu-

lajdonságaik. 

Nagy reakciókészségük (szén-

atomok közötti kettős kötés, mint 

ennek oka), égésük, addíciós re-

akciók: hidrogén, halogén, víz, 

hidrogén-halogenid, [Markov-

nyikov-szabály,]. Polimerizáció: 

etén, propén [és nagyobb szén-

atomszámú alkének]. Az olefi-

nek előállítása, jelentősége, fel-

használása. Etén (etilén) mint nö-

vényi hormon, PE és PP előállí-

tása, tulajdonságaik és használa-

tuk problémái (szelektív gyűjtés, 

biológiai lebomlás, adalékanya-

gok, égetés, újrahasznosítás). 

 

 

Az alkének szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Molekulamodellek készítése, mo-

dell és képlet kapcsolata. Geo-

metriai izomerek tanulmányozása 

modellen. 

M: Az etén előállítása, égése, ol-

dódás (hiánya) vízben, etén reak-

ciója brómos vízzel, PE vagy PP 

égetése. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén 

szerkezete, tulajdonságai, konju-

gált kettőskötés-rendszer és kö-

vetkezményei. 

Addíciós reakciók: hidrogén, ha-

logén, hidrogén-halogenid. Poli-

merizáció. 

Kaucsuk, műkaucsuk, vulkanizá-

lás, a gumi szerkezete, előállí-

tása, tulajdonságai (és használa-

tának környezetvédelmi problé-

mái), hétköznapi gumitermékek 

(pl. téli és nyári gumi, radír, rá-

gógumi). 

A diének és a poliének szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkalmazása, kör-

nyezettudatos magatartás kialakí-

tása. 

M: Gumi hőbontása, paradi-

csomlé reakciója brómos vízzel. 

Információk izoprénvázas vegyü-

letekkel kapcsolatban (pl. termé-

szetes előfordulásuk, szerkeze-

tük, illatszer- vagy élelmiszer-

ipari jelentőségük, antioxidáns 

szerepük, karotinoidok szerepe a 

fotoszintézisben). 



A karotinoidok szerkezete (váz-

latosan), színe, biológiai, kozme-

tikai és élelmiszer-ipari jelentő-

sége. 

Az alkinek 

[1–10 szénatomos főláncú alki-

nek elnevezése, általános kép-

lete.] 

Acetilén (etin) szerkezete, tulaj-

donságai. Reakciói: égés, addí-

ciós reakciók: hidrogén, halogén, 

víz, hidrogén-halogenid [és só-

képzés nátriummal]. 

Etin előállítása (metánból és kar-

bidból), felhasználása: vegyipari 

alapanyag (pl. vinil-klorid előál-

lítása, helyettesítése eténnel), 

karbidlámpa, lánghegesztés, 

disszugáz. 

Az acetilén [és a nagyobb szén-

atomszámú alkinek] szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: Acetilén előállítása, égetése, 

oldódás (hiánya) vízben, oldása 

acetonban, reakció brómos vízzel. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol [és a naftalin] szerke-

zete (Kekulé), tulajdonságai. 

Kis reakciókészsége, égése, halo-

gén szubsztitúció és nitrálás. 

Toluol [nitrálás, TNT], xilol 

[orto, meta és para helyzet], szti-

rol és polisztirol (és használatá-

nak problémái). 

Benzol előállítása. Aromás szén-

hidrogének felhasználása, bioló-

giai hatása (pl. karcinogén ha-

tása), aromások előfordulás a do-

hányfüstben. 

Az aromás szénhidrogének szer-

kezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, alkalma-

zása, egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Polisztirol égetése. 

Információk dohányfüstben lévő 

aromás vegyületekkel, biológiai 

hatásukkal kapcsolatban. 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek elnevezése, szerkezete, tulaj-

donságai. 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, egészség- és kör-



Előállításuk (korábban szereplő 

reakciókkal). 

Reakció nátrium-hidroxiddal: 

szubsztitúció és elimináció [Zaj-

cev-szabály]. 

Halogénszármazékok jelentő-

sége és használatának problémái: 

pl. oldószerek, vegyipari alap-

anyagok, altatószerek, helyi ér-

zéstelenítők, tűzoltó anyagok, 

növényvédő szerek (DDT, 

[HCH], teratogén és mutagén ha-

tások, lebomlás a környezetben, 

bioakkumuláció), polimerek (tef-

lon, PVC), freonok (és kapcsola-

tuk az ózonréteg vékonyodásá-

val). 

nyezettudatos magatartás kialakí-

tása. 

M: Egyszerű kísérletek elemzése 

vagy bemutatása halogéntartalmú 

szénhidrogénekkel: pl. hidrolízis 

(pl. etil-kloridé vagy tercbutil-

kloridé indikátor jelenlétében), 

halogéntartalmú szénhidrogén re-

akciója ezüst-nitráttal hidrolízis 

előtt és után, PVC égetése, fa-

gyasztás etil-kloriddal. 

[Optikai izoméria 

Konfiguráció, optikai izoméria, 

kiralitáscentrum, projektív kép-

let, egy és több kiralitáscentrum 

következményei.] 

[Az optikai izoméria jelenségé-

nek, feltételeinek következmé-

nyeinek megértése. 

M: Az optikai izomériával kap-

csolatos modellezés (pl. modellek 

összehasonlítása, készítése, opti-

kai izoméria jelenségének felfe-

deztetése négy különböző ligan-

dumot tartalmazó modellek ösz-

szerakásával, páratlan ligandum-

csere inverziót okozó hatásának 

felismerése modellen, vetített 

képlet rajzolása modellek alapján, 

számítógépes modellek, animá-

ciók). 

Az optikai izoméria jelentőségé-

vel kapcsolatos információk (pl. 

optikai izoméria az élővilágban, 

növényvédő szereknél, gyógysze-

reknél]. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, alkén, szubsztitúció, cisz-transz 

izoméria, addíció, polimerizáció, elimináció, homológ sor, földgáz, kőolaj, 

benzin, hőre lágyuló műanyag. 



 

Tematikai egység Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

Szerves vegyületek csoportosítása, szénhidrogének elnevezése, szubszti-

túció, addíció, polimerizáció, elimináció, hidrogénkötés, sav-bázis reak-

ciók, erős és gyenge savak, homológ sor, izoméria, „hasonló a hasonló-

ban oldódik jól” elv. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti 

összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Az előfordulásuk, a fel-

használásuk, a biológiai jelentőségük és az élettani hatásuk kémiai szer-

kezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének meg-

értése, megoldások keresése. A felületaktív anyagok szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolat felismerése. A hidrolízis és a kondenzáció fo-

lyamatának megértése, jelentőségének ismerete. Következtetés a háztar-

tásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos információkból 

azok egészségügyi és környezeti hatására. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az oxigén tartalmú szerves vegyü-

letcsoportok és funkciós csoportok 

Az oxigéntartalmú funkciós cso-

portok (hidroxil, éter, oxo, karbo-

nil, formil, karboxil, észter) szer-

kezete, vegyületcsoportok (alko-

holok, fenolok, éterek, aldehidek, 

ketonok, karbonsavak, karbon-

savészterek).  

Polaritás, hidrogénkötés lehető-

sége és kapcsolata az oldhatóság-

gal, olvadás- és forrásponttal, kar-

bonsavak dimerizációja. 

Homológ sorok általános képlete, 

tulajdonságok változása a homo-

lóg sorokban. 

Hasonló moláris tömegű oxigén-

tartalmú vegyületek (és alkánok) 

tulajdonságainak (pl. olvadás- és 

forráspont, oldhatóság) összeha-

sonlítása, táblázat vagy diagram 

készítése vagy elemzése. 

Eltérő funkciós csoportot tartal-

mazó izomer vegyületek tulajdon-

ságának összehasonlítása. 

M: Hétköznapi szempontból fon-

tos oxigéntartalmú szerves vegyü-

letek bemutatása minden vegyü-

letcsoportból. 

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, do-

hányzás, a preparátu-

mok tartósítása, cukor-

betegség, erjedés, bio-

lógiai oxidáció (citrom-

savciklus), Szent-

Györgyi Albert, lipi-

dek, sejthártya, táplál-

kozás, látás. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Alfred Nobel. 
Az alkoholok Alkoholok szerkezete és tulajdon-



Az alkoholok csoportosítása érté-

kűség, rendűség és a szénváz alap-

ján, elnevezésük. Szerkezetük és 

tulajdonságaik. Égésük, sav-bázis 

tulajdonságok, reakció nátrium-

mal, éter- és észterképződés, víze-

limináció. Különböző rendű alko-

holok oxidálhatósága. 

Alkoholok előállítása, jelentő-

sége, felhasználása. 

A metanol és az etanol élettani ha-

tása. Alkoholtartalmú italok előál-

lítása (alkoholos erjedés, desztillá-

ció). Denaturált szesz (denaturá-

lás, felhasználása, mérgező ha-

tása). Az etanol, mint üzemanyag 

(bioetanol).  

Glicerin biológiai és kozmetikai 

jelentősége, nitroglicerin, mint 

robbanóanyag (Nobel) és gyógy-

szer. 

Etilén-glikol mint fagyálló folya-

dék, mérgező hatása, borhamisí-

tás. 

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek alkoho-

lokkal: metanol vagy etanol ége-

tése, alkoholok oldhatósága víz-

ben, oldat kémhatása, etanol, mint 

oldószer, benzin, etanol és víz ele-

gyíthetősége. Alkoholok oxidáci-

ója, etanol reakciója nátriummal, 

[a termék vizes oldatának kémha-

tása]. [Réz-hidroxid-csapadék ol-

dása glikollal vagy glicerinnel.] 

Információ néhány, az alkoholok 

közé tartozó biológiailag jelentős 

vegyületről: pl. koleszterin, allil-

alkohol, fahéjalkohol, mentol, 

bombicol (selyemhernyó fero-

monja), A-vitamin (A-vitamin 

szerepe a látásban, cisz-transz át-

alakulás a látás során pl. ábrán be-

mutatva). 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonsá-

gai. A fenol sav-bázis tulajdonsá-

gai, reakciója nátrium-hidroxiddal 

[nátrium-fenolát reakciója szén-

savval, szódabikarbónával, fenol 

reakciója brómmal vagy klórral]. 

Fenolok fertőtlenítő, mérgező ha-

tása, fenol, mint vízszennyező 

anyag, fenoltartalmú ivóvíz klóro-

zásának problémái. Fenolok fel-

használása. 

Fenolok szerkezete és tulajdonsá-

gai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

M: Információk gyógyszerként 

használt fenolokkal kapcsolatban, 

pl. rezorcin, amil-metakrezol. 

 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, egyszerű [és 

Éterek szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése, al-

kalmazása. 



vegyes] éterek előállítása. A die-

til-éter tulajdonságai, felhaszná-

lása. 

Egy alkohol és vele izomer éter tu-

lajdonságainak összehasonlítása. 

M: Egyszerű kísérletek elemzése 

vagy bemutatása éterrel: dietil-

éter, mint oldószer, éter korláto-

zott oldódása vízben, elegyedés 

benzinnel. 

Az oxovegyületek 

Az oxovegyületek elnevezése, 

szerkezete, tulajdonságai. 

Az oxovegyületek oxidálhatósága 

[formaldehid addíciós reakciói, 

paraformaldehid keletkezése], ba-

kelit előállítása, polikondenzáció, 

hőre keményedő műanyag. 

Az oxovegyületek előállítása, fel-

használása, jelentősége. A formal-

dehid felhasználása, formalin, 

mérgező hatása, előfordulása do-

hányfüstben. Akrolein keletkezése 

sütéskor. Aceton (és megjelenése 

a vérben cukorbetegség esetén). 

Az oxovegyületek szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: Ezüsttükörpróba és Fehling-

reakció bemutatása aldehidekkel 

és ketonokkal. Egyszerű kísérlet 

acetonnal, mint (univerzális) oldó-

szerrel (pl. jód oldása, elegyítése 

vízzel, polisztirolhab oldása). 

Információ néhány oxocsoportot 

(is) tartalmazó, biológiai szem-

pontból jelentős vegyülettel kap-

csolatban (pl. kámfor, tesztoszte-

ron, progeszteron, ösztron, korti-

zon). 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása ér-

tékűség és a szénváz alapján, elne-

vezésük, fontosabb savak és sav-

maradékok tudományos és köz-

napi neve. 

Szerkezetük, tulajdonságaik, reak-

ció vízzel, fémekkel, fém-hidroxi-

dokkal, -oxidokkal, -karbonátok-

kal, -hidrogén-karbonátokkal. 

Karbonsavsók vizes oldatának 

kémhatása és reakciója erős sa-

vakkal. 

A hangyasav oxidálhatósága: 

ezüsttükörpróba [és reakció bró-

mos vízzel]. 

Karbonsavak szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek karbonsa-

vakkal: pl. karbonsavak közömbö-

sítése, reakciója fémekkel, karbo-

nátokkal, pezsgőtabletta porkeve-

rékének készítése, karbonsavsók 

kémhatásának vizsgálata, hangya-

sav oxidálhatósága, akrilát gél 

duzzadása (pl. eldobható pelenká-

ból). 

Információk Szent-Györgyi 

Albert munkásságával, a C-vita-

minnal vagy a citromsavciklussal 



Az olajsav reakciója brómos víz-

zel, telíthetősége hidrogénnel. 

A karbonsavak előállítása, fel-

használása, előfordulása, jelentő-

sége (biológiai, vegyipari, háztar-

tási, élelmiszer-ipari jelentőség, 

E-számaik, tartósítószerek és élel-

miszerbiztonság) a következő ve-

gyületeken keresztül bemutatva: 

hangyasav, ecetsav, [vajsav, vale-

riánsav,] palmitinsav, sztearinsav, 

olajsav, benzoesav (és nátrium-

benzoát), oxálsav, tereftálsav [és 

ftálsav], [borostyánkősav, adipin-

sav], tejsav (és politejsav), borkő-

sav, [almasav] szalicilsav, citrom-

sav, [piroszőlősav, akrilsav, me-

takrilsav (és polimerjeik), pilla-

natragasztó], C-vitamin (Szent-

Györgyi Albert). 

kapcsolatban. 

Az észterek 

A karbonsavak és a szervetlen sa-

vak észterei. Elnevezés egysze-

rűbb karbonsav észterek példáján. 

Szerkezetük, tulajdonságaik. 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és 

hidrolízis, egyensúly eltolásának 

lehetőségei, lúgos hidrolízis. 

Jelentősebb észtercsoportok be-

mutatása: Gyümölcsészterek (pl. 

oldószerek, acetonmentes köröm-

lakklemosó, természetes és mes-

terséges íz- és illatanyagok, 

izopentil-acetát a méhek fero-

monja).  

Oxigéntartalmú összetett lipidek: 

viaszok, zsírok és olajok (összeha-

sonlításuk, emésztésük, zsírok ke-

letkezése a szervezetben, szerepük 

Az észterek szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Izomer szerkezetű észter és sav tu-

lajdonságainak összehasonlítása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek bemuta-

tása vagy elemzése etil-acetáttal: 

előállítása, szaga, észter, mint ol-

dószer, elegyítése vízzel, benzin-

nel, lúgos hidrolízise. 

Zsírok és olajok oldódása vízben, 

benzinben, zsírok és olajok reakci-

ója brómos vízzel. 

Néhány gyümölcsészter szagának 

bemutatása. 

Állati zsiradékokkal, olajokkal, 

margarinokkal, margaringyártás-

 



a táplálkozásban), foszfatidok. 

Polimerizálható észterek és poli-

merjeik (poli-(metil-metakrilát), 

[poli-(vinil-acetát) és poli-(vinil-

alkohol)]), poliészterek (poliész-

ter műszálak, PET-palackok kör-

nyezetvédelmi problémái). 

Gyógyszerek (aszpirin és 

kalmopyrin). 

Szervetlen savak észterei (nitro-

glicerin, zsíralkohol-hidrogén-

szulfátok [szerves foszfátészte-

rek]). 

Margarinok összetétele, előállí-

tása, olajkeményítés. 

Biodízel (előállítása, felhaszná-

lása, problémák). 

sal, transz-zsírsavakkal, többszö-

rösen telítetlen zsírsavakkal vagy 

olesztrával kapcsolatos informá-

ciók. 

A felületaktív anyagok, tisztítósze-

rek 

A felületaktív anyagok oldható-

sági tulajdonságai, szerkezete, tí-

pusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, 

vizes oldat pH-ja, felületaktív 

anyagok előállításának lehetősé-

gei (előzőekben már ismert reak-

ciók segítségével). 

Zsírok lúgos hidrolízise, szappan-

főzés. 

Felületaktív anyagok szerepe a 

kozmetikumokban és az élelmi-

szeriparban, biológiai jelentősé-

gük (pl. kozmetikai és élelmiszer-

ipari emulgeáló szerek, biológiai 

membránok, epesavak). 

Tisztítószerek adalékanyagai 

(vázlatosan): kémiai és optikai fe-

hérítők, enzimek, fertőtlenítősze-

A felületaktív anyagok, tisztító-

szerek szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése, al-

kalmazása, környezettudatos ma-

gatartás kialakítása. 

M: Kísérletek felületaktív anya-

gokkal: amfipatikus vegyületek 

(pl. mosogatószer) hatása apoláris 

anyagok (pl. étolaj) oldódására 

(pl. a „fuldokló kacsa” kísérlet), 

felületi hártya keletkezésének be-

mutatása, szilárd és folyékony 

szappanok kémhatásának vizsgá-

lata indikátorral, szappanok hab-

zásának függése a vízkeménység-

től és a pH-tól. 

Információk szilárd és folyékony 

szappanokkal, samponokkal, 

mosó- és mosogatószerekkel, tex-

tilöblítőkkel vagy hajbalzsamok-

kal kapcsolatban (pl. összetétel 

bemutatása árufelirat alapján, is-

mertető, használati útmutató 



rek, vízlágyítók, illatanyagok, hid-

ratáló anyagok. 

Környezetvédelmi problémák (bi-

ológiai lebomlás, habzás, adalék-

anyagok okozta eutrofizáció). 

elemzése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, éter-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, ke-

ton, karbonsav, észter, lipid, zsír és olaj, foszfatid, felületaktív anyag, hidro-

lízis, kondenzáció, észterképződés, polikondenzáció, hőre keményedő mű-

anyag, poliészter. 

 

Tematikai egység Szénhidrátok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Oxigéntartalmú funkciós csoportok, vegyületcsoportok, hidrolízis, kon-

denzáció, konstitúciós izoméria [optikai izoméria]. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrátok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. 

Az előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és a táplál-

kozásban betöltött szerepük megismerése, a kémiai szerkezet és a bioló-

giai funkciók kapcsolatának megértése. A szénhidrátok táplálkozásban 

való szerepének megismerése, egészséges táplálkozási szokások kialakí-

tása. Következetés az élelmiszerek összetételével kapcsolatos informá-

ciókból azok élettani hatására. A cellulóz mint szálalapanyag jelentősé-

gének ismerete, a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggések meg-

értése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok biológiai jelentő-

sége, előfordulása a környeze-

tünkben (gyümölcsök, kristálycu-

kor, papír, liszt stb.) összegkép-

lete, csoportosítása: mono-, di- és 

poliszacharidok. Szerkezet, íz és 

oldhatóság kapcsolata. 

A szénhidrátok csoportosítása 

több szempont alapján.  

M: Kristálycukor (és papír, fa) el-

szenesítése kénsavval, hevítéssel. 

Biológia-egészségtan: 

a szénhidrátok emész-

tése, sejtanyagcsere, bi-

ológiai oxidáció és fo-

toszintézis, a cellulóz 

szerkezete és tulajdon-

ságai, növényi sejtfal, 

növényi rostok, a kitin 

mint a gombák sejt-

falanyaga, ízeltlábúak 

vázanyaga, a glikogén 
A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós cso-

portjai, szerkezetük, tulajdonsá-

Egyszerű szénhidrátok szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkalmazása, [az 



gaik. Csoportosításuk az oxocso-

port és a szénatomszám alapján. 

A triózok konstitúciója és bioló-

giai jelentősége, [D- és L-glicerin-

aldehid, relatív konfiguráció és je-

lölése (Emil Fischer), a konfigurá-

ció biológiai jelentősége.] 

A pentózok (ribóz és dezoxi-ri-

bóz) nyílt láncú és gyűrűs konsti-

túciója, [konfigurációja], bioló-

giai jelentősége (nukleotidok, 

DNS, RNS). 

A hexózok (szőlőcukor és gyü-

mölcscukor) nyílt láncú és gyűrűs 

konstitúciója [α- és β-D-glükóz, 

α- és β-D-fruktóz konfigurációja, 

konformációja]. A hexózok bioló-

giai jelentősége (di- és poliszacha-

ridok felépítése, fotoszintézis, elő-

fordulása élelmiszerekben, bioló-

giai oxidáció és erjedés és ezek 

energiamérlege, vércukorszint). 

[Cukrok foszfátésztereinek sze-

repe a sejtanyagcserében (vázlato-

san, néhány példa).] 

optikai izomériájuk jelentőségé-

nek megértése]. 

M: Egyszerű kísérletek cukrok-

kal: cukor oldása vízben, benzin-

ben. Fehling-reakció és ezüsttü-

körpróba bemutatása glükózzal és 

fruktózzal. 

Szőlőcukor oxidációját bemutató 

más kísérlet (pl. kék lombik kísér-

let). 

Glükóztartalmú és édesítőszerrel 

készített üdítőital megkülönbözte-

tése (pl. tanulók által tervezett kí-

sérlettel). 

és a keményítő szerke-

zete, tulajdonságai, je-

lentősége, keményítő 

kimutatása, ízérzékelés, 

vércukorszint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a papír. 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése kon-

denzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok és ennek szerkezeti 

oka. 

A maltóz, a cellobióz, a szacharóz 

és a tejcukor szerkezete (felépítő 

monoszacharidok, összegképlete 

[konstitúciója, konfigurációja, 

konformációja]) és biológiai je-

lentősége. 

A diszacharidok szerkezete és tu-

lajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása, [az opti-

kai izomériájuk jelentőségének 

megértése]. 

M: A Fehling-reakció vagy az 

ezüsttükörpróba bemutatása répa-

cukorral és maltózzal. 

A poliszacharidok A poliszacharidok szerkezete és 
 



A keményítő (amilóz és ami-

lopektin), a cellulóz, a glikogén 

[és a kitin] szerkezete, tulajdonsá-

gai, előfordulása a természetben. 

A keményítő jódpróbája és annak 

értelmezése. 

Jelentőségük: keményítő és gliko-

gén: tartalék tápanyagok, élelmi-

szerekben való előfordulásuk és 

szerepük, emésztésük. Cellulóz: 

növényi sejtfal, lenvászon, pamut, 

viszkóz műszál (természetes alapú 

műanyag), nitrocellulóz, papír, 

papírgyártás és környezetvédelmi 

problémái, növényi rostok szerepe 

a táplálkozásban. Kitin: gombák 

sejtfala, rovarok külső váza. 

A papír és a papírgyártás. 

Poliszacharid alapú ragasztók (pl. 

csiriz, stiftek, tapétaragasztók). 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: Egyszerű kísérletek po-

liszacharidokkal: keményítő-jód 

reakció, szín eltűnése melegítés 

hatására, keményítő és cellulóz ol-

dása, keményítőoldat (negatív) 

Fehling-rekciója és ezüsttü-

körpróbája, papír elszenesítése 

kénsavval. 

Információk cukrok jelentőségé-

vel kapcsolatban: izocukor és az 

invertcukor (pl. előállítás, felhasz-

nálás az élelmiszeriparban), méz, 

cukorgyártás, cukrok és édesítő-

szerek, fotoszintézis, növényi sejt-

fal, cukrok emésztése stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mono-, di- és poliszacharid, pentóz, hexóz. 

 

Tematikai egység Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, szubszti-

túció, aromás elektronrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aminok, az amidok és a nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. A tulajdonsá-

gaik, az előfordulásuk. a felhasználásuk és a biológiai jelentőségük, va-

lamint az élettani hatásuk megismerése, ezek egymással való kapcsola-

tának megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító ma-

gatartás kialakítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok Az aminok szerkezete és tulajdon- Biológia-egészségtan: 



Funkciós csoport, [rendűség,] ér-

tékűség, 1–5 szénatomos aminok 

és az anilin elnevezése. Szerkezet 

és tulajdonságok. Sav-bázis tulaj-

donságok, vizes oldat kémhatása, 

sóképzés. 

Az aminok jelentősége (pl. festék-

, gyógyszer-, műanyagipar, ami-

nosavak, szerves vegyületek bom-

lástermékei, hormonok és ingerü-

letátvivő anyagok, kábítószerek). 

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása.  

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

A különböző [rendű] aminok ol-

vadás és forráspontjával, [bázis-

erősségével] vagy oldhatóságával 

kapcsolatos adatok elemzése, ösz-

szehasonlítása alkoholokkal, 

szénhidrogénekkel. 

M: Aminocsoportot (is) tartal-

mazó, biológiailag fontos vegyü-

letekkel (pl. adrenalin, noradrena-

lin, dopamin, hisztamin, acetil-ko-

lin, morfin (Kabay János), amfeta-

min, metamfetamin, gyógyszerek) 

kapcsolatos információk. 

vitaminok, nukleinsa-

vak, klorofill, hem, kar-

bamid. 

Az amidok 

Funkciós csoport és szerkezete 

[delokalizáció], 1–5 szénatomos 

amidok elnevezése, karbamid. 

Szerkezet és tulajdonságok. Sav-

bázis tulajdonságok, vizes oldat 

kémhatása, hidrolízis. [Származ-

tatás és előállítás.] 

A poliamidok (nejlon 66) [és az 

aminoplasztok (karbamidgyan-

ták)] szerkezete, előállítása tulaj-

donságai. A karbamid jelentősége, 

tulajdonságai, felhasználása (pl. 

kémiatörténeti jelentőség, vizelet-

ben való előfordulás, műtrágya, 

jégmentesítés, műanyaggyártás, 

biuret). 

Az amidok szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Az amidok olvadás- és forráspont-

jával vagy oldhatóságával kapcso-

latos adatok elemzése, összeha-

sonlítása hasonló moláris tömegű 

alkoholokéval, szénhidrogéneké-

vel. 

M: Biuret előállítása karbamid-

ból, biuret reakciója. 

Amidcsoportot (is) tartalmazó 

gyógyszerekkel (pl. paracetamol, 

penicillinek) vagy műanyagokkal 

kapcsolatos információk. 

A nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, tu-

lajdonságai (polaritás, hidrogén-

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 



kötés lehetősége, halmazszerke-

zet, halmazállapot, vízoldhatóság, 

sav-bázis tulajdonságok, [bróm-

szubsztitúció]) és biológiai jelen-

tőség alapján. 

A piridin reakciója vízzel, savak-

kal, [brómmal. A pirrol reakciója 

nátriummal és brómmal]. 

Jelentőségük (vázlatosan): pl. B-

vitaminok, alkoholdenaturálás 

(régen), nukleinsav bázisok alap-

vázai, indolecetsav (auxin), in-

digó, hemoglobin, klorofill, hem, 

hisztidin, húgysav, koffein, teofil-

lin, gyógyszerek. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Szerves festékekkel, dohány-

zással (nikotinnal), kábítószerek-

kel, gyógyszerekkel vagy élő szer-

vezetben előforduló heterocikli-

kus vegyületekkel kapcsolatos in-

formációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin és purin váz, poliamid. 

 

Tematikai egység Aminosavak és fehérjék 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Amino- és karboxilcsoport, karbonsav és amin, sav-bázis reakciók, 

amidcsoport, biuret-reakció, katalízis, aktiválási energia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aminosavak, a peptidek, a fehérjék szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti kapcsolatok megértése. Az előfordulásuk és a biológiai jelentősé-

gük ismerete. Az enzimek szerkezete, tulajdonságai és az enzimatikus 

folyamatok elemzése. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminosavak 

Az aminosavak elnevezése, szer-

kezete. Funkciós csoportok, 

ikerionos szerkezet és következ-

ményei. Tulajdonságaik bemuta-

tása (a glicin példáján keresztül). 

Az aminosavak szerkezete és tu-

lajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: γ-amino-vajsavval (GABA), 

γ-hidroxi-vajsavval (GHB) és γ-

butirolaktonnal (GBL) kapcsola-

tos információk. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

szerkezete és tulajdon-

ságai, peptidkötés, en-

zimek működése, he-

moglobin 



Az aminosavak amfotériája, só-

képzése (nátrium-hidroxiddal és 

sósavval). 

Az aminosavak jelentősége (váz-

latosan): pH-stabilizálás, ingerü-

let-átvitel (γ-amino-vajsav), fehér-

jeépítés. 

A fehérjeépítő aminosavak 

Az α-aminosavak szerkezete [és 

optikai izomériája], csoportosítása 

az oldallánc alapján: apoláris (gli-

cin, alanin), poláris semleges (sze-

rin), savas (glutaminsav), bázikus 

(lizin), kéntartalmú (cisztein) és 

aromás (tirozin) aminosavak. 

Az α-aminosavak jelentősége: fe-

hérjék építőegységei, egyéb jelen-

tőségük pl. ingerületátvitel (gluta-

minsav), gyógyszerek (acetil-cisz-

tein), ízfokozók (nátrium-gluta-

mát), hormonok (tiroxin). 

A fehérjeépítő aminosavak általá-

nos képletének, az általános képlet 

és a konkrét molekulák kapcsola-

tának megértése [az optikai izo-

mériáról tanultak alkalmazása az 

aminosavakra]. 

Fehérjeépítő aminosavak csopor-

tosítása több szempont alapján 

(megadott képletek felhasználásá-

val). 

M: A fehérjeépítő aminosavak 

képletének bemutatása oldallánc 

jellege szerinti csoportosításban. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és 

szerkezete (Emil Fischer). Di-, tri- 

és polipeptidek, fehérjék. A fehér-

jék szerkezeti szintjei (Sanger, 

Pauling) és a szerkezetet stabili-

záló kötések. 

Az egyszerű és az összetett fehér-

jék. Fehérjék hidrolízise, emész-

tés. 

A fehérjék stabilitása. Denaturá-

ció, koaguláció. Kimutatási reak-

ciók (biuret- és xantoprotein-reak-

ció jelenség szinten). 

A polipeptidek biológiai jelentő-

sége: enzimek [az enzimkatalízis 

részecskeszintű magyarázata, en-

Peptidek szerkezete és tulajdonsá-

gai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Képlettel is megadott aminosa-

vakból álló peptid szerkezetének 

leírása. 

A fehérjék szerkezetét bemutató 

ábrák, modellek, képek vagy ani-

mációk értelmezése, elemzése, 

és/vagy készítése. 

M: Tojásfehérjével kapcsolatos 

vizsgálatok: kicsapási reakciók 

(pl. könnyű- és nehézfémsókkal, 

tömény alkohollal, savval, a hő-

mérséklet növelésével), xantopro-

tein- és biuretreakció. 

Fehérjék szerkezetével vagy jelen-



zimek szerepe a biokémiai folya-

matokban], szerkezeti fehérjék 

(keratin, gyapjú), izommozgás 

(aktin és miozin), szállítófehérjék 

(hemoglobin), immunglobulinok, 

fehérjék a sejthártyában, peptid-

hormonok (inzulin), tartalék táp-

anyagok (tojásfehérje). Az aszpar-

tam. 

tőségével kapcsolatos informá-

ciók (pl. zselatin élelmiszer-ipari 

felhasználása, molekuláris gaszt-

ronómia, haj dauerolása, enzim-

működés, izommozgás folyama-

tai, tudománytörténeti szövegek). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aminosav, α-aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, enzim, szerkezeti 

szint. 

 

Tematikai egység Nukleotidok és nukleinsavak 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Purin- és pirimidinváz, ribóz, dezoxiribóz, foszforsav, hidrolízis, fehérjék 

szerkezete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A nukleotidok és a nukleinsavak szerkezete és tulajdonságai közötti kap-

csolat ismerete, megértése. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció kö-

zötti kapcsolat megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A nukleotidok 

A nukleotid név magyarázata, a 

nukleotidok csoportosítása 

(mono-, di-és polinukleotidok), a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az ATP sematikus szerkezete, 

építőegységei, biológiai jelentő-

sége. 

A nukleotidok szerkezete és tulaj-

donságai, valamint biológiai funk-

cióik közötti kapcsolat megértése. 

ATP szerkezetének elemzése 

és/vagy lerajzolása (az alapegysé-

gek képleteinek ismeretében). 

M: Információk az ATP biológiai 

jelentőségéről (képződéséről, fel-

használásáról, hidrolízis energeti-

kájáról stb.) 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koenzi-

mek, nukleotidok, ATP 

és szerepe, öröklődés 

molekuláris alapjai, 

mutáció, fehérjeszinté-

zis. 

A nukleinsavak 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, elő-

fordulása és funkciója a sejtekben. 

A cukor-foszfát lánc szerkezete, 

pentózok és bázisok az RNS-ben 

A nukleinsavak szerkezete és tu-

lajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolatok 

megértése. 

M: A DNS szerkezetével annak 

felfedezésével, mutációkkal vagy 



és a DNS-ben, bázispárok, Wat-

son–Crick-modell. 

A DNS, az RNS és fehérjék sze-

repe a tulajdonságok kialakításá-

ban, DNS és RNS kémiai szerke-

zetének kapcsolata a biológiai 

funkcióval (vázlatosan). 

kémiai mutagénekkel, a fehérje-

szintézis menetével, genetikai ma-

nipulációval kapcsolatos informá-

ciók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-modell. 

 

Tematikai egység Szerves kémiai számítások 
Órakeret 

(10 óra) 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a képlet mennyiségi jelentése, kémiai 

reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro törvénye, gáztörvé-

nyek, egyensúlyi állandó, oldatok összetétele, koncentrációja, hő, képző-

déshő, reakcióhő, Hess-tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szerves kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása számítási fel-

adatokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Mértékegységek 

szakszerű és következetes használata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves vegyületek képletének 

meghatározása 

Tömegszázalékos összetel, általá-

nos képlet, moláris tömeg, égetés-

kor keletkező gázkeverék összeté-

telének vagy ismert kémiai átala-

kulás során keletkező anyagok 

mennyiségének ismeretében isme-

retlen összegképlet meghatáro-

zása, lehetséges izomerek meg-

adása, választás az izomerek közül 

tulajdonságok alapján. 

Biológia-egészségtan: 

felépítő és lebontó fo-

lyamatok energetikája. 

 

Fizika: fizikai mennyi-

ségek, mértékegysé-

gek, átváltás, gáztörvé-

nyek, hőtani alapfogal-

mak.  

 

Matematika: egyenlet 

írása szöveges adatok-

ból, egyenletrendezés. 

Gázkeverékekkel kapcsolatos szá-

mítások 

Gázkeverékek tömeg- és térfogat-

százalékos összetételével, átlagos 

moláris tömegével [és relatív sűrű-

ségével] kapcsolatos feladatok. 



Oldatokkal kapcsolatos számítá-

sok 

Szerves vegyületeket tartalmazó 

oldatokkal kapcsolatos feladatok 

oldhatósággal, oldatkészítéssel, 

százalékokkal (tömeg, térfogat, 

anyagmennyiség) és koncentráci-

ókkal (anyagmennyiség és tö-

meg). Oldatokkal kapcsolatos is-

meretek alkalmazása más típusú 

(pl. sztöchimetriai) feladatokban. 

Reakcióegyenlettel kapcsolatos 

feladatok 

Reakcióegyenlet mennyiségi je-

lentésének felhasználásával meg-

oldható szerves kémiai feladatok. 

Termokémiai feladatok Számítások képződéshő, reak-

cióhő és Hess-tétel alapján. [Kö-

tési energia felhasználása termo-

kémiai számításokban.] 

[Kémiai egyensúly] [Egyensúlyi állandó, egyensúlyi 

összetétel, átalakulási százalék 

számítása szerves anyagokat is 

tartalmazó egyensúlyi folyamatok 

alapján.] 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldat koncentráció, egyenlet mennyiségi je-

lentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: műanyagipar és 

annak környezetszennyező hatásai, zöld kémia, műanyagok újrahasznosítása; kőolajipar, a kő-

olaj világpiaci árának mozgása, kereslet/kínálat a kőolajpiacon, az ehhez kapcsolódó részvé-

nyek- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A témák szorosan kapcsolódnak a 

szerves kémia témakörhöz is. 

11–12. évfolyam  

A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek megfelelő mélységben tartalmazza a 

11. évfolyamon a szervetlen kémiai ismereteket, valamint a mindezekhez kapcsolható számítási 

feladatok típusait. Itt is szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és 

fejlesztési követelmények, amelyekről a konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a ta-

nár dönt. Ezek többségére azonban szükség van az emelt szintű kémia érettségi vizsgán való 

eredményes szerepléshez. 



Az elektrokémiai ismeretek ezen évfolyamon való elsajátításának az az előnye, hogy ez 

jó alkalmat teremt a redoxireakciók ismétlésére, illetve a megszerzett tudás ezen az évfolyamon 

fel is használható a szervetlen elemek és vegyületek tulajdonságainak, előállításának és felhasz-

nálásának tanulásakor. A korábban elsajátított anyagszerkezeti ismereteket áttekintő fejezet 

után a fémek és vegyületeik következnek - az általános jellemzésüket követően a periódusos 

rendszer mezői szerint haladva történik. Ezt követik a nemfémes elemek és vegyületeik (kezdve 

a nemesgázokkal és a hidrogénnel, majd főcsoportonként jobbról balra haladva a periódusos 

rendszerben). A szigorú logika alapján való tárgyalást a sok érdekes gyakorlati alkalmazásnak, 

valamint a rendkívül változatos oktatási módszereket és szemléltetési módokat felmutató meg-

közelítésnek kell élvezetessé tennie. 

A 11.-12. évfolyamának kémia tanterve a 9–10. osztályban tanult ismeretek összegyűj-

tésére, rendszerezésére épül; a mindennapi élet anyagai, jelenségei és tevékenységei köré cso-

portosítva, interdiszciplináris szemléletet követve. Ehhez kapcsolódva pályaorientációs és 

szemléletformáló céllal megjelennek a kémia legfontosabb eredményei, a kémiatörténet tanul-

ságai, a jelenben dolgozó kémikusok munkája és a jövő nagy kihívásai is. Felhívja a figyelmet 

a vegyipar potenciálisan káros hatásaira, de arra is, hogy ezek elhárítására is csak a jól képzett 

kémikusok képesek. 

Az M betűvel jelölt módszertani ajánlások és egyéb ötletek, tanácsok között ezen az 

évfolyamon is sokféle érdekes téma szerepel. A tankönyvek írói és a tanárok ezek közül az 

aktuális igények és lehetőségek szerint választhatják ki azokat, amelyek tárgyalása során meg-

valósulhat az előírt követelmények teljesítése, de a kerettanterv által javasolt tartalmak elsajá-

títása teljesen más módokon is történhet. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési mód-

szerek megválasztásakor azonban feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást megenge-

dőket. A projektmunkák, prezentációk, versenyek, laboratóriumi mérések és az érettségi kísér-

letek gyakorlása során a tanulóknak is kísérletezniük kell. A bemutatott és a tanulók által el-

végzett kísérletek, mérések, laboratórium- vagy üzemlátogatások kiválasztásába és megterve-

zésébe célszerű bevonni magukat a tanulókat is. Meg kell követelni, hogy minden tevékeny-

ségről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, prezentáció, poszter, online összefoglaló (wiki, blog, 

honlap) vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk megőrzésére és fel-

idézésére alkalmas. 

11. évfolyam 



 Tematikai egység Órakeret 

I. 
Az anyagszerkezeti és általános kémiai ismeretek bővítése 

(39 óra) 
 

1. Az atomok szerkezete 5 óra 

2. Kémiai kötések  8 óra 

3. Anyagi rendszerek 26 óra 

4. Termokémia, reakciókinetika, egyensúly 20 óra 

5. Sav-bázis reakciók 15 óra 

6. Redoxifolyamatok 5 óra 

7. Elektrokémia 8 óra 

II. A szervetlen kémiai ismeretek bővítése_(1) (15 óra)  

. A fémek és vegyületeik 10 óra 

 Szervetlen kémiai számítások  5 óra 

 Témahetek: fenntarthatóság, pénz7 6 óra 

Összesen 108 óra 

 

 

Tematikai egység Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 
Órakeret 

5 óra 

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

vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró modellek 

alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, 

az izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik megismerése. A 

relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata számítási 

feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgáz-elektron-

szerkezet értelmezése. A periódusos rendszer atomszerkezeti alapjainak 

megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus 

váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való összefüggések 

alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Tudománytörténet Az anyag részecsketermészetével Fizika: Thomson, 



Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések, a változásukat elő-

idéző kísérleti tények és a belőlük 

levont következtetések (Démokri-

tosz, Arisztotelész, Dalton, 

Thomson, Rutherford, Bohr, 

Chadwick, Schrödinger, Heisen-

berg). Az elemek jelölésének vál-

tozása (Berzelius). 

kapcsolatos előzetes ismeretek át-

tekintése, összegzése, kibővítése, 

a részecskeszemlélet megerősí-

tése. 

M8: Az anyag részecsketermésze-

tének bizonyítása pl. az abszolút 

alkohol és víz elegyítésekor bekö-

vetkező térfogatcsökkenéssel; en-

nek modellezése egy nagyobb és 

egy kisebb szemcséjű anyag (pl. 

bab és mák) keverésével. Műsze-

rekkel (pl. elektronmikroszkóp-

pal, atomerő-mikroszkóppal 

és/vagy pásztázó alagútmikro-

szkóppal) készült felvételek be-

mutatása az atomokról, ill. ato-

mokból kirakott alakzatokról. 

Rutherford, Bohr, a 

Bohr-modell és a 

Rutherford-modell ösz-

szehasonlítása, az atom 

szerkezete, színképek. 

Az atomot felépítő elemi részecs-

kék 

A proton, neutron és elektron ab-

szolút és relatív tömege, töltése. 

Az atommag és az elektronburok 

méretviszonyai. Kölcsönhatások 

az atomban, elektrosztatikus erő 

[és magerő]9. 

A protonok, neutronok és elektro-

nok számának megállapítása a 

semleges atomban. [Az atomma-

got alkotó protonok és neutronok 

összesített tömegének kiszámítása 

és összevetése az atommag töme-

gével, a különbség összefüggése a 

magerőkkel.] 

 

Fizika: tömeg, sűrűség, 

elektromos töltés, Cou-

lomb-törvény, erő. 

Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, izotópok 

és jelölésük. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár), az 

izotópok előfordulása és alkalma-

zási területei (C-14 módszer, K-

Ar módszer, Hevesy György, Szi-

lárd Leó, Teller Ede). Az anyag-

mennyiség és mértékegysége, a 

mól mint az SI mértékegységrend-

szer része. 

[A relatív atomtömeg kiszámítása 

az izotópok gyakoriságának isme-

retében.] A moláris tömegek kap-

csolata a relatív atomtömegekkel, 

megadásuk, illetve kiszámításuk 

elemek és vegyületek esetében. 

 

Biológia-egészségtan: 

izotópos kormeghatá-

rozás, a radioaktivitás 

hatása az élő szerveze-

tekre. 

 

Fizika: sugárvédelem, 

atomenergia, radioakti-

vitás, magreakciók, 

alfa-, béta-, gamma-su-

gárzás, neutron, fele-

zési idő 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: eltérő 

tudósítások a ugyanar-

ról az eseményről. 

 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
9 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: II. világháború; az 

ötvenes-nyolcvanas 

évek nemzetközi politi-

kája, a tudósok felelős-

sége. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és hullám-

természete. A pályaenergiát befo-

lyásoló tényezők, elektronhéj, al-

héj. Alapállapot és gerjesztett álla-

pot. Az elektronok elektronfelhő-

ben való elhelyezkedését megha-

tározó törvények és az elektron-

szerkezet megjelenítési módjai. A 

párosítatlan elektronok jelentő-

sége a reakciókészség szempont-

jából (szabad gyökök [és hatásuk 

az élő szervezet molekuláira]).  

Az egyes atomok elektronszerke-

zetének felírása, különböző meg-

jelenítési módok (pl. cellás ábrá-

zolás) használatával. 

M: Lángfestés különféle fémek 

ionjaival. Információk a tűzijáté-

kok színeit okozó ionokkal kap-

csolatban. [Gyökfogók élettani 

hatásának modellezése (pl. vörös-

hagyma-reszelék hatása oszcilláló 

reakciókban).] 

Fizika: energia, ener-

giaminimum, elektron-

héj, Pauli-elv, állóhul-

lám. 

A periódusos rendszer 

A periódusos rendszer története 

(Mengyelejev) és az elemek peri-

odikusan változó tulajdonságai-

nak elektronszerkezeti okai (vegy-

értékelektronok száma – csoport, 

elektronhéj – periódus, alhéj – 

mező). A nemesgáz-elektronszer-

kezet, a telített héj és alhéj energe-

tikai stabilitása, az oktettszabály. 

Elektronegativitás, [ionizációs 

energia, elektronaffinitás]. Az ato-

mok és ionok méretének változása 

a csoportokban és a periódusok-

ban. 

Az elemek rendszáma, elektron-

szerkezete, és reakciókészsége kö-

zötti összefüggések megértése és 

alkalmazása. 

M: Az azonos csoportban lévő 

elemek tulajdonságainak összeha-

sonlítása (pl. halogének sóképző 

hajlama bizonyítására végzett kí-

sérletek). Az elektronok leadá-

sára, ill. felvételére való hajlam 

periódusokon, ill. sorokon belüli 

változásának szemléltetése kísér-

letekkel (pl. a nátrium, kálium, 

magnézium és kalcium vízzel való 

reakciójának összehasonlítása, il-

letve az egyes halogének és halo-

genidionok közötti reakciók, vagy 

a reakciók hiányának értelme-

zése). 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, elekt-

romos vonzás, taszítás, 

ionizációs energia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

tömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj, alhéj, 

gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgáz-elektronszerke-

zet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

8 óra 

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



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

dik jól” elv, a hidroxidion, karbonátion, hidrogén-karbonát-ion, nitrátion, 

foszfátion, szulfátion által képzett vegyületek képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak magya-

rázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai alapján. 

A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében. A mole-

kulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket alakító té-

nyezők hatásának megértése. A molekulák polaritását meghatározó té-

nyezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a másodlagos köté-

sek erőssége közötti összefüggések megértése. Az atomok közötti köté-

sek típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb, egyér-

telmű példákon a periódusos rendszer használatával. A kristályrácstípu-

sok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő részecskék tulajdonságai 

és a közöttük lévő kölcsönhatások ismeretében. Ismert szilárd anyagok 

csoportosítása kristályrácstípusuk szerint, fizikai és kémiai tulajdonsá-

gaik magyarázata a rács pontjaiban lévő részecskék közötti kölcsönhatá-

sok erőssége alapján. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció összefüg-

gésének felvázolása a hidrogénkötések példáján. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulásának 

oka, az elektronegativitás szerepe. 

Molekulák és nem molekuláris 

struktúrák kialakulása. Az anyagi 

halmazok mint sok részecskéből 

erős elsőrendű kémiai kötésekkel, 

illetve gyengébb másodrendű köl-

csönhatásokkal kialakuló rend-

szerek. 

A szerkezet és a tulajdonságok 

összefüggései közül annak megér-

tése, hogy a halmazok makroszko-

pikus tulajdonságait (pl. elektro-

mos és hővezetés, olvadás-, ill. 

forráspont, oldhatóság, kemény-

ség, megmunkálhatóság) a halma-

zokat felépítő részecskék sajátsá-

gai és a közöttük lévő kölcsönha-

tások jellege határozza meg. 

M: Pl. Karinthy Frigyes: „Tanár úr 

kérem” – „Kísérletezem” (részle-

tek). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Karinthy Frigyes. 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű kationok és anionok ki-

alakulása és töltésének függése az 

atom elektronszerkezetétől. Az 

ionos kötés mint elektrosztatikus 

kölcsönhatás; létrejöttének felté-

tele, következményei (magas ol-

vadáspont, nagy keménység, víz-

oldékonyság, elektromos vezetés 

olvadékban és vizes oldatban). 

Az ionvegyületek tapasztalati 

képlete szerkesztésének készség-

szintű begyakorlása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

ionvegyületek. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek. 

Fémes kötés és fémrács 

A fémes kötés kialakulása és jel-

lemzői. A fémek ellenállásának 

változása a hőmérséklet emelke-

désével. [A fémek hővezetésének, 

A fémek kis elektronegativitása, 

az elmozdulásra képes (delokali-

zált) elektronfelhő és az elektron-

vezetés, illetve megmunkálható-

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

könnyű- és nehézfé-

mek. 

 



színének és jellegzetes fényének 

anyagszerkezeti magyarázata.] A 

fémes kötés elemenként változó 

erőssége; ennek hatása a fémek fi-

zikai tulajdonságaira (pl. olvadás-

pontjára, keménységére). 

ság közötti összefüggések megér-

tése, alkalmazása. 

 

Fizika: hővezetés, a 

mozgási energia és a 

hőmérséklet kapcso-

lata, olvadáspont, for-

ráspont, elektrosztati-

kai alapjelenségek, 

áramvezetés, fényel-

nyelés, fénykisugár-

zás, elektromos ellen-

állás és mértékegy-

sége, párhuzamos és 

soros kapcsolás, elekt-

romos áram és mérték-

egysége, feszültség és 

mértékegysége, szín-

képek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös kova-

lens kötés kialakulásának fel-

tételei. Kötéspolaritás. Kötési 

energia. Kötéstávolság. [Átmenet 

a kovalens és az ionos kötés kö-

zött, polarizáció.] Atomrácsos 

anyagok makroszkópikus tulaj-

donságai (az erős kovalens kötés 

mint az atomrácsos anyagok kü-

lönlegesen nagy keménységének, 

magas olvadáspontjának és oldha-

tatlanságának oka). 

A kötés polaritásának megállapí-

tása az elektronegativitás-különb-

ség alapján. A kötések erősségé-

nek összehasonlítása az elektron-

párok száma, illetve a vegyérték-

elektronok atommagtól való távol-

sága alapján. A kötési energia és a 

kötéstávolság közötti összefüggés 

használata.  

 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika; matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

A molekulák képződése és alakja 

(lineáris, síkháromszög, tetraéder, 

piramis és V-alak). Kötésszög. 

Összegképlet és szerkezeti képlet. 

A molekulaalak mint az elektron-

párok egymást taszító hatásának, 

valamint a nemkötő elektronpárok 

kötő elektronpárokénál nagyobb 

térigényének következménye. A 

molekulapolaritás mint a kötéspo-

laritás és a molekulaalak függvé-

nye. 

A molekulák összegképletének ki-

számítása a tömegszázalékos 

elemösszetételből. A molekulák 

szerkezeti képletének megszer-

kesztése az összegképlet alapján, a 

kötésszög becslése. A molekula 

polaritásának megállapítása. 

M: Molekulamodellező készletek 

használata és/vagy molekulamo-

dellek készítése hétköznapi anya-

gokból. Számítógépes molekula-

szerkezet-rajzoló programok se-

gítségével létrehozott 3D-s mole-

kulamodellek készítése, alkalma-

zása. Információk az állandó, ill. a 

többszörös súlyviszonyok törvé-

nyének történeti jelentőségéről. 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 



Másodrendű kötések és molekula-

rács 

A másodrendű kölcsönhatások 

fajtái tiszta halmazokban (disz-

perziós, dipólus-dipólus és hidro-

génkötés) erőssége és kialakulá-

sának feltételei, jelentőségük. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv anyagszerkezeti magyará-

zata. A molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai. A molekula-

tömeg, a polaritás és a részecskék 

közötti kölcsönhatások kapcso-

lata, összefüggése az olvadás-

ponttal és forrásponttal. 

Közel azonos moláris tömegű, de 

különböző másodrendű kötésekkel 

jellemezhető molekularácsos 

anyagok olvadás- és forráspontjá-

nak összehasonlítása, a tendenciák 

felismerése.  

M: Kísérletek a másodrendű köté-

sek fizikai tulajdonságokat befo-

lyásoló hatásának szemléltetésére 

(pl. „buborékverseny” lezárt hosz-

szú kémcsövekben lévő apoláris, 

poláris, ill. hidrogénkötést is tar-

talmazó folyadékok megfordítása-

kor, illetve ilyen folyadékokból 

létrehozott csíkok „párolgási ver-

senye”). Apoláris anyagok, ill. 

ionvegyületek oldódása halogéne-

zett szénhidrogénből, vízből és 

benzinből létrehozott háromfázisú 

folyadékrendszerben. Molekulará-

csos anyagok olvadás- és forrás-

pontját tartalmazó grafikonok és 

táblázatok elemzése. Információk 

a másodrendű kölcsönhatások élő 

szervezetben játszott fontos szere-

péről (pl. a hidrogénkötés szerepe 

az öröklődésben). 

Biológia-egészségtan: 

a másodrendű kötések 

szerepe a biológiailag 

fontos vegyületekben 

 

Fizika: energia és mér-

tékegysége, forrás, for-

ráspont, töltéseloszlás, 

tömegvonzás, dipólus. 

Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok kép-

ződése, töltése és térszerkezete, 

datív kötés [ligandum, koordiná-

ciós szám]. Példák a mindennapi 

élet fontos összetett ionjaira (oxó-

nium, ammónium, hidroxid, kar-

bonát, hidrogén-karbonát, nitrát, 

[nitrit,] foszfát, szulfát, acetát 

[szulfit, formiát]) és komplexeire: 

karbonil (CO-mérgezés), [kobalt 

(páratartalom-kimutatás), réz(II) 

víz és ammónia komplexe, ezüst 

ammónia komplexe]. 

Összetett és komplex ionokat tar-

talmazó vegyületek képletének 

szerkesztése. 

M: Összetett és komplex ionokat 

tartalmazó vegyületek térszerke-

zetének ábrázolása számítógépes 

molekulaszerkezet-rajzoló progra-

mokkal, ill. modellekkel. Komp-

lex ionok képződésével járó jel-

lemző és/vagy érzékeny reakciók 

használata egyes ionok kimutatá-

sára. Jód oldódása vízben, ill. ká-

lium-jodid-oldatban (a „Lugol-ol-

dat” létrejöttének magyarázata). 

Biológia-egészségtan: 

az élővilágban fontos 

komplexek. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, a szí-

nek összegezése, a lát-

ható spektrum részei, 

kiegészítő színek. 

Kristályrácsok 

A rácstípusok összefoglaló átte-

kintése: ionrács, fémrács, atom-

rács, molekularács. Az egyes rács-

típusok jellemzőinek megjelenése 

az átmeneti rácsokban (grafitrács 

[az ionrács és a molekularács kö-

zötti átmenetet jelentő rácsok]). A 

Az atomok között kialakuló köté-

sek típusának, erősségének és szá-

mának becslése egyszerűbb példá-

kon a periódusos rendszer haszná-

latával. A molekulák, illetve ösz-

szetett ionok között kialakuló köl-

csönhatások típusának megállapí-

 



rácsenergia és nagyságának sze-

repe a fizikai és kémiai folyama-

tok lejátszódása szempontjából. 

tása, erősségének becslése. Külön-

féle rácstípusú anyagok fizikai tu-

lajdonságainak összehasonlító 

elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektronfelhő, fém-

rács, kovalens kötés, atomrács, molekula, kötési energia, kötéstávolság, kö-

tésszög, molekulaalak (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), 

kötéspolaritás, molekulapolaritás, másodlagos kötés (diszperziós, dipólus-

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

ion, rácsenergia. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

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

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, kris-

tálykiválás, oldáshő, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, 

illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felis-

merése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. Anyag-

áramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis értelmezése. Oldhatóság 

és megadási módjainak alkalmazása. Az oldatok töménységének jellem-

zése anyagmennyiség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási fel-

adatok megoldása. Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a 

halmazállapot-változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra ve-

zető folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és csoporto-

sításuk 

A rendszer fogalma; a rendszerek 

osztályozása (a komponensek és a 

fázisok száma), ennek bemutatása 

gyakorlati példákon keresztül. 

Anyag- és energiaátmenet. A ké-

miailag tiszta anyagok (elemek és 

vegyületek) mint egykomponensű 

homogén vagy heterogén rend-

szerek; a keverékek mint több-

komponensű homogén vagy hete-

rogén rendszerek, elegyek. 

A rendszer állapotát meghatározó 

fizikai mennyiségek (állapotjel-

zők: hőmérséklet, nyomás, térfo-

gat, anyagmennyiség) és kölcsön-

hatások áttekintése. A rendszerek-

ben lezajló változások rendszere-

zése. A korábban megismert pél-

dák besorolása a nyílt és zárt, il-

letve homogén és heterogén rend-

szerek, valamint az exoterm és en-

doterm fizikai, illetve kémiai fo-

lyamatok kategóriáiba. 

M: Kísérletek a rendszerekben 

zajló folyamatok szemléltetésére 

(pl. benzoesav melegítése hideg 

Fizika: a különböző 

halmazállapotok tulaj-

donságai, a halmazál-

lapot-változásokat kí-

sérő energiaváltozá-

sok, belső energia, ál-

lapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat, 

hő és munka, belső-

energia-változás. 



vizes lombikkal lezárt főzőpohár-

ban). 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

A gázok, a folyadékok és a szilárd 

anyagok tulajdonságai a részecs-

kék közötti kölcsönhatás erőssége 

és a részecskék mozgása szerint. A 

halmazállapot-változások mint a 

részecskék közötti kölcsönhatások 

változása. A halmazállapot-válto-

zások mint a fázisok számának 

változásával járó fizikai folyama-

tok. Halmazállapot-változások 

mint a kémiai reakciókat kísérő fo-

lyamatok. 

A gázok, a folyadékok és a szilárd 

anyagok tulajdonságainak értel-

mezése a részecskék közötti köl-

csönhatás erőssége és a részecskék 

mozgása szerint. A halmazállapot-

változások értelmezése a részecs-

kék közötti kölcsönhatások válto-

zása alapján. M: Számítógépes 

animációk a halmazállapotok, ill. 

a halmazállapot-változások mo-

dellezésére. Példák a kémiai reak-

ciókat kísérő halmazállapot-válto-

zásokra. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „El-

tűnik, mint a kámfor”; 

Móra Ferenc: Kincske-

reső kisködmön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma 

és az állapothatározók közötti ösz-

szefüggések: Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, abszolút, ill. rela-

tív sűrűség, egyszerű gáztörvé-

nyek, egyesített gáztörvény (pV/T 

= állandó) [és a tökéletes (ideális) 

gázok állapotegyenlete (pV = 

nRT)]). A gázok relatív sűrűségé-

nek jelentősége gázfejlesztés ese-

tén, illetve a mérgezések, robbaná-

sok elkerülése érdekében. A gázok 

diffúziója. A gázelegyek mint ho-

mogén többkomponensű rendsze-

rek, összetételük megadása, átla-

gos moláris tömegük kiszámítási 

módja.  

A gázokra és gázelegyekre vonat-

kozó törvények, összefüggések 

használata számolási feladatok-

ban. 

M: Gázok keletkezésével és a gá-

zok hőmérséklete, ill. nyomása 

közötti összefüggés szemléltetésé-

vel kapcsolatos kísérletek (pl. 

fecskendőben, ill. ágyúkísérlet 

füstnélküli lőporral, pénzérme ki-

vétele a víz alól száraz kézzel). A 

gázok diffúziójával kapcsolatos 

kísérletek (pl. az ammónia- és a 

hidrogén-klorid-gáz eltérő diffú-

ziósebessége levegőben). Infor-

mációk az éghető gázok és gőzök 

robbanási határértékeiről. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-di-

oxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Cel-

sius- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gázmo-

dell. 

Folyadékok, oldatok 

A folyadékok felületi feszültsége 

és viszkozitása. A molekulatömeg, 

a polaritás és a másodrendű köté-

sek kapcsolata, összefüggése a [fe-

lületi feszültséggel, viszkozitás-

sal,] forrásponttal; a forráspont 

nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az 

oldódás mechanizmusa és sebes-

ségének befolyásolása. Az oldha-

tóság fogalma, függése az anyagi 

minőségtől, hőmérséklettől és a 

gázok esetében a nyomástól. Az 

oldódás és kristálykiválás mint di-

A „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól”-elv és az általános iskolában 

végzett elegyítési próbák eredmé-

nyeinek magyarázata a részecskék 

polaritásának ismeretében. Oldha-

tósági görbék készítése, ill. elem-

zése. Számolási feladatok az olda-

tokra vonatkozó összefüggések al-

kalmazásával.  

M: Víz és apoláris folyadékok fe-

lületi feszültségének kísérleti ösz-

szehasonlítása (pl. zsilettpengé-

vel, fogpiszkálóval). A víz forrás-

pontja nyomásfüggésének bemu-

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis, 

plazmolízis, egészség-

ügyi határérték, fizio-

lógiás konyhasóoldat, 

oldatkoncentrációk, 

vér, sejtnedv, ingerü-

letvezetés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség, viszkozitás, sebes-

ség, hő és mértékegy-

sége, hőmérséklet és 

mértékegysége, a hő-



namikus egyensúlyra vezető fizi-

kai folyamatok; telített, telítetlen 

és túltelített oldat. Az oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő ösz-

szefüggése a rácsenergiával és a 

szolvatációs (hidratációs) hővel. 

Az oldatok összetételének meg-

adása (tömeg-, térfogat- [és anyag-

mennyiség-] törtek, ill. -százalé-

kok, tömeg- és anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű 

oldat készítése. [Oldatkészítés 

kristályvizes sókból.] Oldatok hí-

gítása, töményítése, keverése. Oz-

mózis. 
 

Számítási feladatok a témakörből 

tatása (pl. a gőztér külső jeges hű-

tésével zárt rendszerben). Modell-

kísérletek endoterm, ill. exoterm 

oldódásokra, ill. kristálykiválá-

sokra (pl. nátrium-tioszulfát endo-

term oldódásának használata ön-

hűtő poharakban, nátrium-acetát 

exoterm kristályosodásának hasz-

nálata kézmelegítőkben). Kísérle-

tek és gyakorlati példák gyűjtése 

az ozmózis jelenségére (gyümöl-

csök megrepedése desztillált víz-

ben, összefonnyadása tömény cu-

koroldatban, hajótöröttek szomj-

halála). 

mérséklet mérése, hő-

leadás, hőfelvétel, 

energia, elektromos el-

lenállás, elektromos 

vezetés. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

A kristályos és amorf szilárd anya-

gok; a részecskék rendezettsége. 

Atomrács, molekularács, ionrács, 

fémrács és átmeneti rácsok előfor-

dulásai és gyakorlati jelentősége. 

[Rácsállandó, koordinációs szám, 

elemi cella.] 

A kristályos és amorf szilárd anya-

gok megkülönböztetése a részecs-

kék rendezettsége alapján. 

M: Kristályos anyagok olvadásá-

nak és amorf anyagok lágyulásá-

nak megkülönböztetése kísérle-

tekkel. 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „Ad-

dig üsd a vasat, amíg 

meleg.” 

 

Vizuális kultúra: ková-

csoltvas kapuk, éksze-

rek. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok mint a homogén és 

heterogén rendszerek határán el-

helyezkedő, különleges tulajdon-

ságokkal bíró és nagy gyakorlati 

jelentőségű rendszerek. A kolloid 

mérettartomány következményei 

(nagy fajlagos felület és nagy ha-

tárfelületi energia, instabilitás). A 

kolloid rendszerek fajtái (diszperz, 

asszociációs és makromolekulás 

kolloidok) gyakorlati példákkal. A 

kolloidok közös jellemzői 

(Brown-mozgás, Tyndall-effek-

tus) és vizsgálata [ultramikro-

szkóp, Zsigmondy Richárd]. Kol-

loidok stabilizálása és megszünte-

tése, környezeti vonatkozások 

M: Különféle kolloid rendszerek 

(emulziók, habok, gélek, szappan-

oldat, fehérjeoldat stb.) létreho-

zása és vizsgálata tanórán és ott-

hon konyhai, illetve fürdőszobai 

műveletek során. Információk a 

ködgépek koncerteken, színházak-

ban való használatáról. Adszorp-

ciós kísérletek [és a kromatográfia 

elvének demonstrálása] (pl. mál-

naszörp színanyaga vagy ammó-

niagáz megkötése aktív szénen 

[színezékek szétválasztása szil-

kagél töltetű oszlopkromatográfi-

ával]. Információk a nanotechno-

lógia által megoldott problémák-

ról. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, adszorpció, 

fehérjék, gél és szol ál-

lapot. 

 

Fizika: nehézségi erő. 



(szmog, szmogriadó). Az adszorp-

ció jelensége és jelentősége (szén-

tabletta, gázálarcok, szagtalanítás, 

[kromatográfia]). Kolloid rendsze-

rek az élő szervezetben és a nano-

technológiában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

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

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

nyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis, kristályos és amorf anyag, 

adszorpció. 

 

Tematikai egység Termokémia, reakciókinetika, egyensúly 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye, 

hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, redoxireak-

ció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az egyen-

let és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti összefüggés al-

kalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő értelme-

zése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése. A ké-

miai folyamatok sebességének értelmezése, a reakciósebességet befolyá-

soló tényezők hatásának vizsgálata, az összefüggések alkalmazása, a ka-

talizátorok hatása a kémiai reakciókra. A dinamikus egyensúly fogalmá-

nak általánosítása; kémiai egyensúly esetén az egyensúlyi állandó reak-

ciósebességekkel, illetve az egyensúlyi koncentrációkkal való kapcsola-

tának megértése. Az egyensúlyt megváltoztató okok és következményeik 

elemzése, a Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók, mint az erős 

elsőrendű kémiai kötések felsza-

kadásával, valamint új elsőrendű 

kémiai kötések kialakulásával járó 

folyamatok. A kémiai reakciók 

létrejöttének feltétele, a hasznos 

(megfelelő energiájú és irányú) üt-

közés; az aktiválási energia és az 

aktivált komplex fogalma, az 

energiadiagram értelmezése [Po-

lányi Mihály]. A kémiai reakció-

kat megelőző és kísérő fizikai vál-

tozások. A kémiai egyenlet típu-

sai, szerepe, felírásának szabályai, 

A keletkezett termékek, ill. a szük-

séges kiindulási anyagok tömegé-

nek kiszámítása a reakcióegyenlet 

alapján (sztöchiometriai felada-

tok). Az atomhatékonyság növe-

lése mint a zöld kémia egyik alap-

elve, ezzel kapcsolatos egyszerű 

számítások. 

M: Az aktiválási energia szerepé-

nek bemutatása (pl. a Davy-lámpa 

működésének magyarázata, a 

gyufa működése, durranógáz rob-

banása hő hatására, klórdurranógáz 

robbanása vakuval előállított UV-

fény hatására). Információk az ak-

tivált komplex élettartamáról (fs 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: a hőmérséklet 

és a mozgási energia 

kapcsolata, rugalmas 

és rugalmatlan ütkö-

zés, impulzus (lendü-

let), ütközési energia, 

megmaradási törvé-

nyek (energia, tömeg). 

 

Matematika: százalék-

számítás. 



a megmaradási törvények, 

sztöchiometria. Az ionegyenletek 

felírásának előnyei. 

nagyságrend). A részecskék ütkö-

zésének fontossága, ennek szem-

léltetése két szilárd anyag keveré-

sével, majd oldatban történő reak-

ciójával. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

A képződéshő és a reakcióhő; a 

termokémiai egyenlet. Hess té-

tele. A kémiai reakciók hajtóereje 

az energiacsökkenés és a rende-

zettségcsökkenés. Hőtermelés ké-

miai reakciókkal az iparban és a 

háztartásokban (égés, exoterm ké-

miai reakciókkal működtetett 

étel-, illetve italmelegítők, kör-

nyezeti hatások). Az energiafajták 

átalakítását kísérő hőveszteség ér-

telmezése. [Kemilumineszcencia, 

a „hideg fény”. A gázfejlődéssel 

járó kémiai reakciók által végzett 

munka.] 

A reakcióhő (pl. égéshő) kiszámí-

tása ismert képződéshők alapján, 

ill. ismeretlen képződéshő kiszá-

mítása ismert reakcióhőből és kép-

ződéshőkből. 

M: Különböző reakcióutak össze-

sített reakcióhőjének összevetése, 

a folyamatok ábrázolása energiadi-

agramon (pl. szén égése szén-di-

oxiddá, ill. szén égése szén-mon-

oxiddá, majd a szén-monoxid 

égése szén-dioxiddá, vagy kalcium 

reakciója vízzel és a hidrogén el-

égetése, ill. kalcium elégetése, 

majd a kalcium-oxid reakciója víz-

zel). [Kemilumineszcenciás kísér-

letek luminollal.] 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a bio-

kémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia kapcsolata, II. 

főtétel, az energiagaz-

dálkodás környezetvé-

delmi vonatkozásai. 

 

Matematika: művele-

tek negatív előjelű szá-

mokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozásának jelentősége a 

háztartásokban (főzés, hűtés) és 

az iparban (robbanások). A reak-

ciósebesség függése a hőmérsék-

lettől, ill. a koncentrációktól, a 

katalizátor hatása. Az enzimek 

mint biokatalizátorok szerepe az 

élő szervezetben és az iparban. A 

szelektív katalizátorok alkalma-

zása mint a zöld kémia egyik 

alapelve, ezzel kapcsolatos pél-

dák. 

M: A hőmérséklet és a koncentrá-

ció reakciósebességre gyakorolt 

hatásának szemléltetése kísérletek-

kel (pl. Landolt-reakció vagy más 

„órareakció”, ill. hangyasav és bró-

mos víz reakciójakor) és/vagy 

ilyen kísérletek tervezése (pl. fixír-

sóoldat és sósavoldat reakciója 

kapcsán). Kísérletek a katalizátor 

szerepének szemléltetésére (pl. 

hidrogén-peroxid bomlásának ka-

talízise barnakőporral, vagy cink és 

ammónium-nitrát vagy alumínium 

és jód vízzel katalizált reakciója). 

Információk a gépkocsikban lévő 

katalizátorokról és az enzimek 

élelmiszeriparban, ill. a gyógy-

ászatban való alkalmazásáról. 

Biológia-egészségtan: 

katalizátor, az enzi-

mek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai se-

besség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei és 

jellemzői. Az egyensúlyi állandó 

és a tömeghatás törvénye. A Le 

Châtelier–Braun-elv érvényesü-

lése és a kémiai egyensúlyok be-

folyásolásának lehetőségei, vala-

mint ezek gyakorlati jelentősége 

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső ha-

tás következményeinek megállapí-

tása. Számolási feladatok: egyen-

súlyi koncentráció, egyensúlyi ál-

landó, átalakulási százalék, ill. a 

disszociációfok kiszámítása. 

M: Információk az egyensúly di-

namikus jellegének kimutatásáról 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, grafi-



az iparban (pl. ammóniaszintézis) 

és a háztartásban (pl. szódavíz ké-

szítése, szénsavas italok tárolása). 

Stacionárius állapotok a termé-

szetben: a homeosztázis, ökoló-

giai egyensúly, biogeokémiai kör-

folyamatok (a szén, az oxigén és a 

nitrogén körforgása a természet-

ben), csatolt folyamatok. A mész-

égetés – mészoltás – a mész meg-

kötése mint körfolyamat. Példák a 

gyakorlatban egyirányú, illetve 

megfordítható folyamatokra, vala-

mint csatolt folyamatokra (pl. a bi-

ológiai szempontból fontos mak-

romolekulák fölépülése). A ma-

gaslégköri ózon képződési és fo-

gyási sebességének azonos nagy-

sága mint a stacionárius állapot 

feltétele. 

 

Számítási feladatok a témakörből 

(Hevesy György). A kémiai egyen-

súly koncentráció-, hőmérséklet-, 

ill. nyomásváltoztatással való be-

folyásolását szemléltető kísérletek 

(pl. a kobalt akva- és klorokomple-

xeivel), ill. a fejjel lefelé fordított 

átlátszó szódásüvegből a szén-di-

oxid egy részének kiengedése). 

Nagy felületű szilárd anyag katali-

tikus hatása a szén-dioxidot és 

szénsavat tartalmazó túltelített 

rendszer metastabilis állapotának 

megbontására (pl. Cola Light és 

Mentos kísérlet, valamint ennek 

modellezése többféle szilárd 

anyaggal és szénsavas üdítőkkel, 

ill. szódavízzel). Számítógépes 

animáció vagy interaktív model-

lező szoftver használata az egyen-

súlyok befolyásolásának szemlél-

tetésére. 

konelemzés, a folya-

matok iránya, a termo-

dinamika II. főtétele. 

A kémiai reakciók csoportosítása 

A résztvevő anyagok száma sze-

rint: bomlás, egyesülés, disszociá-

ció, kondenzáció. Részecskeátme-

net szerint: sav-bázis reakció, 

redoxireakció. Vizes oldatban: 

csapadékképződés, gázfejlődés, 

komplexképződés. 

 

Számítási feladatok a témakörből 

Adott kémiai reakciók különféle 

szempontok szerinti besorolása a 

tanult reakciótípusokba. 

M: Látványos kísérletekben sze-

replő reakciók besorolása a már is-

mert reakciótípusokba. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, hasznos ütközés, aktiválási energia, aktivált komplex, ion-

egyenlet, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás, töltés-

megmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, ren-

dezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás, 

disszociáció. 

 

Tematikai egység Sav-bázis folyamatok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Sav, bázis, közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók lét-

rejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és bá-

zisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal való 

összefüggésben. Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezése. A 

sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. A sók hidrolí-

zisének megértése, gyakorlati alkalmazása. 



Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége, a 

savi disszociációs állandó és a bá-

zisállandó. Lúgok. Többértékű sa-

vak és bázisok, savmaradék ionok. 

Amfoter vegyületek, autoprotolí-

zis, vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

sav-bázis reakcióban melyik 

anyag játssza a sav és melyik a bá-

zis szerepét. 

[A gyenge savak és bázisok kiin-

dulási, ill. egyensúlyi koncentrá-

ciói, diszociációállandója, vala-

mint disszociációfoka közötti ösz-

szefüggések alkalmazása számí-

tási feladatokban.] 

M: Ammónia és hidrogén-klorid 

reakciója. 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldódása 

A kémhatás 

A pH és az egyensúlyi oxónium-

ion, ill. hidroxidion koncentráció 

összefüggése, a pH változása hígí-

táskor és töményítéskor. Sók hid-

rolízise. A sav-bázis indikátorok 

működése, szerepe az analitiká-

ban. A lakóhely környezetének sa-

vassági jellemzői. Az élő szerve-

zet folyadékainak pH-ja [a vér 

mint sav-bázis pufferrendszer]. 

 

 

Számítási feladatok a témakörből 

Erős savak, ill. bázisok pH-jának 

kiszámítása (egész számú pH-érté-

kek esetében). [Gyenge savak, ill. 

bázisok pH-jának, sav-, ill. bázis-

állandójának kiszámítása.] 

M: Sav-bázis tulajdonságokkal 

kapcsolatos kísérletek. (Pl. lila vi-

rágok színének megváltozása tö-

mény ammóniaoldat, ill. tömény 

sósavoldat feletti gőztérben, a me-

tilnarancs protonált és deprotonált 

változata szerkezeti képletének és 

színének bemutatása. Saját terve-

zésű pH-skála készítése 0,1 

mol/dm3 koncentrációjú sósavol-

datból, 0,1 mol/dm3 koncentráci-

ójú nátrium-hidroxid-oldatból és 

vöröskáposztaléből vagy univer-

zális indikátor-oldatból, illetve en-

nek használata különféle, a háztar-

tásban előforduló anyagok pH-já-

nak közelítő meghatározására. 

Adott koncentrációjú egy- és két-

értékű sav kiválasztása többféle 

lehetőség közül ismert tömény-

ségű, indikátort tartalmazó lúgol-

dat segítségével. A gyűjtött eső-

víz, ill. természetes vizek pH-já-

nak meghatározása.) Az áltudo-

mányos nézetek közös jellemzői-

nek gyűjtése és az ilyen nézetek 

cáfolata a „szervezet lúgosítása” 

mintapéldáján. 

Biológia-egészségtan: 

pH, kiválasztás, a test-

folyadékok kémhatása, 

zuzmók mint indikáto-

rok, a savas eső hatása 

az élővilágra. 

 

Matematika: logarit-

mus. 



Közömbösítés és semlegesítés 

Sók keletkezése savak és bázisok 

reakciójával, közömbösítés, ill. 

semlegesítés, savanyú sók. Sóol-

datok pH-ja, hidrolízis. 

 

 

Számítási feladatok a témakörből 

Sav-bázis titrálásokkal kapcsola-

tos számítási feladatok. [Hidroli-

záló sók oldatai pH-jának kiszámí-

tása. Adott titráláshoz alkalmas in-

dikátor kiválasztása az átcsapási 

tartomány ismeretében.] 

M: „Varázspoharak” (olyan kísér-

letek tervezése és kivitelezése kü-

lönböző koncentrációjú és térfo-

gatú sav-, illetve lúgoldatok, vala-

mint sav-bázis indikátorok fel-

használásával, hogy adott sorrend-

ben való összeöntéskor mindig 

történjen színváltozás). 

Biológia-egészségtan: 

sav-bázis reakciók az 

élő szervezetben, a 

gyomor savtartalmá-

nak szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Sav, bázis, konjugált sav-bázis pár, disszociációs állandó, disszociációfok, 

amfotéria, autoprotolízis, vízionszorzat, hidrolízis, áltudomány. 

 

Tematikai egység Redoxireakciók 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti változá-

sának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és 

használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és 

a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A redoxire-

akciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fo-

galma oxigénátmenet, ill. elekt-

ronátadás alapján értelmezve. Az 

oxidációs szám és kiszámítása 

molekulákban és összetett [illetve 

komplex] ionokban. Az elekt-

ronátmenetek és az oxidációs szá-

mok változásainak összefüggései 

redoxireakciók során. [Szinpro-

porció és diszproporció.] 

Az elemeket, illetve vegyületeket 

alkotó atomok oxidációs számá-

nak kiszámítása. Egyszerűbb [és 

bonyolultabb] redoxiegyenletek 

rendezése oxidációs számok se-

gítségével, ezekkel kapcsolatos 

számítási feladatok megoldása. 

M: Redoxireakciókon alapuló kí-

sérletek (pl. magnézium égése és 

reakciója sósavval, földgázzal fel-

fújt mosószerhab meggyújtása vi-

zes kézen, szikraeső, jód és nát-

rium-tioszulfát reakciója). 

Fizika: a töltések nagy-

sága, előjele, töltés-

megmaradás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: tűzgyújtás. 

Oxidálószerek és redukálószerek 

Az oxidálószer és a redukálószer 

értelmezése az elektronfelvételre 

és -leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Az oxigén mint „az oxidáció” 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

redoxireakcióban melyik anyag 

játssza az oxidálószer, illetve a re-

dukálószer szerepét. 

M: Erős oxidálószerek és reduká-

Biológia-egészségtan: 

redoxirendszerek a sej-

tekben, redoxireakciók 

az élő szervezetben. 

Történelem, társadalmi 



névadója (a természetben előfor-

duló legnagyobb elektronegativi-

tású elem). Redoxireakciók a hét-

köznapokban, a természetben és 

az iparban. 
 

Számítási feladatok a témakörből 

lószerek hatását bemutató kísérle-

tek (pl. gumimaci beledobása ol-

vasztott kálium-nitrátba és/vagy 

tömény kálium-nitrát-oldattal szű-

rőpapírra festett alakzatok égése; 

alkálifémek, illetve alkáliföldfé-

mek reakciója vízzel). Informá-

ciók a puskapor, valamint az 

ezüst-halogenidek használatán 

alapuló fényképezés történetéről. 

Kísérlettervezés annak megállapí-

tására, hogy a hidrogén-peroxid 

oxidálószerként vagy redukáló-

szerként viselkedik-e egy reakció-

ban. 

és állampolgári isme-

retek: tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, reduká-

lószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 

8 óra 

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

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások mű-

ködési elve, helyes használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gyakor-

lati alkalmazásai bemutatása. A galvánelemek és akkumulátorok ve-

szélyes hulladékokként való gyűjtése és újrahasznosításuk okainak és 

fontosságának megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezető ismétlés 

Fémek reakciója nemfémes ele-

mekkel, más fémionok oldatával, 

nem oxidáló savakkal és vízzel. A 

redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam), a fémek redukálóképes-

ségi sora a tapasztalatok és az 

elektronegativitás ismeretében. A 

redoxifolyamatok iránya. Fémes 

és elektrolitos vezetés. 

A redoxireakciókról és fémekről 

tanultak alkalmazása néhány 

konkrét reakcióra. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag táro-

lása, változása levegőn, reakciók 

egymás ionjaival, savakkal, víz-

zel.10 

Biológia-egészségtan: 

elektromos halak, 

elektrontranszportlánc, 

galvánelemek felhasz-

nálása a gyógyászat-

ban, ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, fe-

szültség, Ohm-tör-

vény, ellenállás, áram-

erősség, elektrolízis, 

soros és párhuzamos 

kapcsolás, akkumulá-

tor, elektromotoros 

Galvánelem 

Galvani és Volta kísérletei. 

A galvánelemek működésének 

A galvánelemek működési elvé-

nek megértése, környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

M: Egyszerű galvánelem (pl. 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 



bemutatása a Daniell-elem pél-

dáján keresztül: felépítése és mű-

ködése, anód- és katódfolyama-

tok. A sóhíd szerepe, diffúzió gé-

lekben, porózus falon keresztül, 

pl. virágcserépen, tojáshéjon. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő, 

kapocsfeszültség. Gyakorlatban 

használt galvánelemek. Akku-

mulátorok, szárazelemek. Gal-

vánelemekkel kapcsolatos kör-

nyezeti problémák (pl. nehéz-

fém-szennyezés, újrahasznosí-

tás). Tüzelőanyag-cellák, a hid-

rogén mint üzemanyag. 

Daniell-elem) vagy Volta-oszlop 

készítése. Különféle galvánele-

mek pólusainak megállapítása, 

az elektródfolyamatok felírása. 

Két különböző fém és zöldségek 

vagy gyümölcsök felhasználásá-

val készült galvánelemek. Infor-

mációk az akkumulátorokról és 

a galvánelemekről. 

erő, Faraday-törvé-

nyek. 

Elektrolizálócella 

Az elektrolizálócella összeha-

sonlítása a galvánelemek műkö-

désével, egymásba való átalakít-

hatóságuk. Az elektrolízis folya-

mata, ionvándorlás, az elektroli-

zálócella működési eleve. Anód 

és katód az elektrolízis esetén. 

Oldat és olvadék elektrolízise. 

Különböző elektrolizálócellák 

működési folyamatai reakció-

egyenletekkel. A víz (híg kén-

savoldat) elektrolízise, kémhatás 

az egyes elektródok körül. Az ol-

datok töménységének és kémha-

tásának változása az elektrolízis 

során. 

Az alkálifémionok, az összetett 

ionok viselkedése elektrolíziskor 

indifferens elektród esetén. A 

nátrium leválása higanykatódon. 

Faraday I. és II. törvénye. A Fa-

raday-állandó. 

Az elektrolízis gyakorlati alkal-

mazása: akkumulátorok feltöl-

tése. Klór és nátrium-hidroxid 

előállítása NaCl-oldat higanyka-

Az elektrolizáló berendezések 

működésének megértése és hasz-

nálata. Környezettudatos maga-

tartás kialakítása. 

[A Faraday-törvények haszná-

lata számítási feladatokban.]11  

M: Gyakorlati példák: akkumu-

látorok feltöltésének szabályai, 

elemek és akkumulátorok felira-

tának tanulmányozása. 

Elektrolízisek: sósavoldat, réz-

jodid-oldat, nátrium-klorid-ol-

dat, nátrium-hidroxid-oldat, nát-

rium-szulfát-oldat. 

 

                                                           
11 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



tódos elektrolízisével, túlfeszült-

ség. A klóralkáliipar higanymen-

tes technológiái (membráncel-

lák). Az alumínium ipari előállí-

tása timföldből, az s-mező eleme-

inek előállítása halogenidjeikből. 

Bevonatok készítése – galvanizá-

lás, korrózióvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív elem-

gyűjtés, galvanizálás. 

 

 A fémek (10 óra)  

Tematikai egység A fémek általános jellemzése 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Fémes kötés, ötvözet, érc, redukció, galváncellák, standardpotenciál, 

elektrolízis, galvanizálás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezetünkben lévő fémtárgyak hasonlóságainak, illetve eltérő tulaj-

donságaik okainak megértése. A fémek eltérő értékének magyarázata az 

előfordulásukkal, tulajdonságaikkal és felhasználási módjaikkal. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A fémek előfordulása a természet-

ben. Felfedezésük és előállításuk 

története. Szerepük, jelentőségük 

változása a történelmi korokban. 

A fémrács szerkezete és jellem-

zése. A fémek fizikai tulajdonsá-

gai: halmazállapot, olvadáspont, 

sűrűség (könnyű- és nehézfémek), 

megmunkálhatóság és ezek össze-

függése a rácsszerkezettel, elekt-

romos és hővezetés, szín és ezek 

okai. 

Ötvözetek: Az ötvözetek fo-

galma, szerkezetük. A fémek ké-

miai tulajdonságai. A korrózió és 

a korrózióvédelem. Passzív álla-

pot, a felületi védelem és az ötvö-

zés jelentősége. Helyi elem kiala-

kulása. 

A fémek általános sajátosságainak 

ismerete, ezek okainak megértése. 

Fémek korrózióvédelme, környe-

zettudatos magatartás kialakítása. 

M: Fémdrótok hajlékonysága, 

hővezetése, eltérő színe. Informá-

ciók az ötvözetek felhasználásá-

ról. 

Fizika: elektromos és 

hővezetés, sűrűség, ol-

vadáspont, mágneses-

ség, szín. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könnyűfém, nehézfém, korrózióvédelem. 

 

Tematikai egység Az s-mező fémei 
Órakeret 

2 óra 



Előzetes tudás Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, felületaktív anya-

gok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a víz-

lágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes kezelése a hétköznapokban. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. Előfor-

dulás: vegyületeikben, természe-

tes vizekben oldva, sóbányák-

ban. Előállítás: olvadékelektrolí-

zissel (Davy). 

Vegyületeik felhasználása: kősó, 

lúgkő, hipó, szóda, szódabikar-

bóna, trisó. 

Alkálifémek és földfémek hason-

lóságai, illetve eltérő sajátságai 

okainak megértése, környezettu-

datos és egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

M: Na, K olvasztása, ötvözet-

képzésük. Na, K reakciója fenol-

ftaleines vízzel. Lángfestési pró-

bák (pl. kálium-klorát, kemé-

nyítő és fémsók keverékének 

kémcsőben való hevítésével, 

vagy sósav, cink és fémsó fel-

használásával, vagy fémsók ol-

dataiba mártott hamumentes szű-

rőpapírdarabok meggyújtásával).  

Biológia-egészségtan: 

a csont kémiai össze-

tétele, kiválasztás 

(nátrium- és kálium-

ion), idegrendszer 

(nátrium- és kálium-

ion), ízérzékelés – sós 

íz fiziológiás sóoldat. 

Alkáliföldfémek  

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. Vegyü-

leteik felhasználása az építőipar-

ban: mészkő, égetett mész, oltott 

mész, gipsz. Élettani hatás: kal-

cium- és magnéziumionok sze-

repe a csontokban, izomműkö-

désben. Jelentőség: a vízke-

ménység okai. A lágy és a ke-

mény víz (esővíz, karsztvíz). A 

kemény víz káros hatásai a ház-

tartásban és az iparban. Változó 

és állandó vízkeménység. A víz-

lágyítás módszerei: desztillálás, 

vegyszeres vízlágyítás, ioncseré-

lés. A háztartásban használt ion-

cserés vízlágyítás, ioncserélő 

(mosogatógép vízlágyító sója). 

Vízkőoldás: savakkal. 

M: Magnézium fenolftaleines 

vízzel való reakciója melegítés-

sel, égése. Tojáshéj kiégetése, re-

akció vízzel, fenolftaleinindiká-

tor jelenlétében. Gipszöntés. A 

szappan habzása lágy és kemény 

vízben. Vízköves edény tisztítása 

ecetsavval. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, lángfestés, olvadékelektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, 

ioncserélő. 

 

Tematikai egység A p-mező fémei Órakeret 



2 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A vegyü-

leteik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok felis-

merése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa okainak és következ-

ményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alumínium 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tu-

lajdonságok: passziválódás és 

védő oxidréteg, amfoter sajátság. 

Előfordulás: a földkéregben (ba-

uxit, kriolit), agyagféleségek. 

Előállítás és felhasználás: bauxit-

ból: kilúgozás, timföldgyártás, 

elektrolízis; példák a felhaszná-

lásra. A hazai alumíniumipar 

problémái, környezetszennyezés, 

újrahasznosítás. 

Ón és ólom  

Atomszerkezet: különböző izotó-

pok és azok tömegszáma, neut-

ronszáma [Hevesy György]. Fizi-

kai tulajdonságok. Kémiai tulaj-

donságok: felületi védőréteg ki-

alakulása levegőn. Reakcióik: 

oxigénnel, halogénekkel, az ón 

amfoter sajátsága. Mai és egykori 

felhasználásuk: akkumulátorok-

ban, ötvöző anyagként, festék-

alapanyagként, nyomdaipar, for-

rasztóón. Az ólomvegyületek 

mérgező, környezetszennyező 

hatása. 

A p-mező fémei és vegyületeik 

tulajdonságainak megértése, ezek 

anyagszerkezeti magyarázata, 

környezettudatos és egészségtu-

datos magatartás kialakítása. 

M: Az alumínium vízzel és oxi-

génnel való reakciója a védőréteg 

megbontása után. Reakciója só-

savval és nátrium-hidroxiddal. 

Termitreakció vas-oxiddal. [Alu-

míniumsók hidrolízise, alumí-

nium-hidroxid amfoter jellege.] 

Az ólom viselkedése különböző 

savakkal szemben, forrasztóón 

olvasztása. Információk a ma-

gyarországi alumíniumgyártásról 

és a vörösiszap-katasztrófáról, az 

ónpestisről (Napóleon oroszor-

szági hadjáratának kudarca vagy 

Robert Scott tragédiája), a belül 

ónnal bevont konzervdobozok-

ról, az ólomból készült vízvezeté-

kekről, az ólomkristályról.  

Fizika: elektromos el-

lenállás, akkumulátor  

 

Biológia-egészségtan: 

az ólom felhalmozó-

dása a szervezetben, 

ólommérgezés tünetei, 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amfoter anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa. 

 

Tematikai egység A d-mező fémei 
Órakeret 

5 óra 

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

mesfém. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az ötvözetek sokrétű 



felhasználásának megértése. A nehézfém-vegyületek élettani hatásai-

nak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A tiszai cianidszennyezés 

aranybányászattal való összefüggésének megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Vas 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai re-

akciók: rozsdásodás nedves leve-

gőn, a rozsda szerkezete, a vas 

korrózióvédelme. A vaspor égése 

a csillagszóróban. Reakció pozi-

tívabb standard potenciálú fémek 

ionjaival. 

Előállítás és felhasználás: vas-

gyártás. Fontosabb vasércek. 

Huta és hámor. A modern kohó 

felépítése, működése, a koksz 

szerepe, a salakképző szerepe. A 

redukciós egyenletek és a kép-

ződő nyersvas. Acélgyártás: az 

acélgyártás módszerei, az acél 

kedvező sajátságai és annak okai, 

az ötvözőanyagok és hatásuk. Az 

edzett acél. Vas biológiai jelentő-

sége (növényekben, állatokban). 

Újrahasznosítás, szelektív gyűj-

tés. 

Kobalt 

Ötvözőfém. A kobalt-klorid víz-

megkötő hatása és színváltozása. 

Élettani jelentősége: B12 vitamin. 

Nikkel 

Ötvözőfém: korrózióvédelem, 

fémpénzek, orvosi műszerek. 

Ionjai zöldre festik az üveget. 

Margaringyártásnál katalizátor. 

Galvánelemek. 

Élettani hatás: fémallergia („in-

gerlany”), rákkeltő hatás. 

A d-mező fémeinek atomszerke-

zete és ebből adódó tulajdonsá-

gaik megértése. A vascsoport, a 

króm, a mangán, a volfrám és a 

titán fizikai tulajdonságai (sűrű-

ség, keménység, olvadáspont, 

mágneses tulajdonság) és fel-

használásuk közötti összefüggé-

sek megértése. Környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás ki-

alakítása. 

M: Mágnes hatása vasreszelékre. 

Vaspor szórása lángba. Vas híg 

savakkal való reakciója, tömény 

oxidáló savak passziváló hatása. 

Különböző oxidációs állapotú 

vasvegyületek keletkezése és 

színe (sörösüveg). Vasszeg réz-

szulfát-oldatba való helyezése. A 

növények párologtatásának ki-

mutatása kobalt-kloridos papír-

ral.  

Biológia-egészségtan: 

a hemoglobin szerepe 

az emberi szervezet-

ben. enzimek: bioka-

talizátorok, a nehéz-

fémsók hatása az élő 

szervezetre, B12 vita-

min 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, fer-

romágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Króm 

Ötvözőfém: korrózióvédő bevo-

nat, rozsdamentes acél. [Mikro-

elem: a szénhidrát-anyagcsere 

enzimjeiben.] A kromátok és 

bikromátok mint erős oxidálósze-

rek (kálium-bikromát, ammó-

nium-bikromát). 

Mangán  

M: Alkohol csepegtetése kénsa-

vas kálium-dikromát-oldatba. 

Ammónium-bikromát hőbomlása 

(„kis tűzhányó”). Oxigén előállí-

tása kálium-permanganátból. 

Klór előállítása sósavból kálium-

permanganáttal. Információk a 

mágnesről, valamint a különféle 

fémek és ötvözeteik előállításá-

ról, illetve felhasználásáról. 



Kémiai tulajdonságok: külön-

böző oxidációs állapotokban for-

dulhat elő. Fontos vegyületei a 

barnakőpor és a kálium-perman-

ganát. A kálium-permanganát fel-

használása (fertőtlenítés, oxidáló-

szer. [permanganometria]). 

Volfrám 

Fizikai tulajdonságok: a legma-

gasabb olvadáspontú fém. Fel-

használás: izzószál, ötvözőanyag: 

páncélautók. 

Titán 

Fizikai tulajdonságok. Felhaszná-

lás: repülőgépipar, űrhajózás, hő-

szigetelő bevonat építkezéseknél. 

Réz 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: oxigénnel, nedves le-

vegővel, savakkal. A réz felhasz-

nálása: hangszerek, tetőfedés, 

ipari üstök, vezetékek. Ötvöze-

tek: bronz, sárgaréz. 

Rézgálic  

Felhasználása permetezőszer-

ként. A rézvegyületek élettani 

hatása: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező.  

Az arany és az ezüst 

Fizikai tulajdonságaik. 

Kémiai reakciók: nemesfémek, 

ezüst reakciója hidrogén-szul-

fiddal és salétromsavval. Válasz-

tóvíz, királyvíz. Felhasználás: 

ékszerek (fehér arany), dísztár-

gyak, vezetékek. Élettani hatás: 

Az ezüst vízoldható vegyületei 

mérgező, illetve fertőtlenítő ha-

tásúak, felhasználás ivóvízszű-

rőkben, zoknikban ezüstszál, 

kolloid ezüst spray. 

Ezüst-halogenidek 

Kötéstípus, szín, [vízoldékonysá-

guk különbözőségének oka], 

bomlásuk, a papíralapú fényké-

pezés alapja. [Ezüstkomplexek 

képződése, jelentősége a szervet-

len és a szerves analitikában, ar-

gentometria.] 

Platina 

A rézcsoport és a platina felhasz-

nálási módjainak magyarázata a 

tulajdonságaik alapján.  

M: Réz-oxid keletkezése rézdrót 

lángba tartásakor, patinás rézle-

mez és malachit bemutatása, réz 

oldásának megkísérlése híg és tö-

mény oxidáló savakban. Külön-

böző oxidációs állapotú rézionok 

és azok színei eltérő oldatokban. 

Réz(II)-ionok reakciója ammó-

niaoldattal és nátrium-hidroxid-

dal [komplex ionjai]. A rézgálic 

kristályvíztartalmának elvesztése 

kihevítéssel. Ezüst-klorid csapa-

dék keletkezése pl. ezüst-nitrát-

oldat és konyhasóoldat reakciójá-

val. Információk a nemesfémek 

bányászatáról és felhasználásáról 

(pl. különböző karátszámú éksze-

rek arany- és ezüsttartalma), újra-

hasznosításáról, a fényképezés 

történetéről, a rézgálicot tartal-

mazó növényvédő szerekről. 



A platinafémek története. Fel-

használása: óra- és ékszeripar, 

orvosi implantátumok, elektró-

dák (digitális alkoholszondában), 

gépkocsi-katalizátorokban. 

Cink 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: égés, reakció kénnel, 

savakkal, lúgokkal. Felhaszná-

lás: korrózióvédő bevonat (hor-

ganyzott bádog). Ötvöző anyag. 

ZnO: fehér festék, hintőpor, bőr-

ápoló, napvédő krémek. 

Élettani hatás: mikroelem enzi-

mekben, de nagy mennyiségben 

mérgező. 

Kadmium 

Felhasználás: korrózióvédő be-

vonat, szárazelem. Felhasználása 

galvánelemekben (ritka, drága 

fém). 

Élettani hatás: vegyületei mérge-

zők (Itai-itai betegség Japánban), 

szelektív gyűjtés. 

Higany 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságai: általában kevéssé 

reakcióképes, de kénnel eldör-

zsölve higany-szulfid, jóddal hi-

gany-jodid keletkezik. Ötvözetei: 

amalgámok. Élettani hatás: gőze, 

vízoldható vegyületei mérgezők. 

Felhasználás: régen hőmérők, 

vérnyomásmérők, amalgám fog-

tömés, fénycsövek. Veszélyes 

hulladék, szelektív gyűjtés. 

A cinkcsoport elemei és vegyüle-

teik felhasználásának magyará-

zata a sajátosságaik alapján. Kör-

nyezettudatos és egészségtudatos 

magatartás kialakítása. 

M: Cink és kénpor reakciója, 

cink oldódása savakban és lú-

gokban, amfoter jellegének be-

mutatása. A higany nagy felületi 

feszültségének szemléltetése.  

Higany-oxid hevítése vattával le-

dugaszolt kémcsőben. Informá-

ciók a higany és a kadmium fel-

használásának előnyeiről és hát-

rányairól, híres mérgezési esetek-

ről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemesfém, érc, nyomelem, amalgám, ötvözet, környezeti veszély. 

 

Tematikai egység Szervetlen kémiai számítások 
Órakeret 

5 óra12 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a kémiai képlet mennyiségi jelentése, a 

reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro-törvény, gáztörvé-

nyek, szilárd keverékek, vizes oldatok és gázelegyek összetételének meg-

adási módjai, pH, galvánelemek, elektrolizálócellák működése, Faraday 

                                                           
12 Ez az órakeret az éves órakeret része és a feladatok annál a témakörnél szerepelnek, amelyhez a feladat 

szövege kapcsolódik. Csak számolási feladatok megoldása témájú órák tartása módszertani megfontolások miatt 

nem javasolt. A zárójelben megadott óraszám tájékoztató jellegű és az előző részek tartalmazzák azt. 



I. és II. törvénye. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása, elmélyí-

tése és szintetizálása számítási feladatokon keresztül. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Galvánelemek Celladiagramok felírása, az elekt-

romotoros erő számítása. 

Biológia-egészségtan: 

hemoglobin vastartal-

mának kiszámítása. 

 

Fizika: fizikai mennyi-

ségek, mértékegysé-

gek, átváltás, gáztörvé-

nyek, hőtani alapfogal-

mak.  

 

Matematika: egyenlet 

írása szöveges adatok-

ból, egyenletrendezés; 

egyenes és fordított ará-

nyosság, százalékszá-

mítás, normál alak. 

Elektrolizálócellák A Faraday-törvények alkalmazása 

különböző fémek leválasztásánál. 

Porkeverékek és ötvözetek össze-

tételével kapcsolatos számítások 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- 

és anyagmennyiség-százalékos 

összetételével kapcsolatos felada-

tok. Az összetevők eltérő oldódá-

sával összefüggő számítások. 

Oldatokkal kapcsolatos számítá-

sok 

Szervetlen vegyületeket tartal-

mazó oldatokkal kapcsolatos fel-

adatok: oldhatóság, oldatkészítés, 

összetétel megadása százalékok-

kal (tömeg, térfogat, anyagmeny-

nyiség) és koncentrációkkal 

(anyagmennyiség és tömeg). Ne-

hézfém-ionos szennyezések határ-

értékeinek számolása. 

Gázokkal és gázelegyekkel kap-

csolatos számítások 

Gázok keletkezésével és reakciói-

val kapcsolatos feladatok. Gázele-

gyek összetételének, abszolút és 

relatív sűrűségének, átlagos molá-

ris tömegének számolása. 

Reakcióegyenlettel kapcsolatos 

feladatok 

A reakcióegyenlet mennyiségi je-

lentésének felhasználásával meg-

oldható szervetlen kémiai felada-

tok (sav-bázis, redoxi, csapadék-

képződési és gázfejlődési reak-

ciók során). 

Szervetlen vegyipari termeléssel 

kapcsolatos feladatok 

Vegyipari folyamatokra vonat-

kozó számítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi je-

lentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: energiatakarékos-

ság, energiagazdálkodás a háztartásban- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A 

témák szorosan kapcsolódnak a termokémia és a szervetlen kémia témakörhöz is. 



12. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

I. Szervetlen kémiai ismeretek bővítése (2): Nemfémes elemek és vegyületeik 18 óra 

II. A kémia hatása az emberi civilizáció fejlődésére 8 óra 

III.. A szerves kémiai ismeretek bővítése (34 óra)  

1. A szénhidrogének és halogénszármazékai 9 óra 

2. Oxigén tartalmú szerves vegyületek  10 óra 

3. Szénhidrátok 5 óra 

4. Nitrogén tartalmú szerves vegyületek 5 óra 

5. Aminosavak és fehérjék 3 óra 

6. Nukleinsavak 2 óra 

III. Kémia körülöttünk és bennünk  1 óra 

IV. Szerves kémiai számítások 10 óra 

V. A kémia előtt álló nagy kihívások (Témahetek: fenntarthatóság, pénz7) 8 óra 

VI.. 
Az érettségi követelmények által előírt kísérletek, kísérletelemző fel-

adatok gyakorlása 
13 óra 

VII:

. 

Az érettségi követelmények által előírt számítási feladatok gyakor-

lása 
36 óra  

Összesen 128 óra 

 

 Nemfémes elemek (18 óra)  

Tematikai egység Nemesgázok 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókészség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemesgázok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések meg-

értése. A nemesgázok előfordulásának és mindennapi életben betöltött 

szerepének magyarázata a tulajdonságaik alapján. A reakciókészség és 

a gázok relatív sűrűségének alkalmazása a nemesgázok előfordulásával, 

illetve felhasználásával kapcsolatban. 



Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Elektronszerkezet – kis reakció-

készség összefüggése. [Halmaz-

szerkezet, rácstípus.] 

Gerjeszthetőség – felhasználás. 

Fizikai tulajdonságok, a legtöbb 

anyaggal szemben kismértékű re-

akciókészség – elemi állapot. Na-

gyobb rendszámúak esetében 

vannak vegyületek: XeO2, XeO4, 

XeF2. 

Hélium 

Fizikai tulajdonság: kis sűrűség, a 

legalacsonyabb forráspontú elem. 

Előfordulás: földgáz, világegye-

tem, Napban keletkezik magfúzi-

óval. Felhasználás: léggömbök, 

léghajók, mesterséges levegő (ke-

szonbetegség ellen), alacsony hő-

mérsékleten működő berendezé-

sek (szupravezetés). 

A nemesgázok általános sajátsá-

gainak megértése, az eltérések 

okainak értelmezése. 

M: Kísérletek héliumos léggömb-

bel vagy erről készült film bemu-

tatása. 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás. 

Neon 

Előfordulás: a levegőben. Fel-

használás: reklámcsövek töltő-

anyaga. 

Argon 

Előfordulás: a levegőben a legna-

gyobb mennyiségben lévő nemes-

gáz. Előállítás: a levegő cseppfo-

lyósításával. Felhasználás: lehet 

védőgáz hegesztésnél, élelmisze-

rek csomagolásánál, kompakt 

fénycsövek töltőanyaga. Hőszige-

telő üvegek, ruhák töltőanyaga. 

Kripton 

Előfordulás: a levegőben. Fel-

használás: hagyományos izzók 

töltése, a volfrámszál védelmére 

(Bródy Imre). 

Xenon 

Előfordulás: a levegőben. Fel-

használás: ívlámpák, vakuk, mo-

zigépek: nagy fényerejű gázkisü-

lési csövek. 

Radon 

Élettani hatás: radioaktív. A leve-

gőben a háttérsugárzást okozza. 

Felhasználás: a gyógyászatban 

M: Védőgázas csomagolású élel-

miszer, kompakt fénycső és ha-

gyományos izzó bemutatása, elő-

nyök és hátrányok tisztázása.  In-

formációk a különféle világítótes-

tekről. 

Fizika: fényforrások. 



képalkotási eljárásban, sugárterá-

pia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemesgáz-elektronszerkezet, relatív sűrűség. 

 

Tematikai egység Hidrogén 
Órakeret 

2 óra 

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

izotópok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása kö-

zötti összefüggések megértése.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Atomszerkezet, izotópok. [A ne-

hézvíz és annak szerepe.] 

Molekulaszerkezet, polaritás, hal-

mazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságok, [diffúzió-

sebesség]. 

Kémiai reakciók: oxigénnel (égés, 

durranógáz) és egyéb kovalens 

hidridek. Robbanáskor végbe-

menő láncreakciók, ezzel kapcso-

latos katasztrófák. [Kis elektrone-

gativitású fémekkel szemben oxi-

dálószer (ionos hidridek). In-

tersticiális hidridek.] 

Felhasználás: Léghajók, ammó-

niaszintézis, műanyag- és robba-

nószergyártás, margarin előállí-

tása, rakéta hajtóanyaga. 

Előfordulása a világegyetemben 

és a Földön. Természetben elő-

forduló vegyületei: víz, ammónia, 

szerves anyagok. 

[A magfúzió jelenősége.] Izotóp-

jainak gyakorlati szerepe. A hid-

rogén mint alternatív üzemanyag. 

Ipari és laboratóriumi előállítás. 

A hidrogén különleges tulajdonsá-

gainak és azok szerkezeti okainak 

megértése, alkalmazása a felhasz-

nálási módjainak magyarázatára. 

M: A hidrogén laboratóriumi elő-

állítása, durranógázpróba, égése. 

Redukáló hatása réz (II)-oxiddal, 

fémek reakciója híg savakkal. [A 

diffúzió bemutatása máz nélküli 

agyaghengeres kísérlettel.] 

Fizika: hidrogén-

bomba, magreakciók, 

magfúzió, a tömegde-

fektus és az energia 

kapcsolata. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: II. világhá-

ború, a Hindenburg 

léghajó katasztrófája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer. 

 

Tematikai egység Halogének 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, poláris 



kovalens kötés, oxidálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő tulajdon-

ságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok biztonságos 

használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján. 

Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt anyagok is lehet-

nek mérgezők, minden a mennyiségen és a felhasználás módján múlik. 

Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az elemek és 

azok vegyületei között. A hagyományos fényképezés alapjainak meg-

értése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Fluor 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tu-

lajdonság: legnagyobb elektrone-

gativitás, legerősebb oxidálószer. 

Reakció hidrogénnel. Előfordu-

lás: ásványokban, fogzománcban. 

Klór 

Fizikai tulajdonságok. Fizikai és 

kémiai oldódás megkülönbözte-

tése. 

Kémia reakciók: vízzel, fémekkel 

(halosz = sóképzés), hidrogénnel, 

más halogenidekkel (standardpo-

tenciáltól függően). 

Előállítás: ipari, laboratóriumi. 

Felhasználás: sósav, PVC-gyár-

tás, vízfertőtlenítés (klórozott fe-

nolszármazékok veszélye). Élet-

tani hatás: mérgező. 

Nátium-klorid (kősó): 

Fizikai tulajdonságok. Előfordu-

lás. Élettani hatása: testnedvek-

ben, idegsejtek működésében, 

magas vérnyomás rizikófaktora a 

túlzott sófogyasztás („fehér mé-

reg”). Felhasználás: útsózás ha-

tása a növényekre, gépjármű-

vekre. 

Hidrogén-klorid: 

Fizikai tulajdonságok. Vizes ol-

data: sósav. Maximális tömény-

ség. Kémiai reakció, illetve a re-

akció hiánya különböző fémek 

esetében. Előfordulás: gyomor-

sav-gyomorégés, háztartási sósav. 

Hipó: összetétele, felhasználása, 

vizes oldatának kémhatása, ve-

A halogénelemek és vegyületeik 

molekulaszerkezete, polaritása, 

halmazszerkezete, valamint fizi-

kai és kémiai tulajdonságai közötti 

összefüggések megértése, alkal-

mazása, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével, illetve kálium-

permanganát és sósav reakciójá-

val [a kálium-permanganát és só-

sav reakcióegyenlet rendezése], 

konyhasó előállítása elemeiből. A 

hidrogén-klorid előállítása labora-

tóriumban konyhasóból kénsav-

val. Szökőkútkísérlet hidrogén-

kloriddal. 

Bróm bemutatása (zárt üvegben). 

Brómos víz reakciójának hiánya 

benzinnel vagy brómos vízből 

bróm extrakciója/kioldása benzin-

nel, brómos víz reakciója étolajjal 

vagy olajsavval. [Brómos víz re-

akciója nátrium-hidroxid-oldat-

tal.] 

Jód szublimációja, majd kikristá-

lyosodása hideg felületen. Jód 

oldhatóságának vizsgálata vízben, 

alkoholban, benzinben. Jód és 

alumínium reakciója. Keményítő 

kimutatása jóddal krumpliban, 

lisztben, pudingporban. Halo-

genidionok megkülönböztetése 

ezüst-halogenid csapadékok kép-

zésével. Információk a halogéniz-

zókról. 

Biológia-egészségtan: 

a só jódozása, a fog-

krém fluortartalma, 

gyomorsav, kiválasztás 

(kloridion), a jód sze-

repe. 

 

Fizika: az energiafajták 

egymásba való átalaku-

lása, elektrolízis, lég-

nyomás. 

 

Földrajz: sóbányák. 



szélyei. (Semmelweis Ignác: klór-

meszes kézmosás.) 

Bróm 

Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai reakciók: telítetlen szén-

hidrogének kimutatása addíciós 

reakcióval. Élettani hatás: maró, 

nehezen gyógyuló sebeket okoz. 

Jód 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai re-

akciók: hidrogénnel, fémekkel. 

Felhasználás: jódtinktúra. Előfor-

dulás: tengeri élőlényekben, 

pajzsmirigyben (jódozott só). 

Hidrogén-halogenidek 

Molekulaszerkezet, halmazszer-

kezet. 

[A saverősség változása a cso-

portban – a kötés polaritása.] 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás só-

oldat, szublimáció. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport 
Órakeret 

3 óra 

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

oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. Az oxigén 

és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. A kénvegyületek változatos-

sága okainak megértése. A környezeti problémák iránti érzékenység 

fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

Molekulaszerkezet: allotróp mó-

dosulat – a dioxigén és az ózon 

molekulaszerkezete. Fizikai tu-

lajdonságok. Kémiai tulajdonsá-

gok: reakció hidrogénnel (durra-

nógáz, égés), oxidok, hidroxi-

dok, oxosavak képződése. Előál-

lítás: iparban és laboratórium-

ban. 

Felhasználás: lángvágó, lélegez-

tetés, kohászat. Az oxigén sze-

repe az élővilágban (légzés, foto-

Az oxigéncsoport elemeinek és 

vegyületeiknek áttekintése, a 

szerkezet és tulajdonságok kö-

zötti kölcsönhatások megértése 

és alkalmazása, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás ki-

alakítása. 

M: A tellúr felfedezése (Müller 

Ferenc). 

Az oxigén előállítása, egyszerű 

kimutatása (a parázsló gyújtópál-

cát lángra lobbantja). Oxigénnel 

és levegővel felfújt PE-zacskók 

égetése. Különböző anyagok 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata, oxigén-

szállítás. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és összeté-

tele. 



szintézis). A vízben oldott oxi-

gén oldhatóságának hőmérsék-

letfüggése. Áltudomány: oxigén-

nel dúsított italok. 

Ózon 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: Sok anyaggal 

szemben nagy reakciókészség, 

bomlékony. 

Az ózon keletkezése és elbom-

lása, előfordulása. A magaslég-

köri ózonréteg szerepe, vékonyo-

dásának oka és következményei. 

Élettani hatás: az ózon mint fer-

tőtlenítőszer, a felszínközeli 

ózon mint veszélyes anyag 

(szmog, fénymásolók, lézer-

nyomtatók). Az „ózondús le-

vegő” téves képzete. 

égetése, pl. fémek, metán, hidro-

gén, papír. 

Víz 

Molekulaszerkezet: alak, polari-

tás, halmazszerkezet.  

Fizikai tulajdonságok: a sűrűség 

változása a hőmérséklet függvé-

nyében, magas olvadáspont és 

forráspont, nagy fajhő, a nagy 

felületi feszültség és oka (Eötvös 

Loránd). Kémiai tulajdonság: au-

toprotolízis, amfotéria, a víz 

mint reakciópartner. Édesvíz, 

tengervíz összetétele, az édesvíz-

készlet értéke. 

Hidrogén-peroxid 

Molekulaszerkezet: alak, polari-

tás, halmazszerkezet. Fizikai tu-

lajdonságai. Kémiai tulajdonság: 

bomlás [diszproporció], a bom-

lékonyság oka. Oxidálószer és 

redukálószer. Felhasználás: ra-

kéta-üzemanyag, hajszőkítés, 

fertőtlenítés, víztisztítás 

(Hyperol). 

M: Vízzel kapcsolatos kísérletek 

felidézése: a megdörzsölt üveg-

rúd eltéríti a vékony vízsugarat, 

oldhatósági próbák vízben: pl. 

konyhasó, kálium-permanganát, 

alkohol, olaj, jód. 

Hajtincs szőkítése ammóniás 

hidrogén-peroxiddal. Jodid-io-

nok oxidációja hidrogén-per-

oxiddal és a keletkező jód kimu-

tatása keményítővel. A hidrogén-

peroxid bomlása katalizátor hatá-

sára. [Kálium-permanganát és 

hidrogén-peroxid reakciója, az 

egyenlet rendezése.] 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különle-

ges tulajdonságai, hő-

tágulás, a hőtágulás 

szerepe a természeti 

és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Halmazszerkezet: allotróp módo-

sulatok. Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai tulajdonságok: égése. 

Előfordulás: terméskén, kőolaj 

(kéntelenítésének környezetvé-

delmi jelentősége), vegyületek: 

A kén és egyes vegyületei gya-

korlati jelentőségének megértése, 

környezettudatos és egészségtu-

datos magatartás kialakítása. 

M: A kén olvasztása és lehűtése 

vízzel, a változások okainak 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 



szulfidok (pirit, galenit), szulfá-

tok stb., fehérjékben. Felhaszná-

lás: növényvédő szerek, kénsav-

gyártás, a gumi vulkanizálása. 

Hidrogén-szulfid (kénhidrogén) 

Molekulaszerkezet, halmazszer-

kezet. Fizikai tulajdonságok. Ké-

miai tulajdonság: sav-bázis és 

redoxi tulajdonságok. Élettani 

hatás: mérgező. Előfordulás: 

gyógyvizekben. 

Kén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulaj-

donságok. Kémiai tulajdonsá-

gok: reakció vízzel. Előfordulás: 

fosszilis tüzelőanyagok égetése-

kor. Élettani hatás: mérgező. Fel-

használása: boroshordók fertőtle-

nítése, kénsavgyártás. 

Kénessav 

Keletkezése: kén-dioxid és víz 

reakciójával: savas eső kialaku-

lásának okai, káros hatásai. Szul-

fitok a borban. 

Kén-trioxid 

Molekulaszerkezet. Előállítás: 

kén-dioxidból. Kémiai reakció: 

vízzel kénsavvá alakul. 

Kénsav 

Molekulaszerkezet, halmazszer-

kezet. Fizikai tulajdonságok. Ké-

miai tulajdonságok: sav-bázis, 

redoxi: fémekkel való reakció, 

passziválás, szenesítés. Kétér-

tékű sav – savanyú só. Kénsav-

gyártás. Felhasználás: pl. akku-

mulátorok, nitrálóelegyek. 

Szulfátok  

A szulfát-ion elektronszerkezete, 

térszerkezete, glaubersó, gipsz, 

rézgálic, [barit, timsó].  

Nátrium-tioszulfát 

Reakciója jóddal [jodometria]. 

Felhasználása fixírsóként. 

elemzése. Kénszalag égetése, re-

akció fémekkel, pl. cink és kén 

reakciója. A kén-hidrogén vizes 

oldatának kémhatásvizsgálata, 

reakciója jóddal. [Csapadékkép-

zés különböző fémionokkal, re-

dukáló hatás: elnyeletés kálium-

permanganát-oldatban.] A kén 

égésekor keletkező kén-dioxid 

felfogása, feloldása vízben, a ke-

letkezett oldat kémhatásának 

vizsgálata [redukáló hatása ká-

lium-permanganát-oldatban, re-

akciója kén-hidrogénes vízzel, 

Lugol-oldattal]. Híg kénsavoldat 

kémhatásának vizsgálata, tömény 

kénsav hatása a szerves anya-

gokra: porcukorra, papírra, pa-

mutra. Különböző fémek oldása 

híg és tömény kénsavban. A ként 

tartalmazó különböző oxidációs 

számú vegyületek, pl. szulfidok, 

szulfitok, tioszulfátok és szulfá-

tok és az ezeknek megfelelő sa-

vak összehasonlítása az oxidáló-, 

illetve redukálóhatás szempontjá-

ból. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező gáz, savas 

eső, kétértékű sav. 

 

Tematikai egység Nitrogéncsoport 
Órakeret 

3 óra 



Előzetes tudás Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyező gáz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, legfonto-

sabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének felisme-

rése. Az anyagok természetben való körforgásának megértése. Helyi 

környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak megismerése 

és válaszkeresés a problémára. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Nitrogén 

A nitrogén molekulaszerkezete, fi-

zikai tulajdonságai. Kémiai tulaj-

donság: kis reakciókészség a leg-

több anyaggal szemben, reakció 

oxigénnel és hidrogénnel. Élettani 

hatás: keszonbetegség. 

Ammónia 

Molekulaszerkezet: alak, kölcsön-

hatások a molekulák között. Fizi-

kai tulajdonságok. Könnyen csepp-

folyósítható. Kémiai tulajdonsá-

gok: sav-bázis reakciók – vízzel, 

savakkal. Előállítás: szintézis és 

körülményei, dinamikus egyen-

súly. Keletkezés: szerves anyagok 

bomlása (WC-szag). Felhasználás: 

pl. ipari hűtők, műtrágyagyártás, 

salétromsavgyártás. 

A nitrogén oxidjai 

NO keletkezése villámláskor és 

belső égésű motorokban. NO2 fizi-

kai tulajdonságai, [dimerizáció]. 

Élettani hatások: értágító hatás (Vi-

agra), mérgező kipufogógázok, 

gépkocsi-katalizátor alkalmazása. 

Felhasználás: salétromsavgyártás. 

N2O: kéjgáz. Élettani hatás: bódít. 

(Davy: érzéstelenítés). Felhaszná-

lás: pl. habpatron, szülészet, üzem-

anyag-adalék, méhészet. 

Salétromsav  

Molekulaszerkezet. Fizikai tulaj-

donságok. Kémiai tulajdonságok: 

sav-bázis és redoxi. Választóvíz, 

királyvíz. Előállítás: a salétromsav-

gyártás lépései. 

Nitrátok 

A nitrát-ion elektronszerkezete, 

A nitrogéncsoport elemeinek és 

vegyületeinek rövid áttekin-

tése, a szerkezet és tulajdonsá-

gok közötti kölcsönhatások 

megértése és alkalmazása, kör-

nyezettudatos és egészségtuda-

tos magatartás kialakítása. 

M: Kísérletek folyékony leve-

gővel. Ammónia oldódása víz-

ben: szökőkútkísérlet. Ammó-

nia és HCl-gáz reakciója. [Az 

ammónia komplexképzése 

réz(II)-szulfáttal.] Információk 

az ipari és biológiai nitrogénfi-

xálásról. Nitrogén-oxidok ke-

letkezése réz és tömény salét-

romsav reakciójakor. Salét-

romsav vizes oldatának kém-

hatás-vizsgálata különböző in-

dikátorokkal. Híg és tömény 

salétromsav reakciója külön-

böző fémekkel. Füstölgő salét-

romsav reakciója terpentinnel. 

Csillagszóró készítése, vagy 

görögtűz, vagy bengálitűz be-

mutatása. Rajzolás telített 

KNO3-oldattal szűrőpapírra és 

száradás után meggyújtása 

izzó vasszeggel. Puskaporké-

szítés és -égetés. Hurkapálca 

vagy gumimaci oxidálása ol-

vasztott kálium-nitrátban. 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén körforgás-

ban, a levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, 

eutrofizáció, a műtrá-

gyák hatása a növé-

nyek fejlődésére, a fo-

gak felépítése, a sejt-

hártya szerkezete. Bi-

olumineszcencia. 

 

Fizika: II. főtétel, 

fény. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Irinyi Já-

nos. 



térszerkezete. A nitrátok oxidáló 

hatása. Felhasználás: ammónium-

nitrát: pétisó; kálium-nitrát: puska-

por. Műtrágyák és szerepük, vala-

mint környezeti veszélyeik. Eutro-

fizáció, primőr termékek. 

A nitrogén körforgása a természet-

ben, szennyvíztisztítás. Azidok 

előnye és hátránya a légzsákokban. 

Nitritek szerepe a tartósításban 

(pácsók). 

Foszfor 

Az allotróp módosulatok és össze-

hasonlításuk. 

A gyufa régen és ma, Irinyi János. 

A foszfor használata a hadiiparban. 

Difoszfor-pentaoxid  

Kémiai tulajdonság: higroszkópos 

(szárítószer), vízzel való reakció 

[dimerizáció].  

Foszforsav 

Molekula- és halmazszerkezet. Fi-

zikai tulajdonságok. Kémiai tulaj-

donság: reakció vízzel és NaOH-

dal több lépésben, középerős, há-

romértékű sav – savanyú sók, fosz-

fátok, hidrolízisük. Felhasználás: 

üdítőitalokban és rozsdaoldó sze-

rekben. Élettani hatás. 

Foszfátok  

A foszfátion elektronszerkezete, 

térszerkezetetrisó felhasználása.  

A foszfor körforgása a természet-

ben. Műtrágyák, mosószerek, víz-

szennyezés – eutrofizáció. A fogak 

és a csontok felépítésében játszott 

szerepe. Foszfolipidek – sejthártya. 

Energia tárolására szolgáló szerves 

vegyületek. (ATP, [KP]) Lumi-

neszcencia (foszforeszkálás és flu-

oreszkálás).  

A foszfor és egyes vegyületei 

gyakorlati jelentőségének meg-

értése, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás ki-

alakítása. 

M: A fehérfoszfor oldódása 

szén-diszulfidban, öngyulla-

dása. A vörös- és fehérfoszfor 

gyulladási hőmérsékletének 

összehasonlítása vaslapon. In-

formációk Irinyi Jánosról és a 

gyufa történetéről. Difoszfor-

pentaoxid előállítása vörös-

foszfor égetésével, oldás víz-

ben, kémhatás vizsgálata. A 

trisó vizes oldatának kémha-

tás-vizsgálata. Különböző üdí-

tőitalok összetételének elem-

zése. Lumineszcenciás kísérle-

tek. Információk a foszfátos és 

a foszfátmentes mosóporok 

összetételéről, működéséről, 

környezeti hatásairól. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia. 

 

Tematikai egység Széncsoport 
Órakeret 

3 óra 

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



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek megvizsgá-

lása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid 

kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A földkérget fel-

építő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és szilikátok jelentőségé-

nek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szén 

A grafit, a gyémánt, a fullerének 

szerkezetének összehasonlítása. 

Fizikai tulajdonságok. Előfordu-

lásuk, felhasználásuk (nanocsö-

vek). A természetes szenek ke-

letkezése, felhasználásuk törté-

nete, környezeti problémái. Mes-

terséges szenek: előállítás, ad-

szorpció. 

Szén-monoxid 

[Molekulaszerkezet: datív kötés, 

apoláris jellegének oka.] Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdon-

ság: redukálószer – vasgyártás, 

égése. Keletkezése: széntartalmú 

anyagok tökéletlen égésekor. 

Élettani hatás: az életet veszé-

lyeztető mérgező hatása konkrét 

példákon keresztül. 

Szén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulaj-

donságok (szárazjég, szublimá-

ció). Kémiai tulajdonság: vízben 

oldódás (fizikai és kémiai) – 

kémhatás. Környezetvédelmi 

probléma: az üvegházhatás foko-

zódása, klímaváltozás. Élettani 

hatása: osztályterem szellőzte-

tése, fejfájás, borospincében, zárt 

garázsokban összegyűlik, kimu-

tatása. 

Szénsav 

A szén-dioxid vizes oldata, savas 

kémhatás. A szén-dioxiddal dú-

sított üdítők hatása a szervezetre. 

(Jedlik Ányos – szikvíz.) 

Karbonátok és hidrogén-karbo-

nátok 

A karbonát-ion elektronszerke-

A széncsoport két leggyakoribb 

elemének és vegyületeiknek is-

merete, a szerkezetük és tulajdon-

ságaik közötti összefüggések 

megértése és alkalmazása, kör-

nyezettudatos és egészségtudatos 

magatartás kialakítása. 

M: A fa száraz lepárlása, a fagáz 

meggyújtása, adszorpciós kísér-

letek aktív szénen málnaszörppel, 

vörösborral, ammóniával. Égés 

(lánggal-izzással). A szén-dioxid 

előállítása, felfogása, hatása az 

égésre (gyertyasor üvegkádban), 

szárazjég szublimálása. Meszes 

vízzel való kimutatás szívószállal 

a kifújt levegőből. A szénsav 

kémhatása, változása melegítés 

hatására. Karbonátok és hidro-

gén-karbonátok reakciója sósav-

val, vizes oldatuk kémhatása. 

Biológia-egészségtan: 

adszorpció, a szén-di-

oxid az élővilágban, 

fotoszintézis, sejtlég-

zés, a szén-dioxid 

szállítás. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 



zete és térszerkezete. Szóda, szó-

dabikarbóna, mészkő, dolomit. 

A szén körforgása a természet-

ben. 

Szilícium 

Halmazszerkezet és fizikai tulaj-

donság: atomrács, félvezetők. 

Felhasználás: elektronika, mikro-

csipüzem, ötvözet. Előfordulás: 

ásványok  

Szilikonok szerkezete, tulajdon-

ságai, jelentősége napjainkban. 

Szilikon protézisek szerepe a test-

ben (előnyök, hátrányok). 

Szilícium-dioxid  

Halmazszerkezet. Üveggyártás. 

Atomrácsból amorf szerkezet. 

Újrahasznosítás. 

Szilkátok 

Szilikátok előfordulása ásvá-

nyokban és kőzetekben, felhasz-

nálásuk. A vízüveg tulajdonságai 

és felhasználása. 

A szilícium és egyes vegyületei 

gyakorlati jelentőségének megér-

tése, környezettudatos és egész-

ségtudatos magatartás kialakí-

tása. 

M: Különböző színű homok-

szemcsék vizsgálata nagyítóval. 

Üvegcső hajlítása Bunsen-égő-

vel. Öreg ablaküvegek alsó vasta-

godása. „Vegyész virágoskertjé-

nek” készítése vízüvegből és szí-

nes fémsókból. A „gyurmalin” 

különleges sajátságai. Informá-

ciók az üveggyártásról, az üveg 

napjainkban betöltött szerepéről, 

a számítógépről és a karbonszálas 

horgászbotról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf anyag, szili-

kát, szilikon. 

 

Tematikai egység A kémia hatása az emberi civilizáció fejlődésére 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A korábbiakban szerzett kémiatudás történeti vonatkozásai. Az egyszerű 

természettudományos vizsgálatok, kísérletek megtervezésének és kivite-

lezésének, az eredmények megvitatásának, a konklúziók levonásának lé-

pései. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia, mint tudomány társadalmi fejlődésbe való beágyazottságának 

felismerése. A gazdasági és politikai szükségszerűségek, valamint a ké-

mia fejlődése közötti alapvető összefüggések magyarázata. A kémia, 

mint természettudomány működését és a kutatómunka végzését irányító 

legfontosabb szabályok jelentőségének megértése.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Hogyan hatottak a társadalmi, 

politikai igények és a gazdasági 

szükségszerűségek a kémia és a 

vegyipar fejlődésére? 

A szervetlen, illetve a szerves 

vegyipar egyes termékeit létre-

hozó társadalmi szükségletek és 

kielégítésük módjainak fejlődése. 

M: Információk a hadiipar és a 

kémia egymásra hatásáról, illetve 

a történelem szerepe az ipari tech-

nológiák fejlődésében (pl. Napó-

leon szerepe a konzervdobozok 

kifejlesztésében, a cukorrépa fel-

használása a cukorgyártásban). 

A szódagyártás, a kénsavgyártás, 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, betegsé-

gek. 

 

Fizika: mozgások, ter-

modinamika, hőerőgé-

pek. 

 



A tudomány és a technika fejlődé-

sének hatása a társadalomra. Az 

elméleti megoldások gyakorlati 

(technológiai) megvalósításának 

problémái. A sikeres gyakorlati 

megoldások hatása az elmélet fej-

lődésére. Környezetterhelő és kör-

nyezetbarát technológiák. A kémi-

kusok meghatározó pozitív sze-

repe a környezetvédelemben. Mi-

nőségbiztosítás és analitika. Adott 

tulajdonságú anyagok tervezése és 

előállítása. 

az ammónia- és salétromsavgyár-

tás, a klóralkáliipar (higanykató-

dos és higanymentes technoló-

giák) vagy a színezékipar történe-

tének feldolgozása. Vegyipari ka-

tasztrófák (pl. tankhajóbalesetek, 

Seveso, Bhopal, Kolontár, a tiszai 

cianidszennyezés), a vegyészek 

szerepe a katasztrófák elhárításá-

ban, a károk felszámolásában. A 

dioxin és dioxán összehasonlítása 

szerkezet és élettani hatás szem-

pontjából. A sósavgyártás mint az 

atomhatékonyság mintapéldája. 

Egyszerű minőségbiztosítási vizs-

gálatok (pl. a háztartásban előfor-

duló savak és lúgok hatóanyag-

tartalmának meghatározása sav-

bázis titrálással, hipó aktív klórtar-

talmának mérése jodometriásan). 

Információk szubsztantív festé-

kekről, „intelligens” fémekről, 

„emlékező”, vízoldható és vezető 

polimerekről, kompozitokról. A 

selyem, a nejlon és a kevlar szer-

kezetének és tulajdonságainak 

összehasonlítása. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: fegyverke-

zés, háborúk, ipari for-

radalom. 

A kémia mint természettudomány 

A véletlen és a következetes, ki-

tartó kutatómunka szerepe a felfe-

dezések és a találmányok történe-

tében. A természettudományos 

vizsgálati módszerek lépései. 

Kontrolkísérlet és referencia-

anyag. Az eredmények publikálá-

sának és megvitatásának a jelentő-

sége, a szakmai kontroll szerepe. 

Különbség a tudományok és áltu-

dományok között. 

Saját természettudományos vizs-

gálatok megtervezése, végrehaj-

tása és az eredmények kommuni-

kálása, megvitatása (tetszőleges, 

de a középiskolai kémia tananyag 

szempontjából releváns témában).  

M: Alkimisták véletlen fölfedezé-

sei (pl. foszfor, porcelán), Scheele, 

Cavendish, Oláh György és/vagy 

más kémikusok munkássága, fel-

fedezései, pl. a Perkin-ibolya és az 

indigó (Baeyer) előállítása, a poli-

etilén előállítása, a nejlon kifej-

lesztése. Pasteur: „A szerencse a 

felkészült elmének kedvez”. Az ál-

tudományok közös jellemzőinek 

összegyűjtése (pl. pí-víz, oxigén-

nel dúsított víz, lúgosítás). 

 

Hogyan dolgoznak a kémikusok? 

Tudósok és feltalálók a kémiában. 

A nagy felfedezések és a nagy té-

M: A flogisztonelmélet és az oxi-

gén szerepe az égésben. Az élet-

erő-elmélet és megdöntése. Nagy 

 



vedések tanulságai. Az eredmé-

nyek rendszerezésének és közlés-

ének jelentősége. A tudós és a fel-

találó erkölcsi felelőssége. Szaba-

dalmi jog. 

tudósok nagy tévedései (pl. New-

ton, Lavoisier, Berzelius). A nagy 

rendszerezők munkássága (pl. La-

voisier, Berzelius és Mengyele-

jev). Haber és a vegyi hadviselés. 

Teller Ede és a hidrogénbomba. 

Idézetek az MTA etikai kódexé-

ből. Híres szabadalomjogi viták 

(pl. Glauber: „Furni Novi 

Philosophici” c. könyve megírá-

sának körülményei, a kokszgyár-

tás története, Leblanc szódagyár-

tási szabadalma), perek és ésszerű 

kompromisszumok (pl. Hall és 

Heroult: alumínium elektrolízis-

sel való előállítása; Castner és 

Kellner: higanykatódos nátrium-

klorid-oldat elektrolízis; Perkin és 

Caro: alizarin ipari előállítása). 

Az alumínium első előállítójáról 

folyó vita. A Solvay-konferenciák 

és a Nobel-díj hatása a természet-

tudomány fejlődésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Minőségbiztosítás, analitika, áltudomány, szabadalmi jog. 

 

 A szerves kémiai ismeretek bővítése (34 óra)  

 

Tematikai egység Szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Kémiai reakció, égés, másodrendű kötések, izomer, molekulák alakja és 

polaritása, egyszeres és többszörös kovalens kötés, reakcióhő, halogének, 

savas eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az előfordulásuk 

és a felhasználásuk ismerete, a felhasználás és a környezeti hatások kö-

zötti kapcsolat elemzése. A geometriai izoméria feltételeinek megértése. 

A szénhidrogénekkel és halogénezett származékaikkal kapcsolatos kör-

nyezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása. Grafikonok készítése, 

értelmezése, elemzése. [Az optikai izoméria és jelentőségének megér-

tése, a molekulaszerkezet és az izoméria kapcsolatának felismerése, al-

kalmazása.]13 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-
Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

                                                           
13 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Bevezetés 

A szénhidrogének és hétköznapi 

jelentőségük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalká-

nok, 1–10 szénatomos főlánccal 

rendelkező alkánok elnevezése, 

egyszerűbb csoportnevek [3–4 

szénatomos elágazó láncú cso-

portok nevei], homológ sor, álta-

lános képlet. 

Nyílt láncú alkánok molekula-

szerkezete, [ciklohexán konfor-

mációja, axiális ekvatoriális 

helyzet], szénatom rendűsége. 

Tulajdonságaik, olvadás- és for-

ráspont és változása a homológ 

sorban [molekulaalak és az olva-

dás- és forráspont kapcsolata]. 

Sok anyaggal szemben mutatott 

kis reakciókészség, égés, reakció 

halogénekkel, szubsztitúció, hő-

bontás. 

A földgáz és a kőolaj összetétele, 

keletkezése, bányászata, feldol-

gozása, felhasználása és ennek 

problémái (környezetvédelmi 

problémák a kitermeléstől a fel-

használásig, készletek véges-

sége, helyettesíthetőség). Kőolaj-

finomítás, kőolajpárlatok és fel-

használásuk. Benzin oktánszáma 

és annak javítása: adalékanyagok 

[és reformálás]. 

Telített szénhidrogének jelentő-

sége, felhasználása (pl. sújtólég, 

vegyipari alapanyagok, üzem-

anyagok, fűtés, energiatermelés, 

oldószerek).  

A szénhidrogének köznapi jelen-

tőségének ismerete, megértése. 

M: A szénhidrogének hétköznapi 

jelentőségének bemutatása né-

hány példán keresztül: pl. vezeté-

kes gáz, PB-gáz, sebbenzin, mo-

torbenzin, lakkbenzin, dízelolaj, 

kenőolajok, szénhidrogén poli-

merek, karotinok 

 

A telített szénhidrogének szerke-

zete és tulajdonságai közötti kap-

csolatok megértése, alkalmazása, 

környezettudatos magatartás ki-

alakítása. 

Grafikon elemzése vagy készítése 

alkánok fizikai tulajdonságairól 

[etán, ciklohexán konformációs 

diagramja]. 

Molekulamodellek készítése, mo-

dell és képlet kapcsolata. 

M: Egyszerű kísérletek telített 

szénhidrogénekkel: pl. földgáz és 

sebbenzin égése, oldódás (hiá-

nya) vízben, a sebbenzin mint 

apoláris oldószer, reakció (hiá-

nya) brómmal. 

Információk kőolajjal, kőolaj-fel-

dolgozással, kőolajtermékekkel, 

üzemanyagokkal, megújuló és 

meg nem újuló energiaforrások-

kal, nyersanyagokkal vagy zöld 

kémiával kapcsolatban. 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, szteránvázas 

hormonok, karotinoi-

dok, karcinogén és 

mutagén anyagok, le-

vegőszennyezés, 

szmog, globális prob-

lémák, üvegházhatás, 

ózonlyuk, savas esők, 

bioakkumuláció. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, forrás-

pontot befolyásoló 

külső tényezők, hő, 

energiamegmaradás, 

elektromágneses su-

gárzás, poláros fény, a 

foton frekvenciája, 

szín, és energia, üveg-

házhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlati: fűtés, tűz-

oltás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, ke-

letkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-ültet-

vények, levegőszeny-

nyezés, szmog, globá-

lis problémák, üveg-

házhatás, ózonlyuk, 

savas eső 

 

Matematika: függ-

vény, grafikus ábrázo-

lás. 



[A szintézisgáz előállításának le-

hetőségei, ipari jelentősége.] 

Szteránváz, szteroidok biológiai 

jelentősége (vázlatosan). 

A telítetlen szénhidrogének 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 1–10 szénatomos 

főlánccal, homológ sor, általános 

képlet, molekulaszerkezet, geo-

metriai (cisz-transz) izoméria, tu-

lajdonságaik. 

Nagy reakciókészségük (szén-

atomok közötti kettős kötés, mint 

ennek oka), égésük, addíciós re-

akciók: hidrogén, halogén, víz, 

hidrogén-halogenid, [Markov-

nyikov-szabály,]. Polimerizáció: 

etén, propén [és nagyobb szén-

atomszámú alkének]. Az olefi-

nek előállítása, jelentősége, fel-

használása. Etén (etilén) mint nö-

vényi hormon, PE és PP előállí-

tása, tulajdonságaik és használa-

tuk problémái (szelektív gyűjtés, 

biológiai lebomlás, adalékanya-

gok, égetés, újrahasznosítás). 

 

 

Az alkének szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Molekulamodellek készítése, mo-

dell és képlet kapcsolata. Geo-

metriai izomerek tanulmányozása 

modellen. 

M: Az etén előállítása, égése, ol-

dódás (hiánya) vízben, etén reak-

ciója brómos vízzel, PE vagy PP 

égetése. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén 

szerkezete, tulajdonságai, konju-

gált kettőskötés-rendszer és kö-

vetkezményei. 

Addíciós reakciók: hidrogén, ha-

logén, hidrogén-halogenid. Poli-

merizáció. 

Kaucsuk, műkaucsuk, vulkanizá-

lás, a gumi szerkezete, előállí-

tása, tulajdonságai (és használa-

tának környezetvédelmi problé-

mái), hétköznapi gumitermékek 

(pl. téli és nyári gumi, radír, rá-

gógumi). 

A karotinoidok szerkezete (váz-

latosan), színe, biológiai, kozme-

tikai és élelmiszer-ipari jelentő-

sége. 

A diének és a poliének szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkalmazása, kör-

nyezettudatos magatartás kialakí-

tása. 

M: Gumi hőbontása, paradi-

csomlé reakciója brómos vízzel. 

Információk izoprénvázas vegyü-

letekkel kapcsolatban (pl. termé-

szetes előfordulásuk, szerkeze-

tük, illatszer- vagy élelmiszer-

ipari jelentőségük, antioxidáns 

szerepük, karotinoidok szerepe a 

fotoszintézisben). 

Az alkinek 

[1–10 szénatomos főláncú alki-

nek elnevezése, általános kép-

lete.] 

Az acetilén [és a nagyobb szén-

atomszámú alkinek] szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 



Acetilén (etin) szerkezete, tulaj-

donságai. Reakciói: égés, addí-

ciós reakciók: hidrogén, halogén, 

víz, hidrogén-halogenid [és só-

képzés nátriummal]. 

Etin előállítása (metánból és kar-

bidból), felhasználása: vegyipari 

alapanyag (pl. vinil-klorid előál-

lítása, helyettesítése eténnel), 

karbidlámpa, lánghegesztés, 

disszugáz. 

M: Acetilén előállítása, égetése, 

oldódás (hiánya) vízben, oldása 

acetonban, reakció brómos vízzel. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol [és a naftalin] szerke-

zete (Kekulé), tulajdonságai. 

Kis reakciókészsége, égése, halo-

gén szubsztitúció és nitrálás. 

Toluol [nitrálás, TNT], xilol 

[orto, meta és para helyzet], szti-

rol és polisztirol (és használatá-

nak problémái). 

Benzol előállítása. Aromás szén-

hidrogének felhasználása, bioló-

giai hatása (pl. karcinogén ha-

tása), aromások előfordulás a do-

hányfüstben. 

Az aromás szénhidrogének szer-

kezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, alkalma-

zása, egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Polisztirol égetése. 

Információk dohányfüstben lévő 

aromás vegyületekkel, biológiai 

hatásukkal kapcsolatban. 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek elnevezése, szerkezete, tulaj-

donságai. 

Előállításuk (korábban szereplő 

reakciókkal). 

Reakció nátrium-hidroxiddal: 

szubsztitúció és elimináció [Zaj-

cev-szabály]. 

Halogénszármazékok jelentő-

sége és használatának problémái: 

pl. oldószerek, vegyipari alap-

anyagok, altatószerek, helyi ér-

zéstelenítők, tűzoltó anyagok, 

növényvédő szerek (DDT, 

[HCH], teratogén és mutagén ha-

tások, lebomlás a környezetben, 

bioakkumuláció), polimerek (tef-

lon, PVC), freonok (és kapcsola-

tuk az ózonréteg vékonyodásá-

val). 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, egészség- és kör-

nyezettudatos magatartás kialakí-

tása. 

M: Egyszerű kísérletek elemzése 

vagy bemutatása halogéntartalmú 

szénhidrogénekkel: pl. hidrolízis 

(pl. etil-kloridé vagy tercbutil-

kloridé indikátor jelenlétében), 

halogéntartalmú szénhidrogén re-

akciója ezüst-nitráttal hidrolízis 

előtt és után, PVC égetése, fa-

gyasztás etil-kloriddal. 

[Optikai izoméria 

Konfiguráció, optikai izoméria, 

[Az optikai izoméria jelenségé-



kiralitáscentrum, projektív kép-

let, egy és több kiralitáscentrum 

következményei.] 

nek, feltételeinek következmé-

nyeinek megértése. 

M: Az optikai izomériával kap-

csolatos modellezés (pl. modellek 

összehasonlítása, készítése, opti-

kai izoméria jelenségének felfe-

deztetése négy különböző ligan-

dumot tartalmazó modellek ösz-

szerakásával, páratlan ligandum-

csere inverziót okozó hatásának 

felismerése modellen, vetített 

képlet rajzolása modellek alapján, 

számítógépes modellek, animá-

ciók). 

Az optikai izoméria jelentőségé-

vel kapcsolatos információk (pl. 

optikai izoméria az élővilágban, 

növényvédő szereknél, gyógysze-

reknél]. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, alkén, szubsztitúció, cisz-transz 

izoméria, addíció, polimerizáció, elimináció, homológ sor, földgáz, kőolaj, 

benzin, hőre lágyuló műanyag. 

 

Tematikai egység Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Szerves vegyületek csoportosítása, szénhidrogének elnevezése, szubszti-

túció, addíció, polimerizáció, elimináció, hidrogénkötés, sav-bázis reak-

ciók, erős és gyenge savak, homológ sor, izoméria, „hasonló a hasonló-

ban oldódik jól” elv. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti 

összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Az előfordulásuk, a fel-

használásuk, a biológiai jelentőségük és az élettani hatásuk kémiai szer-

kezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének meg-

értése, megoldások keresése. A felületaktív anyagok szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolat felismerése. A hidrolízis és a kondenzáció fo-

lyamatának megértése, jelentőségének ismerete. Következtetés a háztar-

tásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos információkból 

azok egészségügyi és környezeti hatására. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az oxigén tartalmú szerves vegyü-

letcsoportok és funkciós csoportok 

Az oxigéntartalmú funkciós cso-

portok (hidroxil, éter, oxo, karbo-

nil, formil, karboxil, észter) szer-

Hasonló moláris tömegű oxigén-

tartalmú vegyületek (és alkánok) 

tulajdonságainak (pl. olvadás- és 

forráspont, oldhatóság) összeha-

sonlítása, táblázat vagy diagram 

készítése vagy elemzése. 

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, do-

hányzás, a preparátu-

mok tartósítása, cukor-

betegség, erjedés, bio-



kezete, vegyületcsoportok (alko-

holok, fenolok, éterek, aldehidek, 

ketonok, karbonsavak, karbon-

savészterek).  

Polaritás, hidrogénkötés lehető-

sége és kapcsolata az oldhatóság-

gal, olvadás- és forrásponttal, kar-

bonsavak dimerizációja. 

Homológ sorok általános képlete, 

tulajdonságok változása a homo-

lóg sorokban. 

Eltérő funkciós csoportot tartal-

mazó izomer vegyületek tulajdon-

ságának összehasonlítása. 

M: Hétköznapi szempontból fon-

tos oxigéntartalmú szerves vegyü-

letek bemutatása minden vegyü-

letcsoportból. 

lógiai oxidáció (citrom-

savciklus), Szent-

Györgyi Albert, lipi-

dek, sejthártya, táplál-

kozás, látás. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Alfred Nobel. 
Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása érté-

kűség, rendűség és a szénváz alap-

ján, elnevezésük. Szerkezetük és 

tulajdonságaik. Égésük, sav-bázis 

tulajdonságok, reakció nátrium-

mal, éter- és észterképződés, víze-

limináció. Különböző rendű alko-

holok oxidálhatósága. 

Alkoholok előállítása, jelentő-

sége, felhasználása. 

A metanol és az etanol élettani ha-

tása. Alkoholtartalmú italok előál-

lítása (alkoholos erjedés, desztillá-

ció). Denaturált szesz (denaturá-

lás, felhasználása, mérgező ha-

tása). Az etanol mint üzemanyag 

(bioetanol).  

Glicerin biológiai és kozmetikai 

jelentősége, nitroglicerin mint 

robbanóanyag (Nobel) és gyógy-

szer. 

Etilén-glikol mint fagyálló folya-

dék, mérgező hatása, borhamisí-

tás. 

Alkoholok szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek alkoho-

lokkal: metanol vagy etanol ége-

tése, alkoholok oldhatósága víz-

ben, oldat kémhatása, etanol mint 

oldószer, benzin, etanol és víz ele-

gyíthetősége. Alkoholok oxidáci-

ója, etanol reakciója nátriummal, 

[a termék vizes oldatának kémha-

tása]. [Réz-hidroxid-csapadék ol-

dása glikollal vagy glicerinnel.] 

Információ néhány, az alkoholok 

közé tartozó biológiailag jelentős 

vegyületről: pl. koleszterin, allil-

alkohol, fahéjalkohol, mentol, 

bombicol (selyemhernyó fero-

monja), A-vitamin (A-vitamin 

szerepe a látásban, cisz-transz át-

alakulás a látás során pl. ábrán be-

mutatva). 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonsá-

gai. A fenol sav-bázis tulajdonsá-

gai, reakciója nátrium-hidroxiddal 

[nátrium-fenolát reakciója szén-

savval, szódabikarbónával, fenol 

reakciója brómmal vagy klórral]. 

Fenolok fertőtlenítő, mérgező ha-

tása, fenol mint vízszennyező 

anyag, fenoltartalmú ivóvíz klóro-

zásának problémái. Fenolok fel-

használása. 

Fenolok szerkezete és tulajdonsá-

gai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

M: Információk gyógyszerként 

használt fenolokkal kapcsolatban, 

pl. rezorcin, amil-metakrezol. 

 

Az éterek Éterek szerkezete és tulajdonságai 



Az éterek elnevezése, egyszerű [és 

vegyes] éterek előállítása. A die-

til-éter tulajdonságai, felhaszná-

lása. 

közötti kapcsolatok megértése, al-

kalmazása. 

Egy alkohol és vele izomer éter tu-

lajdonságainak összehasonlítása. 

M: Egyszerű kísérletek elemzése 

vagy bemutatása éterrel: dietil-

éter mint oldószer, éter korlátozott 

oldódása vízben, elegyedés ben-

zinnel. 

Az oxovegyületek 

Az oxovegyületek elnevezése, 

szerkezete, tulajdonságai. 

Az oxovegyületek oxidálhatósága 

[formaldehid addíciós reakciói, 

paraformaldehid keletkezése], ba-

kelit előállítása, polikondenzáció, 

hőre keményedő műanyag. 

Az oxovegyületek előállítása, fel-

használása, jelentősége. A formal-

dehid felhasználása, formalin, 

mérgező hatása, előfordulása do-

hányfüstben. Akrolein keletkezése 

sütéskor. Aceton (és megjelenése 

a vérben cukorbetegség esetén). 

Az oxovegyületek szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: Ezüsttükörpróba és Fehling-

reakció bemutatása aldehidekkel 

és ketonokkal. Egyszerű kísérlet 

acetonnal mint (univerzális) oldó-

szerrel (pl. jód oldása, elegyítése 

vízzel, polisztirolhab oldása). 

Információ néhány oxocsoportot 

(is) tartalmazó, biológiai szem-

pontból jelentős vegyülettel kap-

csolatban (pl. kámfor, tesztoszte-

ron, progeszteron, ösztron, korti-

zon). 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása ér-

tékűség és a szénváz alapján, elne-

vezésük, fontosabb savak és sav-

maradékok tudományos és köz-

napi neve. 

Szerkezetük, tulajdonságaik, reak-

ció vízzel, fémekkel, fém-hidroxi-

dokkal, -oxidokkal, -karbonátok-

kal, -hidrogén-karbonátokkal. 

Karbonsavsók vizes oldatának 

kémhatása és reakciója erős sa-

vakkal. 

A hangyasav oxidálhatósága: 

ezüsttükörpróba [és reakció bró-

mos vízzel]. 

Az olajsav reakciója brómos víz-

zel, telíthetősége hidrogénnel. 

A karbonsavak előállítása, fel-

használása, előfordulása, jelentő-

sége (biológiai, vegyipari, háztar-

tási, élelmiszer-ipari jelentőség, 

E-számaik, tartósítószerek és élel-

miszerbiztonság) a következő ve-

gyületeken keresztül bemutatva: 

Karbonsavak szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek karbonsa-

vakkal: pl. karbonsavak közömbö-

sítése, reakciója fémekkel, karbo-

nátokkal, pezsgőtabletta porkeve-

rékének készítése, karbonsavsók 

kémhatásának vizsgálata, hangya-

sav oxidálhatósága, akrilát gél 

duzzadása (pl. eldobható pelenká-

ból). 

Információk Szent-Györgyi 

Albert munkásságával, a C-vita-

minnal vagy a citromsavciklussal 

kapcsolatban. 



hangyasav, ecetsav, [vajsav, vale-

riánsav,] palmitinsav, sztearinsav, 

olajsav, benzoesav (és nátrium-

benzoát), oxálsav, tereftálsav [és 

ftálsav], [borostyánkősav, adipin-

sav], tejsav (és politejsav), borkő-

sav, [almasav] szalicilsav, citrom-

sav, [piroszőlősav, akrilsav, me-

takrilsav (és polimerjeik), pilla-

natragasztó], C-vitamin (Szent-

Györgyi Albert). 

Az észterek 

A karbonsavak és a szervetlen sa-

vak észterei. Elnevezés egysze-

rűbb karbonsav észterek példáján. 

Szerkezetük, tulajdonságaik. 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és 

hidrolízis, egyensúly eltolásának 

lehetőségei, lúgos hidrolízis. 

Jelentősebb észtercsoportok be-

mutatása: Gyümölcsészterek (pl. 

oldószerek, acetonmentes köröm-

lakklemosó, természetes és mes-

terséges íz- és illatanyagok, 

izopentil-acetát a méhek fero-

monja).  

Oxigéntartalmú összetett lipidek: 

viaszok, zsírok és olajok (összeha-

sonlításuk, emésztésük, zsírok ke-

letkezése a szervezetben, szerepük 

a táplálkozásban), foszfatidok. 

Polimerizálható észterek és poli-

merjeik (poli-(metil-metakrilát), 

[poli-(vinil-acetát) és poli-(vinil-

alkohol)]), poliészterek (poliész-

ter műszálak, PET-palackok kör-

nyezetvédelmi problémái). 

Gyógyszerek (aszpirin és 

kalmopyrin). 

Szervetlen savak észterei (nitro-

glicerin, zsíralkohol-hidrogén-

szulfátok [szerves foszfátészte-

rek]). 

Margarinok összetétele, előállí-

tása, olajkeményítés. 

Biodízel (előállítása, felhaszná-

lása, problémák). 

Az észterek szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Izomer szerkezetű észter és sav tu-

lajdonságainak összehasonlítása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek bemuta-

tása vagy elemzése etil-acetáttal: 

előállítása, szaga, észter mint ol-

dószer, elegyítése vízzel, benzin-

nel, lúgos hidrolízise. 

Zsírok és olajok oldódása vízben, 

benzinben, zsírok és olajok reakci-

ója brómos vízzel. 

Néhány gyümölcsészter szagának 

bemutatása. 

Állati zsiradékokkal, olajokkal, 

margarinokkal, margaringyártás-

sal, transz-zsírsavakkal, többszö-

rösen telítetlen zsírsavakkal vagy 

olesztrával kapcsolatos informá-

ciók. 

 



A felületaktív anyagok, tisztítósze-

rek 

A felületaktív anyagok oldható-

sági tulajdonságai, szerkezete, tí-

pusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, 

vizes oldat pH-ja, felületaktív 

anyagok előállításának lehetősé-

gei (előzőekben már ismert reak-

ciók segítségével). 

Zsírok lúgos hidrolízise, szappan-

főzés. 

Felületaktív anyagok szerepe a 

kozmetikumokban és az élelmi-

szeriparban, biológiai jelentősé-

gük (pl. kozmetikai és élelmiszer-

ipari emulgeáló szerek, biológiai 

membránok, epesavak). 

Tisztítószerek adalékanyagai 

(vázlatosan): kémiai és optikai fe-

hérítők, enzimek, fertőtlenítősze-

rek, vízlágyítók, illatanyagok, hid-

ratáló anyagok. 

Környezetvédelmi problémák (bi-

ológiai lebomlás, habzás, adalék-

anyagok okozta eutrofizáció). 

A felületaktív anyagok, tisztító-

szerek szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése, al-

kalmazása, környezettudatos ma-

gatartás kialakítása. 

M: Kísérletek felületaktív anya-

gokkal: amfipatikus vegyületek 

(pl. mosogatószer) hatása apoláris 

anyagok (pl. étolaj) oldódására 

(pl. a „fuldokló kacsa” kísérlet), 

felületi hártya keletkezésének be-

mutatása, szilárd és folyékony 

szappanok kémhatásának vizsgá-

lata indikátorral, szappanok hab-

zásának függése a vízkeménység-

től és a pH-tól. 

Információk szilárd és folyékony 

szappanokkal, samponokkal, 

mosó- és mosogatószerekkel, tex-

tilöblítőkkel vagy hajbalzsamok-

kal kapcsolatban (pl. összetétel 

bemutatása árufelirat alapján, is-

mertető, használati útmutató 

elemzése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, éter-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, ke-

ton, karbonsav, észter, lipid, zsír és olaj, foszfatid, felületaktív anyag, hidro-

lízis, kondenzáció, észterképződés, polikondenzáció, hőre keményedő mű-

anyag, poliészter. 

 

Tematikai egység Szénhidrátok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Oxigéntartalmú funkciós csoportok, vegyületcsoportok, hidrolízis, kon-

denzáció, konstitúciós izoméria [optikai izoméria]. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrátok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. 

Az előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és a táplál-

kozásban betöltött szerepük megismerése, a kémiai szerkezet és a bioló-

giai funkciók kapcsolatának megértése. A szénhidrátok táplálkozásban 

való szerepének megismerése, egészséges táplálkozási szokások kialakí-

tása. Következetés az élelmiszerek összetételével kapcsolatos informá-

ciókból azok élettani hatására. A cellulóz mint szálalapanyag jelentősé-

gének ismerete, a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggések meg-

értése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szénhidrátok A szénhidrátok csoportosítása Biológia-egészségtan: 



A szénhidrátok biológiai jelentő-

sége, előfordulása a környeze-

tünkben (gyümölcsök, kristálycu-

kor, papír, liszt stb.) összegkép-

lete, csoportosítása: mono-, di- és 

poliszacharidok. Szerkezet, íz és 

oldhatóság kapcsolata. 

több szempont alapján.  

M: Kristálycukor (és papír, fa) el-

szenesítése kénsavval, hevítéssel. 

a szénhidrátok emész-

tése, sejtanyagcsere, bi-

ológiai oxidáció és fo-

toszintézis, a cellulóz 

szerkezete és tulajdon-

ságai, növényi sejtfal, 

növényi rostok, a kitin 

mint a gombák sejt-

falanyaga, ízeltlábúak 

vázanyaga, a glikogén 

és a keményítő szerke-

zete, tulajdonságai, je-

lentősége, keményítő 

kimutatása, ízérzékelés, 

vércukorszint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a papír. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós cso-

portjai, szerkezetük, tulajdonsá-

gaik. Csoportosításuk az oxocso-

port és a szénatomszám alapján. 

A triózok konstitúciója és bioló-

giai jelentősége, [D- és L-glicerin-

aldehid, relatív konfiguráció és je-

lölése (Emil Fischer), a konfigurá-

ció biológiai jelentősége.] 

A pentózok (ribóz és dezoxi-ri-

bóz) nyílt láncú és gyűrűs konsti-

túciója, [konfigurációja], bioló-

giai jelentősége (nukleotidok, 

DNS, RNS). 

A hexózok (szőlőcukor és gyü-

mölcscukor) nyílt láncú és gyűrűs 

konstitúciója [α- és β-D-glükóz, 

α- és β-D-fruktóz konfigurációja, 

konformációja]. A hexózok bioló-

giai jelentősége (di- és poliszacha-

ridok felépítése, fotoszintézis, elő-

fordulása élelmiszerekben, bioló-

giai oxidáció és erjedés és ezek 

energiamérlege, vércukorszint). 

[Cukrok foszfátésztereinek sze-

repe a sejtanyagcserében (vázlato-

san, néhány példa).] 

Egyszerű szénhidrátok szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkalmazása, [az 

optikai izomériájuk jelentőségé-

nek megértése]. 

M: Egyszerű kísérletek cukrok-

kal: cukor oldása vízben, benzin-

ben. Fehling-reakció és ezüsttü-

körpróba bemutatása glükózzal és 

fruktózzal. 

Szőlőcukor oxidációját bemutató 

más kísérlet (pl. kék lombik kísér-

let). 

Glükóztartalmú és édesítőszerrel 

készített üdítőital megkülönbözte-

tése (pl. tanulók által tervezett kí-

sérlettel). 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése kon-

denzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok és ennek szerkezeti 

oka. 

A maltóz, a cellobióz, a szacharóz 

és a tejcukor szerkezete (felépítő 

monoszacharidok, összegképlete 

[konstitúciója, konfigurációja, 

konformációja]) és biológiai je-

lentősége. 

A diszacharidok szerkezete és tu-

lajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása, [az opti-

kai izomériájuk jelentőségének 

megértése]. 

M: A Fehling-reakció vagy az 

ezüsttükörpróba bemutatása répa-

cukorral és maltózzal. 

A poliszacharidok A poliszacharidok szerkezete és 
 



A keményítő (amilóz és ami-

lopektin), a cellulóz, a glikogén 

[és a kitin] szerkezete, tulajdonsá-

gai, előfordulása a természetben. 

A keményítő jódpróbája és annak 

értelmezése. 

Jelentőségük: keményítő és gliko-

gén: tartalék tápanyagok, élelmi-

szerekben való előfordulásuk és 

szerepük, emésztésük. Cellulóz: 

növényi sejtfal, lenvászon, pamut, 

viszkóz műszál (természetes alapú 

műanyag), nitrocellulóz, papír, 

papírgyártás és környezetvédelmi 

problémái, növényi rostok szerepe 

a táplálkozásban. Kitin: gombák 

sejtfala, rovarok külső váza. 

A papír és a papírgyártás. 

Poliszacharid alapú ragasztók (pl. 

csiriz, stiftek, tapétaragasztók). 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: Egyszerű kísérletek po-

liszacharidokkal: keményítő-jód 

reakció, szín eltűnése melegítés 

hatására, keményítő és cellulóz ol-

dása, keményítőoldat (negatív) 

Fehling-rekciója és ezüsttü-

körpróbája, papír elszenesítése 

kénsavval. 

Információk cukrok jelentőségé-

vel kapcsolatban: izocukor és az 

invertcukor (pl. előállítás, felhasz-

nálás az élelmiszeriparban), méz, 

cukorgyártás, cukrok és édesítő-

szerek, fotoszintézis, növényi sejt-

fal, cukrok emésztése stb. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mono-, di- és poliszacharid, pentóz, hexóz. 

 

Tematikai egység Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, szubszti-

túció, aromás elektronrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aminok, az amidok és a nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. A tulajdonsá-

gaik, az előfordulásuk. a felhasználásuk és a biológiai jelentőségük, va-

lamint az élettani hatásuk megismerése, ezek egymással való kapcsola-

tának megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító ma-

gatartás kialakítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, [rendűség,] ér-

tékűség, 1–5 szénatomos aminok 

és az anilin elnevezése. Szerkezet 

és tulajdonságok. Sav-bázis tulaj-

donságok, vizes oldat kémhatása, 

sóképzés. 

Az aminok jelentősége (pl. festék-

, gyógyszer-, műanyagipar, ami-

nosavak, szerves vegyületek bom-

lástermékei, hormonok és ingerü-

letátvivő anyagok, kábítószerek). 

Az aminok szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása.  

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

A különböző [rendű] aminok ol-

vadás és forráspontjával, [bázis-

erősségével] vagy oldhatóságával 

kapcsolatos adatok elemzése, ösz-

szehasonlítása alkoholokkal, 

szénhidrogénekkel. 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-

vak, klorofill, hem, kar-

bamid. 



M: Aminocsoportot (is) tartal-

mazó, biológiailag fontos vegyü-

letekkel (pl. adrenalin, noradrena-

lin, dopamin, hisztamin, acetil-ko-

lin, morfin (Kabay János), amfeta-

min, metamfetamin, gyógyszerek) 

kapcsolatos információk. 

Az amidok 

Funkciós csoport és szerkezete 

[delokalizáció], 1–5 szénatomos 

amidok elnevezése, karbamid. 

Szerkezet és tulajdonságok. Sav-

bázis tulajdonságok, vizes oldat 

kémhatása, hidrolízis. [Származ-

tatás és előállítás.] 

A poliamidok (nejlon 66) [és az 

aminoplasztok (karbamidgyan-

ták)] szerkezete, előállítása tulaj-

donságai. A karbamid jelentősége, 

tulajdonságai, felhasználása (pl. 

kémiatörténeti jelentőség, vizelet-

ben való előfordulás, műtrágya, 

jégmentesítés, műanyaggyártás, 

biuret). 

Az amidok szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Az amidok olvadás- és forráspont-

jával vagy oldhatóságával kapcso-

latos adatok elemzése, összeha-

sonlítása hasonló moláris tömegű 

alkoholokéval, szénhidrogéneké-

vel. 

M: Biuret előállítása karbamid-

ból, biuret reakciója. 

Amidcsoportot (is) tartalmazó 

gyógyszerekkel (pl. paracetamol, 

penicillinek) vagy műanyagokkal 

kapcsolatos információk. 

A nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, tu-

lajdonságai (polaritás, hidrogén-

kötés lehetősége, halmazszerke-

zet, halmazállapot, vízoldhatóság, 

sav-bázis tulajdonságok, [bróm-

szubsztitúció]) és biológiai jelen-

tőség alapján. 

A piridin reakciója vízzel, savak-

kal, [brómmal. A pirrol reakciója 

nátriummal és brómmal]. 

Jelentőségük (vázlatosan): pl. B-

vitaminok, alkoholdenaturálás 

(régen), nukleinsav bázisok alap-

vázai, indolecetsav (auxin), in-

digó, hemoglobin, klorofill, hem, 

hisztidin, húgysav, koffein, teofil-

lin, gyógyszerek. 

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Szerves festékekkel, dohány-

zással (nikotinnal), kábítószerek-

kel, gyógyszerekkel vagy élő szer-

vezetben előforduló heterocikli-

kus vegyületekkel kapcsolatos in-

formációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin és purin váz, poliamid. 

 

Tematikai egység Aminosavak és fehérjék Órakeret 



3 óra 

Előzetes tudás Amino- és karboxilcsoport, karbonsav és amin, sav-bázis reakciók, 

amidcsoport, biuret-reakció, katalízis, aktiválási energia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aminosavak, a peptidek, a fehérjék szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti kapcsolatok megértése. Az előfordulásuk és a biológiai jelentősé-

gük ismerete. Az enzimek szerkezete, tulajdonságai és az enzimatikus 

folyamatok elemzése. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminosavak 

Az aminosavak elnevezése, szer-

kezete. Funkciós csoportok, 

ikerionos szerkezet és következ-

ményei. Tulajdonságaik bemuta-

tása (a glicin példáján keresztül). 

Az aminosavak amfotériája, só-

képzése (nátrium-hidroxiddal és 

sósavval). 

Az aminosavak jelentősége (váz-

latosan): pH-stabilizálás, ingerü-

let-átvitel (γ-amino-vajsav), fehér-

jeépítés. 

Az aminosavak szerkezete és tu-

lajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: γ-amino-vajsavval (GABA), 

γ-hidroxi-vajsavval (GHB) és γ-

butirolaktonnal (GBL) kapcsola-

tos információk. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

szerkezete és tulajdon-

ságai, peptidkötés, en-

zimek működése, he-

moglobin 

A fehérjeépítő aminosavak 

Az α-aminosavak szerkezete [és 

optikai izomériája], csoportosítása 

az oldallánc alapján: apoláris (gli-

cin, alanin), poláris semleges (sze-

rin), savas (glutaminsav), bázikus 

(lizin), kéntartalmú (cisztein) és 

aromás (tirozin) aminosavak. 

Az α-aminosavak jelentősége: fe-

hérjék építőegységei, egyéb jelen-

tőségük pl. ingerületátvitel (gluta-

minsav), gyógyszerek (acetil-cisz-

tein), ízfokozók (nátrium-gluta-

mát), hormonok (tiroxin). 

A fehérjeépítő aminosavak általá-

nos képletének, az általános képlet 

és a konkrét molekulák kapcsola-

tának megértése [az optikai izo-

mériáról tanultak alkalmazása az 

aminosavakra]. 

Fehérjeépítő aminosavak csopor-

tosítása több szempont alapján 

(megadott képletek felhasználásá-

val). 

M: A fehérjeépítő aminosavak 

képletének bemutatása oldallánc 

jellege szerinti csoportosításban. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és 

szerkezete (Emil Fischer). Di-, tri- 

és polipeptidek, fehérjék. A fehér-

jék szerkezeti szintjei (Sanger, 

Pauling) és a szerkezetet stabili-

záló kötések. 

Az egyszerű és az összetett fehér-

Peptidek szerkezete és tulajdonsá-

gai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Képlettel is megadott aminosa-

vakból álló peptid szerkezetének 

leírása. 

A fehérjék szerkezetét bemutató 

ábrák, modellek, képek vagy ani-

mációk értelmezése, elemzése, 



jék. Fehérjék hidrolízise, emész-

tés. 

A fehérjék stabilitása. Denaturá-

ció, koaguláció. Kimutatási reak-

ciók (biuret- és xantoprotein-reak-

ció jelenség szinten). 

A polipeptidek biológiai jelentő-

sége: enzimek [az enzimkatalízis 

részecskeszintű magyarázata, en-

zimek szerepe a biokémiai folya-

matokban], szerkezeti fehérjék 

(keratin, gyapjú), izommozgás 

(aktin és miozin), szállítófehérjék 

(hemoglobin), immunglobulinok, 

fehérjék a sejthártyában, peptid-

hormonok (inzulin), tartalék táp-

anyagok (tojásfehérje). Az aszpar-

tam. 

és/vagy készítése. 

M: Tojásfehérjével kapcsolatos 

vizsgálatok: kicsapási reakciók 

(pl. könnyű- és nehézfémsókkal, 

tömény alkohollal, savval, a hő-

mérséklet növelésével), xantopro-

tein- és biuretreakció. 

Fehérjék szerkezetével vagy jelen-

tőségével kapcsolatos informá-

ciók (pl. zselatin élelmiszer-ipari 

felhasználása, molekuláris gaszt-

ronómia, haj dauerolása, enzim-

működés, izommozgás folyama-

tai, tudománytörténeti szövegek). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aminosav, α-aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, enzim, szerkezeti 

szint. 

 

Tematikai egység Nukleotidok és nukleinsavak 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Purin- és pirimidinváz, ribóz, dezoxiribóz, foszforsav, hidrolízis, fehérjék 

szerkezete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A nukleotidok és a nukleinsavak szerkezete és tulajdonságai közötti kap-

csolat ismerete, megértése. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció kö-

zötti kapcsolat megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A nukleotidok 

A nukleotid név magyarázata, a 

nukleotidok csoportosítása 

(mono-, di-és polinukleotidok), a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az ATP sematikus szerkezete, 

építőegységei, biológiai jelentő-

sége. 

A nukleotidok szerkezete és tulaj-

donságai, valamint biológiai funk-

cióik közötti kapcsolat megértése. 

ATP szerkezetének elemzése 

és/vagy lerajzolása (az alapegysé-

gek képleteinek ismeretében). 

M: Információk az ATP biológiai 

jelentőségéről (képződéséről, fel-

használásáról, hidrolízis energeti-

kájáról stb.) 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koenzi-

mek, nukleotidok, ATP 

és szerepe, öröklődés 

molekuláris alapjai, 

mutáció, fehérjeszinté-

zis. 

A nukleinsavak 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, elő-

fordulása és funkciója a sejtekben. 

A cukor-foszfát lánc szerkezete, 

pentózok és bázisok az RNS-ben 

A nukleinsavak szerkezete és tu-

lajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolatok 

megértése. 

M: A DNS szerkezetével annak 

felfedezésével, mutációkkal vagy 



és a DNS-ben, bázispárok, Wat-

son–Crick-modell. 

A DNS, az RNS és fehérjék sze-

repe a tulajdonságok kialakításá-

ban, DNS és RNS kémiai szerke-

zetének kapcsolata a biológiai 

funkcióval (vázlatosan). 

kémiai mutagénekkel, a fehérje-

szintézis menetével, genetikai ma-

nipulációval kapcsolatos informá-

ciók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-modell. 

 

Tematikai egység Szerves kémiai számítások 
Órakeret 

(10 óra)14 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a képlet mennyiségi jelentése, kémiai 

reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro törvénye, gáztörvé-

nyek, egyensúlyi állandó, oldatok összetétele, koncentrációja, hő, képző-

déshő, reakcióhő, Hess-tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szerves kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása számítási fel-

adatokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Mértékegységek 

szakszerű és következetes használata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves vegyületek képletének 

meghatározása 

Tömegszázalékos összetel, általá-

nos képlet, moláris tömeg, égetés-

kor keletkező gázkeverék összeté-

telének vagy ismert kémiai átala-

kulás során keletkező anyagok 

mennyiségének ismeretében isme-

retlen összegképlet meghatáro-

zása, lehetséges izomerek meg-

adása, választás az izomerek közül 

tulajdonságok alapján. 

Biológia-egészségtan: 

felépítő és lebontó fo-

lyamatok energetikája. 

 

Fizika: fizikai mennyi-

ségek, mértékegysé-

gek, átváltás, gáztörvé-

nyek, hőtani alapfogal-

mak.  

 

Matematika: egyenlet 

írása szöveges adatok-

ból, egyenletrendezés. 

Gázkeverékekkel kapcsolatos szá-

mítások 

Gázkeverékek tömeg- és térfogat-

százalékos összetételével, átlagos 

moláris tömegével [és relatív sűrű-

ségével] kapcsolatos feladatok. 

Oldatokkal kapcsolatos számítá-

sok 

Szerves vegyületeket tartalmazó 

oldatokkal kapcsolatos feladatok 

oldhatósággal, oldatkészítéssel, 

százalékokkal (tömeg, térfogat, 

anyagmennyiség) és koncentráci-

ókkal (anyagmennyiség és tö-

meg). Oldatokkal kapcsolatos is-

meretek alkalmazása más típusú 

                                                           
14 Ez az órakeret az éves órakeret része, és a feladatok annál a témakörnél szerepelnek, amelyhez a feladat 

szövege kapcsolódik. Csak számolási feladatok megoldása témájú órák tartása módszertani megfontolások miatt 

nem javasolt. A zárójelben megadott óraszám tájékoztató jellegű és az előző részek tartalmazzák azt. 



(pl. sztöchimetriai) feladatokban. 

Reakcióegyenlettel kapcsolatos 

feladatok 

Reakcióegyenlet mennyiségi je-

lentésének felhasználásával meg-

oldható szerves kémiai feladatok. 

Termokémiai feladatok Számítások képződéshő, reak-

cióhő és Hess-tétel alapján. [Kö-

tési energia felhasználása termo-

kémiai számításokban.] 

[Kémiai egyensúly] [Egyensúlyi állandó, egyensúlyi 

összetétel, átalakulási százalék 

számítása szerves anyagokat is 

tartalmazó egyensúlyi folyamatok 

alapján.] 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldat koncentráció, egyenlet mennyiségi je-

lentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

négy évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismerje az anyag szerkezetének és tulajdonságainak leírásához 

használt alapvető modelleket, fogalmakat és törvényszerűségeket (a koráb-

ban megismerteken túl: izotóp, az elektronburok szerkezetét megszabó tör-

vények és ezek kapcsolata a periódusos rendszerrel, elsőrendű kémiai kö-

téssel és/vagy másodlagos kölcsönhatásokkal felépülő halmazok modelljei 

és az anyagi rendszerek fontosabb típusai, reakciósebesség, reakcióhő, ké-

miai egyensúly, reakciótípusok, pH, sav és bázis Brønsted szerint, oxidá-

lószer és redukálószer). 

Ismerje a legfontosabb szerves vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, cso-

portosítását, előállítását, jelentőségét (a mindennapokban, a vegyipari fo-

lyamatokban és az élő szervezetek működésében). 

Ismerje a kémikusok által az anyag szerkezetének és tulajdonságainak 

megismerése során alkalmazott egyszerűbb módszereket és a gazdasági 

szempontból legfontosabb szerves vegyipari technológiai folyamatokat, 

valamint ezeknek az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt ha-

tásait is. 

Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 

Értse a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggéseket, az alkalmazott 

modellek és a valóság kapcsolatát. 

Értse a kémiai elemek tulajdonságainak periodikus változását. 

Értse az anyagi világ kémiai szerveződési szintjeit, valamint a fizikai és 

biológiai szereveződési szintek kapcsolatát a kémiai szerveződési szintek-

kel.  

Értse a szerves vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságot 

meghatározó szerepét. A tanult, biológiai szempontból fontos vegyületek 

esetében értse a kémiai szerkezet és a biológiai funkció közötti összefüg-

géseket. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete 

és kölcsönhatásaik alapján. 

Tudja alkalmazni a megismert törvényszerűségeket összetettebb problé-

mák és számítási feladatok megoldása során, számára ismeretlen reakciók 

egyenleteinek leírásában, újonnan megismert modellek elemzésében.  



Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus 

felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli össze-

foglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség előtt is 

bemutatni. 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátá-

sára, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és 

ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló hipo-

téziseket. 

A fenntarthatóság érdekében vállaljon aktív szerepet környezete védelmé-

ben. 

 

Tematikai egység Kémia körülöttünk és bennünk 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
A természetes és az ember által alkotott környezetet, valamint az élő 

szervezetet felépítő kémiai anyagokról, a belőlük létrejövő rendszerekről 

és az ezekben zajló folyamatokról korábban szerzett tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgyban korábban elsajátított ismeretek ismétlése, rendsze-

rezése. Kapcsolatok keresése a kémiában megszerzett tudás és a minden-

napi élet jelenségei között. A kémiatudás alkalmazási lehetőségeinek fel-

tárása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Kémia a környezetünkben 

Természetes és épített környeze-

tünk tárgyainak, jelenségeinek és 

folyamatainak kapcsolata a ké-

miai tanulmányok során megis-

mert témakörökkel és elsajátított 

tudással. Az életünk kényelmét és 

biztonságát szolgáló anyagok, 

szolgáltatások létrejöttének ké-

miai háttere. 

 

Kémia a szervezetünkben 

Az emberi test molekuláinak, bio-

kémiai folyamatainak, valamint a 

homeosztázis fenntartásához fel-

venni, illetve kiválasztani szüksé-

ges anyagok tulajdonságainak és a 

biogeokémiai ciklusoknak a kap-

csolata a kémiai tanulmányok so-

rán megismert témakörökkel és az 

elsajátított tudással.  

M: Minél több gyakorlati példa 

gyűjtése és a kémia egyes terüle-

teihez kapcsolt módon való rend-

szerezése (pl. közös gondolkodás, 

ötletek gyűjtése, fogalomtérkép 

készítése, csapatverseny).15 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kémia központi szerepe, homeosztázis. 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 



 

Tematikai egység A kémia előtt álló nagy kihívások (Témahetek: fenntart-

hatóság, pénz7) 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A levegő- és víztisztaságról, élelmiszerbiztonságról, energiagazdálko-

dásról, hulladékgyűjtésről és -hasznosításról, nyersanyagokról és gyógy-

szerekről korábban szerzett tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiatudás szintetizálása a fizika és a biológia tantárgyban megszer-

zett tudással. A Föld nyersanyag- és energiakészleteinek áttekintése, al-

ternatívák és lehetőségek mérlegelése. Egyensúlykeresés a természeti ér-

tékek megőrzése és a gazdaságosság között, ésszerű kompromisszumok 

elfogadása, szemléletformálás. A felelős állampolgári magatartás kiala-

kítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Hogyan biztosítható mindenki 

számára tiszta levegő? 

A tiszta levegő összetétele, a leve-

gőszennyezés forrásai, a szennye-

zőanyagok típusai és hatásaik. A 

levegőszennyezésre vonatkozó 

jogi szabályozás, határértékek. 

Szén-dioxid-kvóta. A levegő-

szennyezés csökkentésének lehe-

tőségei. Mit tegyünk a felgyü-

lemlő szén-dioxiddal? 

Ismerkedés a levegő szennyezését 

mérő analitikusok munkájával.  

M: A tiszta és a szennyezett le-

vegő összetételével kapcsolatos 

kísérletek. Az üvegházhatás pozi-

tív és negatív hatásainak összeve-

tése. A globális éghajlatváltozások 

lehetséges okai, az antropogén ha-

tások részesedésére vonatkozó kü-

lönféle becslések. A szén-dioxid-

kvóta gazdasági és politikai vonat-

kozásai. Az 1953-as londoni 

szmog és az 1956-os angliai 

„tiszta levegő” törvény. A London 

és Los Angeles típusú füstköd ösz-

szehasonlítása. A halogénezett 

szénhidrogének (CFC-k) ózon-

bontó hatásának felderítése, nem-

zetközi összefogás a CFC-k visz-

szaszorítása érdekében. A gépko-

csi-katalizátorok hatása a kipufo-

gógázok összetételére. 

Biológia-egészségtan: 

légzés, szmog, savas 

eső, ózonlyuk élettani 

hatásai. 

 

Fizika: üvegházhatás, 

hőerőgépek. 

 

Földrajz: éghajlatvál-

tozás. 

Hogyan biztosítható mindenki 

számára tiszta ivóvíz? 

A tiszta ivóvíz összetétele, a víz-

szennyezés forrásai, a szennyező-

anyagok típusai és hatásaik. A víz-

szennyezésre vonatkozó jogi sza-

bályozás, határértékek. A víz-

szennyezés csökkentésének lehe-

tőségei. Vízkészletek, víztisztítási 

módszerek. Indulnak-e majd fegy-

verekkel vagy gazdasági területen 

Ismerkedés a vizek szennyezését 

mérő analitikusok munkájával.  

M: A tiszta és a szennyezett víz 

összetételével kapcsolatos kísérle-

tek. Vízanalitikai mérések (pl. vál-

tozó keménység mérése sav-bázis 

titrálással, állandó keménység mé-

rése komplexometriásan, klo-

ridion-tartalom kimutatása és mé-

rése argentometriásan, vastarta-

lom kimutatása és kolorimetriás 

Biológia-egészségtan: 

vizes élőhelyek, vízi 

élőlények, a vízszeny-

nyezés hatásai. 



vívott háborúk a tiszta ivóvízért? vagy fotometriás meghatározása). 

A „tiszta” és a szennyezett víz ösz-

szehasonlítása kémiai (pl. gyors-

tesztekkel) és ökológiai szempont-

ból. Az ipari, mezőgazdasági és 

kommunális vízszennyezés bemu-

tatása konkrét példákon keresztül 

(pl. gyógyszer-, fogamzásgátló- és 

drogmaradványok megjelenése és 

hatása a természetes vizekben). A 

szennyvizek veszélyessége a kon-

centráció és a szennyezőanyag mi-

nősége függvényében. Víztisztító 

üzemek felépítése és működése. A 

légkör növekvő szén-dioxid-kon-

centrációjának hatása az óceánok 

élővilágára. 

Hogyan biztosítható mindenki 

számára elegendő egészséges 

élelmiszer? 

A világ népességének növeke-

dése, élelmezési problémák és 

megoldási lehetőségeik. A talaj 

összetétele, talajfajták és jellem-

zőik. A talajjavítás módszerei, a 

műtrágyák összetétele, alkalma-

zási módja, a műtrágyázás elő-

nyei és hátrányai. A talajszennye-

zés forrásai, a szennyezőanyagok 

típusai. Növényvédő szerek alkal-

mazásának előnyei és hátrányai. 

Növényvédő szerek munka-

egészségügyi és élelmezés-egész-

ségügyi várakozási ideje. A növé-

nyi és állati fehérjék aminosav-

összetételének összehasonlítása. 

Az egészséges és a beteg szerve-

zet táplálékigénye. Egészséges-e 

a vegetarianizmus? Élelmiszerek 

adalékanyagai. Kik és miért állít-

ják, hogy karcinogén az aszpar-

tám? 

Ismerkedés az élelmiszer-analiti-

kusok munkájával. 

M: Talajvizsgálatok (pl. víztarta-

lom mérése, kalcium-karbonát-

tartalom becslése). A növények 

„hiánybetegségei”, adott összeté-

telű talaj műtrágyaigényének ki-

számítása. Súlyos környezeti ka-

tasztrófát okozó talajszennyezési 

esetek, értékelésük a szennyezés 

forrása és hatása alapján. Inszek-

ticidekkel kapcsolatos híres ese-

tek (pl. a DDT pozitív és negatív 

hatásai). Ételallergiák és diétás ét-

rendek. Élelmiszer-adalékanya-

gok csoportosítása, E-számok. 

Élelmiszer-analitikai vizsgálatok 

(pl. élelmiszerek sótartalmának 

kimutatása, meghatározása). Vér-

alkoholszint mérése régen és ma.  

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, tápanyag. 

 

Fizika: energiamegma-

radás. 

 

Földrajz: népességnö-

vekedés, talajfajták, ta-

lajjavítás 

Hogyan biztosítható mindenki 

számára elegendő energia? 

Az energiával kapcsolatos meny-

nyiségi szemlélet fejlesztése, az 

energiaátalakítások hatásfokának 

(energiadisszipáció) és járulékos 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások által szolgáltatott 

energia mennyiségeinek összeve-

tésével kapcsolatos számolási fel-

adatok. A kiegyensúlyozott véle-

ményalkotás és a racionális dön-

Biológia-egészségtan: 

ATP, ökológiai láb-

nyom. 

 

Fizika: a termodina-

mika I. és II. főtétele, 



hatásainak (szennyezések) össze-

kapcsolása, az egyes energiahor-

dozók és -források előnyeinek és 

hátrányainak mérlegelése. Alter-

natív energiaforrások. A technikai 

fejlődéssel rohamosan növekvő 

energiafelhasználás áttekintése. 

Az energia tárolásának és szállítá-

sának problémái (galvánelemek, 

akkumulátorok, tüzelőanyag-cel-

lák). [Ökológiai lábnyom.]16 

téshozatal képességének kialakí-

tása a különféle energiaforrások 

közötti választás és az energiata-

karékosság terén. 

M: A tűz megjelenése a mitológi-

ában (Prométheusz); a tűz mint 

jelkép. Az égés felhasználása: sü-

tés, főzés, melegítés, éghető hulla-

dékok megsemmisítése, fémek 

megmunkálása. Égéssel és az 

energia tárolásával kapcsolatos kí-

sérletek. A benzin minőségének 

javítása régen és ma (ólom-tetra-

etil, más adalékanyagok, izomeri-

zálás). A nukleáris és a fosszilis 

energiatermelés költségeinek és 

kockázatainak összehasonlítása. A 

bioetanol és biodízel előnyei és 

hátrányai. Az energiafelhasználás 

formáinak összehasonlító elem-

zése. [Az ökológiai lábnyom becs-

lésének módszerei.] 

energiaforrások, ener-

giahordozók, ökológiai 

lábnyom. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: görög mitológia. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: az energia-

igény politikai vonat-

kozásai. 

Hogyan szabadulhatunk meg a 

hulladékoktól? 

A hulladékok típusai. A háztartás-

ban keletkező, környezetre veszé-

lyes hulladékok fajtái. A hulladé-

kok újrahasznosításának házi és 

ipari lehetőségei, lehetséges ösz-

tönzői. A szelektív hulladékgyűj-

tés elvi és gyakorlati kérdései. A 

kommunális hulladékok szakszerű 

elhelyezése és feldolgozása. A 

műanyagokkal, biológiai lebomlá-

sukkal, újrahasznosításukkal, fel-

használásukkal és előállításukkal 

kapcsolatos problémák. Mit te-

gyünk a műanyag hulladékokkal? 

Felelős magatartás a keletkező 

hulladékok mennyiségének csök-

kentése, illetve a hulladékok keze-

lése terén, a fenntarthatóságot 

szolgáló egyéni szokások kialakí-

tása. 

M: Szelektív hulladékgyűjtés nyo-

mon követése a lakókörnyezetben. 

Újrahasznosított, ill. újrahaszno-

sítható, környezetbarát termékek 

és jelöléseik, a hazai és az európai 

gyakorlat összehasonlítása. Infor-

mációk a biológiai úton lebontható 

polimerek előnyeiről és hátrányai-

ról.  

Biológia-egészségtan: 

lebontó folyamatok. 

Honnan lesz elegendő nyersanyag 

az ipar számára? 

A földkéreg kincsei: kőzetek, ás-

ványok, ércek és felhasználásuk. 

A nyersanyagkészletek kimerü-

lése. Stratégiai készletek. Újra-

hasznosítás. 

Takarékos anyagfelhasználási 

szokások kialakítása. Kőzetek, ás-

ványok, ércek összetételére és a 

belőlük előállítható termékek 

mennyiségére vonatkozó számítá-

sok. A fémek, a műanyagok, a pa-

pír nyersanyagokként való újra-

Földrajz: kőzetek, ás-

ványok, ércek, nyers-

anyagkészletek. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a nyers-

anyagigény politikai 

                                                           
16 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



hasznosításának lehetőségei, gaz-

daságossága (modellszámítások a 

nyersanyagárak, az élőmunka- és 

az energiaigény, illetve a környe-

zetterhelés figyelembevételével). 

M: Térképek készítése a Föld 

nyersanyagkészleteiről, a szűk ke-

resztmetszetek politikai és gazda-

sági vonatkozásainak megvita-

tása. Acélok és egyéb ötvözetek 

összetétele és tulajdonságai. 

vonatkozásai. 

Hogyan lehet meggyógyítani a 

betegségeket? 

A gyógyszergyártás történetének 

fordulópontjai. Természetes ható-

anyagok és a gyógyszeripar fejlő-

dése. Helyes gyógyszerfogyasz-

tási szokások. Nagy sikerek és 

nagy kudarcok. Gyógyszermole-

kulák tervezése és szerkezetmeg-

határozása. A gyógyszer bejutása 

és működése az élő szervezetben. 

Hány évig tart, és mennyibe kerül 

egy gyógyszer kifejlesztése? 

Ismerkedés a gyógyszervegyész 

munkájával.  

M: Érdekes és tanulságos esetek a 

gyógyszergyártás történetéből (pl. 

aszpirin, antibiotikumok, szteroi-

dok, thalidomid, kombinatorikus 

kémia). Antibiotikum-reziszten-

cia. Hatékony (ED50) és halálos 

(LD50) dózis. A gyógyszerek elő-

állításához, szerkezetük vizsgála-

tához és összetételük meghatáro-

zásához kapcsolódó kísérletek és 

mérések (pl. aszpirin előállítása és 

vizsgálata vékonyréteg-kromato-

gráfiával, aszpirintartalom megha-

tározása sav-bázis titrálással, C-

vitamin meghatározása jodometri-

ásan, szerves funkciós csoportok 

kimutatási reakciói, különféle ész-

terek előállítása a kombinatorikus 

kémia elvének alkalmazásával). 

Biológia-egészségtan: 

egészség, betegség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezet- és élelmiszer-analitika, szén-dioxid-kvóta, minőségbiztosítás, 

tüzelőanyag-cella, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék, újrahasz-

nosítás, stratégiai nyersanyagkészlet. 

 

Tematikai egység Az érettségi követelmények által előírt kísérletek és kí-

sérletelemző feladatok gyakorlása 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Az érettségi követelmények által előírt kísérletek elvégzéséhez és magya-

rázatához szükséges ismeretek, készségek és képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és ké-

pességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai kísérletek 

és vizsgálatok megtervezésekor, végrehajtásakor és magyarázatakor, A 

szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos megfigyelés, vala-

mint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének gyakorlása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 



A kémia érettségi követelményei-

nek megfelelő ismeretek 

A kémia tantárgy érettségi köve-

telményekben szereplő tananyaga. 

A kémia tantárgyban tanultak is-

métlése, rendszerezése és alkal-

mazása a kémia érettségi szóbeli 

vizsgájának követelményei sze-

rint. 

M: 

Nem elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi köve-

telményei által aktuálisan előírt 

nem elvégzendő érettségi kísérlet 

megtekintése tanári kísérletként 

vagy felvételről, jegyzőkönyv ké-

szítése (kísérlet, tapasztalat, ma-

gyarázat). 

 

Elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi köve-

telményei által aktuálisan előírt el-

végzendő érettségi kísérlet önálló, 

szabályos kivitelezéssel történő 

végrehajtása, jegyzőkönyv készí-

tése (kísérlet, tapasztalat, magya-

rázat). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 

Tematikai egység Az érettségi követelmények által előírt számítási felada-

tok gyakorlása 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Az érettségi követelmények által előírt számítási és problémamegoldó 

feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és ké-

pességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai számítási 

feladatok megoldásakor. A problémamegoldás lépéseinek gyakorlása 

konkrét kémiai tárgyú feladatok vonatkozásában. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia érettségi feladattípusai. 

A kémia érettségi követelményei-

ben szereplő számítási és egyéb 

(problémamegoldó) feladatok. 

A kémia érettségi követelményei 

által aktuálisan előírt számítási és 

egyéb (problémamegoldó) fel-

adattípusok ismétlése és gyakor-

lása. 

M: Csoportos és egyéni feladat-

megoldó versenyek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A számolási feladatokhoz kapcsolódó összes fontos fogalom. 



 

  



FAKULTÁCIÓS CSOPORT, 11-12. ÉVFOLYAM 

A tantárgy heti óraszáma: 3+ 4 

11–12. évfolyam  

A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek megfelelő mélységben tartalmazza a 

11. évfolyamon a szervetlen kémiai ismereteket, valamint a mindezekhez kapcsolható számítási 

feladatok típusait. Itt is szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és 

fejlesztési követelmények, amelyekről a konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a 

tanár dönt. Ezek többségére azonban szükség van az emelt szintű kémia érettségi vizsgán való 

eredményes szerepléshez. 

Az elektrokémiai ismeretek ezen évfolyamon való elsajátításának az az előnye, hogy ez 

jó alkalmat teremt a redoxireakciók ismétlésére, illetve a megszerzett tudás ezen az évfolyamon 

fel is használható a szervetlen elemek és vegyületek tulajdonságainak, előállításának és felhasz-

nálásának tanulásakor. A korábban elsajátított anyagszerkezeti ismereteket áttekintő fejezet 

után a fémek és vegyületeik következnek - az általános jellemzésüket követően a periódusos 

rendszer mezői szerint haladva történik. Ezt követik a nemfémes elemek és vegyületeik (kezdve 

a nemesgázokkal és a hidrogénnel, majd főcsoportonként jobbról balra haladva a periódusos 

rendszerben). A szigorú logika alapján való tárgyalást a sok érdekes gyakorlati alkalmazásnak, 

valamint a rendkívül változatos oktatási módszereket és szemléltetési módokat felmutató meg-

közelítésnek kell élvezetessé tennie. 

A 11.-12. évfolyamának kémia tanterve a 9–10. osztályban tanult ismeretek összegyűj-

tésére, rendszerezésére épül; a mindennapi élet anyagai, jelenségei és tevékenységei köré cso-

portosítva, interdiszciplináris szemléletet követve. Ehhez kapcsolódva pályaorientációs és 

szemléletformáló céllal megjelennek a kémia legfontosabb eredményei, a kémiatörténet tanul-

ságai, a jelenben dolgozó kémikusok munkája és a jövő nagy kihívásai is. Felhívja a figyelmet 

a vegyipar potenciálisan káros hatásaira, de arra is, hogy ezek elhárítására is csak a jól képzett 

kémikusok képesek. 

Az M betűvel jelölt módszertani ajánlások és egyéb ötletek, tanácsok között ezen az 

évfolyamon is sokféle érdekes téma szerepel. A tankönyvek írói és a tanárok ezek közül az 

aktuális igények és lehetőségek szerint választhatják ki azokat, amelyek tárgyalása során meg-

valósulhat az előírt követelmények teljesítése, de a kerettanterv által javasolt tartalmak elsajá-

títása teljesen más módokon is történhet. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési mód-



szerek megválasztásakor azonban feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást megenge-

dőket. A projektmunkák, prezentációk, versenyek, laboratóriumi mérések és az érettségi kísér-

letek gyakorlása során a tanulóknak is kísérletezniük kell. A bemutatott és a tanulók által el-

végzett kísérletek, mérések, laboratórium- vagy üzemlátogatások kiválasztásába és megterve-

zésébe célszerű bevonni magukat a tanulókat is. Meg kell követelni, hogy minden tevékeny-

ségről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, prezentáció, poszter, online összefoglaló (wiki, blog, 

honlap) vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk megőrzésére és fel-

idézésére alkalmas. 

11. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

I. 
Az anyagszerkezeti és általános kémiai ismeretek bővítése 

(39 óra) 
 

1. Az atomok szerkezete 5 óra 

2. Kémiai kötések  8 óra 

3. Anyagi rendszerek 26 óra 

4. Termokémia, reakciókinetika, egyensúly 20 óra 

5. Sav-bázis reakciók 15 óra 

6. Redoxifolyamatok 5 óra 

7. Elektrokémia 8 óra 

II. A szervetlen kémiai ismeretek bővítése_(1) (15 óra)  

. A fémek és vegyületeik 10 óra 

 Szervetlen kémiai számítások  5 óra 

 Témahetek: fenntarthatóság, pénz7 6 óra 

Összesen 108 óra 

 

Tematikai egység Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 
Órakeret 

5 óra 



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

vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró modellek 

alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, 

az izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik megismerése. A 

relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata számítási 

feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgáz-elektron-

szerkezet értelmezése. A periódusos rendszer atomszerkezeti alapjainak 

megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus 

váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való összefüggések 

alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Tudománytörténet 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések, a változásukat elő-

idéző kísérleti tények és a belőlük 

levont következtetések (Démokri-

tosz, Arisztotelész, Dalton, 

Thomson, Rutherford, Bohr, 

Chadwick, Schrödinger, Heisen-

berg). Az elemek jelölésének vál-

tozása (Berzelius). 

Az anyag részecsketermészetével 

kapcsolatos előzetes ismeretek át-

tekintése, összegzése, kibővítése, 

a részecskeszemlélet megerősí-

tése. 

M17: Az anyag részecsketermé-

szetének bizonyítása pl. az abszo-

lút alkohol és víz elegyítésekor 

bekövetkező térfogatcsökkenés-

sel; ennek modellezése egy na-

gyobb és egy kisebb szemcséjű 

anyag (pl. bab és mák) keverésé-

vel. Műszerekkel (pl. elektron-

mikroszkóppal, atomerő-mikro-

szkóppal és/vagy pásztázó alagút-

mikroszkóppal) készült felvételek 

bemutatása az atomokról, ill. ato-

mokból kirakott alakzatokról. 

Fizika: Thomson, 

Rutherford, Bohr, a 

Bohr-modell és a 

Rutherford-modell ösz-

szehasonlítása, az atom 

szerkezete, színképek. 

Az atomot felépítő elemi részecs-

kék 

A proton, neutron és elektron ab-

szolút és relatív tömege, töltése. 

Az atommag és az elektronburok 

méretviszonyai. Kölcsönhatások 

az atomban, elektrosztatikus erő 

[és magerő]18. 

A protonok, neutronok és elektro-

nok számának megállapítása a 

semleges atomban. [Az atomma-

got alkotó protonok és neutronok 

összesített tömegének kiszámítása 

és összevetése az atommag töme-

gével, a különbség összefüggése a 

magerőkkel.] 

 

Fizika: tömeg, sűrűség, 

elektromos töltés, Cou-

lomb-törvény, erő. 

Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, izotópok 

[A relatív atomtömeg kiszámítása Biológia-egészségtan: 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
18 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



és jelölésük. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár), az 

izotópok előfordulása és alkalma-

zási területei (C-14 módszer, K-

Ar módszer, Hevesy György, Szi-

lárd Leó, Teller Ede). Az anyag-

mennyiség és mértékegysége, a 

mól mint az SI mértékegységrend-

szer része. 

az izotópok gyakoriságának isme-

retében.] A moláris tömegek kap-

csolata a relatív atomtömegekkel, 

megadásuk, illetve kiszámításuk 

elemek és vegyületek esetében. 

 

izotópos kormeghatá-

rozás, a radioaktivitás 

hatása az élő szerveze-

tekre. 

 

Fizika: sugárvédelem, 

atomenergia, radioakti-

vitás, magreakciók, 

alfa-, béta-, gamma-su-

gárzás, neutron, fele-

zési idő 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: eltérő 

tudósítások a ugyanar-

ról az eseményről. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: II. világháború; az 

ötvenes-nyolcvanas 

évek nemzetközi politi-

kája, a tudósok felelős-

sége. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és hullám-

természete. A pályaenergiát befo-

lyásoló tényezők, elektronhéj, al-

héj. Alapállapot és gerjesztett álla-

pot. Az elektronok elektronfelhő-

ben való elhelyezkedését megha-

tározó törvények és az elektron-

szerkezet megjelenítési módjai. A 

párosítatlan elektronok jelentő-

sége a reakciókészség szempont-

jából (szabad gyökök [és hatásuk 

az élő szervezet molekuláira]).  

Az egyes atomok elektronszerke-

zetének felírása, különböző meg-

jelenítési módok (pl. cellás ábrá-

zolás) használatával. 

M: Lángfestés különféle fémek 

ionjaival. Információk a tűzijáté-

kok színeit okozó ionokkal kap-

csolatban. [Gyökfogók élettani 

hatásának modellezése (pl. vörös-

hagyma-reszelék hatása oszcilláló 

reakciókban).] 

Fizika: energia, ener-

giaminimum, elektron-

héj, Pauli-elv, állóhul-

lám. 

A periódusos rendszer 

A periódusos rendszer története 

(Mengyelejev) és az elemek peri-

odikusan változó tulajdonságai-

nak elektronszerkezeti okai (vegy-

értékelektronok száma – csoport, 

elektronhéj – periódus, alhéj – 

mező). A nemesgáz-elektronszer-

kezet, a telített héj és alhéj energe-

tikai stabilitása, az oktettszabály. 

Elektronegativitás, [ionizációs 

Az elemek rendszáma, elektron-

szerkezete, és reakciókészsége kö-

zötti összefüggések megértése és 

alkalmazása. 

M: Az azonos csoportban lévő 

elemek tulajdonságainak összeha-

sonlítása (pl. halogének sóképző 

hajlama bizonyítására végzett kí-

sérletek). Az elektronok leadá-

sára, ill. felvételére való hajlam 

periódusokon, ill. sorokon belüli 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, elekt-

romos vonzás, taszítás, 

ionizációs energia. 



energia, elektronaffinitás]. Az ato-

mok és ionok méretének változása 

a csoportokban és a periódusok-

ban. 

változásának szemléltetése kísér-

letekkel (pl. a nátrium, kálium, 

magnézium és kalcium vízzel való 

reakciójának összehasonlítása, il-

letve az egyes halogének és halo-

genidionok közötti reakciók, vagy 

a reakciók hiányának értelme-

zése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

tömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj, alhéj, 

gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgáz-elektronszerke-

zet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

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

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

dik jól” elv, a hidroxidion, karbonátion, hidrogén-karbonát-ion, nitrátion, 

foszfátion, szulfátion által képzett vegyületek képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak magya-

rázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai alapján. 

A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében. A mole-

kulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket alakító té-

nyezők hatásának megértése. A molekulák polaritását meghatározó té-

nyezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a másodlagos köté-

sek erőssége közötti összefüggések megértése. Az atomok közötti köté-

sek típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb, egyér-

telmű példákon a periódusos rendszer használatával. A kristályrácstípu-

sok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő részecskék tulajdonságai 

és a közöttük lévő kölcsönhatások ismeretében. Ismert szilárd anyagok 

csoportosítása kristályrácstípusuk szerint, fizikai és kémiai tulajdonsá-

gaik magyarázata a rács pontjaiban lévő részecskék közötti kölcsönhatá-

sok erőssége alapján. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció összefüg-

gésének felvázolása a hidrogénkötések példáján. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulásának 

oka, az elektronegativitás szerepe. 

Molekulák és nem molekuláris 

struktúrák kialakulása. Az anyagi 

halmazok mint sok részecskéből 

erős elsőrendű kémiai kötésekkel, 

illetve gyengébb másodrendű köl-

csönhatásokkal kialakuló rend-

szerek. 

A szerkezet és a tulajdonságok 

összefüggései közül annak megér-

tése, hogy a halmazok makroszko-

pikus tulajdonságait (pl. elektro-

mos és hővezetés, olvadás-, ill. 

forráspont, oldhatóság, kemény-

ség, megmunkálhatóság) a halma-

zokat felépítő részecskék sajátsá-

gai és a közöttük lévő kölcsönha-

tások jellege határozza meg. 

M: Pl. Karinthy Frigyes: „Tanár úr 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Karinthy Frigyes. 



kérem” – „Kísérletezem” (részle-

tek). 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű kationok és anionok ki-

alakulása és töltésének függése az 

atom elektronszerkezetétől. Az 

ionos kötés mint elektrosztatikus 

kölcsönhatás; létrejöttének felté-

tele, következményei (magas ol-

vadáspont, nagy keménység, víz-

oldékonyság, elektromos vezetés 

olvadékban és vizes oldatban). 

Az ionvegyületek tapasztalati 

képlete szerkesztésének készség-

szintű begyakorlása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

ionvegyületek. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek. 

Fémes kötés és fémrács 

A fémes kötés kialakulása és jel-

lemzői. A fémek ellenállásának 

változása a hőmérséklet emelke-

désével. [A fémek hővezetésének, 

színének és jellegzetes fényének 

anyagszerkezeti magyarázata.] A 

fémes kötés elemenként változó 

erőssége; ennek hatása a fémek fi-

zikai tulajdonságaira (pl. olvadás-

pontjára, keménységére). 

A fémek kis elektronegativitása, 

az elmozdulásra képes (delokali-

zált) elektronfelhő és az elektron-

vezetés, illetve megmunkálható-

ság közötti összefüggések megér-

tése, alkalmazása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

könnyű- és nehézfé-

mek. 

 

Fizika: hővezetés, a 

mozgási energia és a 

hőmérséklet kapcso-

lata, olvadáspont, for-

ráspont, elektrosztati-

kai alapjelenségek, 

áramvezetés, fényel-

nyelés, fénykisugár-

zás, elektromos ellen-

állás és mértékegy-

sége, párhuzamos és 

soros kapcsolás, elekt-

romos áram és mérték-

egysége, feszültség és 

mértékegysége, szín-

képek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös kova-

lens kötés kialakulásának fel-

tételei. Kötéspolaritás. Kötési 

energia. Kötéstávolság. [Átmenet 

a kovalens és az ionos kötés kö-

zött, polarizáció.] Atomrácsos 

anyagok makroszkópikus tulaj-

donságai (az erős kovalens kötés 

mint az atomrácsos anyagok kü-

lönlegesen nagy keménységének, 

magas olvadáspontjának és oldha-

tatlanságának oka). 

A kötés polaritásának megállapí-

tása az elektronegativitás-különb-

ség alapján. A kötések erősségé-

nek összehasonlítása az elektron-

párok száma, illetve a vegyérték-

elektronok atommagtól való távol-

sága alapján. A kötési energia és a 

kötéstávolság közötti összefüggés 

használata.  

 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika; matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

A molekulák képződése és alakja 

A molekulák összegképletének ki-

számítása a tömegszázalékos 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 



(lineáris, síkháromszög, tetraéder, 

piramis és V-alak). Kötésszög. 

Összegképlet és szerkezeti képlet. 

A molekulaalak mint az elektron-

párok egymást taszító hatásának, 

valamint a nemkötő elektronpárok 

kötő elektronpárokénál nagyobb 

térigényének következménye. A 

molekulapolaritás mint a kötéspo-

laritás és a molekulaalak függvé-

nye. 

elemösszetételből. A molekulák 

szerkezeti képletének megszer-

kesztése az összegképlet alapján, a 

kötésszög becslése. A molekula 

polaritásának megállapítása. 

M: Molekulamodellező készletek 

használata és/vagy molekulamo-

dellek készítése hétköznapi anya-

gokból. Számítógépes molekula-

szerkezet-rajzoló programok se-

gítségével létrehozott 3D-s mole-

kulamodellek készítése, alkalma-

zása. Információk az állandó, ill. a 

többszörös súlyviszonyok törvé-

nyének történeti jelentőségéről. 

Másodrendű kötések és molekula-

rács 

A másodrendű kölcsönhatások 

fajtái tiszta halmazokban (disz-

perziós, dipólus-dipólus és hidro-

génkötés) erőssége és kialakulá-

sának feltételei, jelentőségük. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv anyagszerkezeti magyará-

zata. A molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai. A molekula-

tömeg, a polaritás és a részecskék 

közötti kölcsönhatások kapcso-

lata, összefüggése az olvadás-

ponttal és forrásponttal. 

Közel azonos moláris tömegű, de 

különböző másodrendű kötésekkel 

jellemezhető molekularácsos 

anyagok olvadás- és forráspontjá-

nak összehasonlítása, a tendenciák 

felismerése.  

M: Kísérletek a másodrendű köté-

sek fizikai tulajdonságokat befo-

lyásoló hatásának szemléltetésére 

(pl. „buborékverseny” lezárt hosz-

szú kémcsövekben lévő apoláris, 

poláris, ill. hidrogénkötést is tar-

talmazó folyadékok megfordítása-

kor, illetve ilyen folyadékokból 

létrehozott csíkok „párolgási ver-

senye”). Apoláris anyagok, ill. 

ionvegyületek oldódása halogéne-

zett szénhidrogénből, vízből és 

benzinből létrehozott háromfázisú 

folyadékrendszerben. Molekulará-

csos anyagok olvadás- és forrás-

pontját tartalmazó grafikonok és 

táblázatok elemzése. Információk 

a másodrendű kölcsönhatások élő 

szervezetben játszott fontos szere-

péről (pl. a hidrogénkötés szerepe 

az öröklődésben). 

Biológia-egészségtan: 

a másodrendű kötések 

szerepe a biológiailag 

fontos vegyületekben 

 

Fizika: energia és mér-

tékegysége, forrás, for-

ráspont, töltéseloszlás, 

tömegvonzás, dipólus. 

Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok kép-

ződése, töltése és térszerkezete, 

datív kötés [ligandum, koordiná-

ciós szám]. Példák a mindennapi 

élet fontos összetett ionjaira (oxó-

Összetett és komplex ionokat tar-

talmazó vegyületek képletének 

szerkesztése. 

M: Összetett és komplex ionokat 

tartalmazó vegyületek térszerke-

zetének ábrázolása számítógépes 

Biológia-egészségtan: 

az élővilágban fontos 

komplexek. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, a szí-



nium, ammónium, hidroxid, kar-

bonát, hidrogén-karbonát, nitrát, 

[nitrit,] foszfát, szulfát, acetát 

[szulfit, formiát]) és komplexeire: 

karbonil (CO-mérgezés), [kobalt 

(páratartalom-kimutatás), réz(II) 

víz és ammónia komplexe, ezüst 

ammónia komplexe]. 

molekulaszerkezet-rajzoló progra-

mokkal, ill. modellekkel. Komp-

lex ionok képződésével járó jel-

lemző és/vagy érzékeny reakciók 

használata egyes ionok kimutatá-

sára. Jód oldódása vízben, ill. ká-

lium-jodid-oldatban (a „Lugol-ol-

dat” létrejöttének magyarázata). 

nek összegezése, a lát-

ható spektrum részei, 

kiegészítő színek. 

Kristályrácsok 

A rácstípusok összefoglaló átte-

kintése: ionrács, fémrács, atom-

rács, molekularács. Az egyes rács-

típusok jellemzőinek megjelenése 

az átmeneti rácsokban (grafitrács 

[az ionrács és a molekularács kö-

zötti átmenetet jelentő rácsok]). A 

rácsenergia és nagyságának sze-

repe a fizikai és kémiai folyama-

tok lejátszódása szempontjából. 

Az atomok között kialakuló köté-

sek típusának, erősségének és szá-

mának becslése egyszerűbb példá-

kon a periódusos rendszer haszná-

latával. A molekulák, illetve ösz-

szetett ionok között kialakuló köl-

csönhatások típusának megállapí-

tása, erősségének becslése. Külön-

féle rácstípusú anyagok fizikai tu-

lajdonságainak összehasonlító 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektronfelhő, fém-

rács, kovalens kötés, atomrács, molekula, kötési energia, kötéstávolság, kö-

tésszög, molekulaalak (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), 

kötéspolaritás, molekulapolaritás, másodlagos kötés (diszperziós, dipólus-

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

ion, rácsenergia. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

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

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, kris-

tálykiválás, oldáshő, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, 

illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felis-

merése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. Anyag-

áramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis értelmezése. Oldhatóság 

és megadási módjainak alkalmazása. Az oldatok töménységének jellem-

zése anyagmennyiség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási fel-

adatok megoldása. Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a 

halmazállapot-változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra ve-

zető folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és csoporto-

sításuk 

A rendszer fogalma; a rendszerek 

A rendszer állapotát meghatározó 

fizikai mennyiségek (állapotjel-

Fizika: a különböző 

halmazállapotok tulaj-



osztályozása (a komponensek és a 

fázisok száma), ennek bemutatása 

gyakorlati példákon keresztül. 

Anyag- és energiaátmenet. A ké-

miailag tiszta anyagok (elemek és 

vegyületek) mint egykomponensű 

homogén vagy heterogén rend-

szerek; a keverékek mint több-

komponensű homogén vagy hete-

rogén rendszerek, elegyek. 

zők: hőmérséklet, nyomás, térfo-

gat, anyagmennyiség) és kölcsön-

hatások áttekintése. A rendszerek-

ben lezajló változások rendszere-

zése. A korábban megismert pél-

dák besorolása a nyílt és zárt, il-

letve homogén és heterogén rend-

szerek, valamint az exoterm és en-

doterm fizikai, illetve kémiai fo-

lyamatok kategóriáiba. 

M: Kísérletek a rendszerekben 

zajló folyamatok szemléltetésére 

(pl. benzoesav melegítése hideg 

vizes lombikkal lezárt főzőpohár-

ban). 

donságai, a halmazál-

lapot-változásokat kí-

sérő energiaváltozá-

sok, belső energia, ál-

lapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat, 

hő és munka, belső-

energia-változás. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

A gázok, a folyadékok és a szilárd 

anyagok tulajdonságai a részecs-

kék közötti kölcsönhatás erőssége 

és a részecskék mozgása szerint. 

A halmazállapot-változások mint 

a részecskék közötti kölcsönhatá-

sok változása. A halmazállapot-

változások mint a fázisok számá-

nak változásával járó fizikai fo-

lyamatok. Halmazállapot-változá-

sok mint a kémiai reakciókat kí-

sérő folyamatok. 

A gázok, a folyadékok és a szilárd 

anyagok tulajdonságainak értel-

mezése a részecskék közötti köl-

csönhatás erőssége és a részecskék 

mozgása szerint. A halmazállapot-

változások értelmezése a részecs-

kék közötti kölcsönhatások válto-

zása alapján. M: Számítógépes 

animációk a halmazállapotok, ill. 

a halmazállapot-változások mo-

dellezésére. Példák a kémiai reak-

ciókat kísérő halmazállapot-válto-

zásokra. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „El-

tűnik, mint a kámfor”; 

Móra Ferenc: Kincske-

reső kisködmön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma 

és az állapothatározók közötti 

összefüggések: Avogadro törvé-

nye, moláris térfogat, abszolút, ill. 

relatív sűrűség, egyszerű gáztör-

vények, egyesített gáztörvény 

(pV/T = állandó) [és a tökéletes 

(ideális) gázok állapotegyenlete 

(pV = nRT)]). A gázok relatív sű-

rűségének jelentősége gázfejlesz-

tés esetén, illetve a mérgezések, 

robbanások elkerülése érdekében. 

A gázok diffúziója. A gázelegyek 

mint homogén többkomponensű 

rendszerek, összetételük meg-

adása, átlagos moláris tömegük 

kiszámítási módja.  

A gázokra és gázelegyekre vonat-

kozó törvények, összefüggések 

használata számolási feladatok-

ban. 

M: Gázok keletkezésével és a gá-

zok hőmérséklete, ill. nyomása 

közötti összefüggés szemléltetésé-

vel kapcsolatos kísérletek (pl. 

fecskendőben, ill. ágyúkísérlet 

füstnélküli lőporral, pénzérme ki-

vétele a víz alól száraz kézzel). A 

gázok diffúziójával kapcsolatos 

kísérletek (pl. az ammónia- és a 

hidrogén-klorid-gáz eltérő diffú-

ziósebessége levegőben). Infor-

mációk az éghető gázok és gőzök 

robbanási határértékeiről. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-di-

oxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Cel-

sius- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gázmo-

dell. 

Folyadékok, oldatok 

A folyadékok felületi feszültsége 

A „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól”-elv és az általános iskolában 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis, 



és viszkozitása. A molekulatö-

meg, a polaritás és a másodrendű 

kötések kapcsolata, összefüggése 

a [felületi feszültséggel, viszkozi-

tással,] forrásponttal; a forráspont 

nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az 

oldódás mechanizmusa és sebes-

ségének befolyásolása. Az oldha-

tóság fogalma, függése az anyagi 

minőségtől, hőmérséklettől és a 

gázok esetében a nyomástól. Az 

oldódás és kristálykiválás mint di-

namikus egyensúlyra vezető fizi-

kai folyamatok; telített, telítetlen 

és túltelített oldat. Az oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő ösz-

szefüggése a rácsenergiával és a 

szolvatációs (hidratációs) hővel. 

Az oldatok összetételének meg-

adása (tömeg-, térfogat- [és 

anyagmennyiség-] törtek, ill. -szá-

zalékok, tömeg- és anyagmennyi-

ség-koncentráció). Adott tömény-

ségű oldat készítése. [Oldatkészí-

tés kristályvizes sókból.] Oldatok 

hígítása, töményítése, keverése. 

Ozmózis. 
 

Számítási feladatok a témakörből 

végzett elegyítési próbák eredmé-

nyeinek magyarázata a részecskék 

polaritásának ismeretében. Oldha-

tósági görbék készítése, ill. elem-

zése. Számolási feladatok az olda-

tokra vonatkozó összefüggések al-

kalmazásával.  

M: Víz és apoláris folyadékok fe-

lületi feszültségének kísérleti ösz-

szehasonlítása (pl. zsilettpengé-

vel, fogpiszkálóval). A víz forrás-

pontja nyomásfüggésének bemu-

tatása (pl. a gőztér külső jeges hű-

tésével zárt rendszerben). Modell-

kísérletek endoterm, ill. exoterm 

oldódásokra, ill. kristálykiválá-

sokra (pl. nátrium-tioszulfát endo-

term oldódásának használata ön-

hűtő poharakban, nátrium-acetát 

exoterm kristályosodásának hasz-

nálata kézmelegítőkben). Kísérle-

tek és gyakorlati példák gyűjtése 

az ozmózis jelenségére (gyümöl-

csök megrepedése desztillált víz-

ben, összefonnyadása tömény cu-

koroldatban, hajótöröttek szomj-

halála). 

plazmolízis, egészség-

ügyi határérték, fizio-

lógiás konyhasóoldat, 

oldatkoncentrációk, 

vér, sejtnedv, ingerü-

letvezetés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség, viszkozitás, sebes-

ség, hő és mértékegy-

sége, hőmérséklet és 

mértékegysége, a hő-

mérséklet mérése, hő-

leadás, hőfelvétel, 

energia, elektromos el-

lenállás, elektromos 

vezetés. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 

Szilárd anyagok 

A kristályos és amorf szilárd 

anyagok; a részecskék rendezett-

sége. Atomrács, molekularács, 

ionrács, fémrács és átmeneti rá-

csok előfordulásai és gyakorlati 

jelentősége. [Rácsállandó, koordi-

nációs szám, elemi cella.] 

A kristályos és amorf szilárd anya-

gok megkülönböztetése a részecs-

kék rendezettsége alapján. 

M: Kristályos anyagok olvadásá-

nak és amorf anyagok lágyulásá-

nak megkülönböztetése kísérle-

tekkel. 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „Ad-

dig üsd a vasat, amíg 

meleg.” 

 

Vizuális kultúra: ková-

csoltvas kapuk, éksze-

rek. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok mint a homogén és 

heterogén rendszerek határán el-

helyezkedő, különleges tulajdon-

ságokkal bíró és nagy gyakorlati 

jelentőségű rendszerek. A kolloid 

mérettartomány következményei 

M: Különféle kolloid rendszerek 

(emulziók, habok, gélek, szap-

panoldat, fehérjeoldat stb.) létre-

hozása és vizsgálata tanórán és 

otthon konyhai, illetve fürdőszo-

bai műveletek során. Információk 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, adszorpció, 

fehérjék, gél és szol ál-

lapot. 

 

Fizika: nehézségi erő. 



(nagy fajlagos felület és nagy ha-

tárfelületi energia, instabilitás). A 

kolloid rendszerek fajtái (disz-

perz, asszociációs és makromole-

kulás kolloidok) gyakorlati pél-

dákkal. A kolloidok közös jellem-

zői (Brown-mozgás, Tyndall-ef-

fektus) és vizsgálata [ultramikro-

szkóp, Zsigmondy Richárd]. Kol-

loidok stabilizálása és megszünte-

tése, környezeti vonatkozások 

(szmog, szmogriadó). Az ad-

szorpció jelensége és jelentősége 

(széntabletta, gázálarcok, szagta-

lanítás, [kromatográfia]). Kolloid 

rendszerek az élő szervezetben és 

a nanotechnológiában. 

a ködgépek koncerteken, színhá-

zakban való használatáról. Ad-

szorpciós kísérletek [és a kroma-

tográfia elvének demonstrálása] 

(pl. málnaszörp színanyaga vagy 

ammóniagáz megkötése aktív 

szénen [színezékek szétválasztása 

szilkagél töltetű oszlopkromato-

gráfiával]. Információk a nano-

technológia által megoldott prob-

lémákról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

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

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

nyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis, kristályos és amorf anyag, 

adszorpció. 

 

 

Tematikai egység Termokémia, reakciókinetika, egyensúly 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye, 

hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, redoxireak-

ció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az egyen-

let és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti összefüggés al-

kalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő értelme-

zése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése. A ké-

miai folyamatok sebességének értelmezése, a reakciósebességet befolyá-

soló tényezők hatásának vizsgálata, az összefüggések alkalmazása, a ka-

talizátorok hatása a kémiai reakciókra. A dinamikus egyensúly fogalmá-

nak általánosítása; kémiai egyensúly esetén az egyensúlyi állandó reak-

ciósebességekkel, illetve az egyensúlyi koncentrációkkal való kapcsola-

tának megértése. Az egyensúlyt megváltoztató okok és következményeik 

elemzése, a Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók mint az erős el-

A keletkezett termékek, ill. a szük-

séges kiindulási anyagok tömegé-

nek kiszámítása a reakcióegyenlet 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: a hőmérséklet 



sőrendű kémiai kötések felszaka-

dásával, valamint új elsőrendű ké-

miai kötések kialakulásával járó 

folyamatok. A kémiai reakciók 

létrejöttének feltétele, a hasznos 

(megfelelő energiájú és irányú) üt-

közés; az aktiválási energia és az 

aktivált komplex fogalma, az 

energiadiagram értelmezése [Po-

lányi Mihály]. A kémiai reakció-

kat megelőző és kísérő fizikai vál-

tozások. A kémiai egyenlet típu-

sai, szerepe, felírásának szabályai, 

a megmaradási törvények, 

sztöchiometria. Az ionegyenletek 

felírásának előnyei. 

alapján (sztöchiometriai felada-

tok). Az atomhatékonyság növe-

lése mint a zöld kémia egyik alap-

elve, ezzel kapcsolatos egyszerű 

számítások. 

M: Az aktiválási energia szerepé-

nek bemutatása (pl. a Davy-lámpa 

működésének magyarázata, a 

gyufa működése, durranógáz rob-

banása hő hatására, klórdurranógáz 

robbanása vakuval előállított UV-

fény hatására). Információk az ak-

tivált komplex élettartamáról (fs 

nagyságrend). A részecskék ütkö-

zésének fontossága, ennek szem-

léltetése két szilárd anyag keveré-

sével, majd oldatban történő reak-

ciójával. 

és a mozgási energia 

kapcsolata, rugalmas 

és rugalmatlan ütkö-

zés, impulzus (lendü-

let), ütközési energia, 

megmaradási törvé-

nyek (energia, tömeg). 

 

Matematika: százalék-

számítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

A képződéshő és a reakcióhő; a 

termokémiai egyenlet. Hess té-

tele. A kémiai reakciók hajtóereje 

az energiacsökkenés és a rende-

zettségcsökkenés. Hőtermelés ké-

miai reakciókkal az iparban és a 

háztartásokban (égés, exoterm ké-

miai reakciókkal működtetett 

étel-, illetve italmelegítők, kör-

nyezeti hatások). Az energiafajták 

átalakítását kísérő hőveszteség ér-

telmezése. [Kemilumineszcencia, 

a „hideg fény”. A gázfejlődéssel 

járó kémiai reakciók által végzett 

munka.] 

A reakcióhő (pl. égéshő) kiszámí-

tása ismert képződéshők alapján, 

ill. ismeretlen képződéshő kiszá-

mítása ismert reakcióhőből és kép-

ződéshőkből. 

M: Különböző reakcióutak össze-

sített reakcióhőjének összevetése, 

a folyamatok ábrázolása energiadi-

agramon (pl. szén égése szén-di-

oxiddá, ill. szén égése szén-mon-

oxiddá, majd a szén-monoxid 

égése szén-dioxiddá, vagy kalcium 

reakciója vízzel és a hidrogén el-

égetése, ill. kalcium elégetése, 

majd a kalcium-oxid reakciója víz-

zel). [Kemilumineszcenciás kísér-

letek luminollal.] 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a bio-

kémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia kapcsolata, II. 

főtétel, az energiagaz-

dálkodás környezetvé-

delmi vonatkozásai. 

 

Matematika: művele-

tek negatív előjelű szá-

mokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozásának jelentősége a 

háztartásokban (főzés, hűtés) és 

az iparban (robbanások). A reak-

ciósebesség függése a hőmérsék-

lettől, ill. a koncentrációktól, a 

katalizátor hatása. Az enzimek 

mint biokatalizátorok szerepe az 

élő szervezetben és az iparban. A 

szelektív katalizátorok alkalma-

zása mint a zöld kémia egyik 

alapelve, ezzel kapcsolatos pél-

dák. 

M: A hőmérséklet és a koncentrá-

ció reakciósebességre gyakorolt 

hatásának szemléltetése kísérletek-

kel (pl. Landolt-reakció vagy más 

„órareakció”, ill. hangyasav és bró-

mos víz reakciójakor) és/vagy 

ilyen kísérletek tervezése (pl. fixír-

sóoldat és sósavoldat reakciója 

kapcsán). Kísérletek a katalizátor 

szerepének szemléltetésére (pl. 

hidrogén-peroxid bomlásának ka-

talízise barnakőporral, vagy cink és 

ammónium-nitrát vagy alumínium 

és jód vízzel katalizált reakciója). 

Biológia-egészségtan: 

katalizátor, az enzi-

mek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai se-

besség. 



Információk a gépkocsikban lévő 

katalizátorokról és az enzimek 

élelmiszeriparban, ill. a gyógy-

ászatban való alkalmazásáról. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei és 

jellemzői. Az egyensúlyi állandó 

és a tömeghatás törvénye. A Le 

Châtelier–Braun-elv érvényesü-

lése és a kémiai egyensúlyok be-

folyásolásának lehetőségei, vala-

mint ezek gyakorlati jelentősége 

az iparban (pl. ammóniaszintézis) 

és a háztartásban (pl. szódavíz ké-

szítése, szénsavas italok tárolása). 

Stacionárius állapotok a termé-

szetben: a homeosztázis, ökoló-

giai egyensúly, biogeokémiai kör-

folyamatok (a szén, az oxigén és a 

nitrogén körforgása a természet-

ben), csatolt folyamatok. A mész-

égetés – mészoltás – a mész meg-

kötése mint körfolyamat. Példák a 

gyakorlatban egyirányú, illetve 

megfordítható folyamatokra, vala-

mint csatolt folyamatokra (pl. a bi-

ológiai szempontból fontos mak-

romolekulák fölépülése). A ma-

gaslégköri ózon képződési és fo-

gyási sebességének azonos nagy-

sága mint a stacionárius állapot 

feltétele. 

 

Számítási feladatok a témakörből 

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső ha-

tás következményeinek megállapí-

tása. Számolási feladatok: egyen-

súlyi koncentráció, egyensúlyi ál-

landó, átalakulási százalék, ill. a 

disszociációfok kiszámítása. 

M: Információk az egyensúly di-

namikus jellegének kimutatásáról 

(Hevesy György). A kémiai egyen-

súly koncentráció-, hőmérséklet-, 

ill. nyomásváltoztatással való be-

folyásolását szemléltető kísérletek 

(pl. a kobalt akva- és klorokomple-

xeivel), ill. a fejjel lefelé fordított 

átlátszó szódásüvegből a szén-di-

oxid egy részének kiengedése). 

Nagy felületű szilárd anyag katali-

tikus hatása a szén-dioxidot és 

szénsavat tartalmazó túltelített 

rendszer metastabilis állapotának 

megbontására (pl. Cola Light és 

Mentos kísérlet, valamint ennek 

modellezése többféle szilárd 

anyaggal és szénsavas üdítőkkel, 

ill. szódavízzel). Számítógépes 

animáció vagy interaktív model-

lező szoftver használata az egyen-

súlyok befolyásolásának szemlél-

tetésére. 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, grafi-

konelemzés, a folya-

matok iránya, a termo-

dinamika II. főtétele. 

A kémiai reakciók csoportosítása 

A résztvevő anyagok száma sze-

rint: bomlás, egyesülés, disszociá-

ció, kondenzáció. Részecskeátme-

net szerint: sav-bázis reakció, 

redoxireakció. Vizes oldatban: 

csapadékképződés, gázfejlődés, 

komplexképződés. 

 

Számítási feladatok a témakörből 

Adott kémiai reakciók különféle 

szempontok szerinti besorolása a 

tanult reakciótípusokba. 

M: Látványos kísérletekben sze-

replő reakciók besorolása a már is-

mert reakciótípusokba. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, hasznos ütközés, aktiválási energia, aktivált komplex, ion-

egyenlet, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás, töltés-

megmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, ren-

dezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás, 



disszociáció. 

 

Tematikai egység Sav-bázis folyamatok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Sav, bázis, közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók lét-

rejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és bá-

zisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal való 

összefüggésben. Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezése. A 

sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. A sók hidrolí-

zisének megértése, gyakorlati alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége, a 

savi disszociációs állandó és a bá-

zisállandó. Lúgok. Többértékű sa-

vak és bázisok, savmaradék ionok. 

Amfoter vegyületek, autoprotolí-

zis, vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

sav-bázis reakcióban melyik 

anyag játssza a sav és melyik a bá-

zis szerepét. 

[A gyenge savak és bázisok kiin-

dulási, ill. egyensúlyi koncentrá-

ciói, diszociációállandója, vala-

mint disszociációfoka közötti ösz-

szefüggések alkalmazása számí-

tási feladatokban.] 

M: Ammónia és hidrogén-klorid 

reakciója. 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldódása 

A kémhatás 

A pH és az egyensúlyi oxónium-

ion, ill. hidroxidion koncentráció 

összefüggése, a pH változása hígí-

táskor és töményítéskor. Sók hid-

rolízise. A sav-bázis indikátorok 

működése, szerepe az analitiká-

ban. A lakóhely környezetének sa-

vassági jellemzői. Az élő szerve-

zet folyadékainak pH-ja [a vér 

mint sav-bázis pufferrendszer]. 

 

 

Számítási feladatok a témakörből 

Erős savak, ill. bázisok pH-jának 

kiszámítása (egész számú pH-érté-

kek esetében). [Gyenge savak, ill. 

bázisok pH-jának, sav-, ill. bázis-

állandójának kiszámítása.] 

M: Sav-bázis tulajdonságokkal 

kapcsolatos kísérletek. (Pl. lila vi-

rágok színének megváltozása tö-

mény ammóniaoldat, ill. tömény 

sósavoldat feletti gőztérben, a me-

tilnarancs protonált és deprotonált 

változata szerkezeti képletének és 

színének bemutatása. Saját terve-

zésű pH-skála készítése 0,1 

mol/dm3 koncentrációjú sósavol-

datból, 0,1 mol/dm3 koncentráci-

ójú nátrium-hidroxid-oldatból és 

vöröskáposztaléből vagy univer-

zális indikátor-oldatból, illetve en-

nek használata különféle, a háztar-

tásban előforduló anyagok pH-já-

nak közelítő meghatározására. 

Biológia-egészségtan: 

pH, kiválasztás, a test-

folyadékok kémhatása, 

zuzmók mint indikáto-

rok, a savas eső hatása 

az élővilágra. 

 

Matematika: logarit-

mus. 



Adott koncentrációjú egy- és két-

értékű sav kiválasztása többféle 

lehetőség közül ismert tömény-

ségű, indikátort tartalmazó lúgol-

dat segítségével. A gyűjtött eső-

víz, ill. természetes vizek pH-já-

nak meghatározása.) Az áltudo-

mányos nézetek közös jellemzői-

nek gyűjtése és az ilyen nézetek 

cáfolata a „szervezet lúgosítása” 

mintapéldáján. 

Közömbösítés és semlegesítés 

Sók keletkezése savak és bázisok 

reakciójával, közömbösítés, ill. 

semlegesítés, savanyú sók. Sóol-

datok pH-ja, hidrolízis. 

 

 

Számítási feladatok a témakörből 

Sav-bázis titrálásokkal kapcsola-

tos számítási feladatok. [Hidroli-

záló sók oldatai pH-jának kiszámí-

tása. Adott titráláshoz alkalmas in-

dikátor kiválasztása az átcsapási 

tartomány ismeretében.] 

M: „Varázspoharak” (olyan kísér-

letek tervezése és kivitelezése kü-

lönböző koncentrációjú és térfo-

gatú sav-, illetve lúgoldatok, vala-

mint sav-bázis indikátorok fel-

használásával, hogy adott sorrend-

ben való összeöntéskor mindig 

történjen színváltozás). 

Biológia-egészségtan: 

sav-bázis reakciók az 

élő szervezetben, a 

gyomor savtartalmá-

nak szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Sav, bázis, konjugált sav-bázis pár, disszociációs állandó, disszociációfok, 

amfotéria, autoprotolízis, vízionszorzat, hidrolízis, áltudomány. 

 

Tematikai egység Redoxireakciók 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti változá-

sának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és 

használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és 

a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A redoxire-

akciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fo-

galma oxigénátmenet, ill. elekt-

ronátadás alapján értelmezve. Az 

oxidációs szám és kiszámítása 

molekulákban és összetett [illetve 

komplex] ionokban. Az elekt-

ronátmenetek és az oxidációs szá-

mok változásainak összefüggései 

Az elemeket, illetve vegyületeket 

alkotó atomok oxidációs számá-

nak kiszámítása. Egyszerűbb [és 

bonyolultabb] redoxiegyenletek 

rendezése oxidációs számok se-

gítségével, ezekkel kapcsolatos 

számítási feladatok megoldása. 

M: Redoxireakciókon alapuló kí-

sérletek (pl. magnézium égése és 

Fizika: a töltések nagy-

sága, előjele, töltés-

megmaradás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: tűzgyújtás. 



redoxireakciók során. [Szinpro-

porció és diszproporció.] 

reakciója sósavval, földgázzal fel-

fújt mosószerhab meggyújtása vi-

zes kézen, szikraeső, jód és nát-

rium-tioszulfát reakciója). 

Oxidálószerek és redukálószerek 

Az oxidálószer és a redukálószer 

értelmezése az elektronfelvételre 

és -leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

Az oxigén mint „az oxidáció” 

névadója (a természetben előfor-

duló legnagyobb elektronegativi-

tású elem). Redoxireakciók a hét-

köznapokban, a természetben és 

az iparban. 
 

Számítási feladatok a témakörből 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

redoxireakcióban melyik anyag 

játssza az oxidálószer, illetve a re-

dukálószer szerepét. 

M: Erős oxidálószerek és reduká-

lószerek hatását bemutató kísérle-

tek (pl. gumimaci beledobása ol-

vasztott kálium-nitrátba és/vagy 

tömény kálium-nitrát-oldattal szű-

rőpapírra festett alakzatok égése; 

alkálifémek, illetve alkáliföldfé-

mek reakciója vízzel). Informá-

ciók a puskapor, valamint az 

ezüst-halogenidek használatán 

alapuló fényképezés történetéről. 

Kísérlettervezés annak megállapí-

tására, hogy a hidrogén-peroxid 

oxidálószerként vagy redukáló-

szerként viselkedik-e egy reakció-

ban. 

Biológia-egészségtan: 

redoxirendszerek a sej-

tekben, redoxireakciók 

az élő szervezetben. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, reduká-

lószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 

8 óra 

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

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások mű-

ködési elve, helyes használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gyakor-

lati alkalmazásai bemutatása. A galvánelemek és akkumulátorok ve-

szélyes hulladékokként való gyűjtése és újrahasznosításuk okainak és 

fontosságának megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezető ismétlés 

Fémek reakciója nemfémes ele-

mekkel, más fémionok oldatával, 

nem oxidáló savakkal és vízzel. A 

redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam), a fémek redukálóképes-

ségi sora a tapasztalatok és az 

elektronegativitás ismeretében. A 

A redoxireakciókról és fémekről 

tanultak alkalmazása néhány 

konkrét reakcióra. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag táro-

lása, változása levegőn, reakciók 

Biológia-egészségtan: 

elektromos halak, 

elektrontranszportlánc, 

galvánelemek felhasz-

nálása a gyógyászat-

ban, ingerületvezetés. 

 



redoxifolyamatok iránya. Fémes 

és elektrolitos vezetés. 

egymás ionjaival, savakkal, víz-

zel.19 

Fizika: galvánelem, fe-

szültség, Ohm-tör-

vény, ellenállás, áram-

erősség, elektrolízis, 

soros és párhuzamos 

kapcsolás, akkumulá-

tor, elektromotoros 

erő, Faraday-törvé-

nyek. 

Galvánelem 

Galvani és Volta kísérletei. 

A galvánelemek működésének 

bemutatása a Daniell-elem pél-

dáján keresztül: felépítése és mű-

ködése, anód- és katódfolyama-

tok. A sóhíd szerepe, diffúzió gé-

lekben, porózus falon keresztül, 

pl. virágcserépen, tojáshéjon. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidro-

génelektród. Elektromotoros erő, 

kapocsfeszültség. Gyakorlatban 

használt galvánelemek. Akku-

mulátorok, szárazelemek. Gal-

vánelemekkel kapcsolatos kör-

nyezeti problémák (pl. nehéz-

fém-szennyezés, újrahasznosí-

tás). Tüzelőanyag-cellák, a hid-

rogén mint üzemanyag. 

A galvánelemek működési elvé-

nek megértése, környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

M: Egyszerű galvánelem (pl. 

Daniell-elem) vagy Volta-oszlop 

készítése. Különféle galvánele-

mek pólusainak megállapítása, 

az elektródfolyamatok felírása. 

Két különböző fém és zöldségek 

vagy gyümölcsök felhasználásá-

val készült galvánelemek. Infor-

mációk az akkumulátorokról és 

a galvánelemekről. 

Elektrolizálócella 

Az elektrolizálócella összeha-

sonlítása a galvánelemek műkö-

désével, egymásba való átalakít-

hatóságuk. Az elektrolízis folya-

mata, ionvándorlás, az elektroli-

zálócella működési eleve. Anód 

és katód az elektrolízis esetén. 

Oldat és olvadék elektrolízise. 

Különböző elektrolizálócellák 

működési folyamatai reakció-

egyenletekkel. A víz (híg kén-

savoldat) elektrolízise, kémhatás 

az egyes elektródok körül. Az ol-

datok töménységének és kémha-

tásának változása az elektrolízis 

során. 

Az alkálifémionok, az összetett 

ionok viselkedése elektrolíziskor 

indifferens elektród esetén. A 

nátrium leválása higanykatódon. 

Az elektrolizáló berendezések 

működésének megértése és hasz-

nálata. Környezettudatos maga-

tartás kialakítása. 

[A Faraday-törvények haszná-

lata számítási feladatokban.]20  

M: Gyakorlati példák: akkumu-

látorok feltöltésének szabályai, 

elemek és akkumulátorok felira-

tának tanulmányozása. 

Elektrolízisek: sósavoldat, réz-

jodid-oldat, nátrium-klorid-ol-

dat, nátrium-hidroxid-oldat, nát-

rium-szulfát-oldat. 

 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
20 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



Faraday I. és II. törvénye. A Fa-

raday-állandó. 

Az elektrolízis gyakorlati alkal-

mazása: akkumulátorok feltöl-

tése. Klór és nátrium-hidroxid 

előállítása NaCl-oldat higanyka-

tódos elektrolízisével, túlfeszült-

ség. A klóralkáliipar higanymen-

tes technológiái (membráncel-

lák). Az alumínium ipari előállí-

tása timföldből, az s-mező ele-

meinek előállítása halogenidjeik-

ből. Bevonatok készítése – gal-

vanizálás, korrózióvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív elem-

gyűjtés, galvanizálás. 

 

 A fémek (10 óra)  

Tematikai egység A fémek általános jellemzése 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Fémes kötés, ötvözet, érc, redukció, galváncellák, standardpotenciál, 

elektrolízis, galvanizálás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezetünkben lévő fémtárgyak hasonlóságainak, illetve eltérő tulaj-

donságaik okainak megértése. A fémek eltérő értékének magyarázata az 

előfordulásukkal, tulajdonságaikkal és felhasználási módjaikkal. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A fémek előfordulása a termé-

szetben. Felfedezésük és előállí-

tásuk története. Szerepük, jelen-

tőségük változása a történelmi 

korokban. A fémrács szerkezete 

és jellemzése. A fémek fizikai tu-

lajdonságai: halmazállapot, olva-

dáspont, sűrűség (könnyű- és ne-

hézfémek), megmunkálhatóság és 

ezek összefüggése a rácsszerke-

zettel, elektromos és hővezetés, 

szín és ezek okai. 

Ötvözetek: Az ötvözetek fo-

galma, szerkezetük. A fémek ké-

miai tulajdonságai. A korrózió és 

a korrózióvédelem. Passzív álla-

pot, a felületi védelem és az ötvö-

A fémek általános sajátosságai-

nak ismerete, ezek okainak meg-

értése. Fémek korrózióvédelme, 

környezettudatos magatartás ki-

alakítása. 

M: Fémdrótok hajlékonysága, 

hővezetése, eltérő színe. Informá-

ciók az ötvözetek felhasználásá-

ról. 

Fizika: elektromos és 

hővezetés, sűrűség, ol-

vadáspont, mágneses-

ség, szín. 



zés jelentősége. Helyi elem kiala-

kulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könnyűfém, nehézfém, korrózióvédelem. 

 

Tematikai egység Az s-mező fémei 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, felületaktív anya-

gok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a víz-

lágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes kezelése a hétköznapokban. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. Előfor-

dulás: vegyületeikben, természe-

tes vizekben oldva, sóbányák-

ban. Előállítás: olvadékelektrolí-

zissel (Davy). 

Vegyületeik felhasználása: kősó, 

lúgkő, hipó, szóda, szódabikar-

bóna, trisó. 

Alkálifémek és földfémek hason-

lóságai, illetve eltérő sajátságai 

okainak megértése, környezettu-

datos és egészségtudatos maga-

tartás kialakítása. 

M: Na, K olvasztása, ötvözet-

képzésük. Na, K reakciója fenol-

ftaleines vízzel. Lángfestési pró-

bák (pl. kálium-klorát, kemé-

nyítő és fémsók keverékének 

kémcsőben való hevítésével, 

vagy sósav, cink és fémsó fel-

használásával, vagy fémsók ol-

dataiba mártott hamumentes szű-

rőpapírdarabok meggyújtásával).  

Biológia-egészségtan: 

a csont kémiai össze-

tétele, kiválasztás 

(nátrium- és kálium-

ion), idegrendszer 

(nátrium- és kálium-

ion), ízérzékelés – sós 

íz fiziológiás sóoldat. 

Alkáliföldfémek  

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. Vegyü-

leteik felhasználása az építőipar-

ban: mészkő, égetett mész, oltott 

mész, gipsz. Élettani hatás: kal-

cium- és magnéziumionok sze-

repe a csontokban, izomműkö-

désben. Jelentőség: a vízke-

ménység okai. A lágy és a ke-

mény víz (esővíz, karsztvíz). A 

kemény víz káros hatásai a ház-

tartásban és az iparban. Változó 

és állandó vízkeménység. A víz-

lágyítás módszerei: desztillálás, 

vegyszeres vízlágyítás, ioncseré-

M: Magnézium fenolftaleines 

vízzel való reakciója melegítés-

sel, égése. Tojáshéj kiégetése, re-

akció vízzel, fenolftaleinindiká-

tor jelenlétében. Gipszöntés. A 

szappan habzása lágy és kemény 

vízben. Vízköves edény tisztítása 

ecetsavval. 

 



lés. A háztartásban használt ion-

cserés vízlágyítás, ioncserélő 

(mosogatógép vízlágyító sója). 

Vízkőoldás: savakkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, lángfestés, olvadékelektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, 

ioncserélő. 

 

Tematikai egység A p-mező fémei 
Órakeret 

2 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A vegyü-

leteik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok felis-

merése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa okainak és következ-

ményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alumínium 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: passziválódás és 

védő oxidréteg, amfoter sajátság. 

Előfordulás: a földkéregben (ba-

uxit, kriolit), agyagféleségek. 

Előállítás és felhasználás: bau-

xitból: kilúgozás, timföldgyártás, 

elektrolízis; példák a felhaszná-

lásra. A hazai alumíniumipar 

problémái, környezetszennyezés, 

újrahasznosítás. 

Ón és ólom  

Atomszerkezet: különböző izotó-

pok és azok tömegszáma, neut-

ronszáma [Hevesy György]. Fi-

zikai tulajdonságok. Kémiai tu-

lajdonságok: felületi védőréteg 

kialakulása levegőn. Reakcióik: 

oxigénnel, halogénekkel, az ón 

amfoter sajátsága. Mai és egy-

kori felhasználásuk: akkumuláto-

rokban, ötvöző anyagként, fes-

tékalapanyagként, nyomdaipar, 

forrasztóón. Az ólomvegyületek 

mérgező, környezetszennyező 

hatása. 

A p-mező fémei és vegyületeik 

tulajdonságainak megértése, ezek 

anyagszerkezeti magyarázata, 

környezettudatos és egészségtu-

datos magatartás kialakítása. 

M: Az alumínium vízzel és oxi-

génnel való reakciója a védőré-

teg megbontása után. Reakciója 

sósavval és nátrium-hidroxiddal. 

Termitreakció vas-oxiddal. [Alu-

míniumsók hidrolízise, alumí-

nium-hidroxid amfoter jellege.] 

Az ólom viselkedése különböző 

savakkal szemben, forrasztóón 

olvasztása. Információk a ma-

gyarországi alumíniumgyártásról 

és a vörösiszap-katasztrófáról, az 

ónpestisről (Napóleon oroszor-

szági hadjáratának kudarca vagy 

Robert Scott tragédiája), a belül 

ónnal bevont konzervdobozok-

ról, az ólomból készült vízveze-

tékekről, az ólomkristályról.  

Fizika: elektromos el-

lenállás, akkumulátor  

 

Biológia-egészségtan: 

az ólom felhalmozó-

dása a szervezetben, 

ólommérgezés tünetei, 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amfoter anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa. 

 



Tematikai egység A d-mező fémei 
Órakeret 

5 óra 

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

mesfém. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az ötvözetek sokrétű 

felhasználásának megértése. A nehézfém-vegyületek élettani hatásai-

nak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A tiszai cianidszennyezés 

aranybányászattal való összefüggésének megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Vas 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: rozsdásodás nedves le-

vegőn, a rozsda szerkezete, a vas 

korrózióvédelme. A vaspor 

égése a csillagszóróban. Reakció 

pozitívabb standard potenciálú 

fémek ionjaival. 

Előállítás és felhasználás: vas-

gyártás. Fontosabb vasércek. 

Huta és hámor. A modern kohó 

felépítése, működése, a koksz 

szerepe, a salakképző szerepe. A 

redukciós egyenletek és a kép-

ződő nyersvas. Acélgyártás: az 

acélgyártás módszerei, az acél 

kedvező sajátságai és annak 

okai, az ötvözőanyagok és hatá-

suk. Az edzett acél. Vas bioló-

giai jelentősége (növényekben, 

állatokban). Újrahasznosítás, 

szelektív gyűjtés. 

Kobalt 

Ötvözőfém. A kobalt-klorid víz-

megkötő hatása és színváltozása. 

Élettani jelentősége: B12 vitamin. 

Nikkel 

Ötvözőfém: korrózióvédelem, 

fémpénzek, orvosi műszerek. 

Ionjai zöldre festik az üveget. 

Margaringyártásnál katalizátor. 

Galvánelemek. 

Élettani hatás: fémallergia („in-

gerlany”), rákkeltő hatás. 

A d-mező fémeinek atomszerke-

zete és ebből adódó tulajdonsá-

gaik megértése. A vascsoport, a 

króm, a mangán, a volfrám és a 

titán fizikai tulajdonságai (sűrű-

ség, keménység, olvadáspont, 

mágneses tulajdonság) és fel-

használásuk közötti összefüggé-

sek megértése. Környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás ki-

alakítása. 

M: Mágnes hatása vasreszelékre. 

Vaspor szórása lángba. Vas híg 

savakkal való reakciója, tömény 

oxidáló savak passziváló hatása. 

Különböző oxidációs állapotú 

vasvegyületek keletkezése és 

színe (sörösüveg). Vasszeg réz-

szulfát-oldatba való helyezése. A 

növények párologtatásának ki-

mutatása kobalt-kloridos papír-

ral.  

Biológia-egészségtan: 

a hemoglobin szerepe 

az emberi szervezet-

ben. enzimek: bioka-

talizátorok, a nehéz-

fémsók hatása az élő 

szervezetre, B12 vita-

min 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, fer-

romágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Króm M: Alkohol csepegtetése kénsa-

vas kálium-dikromát-oldatba. 



Ötvözőfém: korrózióvédő bevo-

nat, rozsdamentes acél. [Mikro-

elem: a szénhidrát-anyagcsere 

enzimjeiben.] A kromátok és 

bikromátok mint erős oxidáló-

szerek (kálium-bikromát, ammó-

nium-bikromát). 

Mangán  

Kémiai tulajdonságok: külön-

böző oxidációs állapotokban for-

dulhat elő. Fontos vegyületei a 

barnakőpor és a kálium-perman-

ganát. A kálium-permanganát 

felhasználása (fertőtlenítés, oxi-

dálószer. [permanganometria]). 

Volfrám 

Fizikai tulajdonságok: a legma-

gasabb olvadáspontú fém. Fel-

használás: izzószál, ötvöző-

anyag: páncélautók. 

Titán 

Fizikai tulajdonságok. Felhasz-

nálás: repülőgépipar, űrhajózás, 

hőszigetelő bevonat építkezések-

nél. 

Ammónium-bikromát hőbomlása 

(„kis tűzhányó”). Oxigén előállí-

tása kálium-permanganátból. 

Klór előállítása sósavból kálium-

permanganáttal. Információk a 

mágnesről, valamint a különféle 

fémek és ötvözeteik előállításá-

ról, illetve felhasználásáról. 

Réz 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: oxigénnel, nedves le-

vegővel, savakkal. A réz felhasz-

nálása: hangszerek, tetőfedés, 

ipari üstök, vezetékek. Ötvöze-

tek: bronz, sárgaréz. 

Rézgálic  

Felhasználása permetezőszer-

ként. A rézvegyületek élettani 

hatása: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező.  

Az arany és az ezüst 

Fizikai tulajdonságaik. 

Kémiai reakciók: nemesfémek, 

ezüst reakciója hidrogén-szul-

fiddal és salétromsavval. Válasz-

tóvíz, királyvíz. Felhasználás: 

ékszerek (fehér arany), dísztár-

gyak, vezetékek. Élettani hatás: 

Az ezüst vízoldható vegyületei 

mérgező, illetve fertőtlenítő ha-

tásúak, felhasználás ivóvízszű-

rőkben, zoknikban ezüstszál, 

kolloid ezüst spray. 

A rézcsoport és a platina felhasz-

nálási módjainak magyarázata a 

tulajdonságaik alapján.  

M: Réz-oxid keletkezése rézdrót 

lángba tartásakor, patinás rézle-

mez és malachit bemutatása, réz 

oldásának megkísérlése híg és tö-

mény oxidáló savakban. Külön-

böző oxidációs állapotú rézionok 

és azok színei eltérő oldatokban. 

Réz(II)-ionok reakciója ammó-

niaoldattal és nátrium-hidroxid-

dal [komplex ionjai]. A rézgálic 

kristályvíztartalmának elvesztése 

kihevítéssel. Ezüst-klorid csapa-

dék keletkezése pl. ezüst-nitrát-

oldat és konyhasóoldat reakciójá-

val. Információk a nemesfémek 

bányászatáról és felhasználásáról 

(pl. különböző karátszámú éksze-

rek arany- és ezüsttartalma), újra-

hasznosításáról, a fényképezés 

történetéről, a rézgálicot tartal-

mazó növényvédő szerekről. 



Ezüst-halogenidek 

Kötéstípus, szín, [vízoldékonysá-

guk különbözőségének oka], 

bomlásuk, a papíralapú fényké-

pezés alapja. [Ezüstkomplexek 

képződése, jelentősége a szervet-

len és a szerves analitikában, ar-

gentometria.] 

Platina 

A platinafémek története. Fel-

használása: óra- és ékszeripar, 

orvosi implantátumok, elektró-

dák (digitális alkoholszondában), 

gépkocsi-katalizátorokban. 

Cink 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: égés, reakció kénnel, 

savakkal, lúgokkal. Felhaszná-

lás: korrózióvédő bevonat (hor-

ganyzott bádog). Ötvöző anyag. 

ZnO: fehér festék, hintőpor, bőr-

ápoló, napvédő krémek. 

Élettani hatás: mikroelem enzi-

mekben, de nagy mennyiségben 

mérgező. 

Kadmium 

Felhasználás: korrózióvédő be-

vonat, szárazelem. Felhasználása 

galvánelemekben (ritka, drága 

fém). 

Élettani hatás: vegyületei mérge-

zők (Itai-itai betegség Japánban), 

szelektív gyűjtés. 

Higany 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságai: általában kevéssé 

reakcióképes, de kénnel eldör-

zsölve higany-szulfid, jóddal hi-

gany-jodid keletkezik. Ötvözetei: 

amalgámok. Élettani hatás: gőze, 

vízoldható vegyületei mérgezők. 

Felhasználás: régen hőmérők, 

vérnyomásmérők, amalgám fog-

tömés, fénycsövek. Veszélyes 

hulladék, szelektív gyűjtés. 

A cinkcsoport elemei és vegyüle-

teik felhasználásának magyará-

zata a sajátosságaik alapján. Kör-

nyezettudatos és egészségtudatos 

magatartás kialakítása. 

M: Cink és kénpor reakciója, 

cink oldódása savakban és lú-

gokban, amfoter jellegének be-

mutatása. A higany nagy felületi 

feszültségének szemléltetése.  

Higany-oxid hevítése vattával le-

dugaszolt kémcsőben. Informá-

ciók a higany és a kadmium fel-

használásának előnyeiről és hát-

rányairól, híres mérgezési esetek-

ről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemesfém, érc, nyomelem, amalgám, ötvözet, környezeti veszély. 

 

Tematikai egység Szervetlen kémiai számítások Órakeret 



5 óra21 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a kémiai képlet mennyiségi jelentése, a 

reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro-törvény, gáztörvé-

nyek, szilárd keverékek, vizes oldatok és gázelegyek összetételének meg-

adási módjai, pH, galvánelemek, elektrolizálócellák működése, Faraday 

I. és II. törvénye. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása, elmélyí-

tése és szintetizálása számítási feladatokon keresztül. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Galvánelemek Celladiagramok felírása, az elekt-

romotoros erő számítása. 

Biológia-egészségtan: 

hemoglobin vastartal-

mának kiszámítása. 

 

Fizika: fizikai mennyi-

ségek, mértékegysé-

gek, átváltás, gáztörvé-

nyek, hőtani alapfogal-

mak.  

 

Matematika: egyenlet 

írása szöveges adatok-

ból, egyenletrendezés; 

egyenes és fordított ará-

nyosság, százalékszá-

mítás, normál alak. 

Elektrolizálócellák A Faraday-törvények alkalmazása 

különböző fémek leválasztásánál. 

Porkeverékek és ötvözetek össze-

tételével kapcsolatos számítások 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- 

és anyagmennyiség-százalékos 

összetételével kapcsolatos felada-

tok. Az összetevők eltérő oldódá-

sával összefüggő számítások. 

Oldatokkal kapcsolatos számítá-

sok 

Szervetlen vegyületeket tartal-

mazó oldatokkal kapcsolatos fel-

adatok: oldhatóság, oldatkészítés, 

összetétel megadása százalékok-

kal (tömeg, térfogat, anyagmeny-

nyiség) és koncentrációkkal 

(anyagmennyiség és tömeg). Ne-

hézfém-ionos szennyezések határ-

értékeinek számolása. 

Gázokkal és gázelegyekkel kap-

csolatos számítások 

Gázok keletkezésével és reakciói-

val kapcsolatos feladatok. Gázele-

gyek összetételének, abszolút és 

relatív sűrűségének, átlagos molá-

ris tömegének számolása. 

Reakcióegyenlettel kapcsolatos 

feladatok 

A reakcióegyenlet mennyiségi je-

lentésének felhasználásával meg-

oldható szervetlen kémiai felada-

tok (sav-bázis, redoxi, csapadék-

képződési és gázfejlődési reak-

ciók során). 

Szervetlen vegyipari termeléssel 

kapcsolatos feladatok 

Vegyipari folyamatokra vonat-

kozó számítások. 

                                                           
21 Ez az órakeret az éves órakeret része és a feladatok annál a témakörnél szerepelnek, amelyhez a feladat 

szövege kapcsolódik. Csak számolási feladatok megoldása témájú órák tartása módszertani megfontolások miatt 

nem javasolt. A zárójelben megadott óraszám tájékoztató jellegű és az előző részek tartalmazzák azt. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi je-

lentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

A témahetek során többek között a következő témaköröket járhatjuk körül: energiatakarékos-

ság, energiagazdálkodás a háztartásban- ennek környezetvédelmi és gazdasági vonatkozásai. A 

témák szorosan kapcsolódnak a termokémia és a szervetlen kémia témakörhöz is. 

12. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

I. Szervetlen kémiai ismeretek bővítése (2): Nemfémes elemek és vegyületeik 18 óra 

II. A kémia hatása az emberi civilizáció fejlődésére 8 óra 

III.. A szerves kémiai ismeretek bővítése (34 óra)  

1. A szénhidrogének és halogénszármazékai 9 óra 

2. Oxigén tartalmú szerves vegyületek  10 óra 

3. Szénhidrátok 5 óra 

4. Nitrogén tartalmú szerves vegyületek 5 óra 

5. Aminosavak és fehérjék 3 óra 

6. Nukleinsavak 2 óra 

III. Kémia körülöttünk és bennünk  1 óra 

IV. Szerves kémiai számítások 10 óra 

V. A kémia előtt álló nagy kihívások (Témahetek: fenntarthatóság, pénz7) 8 óra 

VI.. 
Az érettségi követelmények által előírt kísérletek, kísérletelemző fel-

adatok gyakorlása 
13 óra 

VII:

. 

Az érettségi követelmények által előírt számítási feladatok gyakor-

lása 
36 óra  

Összesen 128 óra 

 

 Nemfémes elemek (18 óra)  

Tematikai egység Nemesgázok 
Órakeret 

1 óra 



Előzetes tudás Nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókészség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemesgázok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések meg-

értése. A nemesgázok előfordulásának és mindennapi életben betöltött 

szerepének magyarázata a tulajdonságaik alapján. A reakciókészség és 

a gázok relatív sűrűségének alkalmazása a nemesgázok előfordulásával, 

illetve felhasználásával kapcsolatban. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Elektronszerkezet – kis reakció-

készség összefüggése. [Halmaz-

szerkezet, rácstípus.] 

Gerjeszthetőség – felhasználás. 

Fizikai tulajdonságok, a legtöbb 

anyaggal szemben kismértékű re-

akciókészség – elemi állapot. Na-

gyobb rendszámúak esetében 

vannak vegyületek: XeO2, XeO4, 

XeF2. 

Hélium 

Fizikai tulajdonság: kis sűrűség, a 

legalacsonyabb forráspontú elem. 

Előfordulás: földgáz, világegye-

tem, Napban keletkezik magfúzi-

óval. Felhasználás: léggömbök, 

léghajók, mesterséges levegő (ke-

szonbetegség ellen), alacsony hő-

mérsékleten működő berendezé-

sek (szupravezetés). 

A nemesgázok általános sajátsá-

gainak megértése, az eltérések 

okainak értelmezése. 

M: Kísérletek héliumos léggömb-

bel vagy erről készült film bemu-

tatása. 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás. 

Neon 

Előfordulás: a levegőben. Fel-

használás: reklámcsövek töltő-

anyaga. 

Argon 

Előfordulás: a levegőben a legna-

gyobb mennyiségben lévő nemes-

gáz. Előállítás: a levegő cseppfo-

lyósításával. Felhasználás: lehet 

védőgáz hegesztésnél, élelmisze-

rek csomagolásánál, kompakt 

fénycsövek töltőanyaga. Hőszige-

telő üvegek, ruhák töltőanyaga. 

Kripton 

Előfordulás: a levegőben. Fel-

használás: hagyományos izzók 

töltése, a volfrámszál védelmére 

(Bródy Imre). 

Xenon 

M: Védőgázas csomagolású élel-

miszer, kompakt fénycső és ha-

gyományos izzó bemutatása, elő-

nyök és hátrányok tisztázása.  In-

formációk a különféle világítótes-

tekről. 

Fizika: fényforrások. 



Előfordulás: a levegőben. Fel-

használás: ívlámpák, vakuk, mo-

zigépek: nagy fényerejű gázkisü-

lési csövek. 

Radon 

Élettani hatás: radioaktív. A leve-

gőben a háttérsugárzást okozza. 

Felhasználás: a gyógyászatban 

képalkotási eljárásban, sugárterá-

pia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemesgáz-elektronszerkezet, relatív sűrűség. 

 

Tematikai egység Hidrogén 
Órakeret 

2 óra 

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

izotópok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása kö-

zötti összefüggések megértése.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Atomszerkezet, izotópok. [A ne-

hézvíz és annak szerepe.] 

Molekulaszerkezet, polaritás, hal-

mazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságok, [diffúzió-

sebesség]. 

Kémiai reakciók: oxigénnel 

(égés, durranógáz) és egyéb ko-

valens hidridek. Robbanáskor 

végbemenő láncreakciók, ezzel 

kapcsolatos katasztrófák. [Kis 

elektronegativitású fémekkel 

szemben oxidálószer (ionos hidri-

dek). Intersticiális hidridek.] 

Felhasználás: Léghajók, ammó-

niaszintézis, műanyag- és robba-

nószergyártás, margarin előállí-

tása, rakéta hajtóanyaga. 

Előfordulása a világegyetemben 

és a Földön. Természetben elő-

forduló vegyületei: víz, ammónia, 

szerves anyagok. 

[A magfúzió jelenősége.] Izotóp-

jainak gyakorlati szerepe. A hid-

rogén mint alternatív üzemanyag. 

Ipari és laboratóriumi előállítás. 

A hidrogén különleges tulajdon-

ságainak és azok szerkezeti okai-

nak megértése, alkalmazása a fel-

használási módjainak magyaráza-

tára. 

M: A hidrogén laboratóriumi elő-

állítása, durranógázpróba, égése. 

Redukáló hatása réz (II)-oxiddal, 

fémek reakciója híg savakkal. [A 

diffúzió bemutatása máz nélküli 

agyaghengeres kísérlettel.] 

Fizika: hidrogén-

bomba, magreakciók, 

magfúzió, a tömegde-

fektus és az energia 

kapcsolata. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: II. világhá-

ború, a Hindenburg 

léghajó katasztrófája. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer. 

 

Tematikai egység Halogének 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, poláris 

kovalens kötés, oxidálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő tulajdon-

ságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok biztonságos 

használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján. 

Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt anyagok is lehet-

nek mérgezők, minden a mennyiségen és a felhasználás módján múlik. 

Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az elemek és 

azok vegyületei között. A hagyományos fényképezés alapjainak meg-

értése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Fluor 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tu-

lajdonság: legnagyobb elektrone-

gativitás, legerősebb oxidálószer. 

Reakció hidrogénnel. Előfordu-

lás: ásványokban, fogzománcban. 

Klór 

Fizikai tulajdonságok. Fizikai és 

kémiai oldódás megkülönbözte-

tése. 

Kémia reakciók: vízzel, fémekkel 

(halosz = sóképzés), hidrogénnel, 

más halogenidekkel (standardpo-

tenciáltól függően). 

Előállítás: ipari, laboratóriumi. 

Felhasználás: sósav, PVC-gyár-

tás, vízfertőtlenítés (klórozott fe-

nolszármazékok veszélye). Élet-

tani hatás: mérgező. 

Nátium-klorid (kősó): 

Fizikai tulajdonságok. Előfordu-

lás. Élettani hatása: testnedvek-

ben, idegsejtek működésében, 

magas vérnyomás rizikófaktora a 

túlzott sófogyasztás („fehér mé-

reg”). Felhasználás: útsózás ha-

tása a növényekre, gépjármű-

vekre. 

Hidrogén-klorid: 

A halogénelemek és vegyületeik 

molekulaszerkezete, polaritása, 

halmazszerkezete, valamint fizi-

kai és kémiai tulajdonságai közötti 

összefüggések megértése, alkal-

mazása, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével, illetve kálium-

permanganát és sósav reakciójá-

val [a kálium-permanganát és só-

sav reakcióegyenlet rendezése], 

konyhasó előállítása elemeiből. A 

hidrogén-klorid előállítása labora-

tóriumban konyhasóból kénsav-

val. Szökőkútkísérlet hidrogén-

kloriddal. 

Bróm bemutatása (zárt üvegben). 

Brómos víz reakciójának hiánya 

benzinnel vagy brómos vízből 

bróm extrakciója/kioldása benzin-

nel, brómos víz reakciója étolajjal 

vagy olajsavval. [Brómos víz re-

akciója nátrium-hidroxid-oldat-

tal.] 

Jód szublimációja, majd kikristá-

lyosodása hideg felületen. Jód 

oldhatóságának vizsgálata vízben, 

Biológia-egészségtan: 

a só jódozása, a fog-

krém fluortartalma, 

gyomorsav, kiválasztás 

(kloridion), a jód sze-

repe. 

 

Fizika: az energiafajták 

egymásba való átalaku-

lása, elektrolízis, lég-

nyomás. 

 

Földrajz: sóbányák. 



Fizikai tulajdonságok. Vizes ol-

data: sósav. Maximális tömény-

ség. Kémiai reakció, illetve a re-

akció hiánya különböző fémek 

esetében. Előfordulás: gyomor-

sav-gyomorégés, háztartási sósav. 

Hipó: összetétele, felhasználása, 

vizes oldatának kémhatása, ve-

szélyei. (Semmelweis Ignác: klór-

meszes kézmosás.) 

Bróm 

Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai reakciók: telítetlen szén-

hidrogének kimutatása addíciós 

reakcióval. Élettani hatás: maró, 

nehezen gyógyuló sebeket okoz. 

Jód 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai re-

akciók: hidrogénnel, fémekkel. 

Felhasználás: jódtinktúra. Előfor-

dulás: tengeri élőlényekben, 

pajzsmirigyben (jódozott só). 

Hidrogén-halogenidek 

Molekulaszerkezet, halmazszer-

kezet. 

[A saverősség változása a cso-

portban – a kötés polaritása.] 

alkoholban, benzinben. Jód és 

alumínium reakciója. Keményítő 

kimutatása jóddal krumpliban, 

lisztben, pudingporban. Halo-

genidionok megkülönböztetése 

ezüst-halogenid csapadékok kép-

zésével. Információk a halogéniz-

zókról. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás só-

oldat, szublimáció. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport 
Órakeret 

3 óra 

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

oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. Az oxigén 

és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. A kénvegyületek változatos-

sága okainak megértése. A környezeti problémák iránti érzékenység 

fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

Molekulaszerkezet: allotróp mó-

dosulat – a dioxigén és az ózon 

molekulaszerkezete. Fizikai tu-

lajdonságok. Kémiai tulajdonsá-

Az oxigéncsoport elemeinek és 

vegyületeiknek áttekintése, a 

szerkezet és tulajdonságok kö-

zötti kölcsönhatások megértése 

és alkalmazása, környezettudatos 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata, oxigén-

szállítás. 

 

Földrajz: a légkör 



gok: reakció hidrogénnel (durra-

nógáz, égés), oxidok, hidroxi-

dok, oxosavak képződése. Előál-

lítás: iparban és laboratórium-

ban. 

Felhasználás: lángvágó, lélegez-

tetés, kohászat. Az oxigén sze-

repe az élővilágban (légzés, foto-

szintézis). A vízben oldott oxi-

gén oldhatóságának hőmérsék-

letfüggése. Áltudomány: oxigén-

nel dúsított italok. 

Ózon 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: Sok anyaggal 

szemben nagy reakciókészség, 

bomlékony. 

Az ózon keletkezése és elbom-

lása, előfordulása. A magaslég-

köri ózonréteg szerepe, vékonyo-

dásának oka és következményei. 

Élettani hatás: az ózon mint fer-

tőtlenítőszer, a felszínközeli 

ózon mint veszélyes anyag 

(szmog, fénymásolók, lézer-

nyomtatók). Az „ózondús le-

vegő” téves képzete. 

és egészségtudatos magatartás ki-

alakítása. 

M: A tellúr felfedezése (Müller 

Ferenc). 

Az oxigén előállítása, egyszerű 

kimutatása (a parázsló gyújtópál-

cát lángra lobbantja). Oxigénnel 

és levegővel felfújt PE-zacskók 

égetése. Különböző anyagok 

égetése, pl. fémek, metán, hidro-

gén, papír. 

szerkezete és összeté-

tele. 

Víz 

Molekulaszerkezet: alak, polari-

tás, halmazszerkezet.  

Fizikai tulajdonságok: a sűrűség 

változása a hőmérséklet függvé-

nyében, magas olvadáspont és 

forráspont, nagy fajhő, a nagy 

felületi feszültség és oka (Eötvös 

Loránd). Kémiai tulajdonság: au-

toprotolízis, amfotéria, a víz 

mint reakciópartner. Édesvíz, 

tengervíz összetétele, az édesvíz-

készlet értéke. 

Hidrogén-peroxid 

Molekulaszerkezet: alak, polari-

tás, halmazszerkezet. Fizikai tu-

lajdonságai. Kémiai tulajdonság: 

bomlás [diszproporció], a bom-

lékonyság oka. Oxidálószer és 

redukálószer. Felhasználás: ra-

kéta-üzemanyag, hajszőkítés, 

fertőtlenítés, víztisztítás 

(Hyperol). 

M: Vízzel kapcsolatos kísérletek 

felidézése: a megdörzsölt üveg-

rúd eltéríti a vékony vízsugarat, 

oldhatósági próbák vízben: pl. 

konyhasó, kálium-permanganát, 

alkohol, olaj, jód. 

Hajtincs szőkítése ammóniás 

hidrogén-peroxiddal. Jodid-io-

nok oxidációja hidrogén-per-

oxiddal és a keletkező jód kimu-

tatása keményítővel. A hidrogén-

peroxid bomlása katalizátor hatá-

sára. [Kálium-permanganát és 

hidrogén-peroxid reakciója, az 

egyenlet rendezése.] 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különle-

ges tulajdonságai, hő-

tágulás, a hőtágulás 

szerepe a természeti 

és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 



Kén 

Halmazszerkezet: allotróp módo-

sulatok. Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai tulajdonságok: égése. 

Előfordulás: terméskén, kőolaj 

(kéntelenítésének környezetvé-

delmi jelentősége), vegyületek: 

szulfidok (pirit, galenit), szulfá-

tok stb., fehérjékben. Felhaszná-

lás: növényvédő szerek, kénsav-

gyártás, a gumi vulkanizálása. 

Hidrogén-szulfid (kénhidrogén) 

Molekulaszerkezet, halmazszer-

kezet. Fizikai tulajdonságok. Ké-

miai tulajdonság: sav-bázis és 

redoxi tulajdonságok. Élettani 

hatás: mérgező. Előfordulás: 

gyógyvizekben. 

Kén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulaj-

donságok. Kémiai tulajdonsá-

gok: reakció vízzel. Előfordulás: 

fosszilis tüzelőanyagok égetése-

kor. Élettani hatás: mérgező. Fel-

használása: boroshordók fertőtle-

nítése, kénsavgyártás. 

Kénessav 

Keletkezése: kén-dioxid és víz 

reakciójával: savas eső kialaku-

lásának okai, káros hatásai. Szul-

fitok a borban. 

Kén-trioxid 

Molekulaszerkezet. Előállítás: 

kén-dioxidból. Kémiai reakció: 

vízzel kénsavvá alakul. 

Kénsav 

Molekulaszerkezet, halmazszer-

kezet. Fizikai tulajdonságok. Ké-

miai tulajdonságok: sav-bázis, 

redoxi: fémekkel való reakció, 

passziválás, szenesítés. Kétér-

tékű sav – savanyú só. Kénsav-

gyártás. Felhasználás: pl. akku-

mulátorok, nitrálóelegyek. 

Szulfátok  

A szulfát-ion elektronszerkezete, 

térszerkezete, glaubersó, gipsz, 

rézgálic, [barit, timsó].  

Nátrium-tioszulfát 

Reakciója jóddal [jodometria]. 

A kén és egyes vegyületei gya-

korlati jelentőségének megértése, 

környezettudatos és egészségtu-

datos magatartás kialakítása. 

M: A kén olvasztása és lehűtése 

vízzel, a változások okainak 

elemzése. Kénszalag égetése, re-

akció fémekkel, pl. cink és kén 

reakciója. A kén-hidrogén vizes 

oldatának kémhatásvizsgálata, 

reakciója jóddal. [Csapadékkép-

zés különböző fémionokkal, re-

dukáló hatás: elnyeletés kálium-

permanganát-oldatban.] A kén 

égésekor keletkező kén-dioxid 

felfogása, feloldása vízben, a ke-

letkezett oldat kémhatásának 

vizsgálata [redukáló hatása ká-

lium-permanganát-oldatban, re-

akciója kén-hidrogénes vízzel, 

Lugol-oldattal]. Híg kénsavoldat 

kémhatásának vizsgálata, tömény 

kénsav hatása a szerves anya-

gokra: porcukorra, papírra, pa-

mutra. Különböző fémek oldása 

híg és tömény kénsavban. A ként 

tartalmazó különböző oxidációs 

számú vegyületek, pl. szulfidok, 

szulfitok, tioszulfátok és szulfá-

tok és az ezeknek megfelelő sa-

vak összehasonlítása az oxidáló-, 

illetve redukálóhatás szempontjá-

ból. 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 



Felhasználása fixírsóként. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező gáz, savas 

eső, kétértékű sav. 

 

Tematikai egység Nitrogéncsoport 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszeny-

nyező gáz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, legfonto-

sabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének felisme-

rése. Az anyagok természetben való körforgásának megértése. Helyi 

környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak megismerése 

és válaszkeresés a problémára. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Nitrogén 

A nitrogén molekulaszerkezete, fi-

zikai tulajdonságai. Kémiai tulaj-

donság: kis reakciókészség a leg-

több anyaggal szemben, reakció 

oxigénnel és hidrogénnel. Élettani 

hatás: keszonbetegség. 

Ammónia 

Molekulaszerkezet: alak, kölcsön-

hatások a molekulák között. Fizi-

kai tulajdonságok. Könnyen csepp-

folyósítható. Kémiai tulajdonsá-

gok: sav-bázis reakciók – vízzel, 

savakkal. Előállítás: szintézis és 

körülményei, dinamikus egyen-

súly. Keletkezés: szerves anyagok 

bomlása (WC-szag). Felhasználás: 

pl. ipari hűtők, műtrágyagyártás, 

salétromsavgyártás. 

A nitrogén oxidjai 

NO keletkezése villámláskor és 

belső égésű motorokban. NO2 fizi-

kai tulajdonságai, [dimerizáció]. 

Élettani hatások: értágító hatás (Vi-

agra), mérgező kipufogógázok, 

gépkocsi-katalizátor alkalmazása. 

Felhasználás: salétromsavgyártás. 

N2O: kéjgáz. Élettani hatás: bódít. 

(Davy: érzéstelenítés). Felhaszná-

lás: pl. habpatron, szülészet, üzem-

anyag-adalék, méhészet. 

Salétromsav  

A nitrogéncsoport elemeinek és 

vegyületeinek rövid áttekin-

tése, a szerkezet és tulajdonsá-

gok közötti kölcsönhatások 

megértése és alkalmazása, kör-

nyezettudatos és egészségtuda-

tos magatartás kialakítása. 

M: Kísérletek folyékony leve-

gővel. Ammónia oldódása víz-

ben: szökőkútkísérlet. Ammó-

nia és HCl-gáz reakciója. [Az 

ammónia komplexképzése 

réz(II)-szulfáttal.] Információk 

az ipari és biológiai nitrogénfi-

xálásról. Nitrogén-oxidok ke-

letkezése réz és tömény salét-

romsav reakciójakor. Salét-

romsav vizes oldatának kém-

hatás-vizsgálata különböző in-

dikátorokkal. Híg és tömény 

salétromsav reakciója külön-

böző fémekkel. Füstölgő salét-

romsav reakciója terpentinnel. 

Csillagszóró készítése, vagy 

görögtűz, vagy bengálitűz be-

mutatása. Rajzolás telített 

KNO3-oldattal szűrőpapírra és 

száradás után meggyújtása 

izzó vasszeggel. Puskaporké-

szítés és -égetés. Hurkapálca 

vagy gumimaci oxidálása ol-

vasztott kálium-nitrátban. 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén körforgás-

ban, a levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, 

eutrofizáció, a műtrá-

gyák hatása a növé-

nyek fejlődésére, a fo-

gak felépítése, a sejt-

hártya szerkezete. Bi-

olumineszcencia. 

 

Fizika: II. főtétel, 

fény. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Irinyi Já-

nos. 



Molekulaszerkezet. Fizikai tulaj-

donságok. Kémiai tulajdonságok: 

sav-bázis és redoxi. Választóvíz, 

királyvíz. Előállítás: a salétromsav-

gyártás lépései. 

Nitrátok 

A nitrát-ion elektronszerkezete, 

térszerkezete. A nitrátok oxidáló 

hatása. Felhasználás: ammónium-

nitrát: pétisó; kálium-nitrát: puska-

por. Műtrágyák és szerepük, vala-

mint környezeti veszélyeik. Eutro-

fizáció, primőr termékek. 

A nitrogén körforgása a természet-

ben, szennyvíztisztítás. Azidok 

előnye és hátránya a légzsákokban. 

Nitritek szerepe a tartósításban 

(pácsók). 

Foszfor 

Az allotróp módosulatok és össze-

hasonlításuk. 

A gyufa régen és ma, Irinyi János. 

A foszfor használata a hadiiparban. 

Difoszfor-pentaoxid  

Kémiai tulajdonság: higroszkópos 

(szárítószer), vízzel való reakció 

[dimerizáció].  

Foszforsav 

Molekula- és halmazszerkezet. Fi-

zikai tulajdonságok. Kémiai tulaj-

donság: reakció vízzel és NaOH-

dal több lépésben, középerős, há-

romértékű sav – savanyú sók, fosz-

fátok, hidrolízisük. Felhasználás: 

üdítőitalokban és rozsdaoldó sze-

rekben. Élettani hatás. 

Foszfátok  

A foszfátion elektronszerkezete, 

térszerkezetetrisó felhasználása.  

A foszfor körforgása a természet-

ben. Műtrágyák, mosószerek, víz-

szennyezés – eutrofizáció. A fogak 

és a csontok felépítésében játszott 

szerepe. Foszfolipidek – sejthártya. 

Energia tárolására szolgáló szerves 

vegyületek. (ATP, [KP]) Lumi-

neszcencia (foszforeszkálás és flu-

oreszkálás).  

A foszfor és egyes vegyületei 

gyakorlati jelentőségének meg-

értése, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás ki-

alakítása. 

M: A fehérfoszfor oldódása 

szén-diszulfidban, öngyulla-

dása. A vörös- és fehérfoszfor 

gyulladási hőmérsékletének 

összehasonlítása vaslapon. In-

formációk Irinyi Jánosról és a 

gyufa történetéről. Difoszfor-

pentaoxid előállítása vörös-

foszfor égetésével, oldás víz-

ben, kémhatás vizsgálata. A 

trisó vizes oldatának kémha-

tás-vizsgálata. Különböző üdí-

tőitalok összetételének elem-

zése. Lumineszcenciás kísérle-

tek. Információk a foszfátos és 

a foszfátmentes mosóporok 

összetételéről, működéséről, 

környezeti hatásairól. 

Kulcsfogalmak/ Eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia. 



fogalmak 

 

Tematikai egység Széncsoport 
Órakeret 

3 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek megvizsgá-

lása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid 

kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A földkérget fel-

építő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és szilikátok jelentőségé-

nek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szén 

A grafit, a gyémánt, a fullerének 

szerkezetének összehasonlítása. 

Fizikai tulajdonságok. Előfordu-

lásuk, felhasználásuk (nanocsö-

vek). A természetes szenek ke-

letkezése, felhasználásuk törté-

nete, környezeti problémái. Mes-

terséges szenek: előállítás, ad-

szorpció. 

Szén-monoxid 

[Molekulaszerkezet: datív kötés, 

apoláris jellegének oka.] Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdon-

ság: redukálószer – vasgyártás, 

égése. Keletkezése: széntartalmú 

anyagok tökéletlen égésekor. 

Élettani hatás: az életet veszé-

lyeztető mérgező hatása konkrét 

példákon keresztül. 

Szén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulaj-

donságok (szárazjég, szublimá-

ció). Kémiai tulajdonság: vízben 

oldódás (fizikai és kémiai) – 

kémhatás. Környezetvédelmi 

probléma: az üvegházhatás foko-

zódása, klímaváltozás. Élettani 

hatása: osztályterem szellőzte-

tése, fejfájás, borospincében, zárt 

garázsokban összegyűlik, kimu-

tatása. 

Szénsav 

A szén-dioxid vizes oldata, savas 

A széncsoport két leggyakoribb 

elemének és vegyületeiknek is-

merete, a szerkezetük és tulajdon-

ságaik közötti összefüggések 

megértése és alkalmazása, kör-

nyezettudatos és egészségtudatos 

magatartás kialakítása. 

M: A fa száraz lepárlása, a fagáz 

meggyújtása, adszorpciós kísér-

letek aktív szénen málnaszörppel, 

vörösborral, ammóniával. Égés 

(lánggal-izzással). A szén-dioxid 

előállítása, felfogása, hatása az 

égésre (gyertyasor üvegkádban), 

szárazjég szublimálása. Meszes 

vízzel való kimutatás szívószállal 

a kifújt levegőből. A szénsav 

kémhatása, változása melegítés 

hatására. Karbonátok és hidro-

gén-karbonátok reakciója sósav-

val, vizes oldatuk kémhatása. 

Biológia-egészségtan: 

adszorpció, a szén-di-

oxid az élővilágban, 

fotoszintézis, sejtlég-

zés, a szén-dioxid 

szállítás. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 



kémhatás. A szén-dioxiddal dú-

sított üdítők hatása a szervezetre. 

(Jedlik Ányos – szikvíz.) 

Karbonátok és hidrogén-karbo-

nátok 

A karbonát-ion elektronszerke-

zete és térszerkezete. Szóda, szó-

dabikarbóna, mészkő, dolomit. 

A szén körforgása a természet-

ben. 

Szilícium 

Halmazszerkezet és fizikai tulaj-

donság: atomrács, félvezetők. 

Felhasználás: elektronika, mikro-

csipüzem, ötvözet. Előfordulás: 

ásványok  

Szilikonok szerkezete, tulajdon-

ságai, jelentősége napjainkban. 

Szilikon protézisek szerepe a 

testben (előnyök, hátrányok). 

Szilícium-dioxid  

Halmazszerkezet. Üveggyártás. 

Atomrácsból amorf szerkezet. 

Újrahasznosítás. 

Szilkátok 

Szilikátok előfordulása ásvá-

nyokban és kőzetekben, felhasz-

nálásuk. A vízüveg tulajdonságai 

és felhasználása. 

A szilícium és egyes vegyületei 

gyakorlati jelentőségének megér-

tése, környezettudatos és egész-

ségtudatos magatartás kialakí-

tása. 

M: Különböző színű homok-

szemcsék vizsgálata nagyítóval. 

Üvegcső hajlítása Bunsen-égő-

vel. Öreg ablaküvegek alsó vas-

tagodása. „Vegyész virágoskert-

jének” készítése vízüvegből és 

színes fémsókból. A „gyurma-

lin” különleges sajátságai. Infor-

mációk az üveggyártásról, az 

üveg napjainkban betöltött szere-

péről, a számítógépről és a kar-

bonszálas horgászbotról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf anyag, szili-

kát, szilikon. 

 

Tematikai egység A kémia hatása az emberi civilizáció fejlődésére 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A korábbiakban szerzett kémiatudás történeti vonatkozásai. Az egyszerű 

természettudományos vizsgálatok, kísérletek megtervezésének és kivite-

lezésének, az eredmények megvitatásának, a konklúziók levonásának lé-

pései. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia, mint tudomány társadalmi fejlődésbe való beágyazottságának 

felismerése. A gazdasági és politikai szükségszerűségek, valamint a ké-

mia fejlődése közötti alapvető összefüggések magyarázata. A kémia mint 

természettudomány működését és a kutatómunka végzését irányító leg-

fontosabb szabályok jelentőségének megértése.  

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Hogyan hatottak a társadalmi, 

politikai igények és a gazdasági 

M: Információk a hadiipar és a 

kémia egymásra hatásáról, illetve 

Biológia-egészségtan: 



szükségszerűségek a kémia és a 

vegyipar fejlődésére? 

A szervetlen, illetve a szerves 

vegyipar egyes termékeit létre-

hozó társadalmi szükségletek és 

kielégítésük módjainak fejlődése. 

A tudomány és a technika fejlő-

désének hatása a társadalomra. 

Az elméleti megoldások gyakor-

lati (technológiai) megvalósításá-

nak problémái. A sikeres gyakor-

lati megoldások hatása az elmélet 

fejlődésére. Környezetterhelő és 

környezetbarát technológiák. A 

kémikusok meghatározó pozitív 

szerepe a környezetvédelemben. 

Minőségbiztosítás és analitika. 

Adott tulajdonságú anyagok ter-

vezése és előállítása. 

a történelem szerepe az ipari tech-

nológiák fejlődésében (pl. Napó-

leon szerepe a konzervdobozok 

kifejlesztésében, a cukorrépa fel-

használása a cukorgyártásban). 

A szódagyártás, a kénsavgyártás, 

az ammónia- és salétromsavgyár-

tás, a klóralkáliipar (higanykató-

dos és higanymentes technoló-

giák) vagy a színezékipar történe-

tének feldolgozása. Vegyipari ka-

tasztrófák (pl. tankhajóbalesetek, 

Seveso, Bhopal, Kolontár, a tiszai 

cianidszennyezés), a vegyészek 

szerepe a katasztrófák elhárításá-

ban, a károk felszámolásában. A 

dioxin és dioxán összehasonlítása 

szerkezet és élettani hatás szem-

pontjából. A sósavgyártás mint az 

atomhatékonyság mintapéldája. 

Egyszerű minőségbiztosítási vizs-

gálatok (pl. a háztartásban előfor-

duló savak és lúgok hatóanyag-

tartalmának meghatározása sav-

bázis titrálással, hipó aktív klór-

tartalmának mérése jodometriá-

san). Információk szubsztantív 

festékekről, „intelligens” fémek-

ről, „emlékező”, vízoldható és ve-

zető polimerekről, kompozitok-

ról. A selyem, a nejlon és a kevlar 

szerkezetének és tulajdonságai-

nak összehasonlítása. 

táplálkozás, betegsé-

gek. 

 

Fizika: mozgások, ter-

modinamika, hőerőgé-

pek. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: fegyverke-

zés, háborúk, ipari for-

radalom. 

A kémia mint természettudomány 

A véletlen és a következetes, ki-

tartó kutatómunka szerepe a felfe-

dezések és a találmányok történe-

tében. A természettudományos 

vizsgálati módszerek lépései. 

Kontrolkísérlet és referencia-

anyag. Az eredmények publikálá-

sának és megvitatásának a jelen-

tősége, a szakmai kontroll sze-

repe. Különbség a tudományok és 

áltudományok között. 

Saját természettudományos vizs-

gálatok megtervezése, végrehaj-

tása és az eredmények kommuni-

kálása, megvitatása (tetszőleges, 

de a középiskolai kémia tananyag 

szempontjából releváns témában).  

M: Alkimisták véletlen fölfedezé-

sei (pl. foszfor, porcelán), Scheele, 

Cavendish, Oláh György és/vagy 

más kémikusok munkássága, fel-

fedezései, pl. a Perkin-ibolya és az 

indigó (Baeyer) előállítása, a poli-

etilén előállítása, a nejlon kifej-

lesztése. Pasteur: „A szerencse a 

felkészült elmének kedvez”. Az ál-

tudományok közös jellemzőinek 

 



összegyűjtése (pl. pí-víz, oxigén-

nel dúsított víz, lúgosítás). 

Hogyan dolgoznak a kémikusok? 

Tudósok és feltalálók a kémiában. 

A nagy felfedezések és a nagy té-

vedések tanulságai. Az eredmé-

nyek rendszerezésének és közlés-

ének jelentősége. A tudós és a fel-

találó erkölcsi felelőssége. Szaba-

dalmi jog. 

M: A flogisztonelmélet és az oxi-

gén szerepe az égésben. Az élet-

erő-elmélet és megdöntése. Nagy 

tudósok nagy tévedései (pl. New-

ton, Lavoisier, Berzelius). A nagy 

rendszerezők munkássága (pl. La-

voisier, Berzelius és Mengyele-

jev). Haber és a vegyi hadviselés. 

Teller Ede és a hidrogénbomba. 

Idézetek az MTA etikai kódexé-

ből. Híres szabadalomjogi viták 

(pl. Glauber: „Furni Novi 

Philosophici” c. könyve megírá-

sának körülményei, a kokszgyár-

tás története, Leblanc szódagyár-

tási szabadalma), perek és ésszerű 

kompromisszumok (pl. Hall és 

Heroult: alumínium elektrolízis-

sel való előállítása; Castner és 

Kellner: higanykatódos nátrium-

klorid-oldat elektrolízis; Perkin és 

Caro: alizarin ipari előállítása). 

Az alumínium első előállítójáról 

folyó vita. A Solvay-konferenciák 

és a Nobel-díj hatása a természet-

tudomány fejlődésére. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Minőségbiztosítás, analitika, áltudomány, szabadalmi jog. 

 

 A szerves kémiai ismeretek bővítése (34 óra)  

 

Tematikai egység Szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Kémiai reakció, égés, másodrendű kötések, izomer, molekulák alakja és 

polaritása, egyszeres és többszörös kovalens kötés, reakcióhő, halogének, 

savas eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az előfordulásuk 

és a felhasználásuk ismerete, a felhasználás és a környezeti hatások kö-

zötti kapcsolat elemzése. A geometriai izoméria feltételeinek megértése. 

A szénhidrogénekkel és halogénezett származékaikkal kapcsolatos kör-

nyezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása. Grafikonok készítése, 

értelmezése, elemzése. [Az optikai izoméria és jelentőségének megér-



tése, a molekulaszerkezet és az izoméria kapcsolatának felismerése, al-

kalmazása.]22 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazá-

sok) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezetés 

A szénhidrogének és hétköznapi 

jelentőségük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalká-

nok, 1–10 szénatomos főlánccal 

rendelkező alkánok elnevezése, 

egyszerűbb csoportnevek [3–4 

szénatomos elágazó láncú cso-

portok nevei], homológ sor, álta-

lános képlet. 

Nyílt láncú alkánok molekula-

szerkezete, [ciklohexán konfor-

mációja, axiális ekvatoriális 

helyzet], szénatom rendűsége. 

Tulajdonságaik, olvadás- és for-

ráspont és változása a homológ 

sorban [molekulaalak és az olva-

dás- és forráspont kapcsolata]. 

Sok anyaggal szemben mutatott 

kis reakciókészség, égés, reakció 

halogénekkel, szubsztitúció, hő-

bontás. 

A földgáz és a kőolaj összetétele, 

keletkezése, bányászata, feldol-

gozása, felhasználása és ennek 

problémái (környezetvédelmi 

problémák a kitermeléstől a fel-

használásig, készletek véges-

A szénhidrogének köznapi jelen-

tőségének ismerete, megértése. 

M: A szénhidrogének hétköznapi 

jelentőségének bemutatása né-

hány példán keresztül: pl. vezeté-

kes gáz, PB-gáz, sebbenzin, mo-

torbenzin, lakkbenzin, dízelolaj, 

kenőolajok, szénhidrogén poli-

merek, karotinok 

 

A telített szénhidrogének szerke-

zete és tulajdonságai közötti kap-

csolatok megértése, alkalmazása, 

környezettudatos magatartás ki-

alakítása. 

Grafikon elemzése vagy készítése 

alkánok fizikai tulajdonságairól 

[etán, ciklohexán konformációs 

diagramja]. 

Molekulamodellek készítése, mo-

dell és képlet kapcsolata. 

M: Egyszerű kísérletek telített 

szénhidrogénekkel: pl. földgáz és 

sebbenzin égése, oldódás (hiá-

nya) vízben, a sebbenzin mint 

apoláris oldószer, reakció (hiá-

nya) brómmal. 

Információk kőolajjal, kőolaj-fel-

dolgozással, kőolajtermékekkel, 

üzemanyagokkal, megújuló és 

meg nem újuló energiaforrások-

kal, nyersanyagokkal vagy zöld 

kémiával kapcsolatban. 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, szteránvázas 

hormonok, karotinoi-

dok, karcinogén és 

mutagén anyagok, le-

vegőszennyezés, 

szmog, globális prob-

lémák, üvegházhatás, 

ózonlyuk, savas esők, 

bioakkumuláció. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, forrás-

pontot befolyásoló 

külső tényezők, hő, 

energiamegmaradás, 

elektromágneses su-

gárzás, poláros fény, a 

foton frekvenciája, 

szín, és energia, üveg-

házhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlati: fűtés, tűz-

oltás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, ke-

letkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-ültet-

vények, levegőszeny-

nyezés, szmog, globá-

lis problémák, üveg-

házhatás, ózonlyuk, 

savas eső 

 

                                                           
22 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



sége, helyettesíthetőség). Kőolaj-

finomítás, kőolajpárlatok és fel-

használásuk. Benzin oktánszáma 

és annak javítása: adalékanyagok 

[és reformálás]. 

Telített szénhidrogének jelentő-

sége, felhasználása (pl. sújtólég, 

vegyipari alapanyagok, üzem-

anyagok, fűtés, energiatermelés, 

oldószerek).  

[A szintézisgáz előállításának le-

hetőségei, ipari jelentősége.] 

Szteránváz, szteroidok biológiai 

jelentősége (vázlatosan). 

Matematika: függ-

vény, grafikus ábrázo-

lás. 

A telítetlen szénhidrogének 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 1–10 szénatomos 

főlánccal, homológ sor, általános 

képlet, molekulaszerkezet, geo-

metriai (cisz-transz) izoméria, tu-

lajdonságaik. 

Nagy reakciókészségük (szén-

atomok közötti kettős kötés, mint 

ennek oka), égésük, addíciós re-

akciók: hidrogén, halogén, víz, 

hidrogén-halogenid, [Markov-

nyikov-szabály,]. Polimerizáció: 

etén, propén [és nagyobb szén-

atomszámú alkének]. Az olefi-

nek előállítása, jelentősége, fel-

használása. Etén (etilén) mint nö-

vényi hormon, PE és PP előállí-

tása, tulajdonságaik és használa-

tuk problémái (szelektív gyűjtés, 

biológiai lebomlás, adalékanya-

gok, égetés, újrahasznosítás). 

 

 

Az alkének szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Molekulamodellek készítése, mo-

dell és képlet kapcsolata. Geo-

metriai izomerek tanulmányozása 

modellen. 

M: Az etén előállítása, égése, ol-

dódás (hiánya) vízben, etén reak-

ciója brómos vízzel, PE vagy PP 

égetése. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén 

szerkezete, tulajdonságai, konju-

gált kettőskötés-rendszer és kö-

vetkezményei. 

Addíciós reakciók: hidrogén, ha-

logén, hidrogén-halogenid. Poli-

merizáció. 

Kaucsuk, műkaucsuk, vulkanizá-

lás, a gumi szerkezete, előállí-

tása, tulajdonságai (és használa-

tának környezetvédelmi problé-

mái), hétköznapi gumitermékek 

A diének és a poliének szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkalmazása, kör-

nyezettudatos magatartás kialakí-

tása. 

M: Gumi hőbontása, paradi-

csomlé reakciója brómos vízzel. 

Információk izoprénvázas vegyü-

letekkel kapcsolatban (pl. termé-

szetes előfordulásuk, szerkeze-

tük, illatszer- vagy élelmiszer-

ipari jelentőségük, antioxidáns 

szerepük, karotinoidok szerepe a 



(pl. téli és nyári gumi, radír, rá-

gógumi). 

A karotinoidok szerkezete (váz-

latosan), színe, biológiai, kozme-

tikai és élelmiszer-ipari jelentő-

sége. 

fotoszintézisben). 

Az alkinek 

[1–10 szénatomos főláncú alki-

nek elnevezése, általános kép-

lete.] 

Acetilén (etin) szerkezete, tulaj-

donságai. Reakciói: égés, addí-

ciós reakciók: hidrogén, halogén, 

víz, hidrogén-halogenid [és só-

képzés nátriummal]. 

Etin előállítása (metánból és kar-

bidból), felhasználása: vegyipari 

alapanyag (pl. vinil-klorid előál-

lítása, helyettesítése eténnel), 

karbidlámpa, lánghegesztés, 

disszugáz. 

Az acetilén [és a nagyobb szén-

atomszámú alkinek] szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: Acetilén előállítása, égetése, 

oldódás (hiánya) vízben, oldása 

acetonban, reakció brómos vízzel. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol [és a naftalin] szerke-

zete (Kekulé), tulajdonságai. 

Kis reakciókészsége, égése, halo-

gén szubsztitúció és nitrálás. 

Toluol [nitrálás, TNT], xilol 

[orto, meta és para helyzet], szti-

rol és polisztirol (és használatá-

nak problémái). 

Benzol előállítása. Aromás szén-

hidrogének felhasználása, bioló-

giai hatása (pl. karcinogén ha-

tása), aromások előfordulás a do-

hányfüstben. 

Az aromás szénhidrogének szer-

kezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, alkalma-

zása, egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Polisztirol égetése. 

Információk dohányfüstben lévő 

aromás vegyületekkel, biológiai 

hatásukkal kapcsolatban. 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek elnevezése, szerkezete, tulaj-

donságai. 

Előállításuk (korábban szereplő 

reakciókkal). 

Reakció nátrium-hidroxiddal: 

szubsztitúció és elimináció [Zaj-

cev-szabály]. 

Halogénszármazékok jelentő-

sége és használatának problémái: 

pl. oldószerek, vegyipari alap-

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, egészség- és kör-

nyezettudatos magatartás kialakí-

tása. 

M: Egyszerű kísérletek elemzése 

vagy bemutatása halogéntartalmú 

szénhidrogénekkel: pl. hidrolízis 

(pl. etil-kloridé vagy tercbutil-

kloridé indikátor jelenlétében), 

halogéntartalmú szénhidrogén re-

akciója ezüst-nitráttal hidrolízis 



anyagok, altatószerek, helyi ér-

zéstelenítők, tűzoltó anyagok, 

növényvédő szerek (DDT, 

[HCH], teratogén és mutagén ha-

tások, lebomlás a környezetben, 

bioakkumuláció), polimerek (tef-

lon, PVC), freonok (és kapcsola-

tuk az ózonréteg vékonyodásá-

val). 

előtt és után, PVC égetése, fa-

gyasztás etil-kloriddal. 

[Optikai izoméria 

Konfiguráció, optikai izoméria, 

kiralitáscentrum, projektív kép-

let, egy és több kiralitáscentrum 

következményei.] 

[Az optikai izoméria jelenségé-

nek, feltételeinek következmé-

nyeinek megértése. 

M: Az optikai izomériával kap-

csolatos modellezés (pl. modellek 

összehasonlítása, készítése, opti-

kai izoméria jelenségének felfe-

deztetése négy különböző ligan-

dumot tartalmazó modellek ösz-

szerakásával, páratlan ligandum-

csere inverziót okozó hatásának 

felismerése modellen, vetített 

képlet rajzolása modellek alapján, 

számítógépes modellek, animá-

ciók). 

Az optikai izoméria jelentőségé-

vel kapcsolatos információk (pl. 

optikai izoméria az élővilágban, 

növényvédő szereknél, gyógysze-

reknél]. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, alkén, szubsztitúció, cisz-transz 

izoméria, addíció, polimerizáció, elimináció, homológ sor, földgáz, kőolaj, 

benzin, hőre lágyuló műanyag. 

 

Tematikai egység Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Szerves vegyületek csoportosítása, szénhidrogének elnevezése, szubszti-

túció, addíció, polimerizáció, elimináció, hidrogénkötés, sav-bázis reak-

ciók, erős és gyenge savak, homológ sor, izoméria, „hasonló a hasonló-

ban oldódik jól” elv. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti 

összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Az előfordulásuk, a fel-

használásuk, a biológiai jelentőségük és az élettani hatásuk kémiai szer-

kezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének meg-

értése, megoldások keresése. A felületaktív anyagok szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolat felismerése. A hidrolízis és a kondenzáció fo-

lyamatának megértése, jelentőségének ismerete. Következtetés a háztar-

tásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos információkból 



azok egészségügyi és környezeti hatására. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az oxigén tartalmú szerves vegyü-

letcsoportok és funkciós csoportok 

Az oxigéntartalmú funkciós cso-

portok (hidroxil, éter, oxo, karbo-

nil, formil, karboxil, észter) szer-

kezete, vegyületcsoportok (alko-

holok, fenolok, éterek, aldehidek, 

ketonok, karbonsavak, karbon-

savészterek).  

Polaritás, hidrogénkötés lehető-

sége és kapcsolata az oldhatóság-

gal, olvadás- és forrásponttal, kar-

bonsavak dimerizációja. 

Homológ sorok általános képlete, 

tulajdonságok változása a homo-

lóg sorokban. 

Hasonló moláris tömegű oxigén-

tartalmú vegyületek (és alkánok) 

tulajdonságainak (pl. olvadás- és 

forráspont, oldhatóság) összeha-

sonlítása, táblázat vagy diagram 

készítése vagy elemzése. 

Eltérő funkciós csoportot tartal-

mazó izomer vegyületek tulajdon-

ságának összehasonlítása. 

M: Hétköznapi szempontból fon-

tos oxigéntartalmú szerves vegyü-

letek bemutatása minden vegyü-

letcsoportból. 

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, do-

hányzás, a preparátu-

mok tartósítása, cukor-

betegség, erjedés, bio-

lógiai oxidáció (citrom-

savciklus), Szent-

Györgyi Albert, lipi-

dek, sejthártya, táplál-

kozás, látás. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Alfred Nobel. 
Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása érté-

kűség, rendűség és a szénváz alap-

ján, elnevezésük. Szerkezetük és 

tulajdonságaik. Égésük, sav-bázis 

tulajdonságok, reakció nátrium-

mal, éter- és észterképződés, víze-

limináció. Különböző rendű alko-

holok oxidálhatósága. 

Alkoholok előállítása, jelentő-

sége, felhasználása. 

A metanol és az etanol élettani ha-

tása. Alkoholtartalmú italok előál-

lítása (alkoholos erjedés, desztillá-

ció). Denaturált szesz (denaturá-

lás, felhasználása, mérgező ha-

tása). Az etanol mint üzemanyag 

(bioetanol).  

Glicerin biológiai és kozmetikai 

jelentősége, nitroglicerin mint 

robbanóanyag (Nobel) és gyógy-

szer. 

Etilén-glikol mint fagyálló folya-

dék, mérgező hatása, borhamisí-

tás. 

Alkoholok szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek alkoho-

lokkal: metanol vagy etanol ége-

tése, alkoholok oldhatósága víz-

ben, oldat kémhatása, etanol mint 

oldószer, benzin, etanol és víz ele-

gyíthetősége. Alkoholok oxidáci-

ója, etanol reakciója nátriummal, 

[a termék vizes oldatának kémha-

tása]. [Réz-hidroxid-csapadék ol-

dása glikollal vagy glicerinnel.] 

Információ néhány, az alkoholok 

közé tartozó biológiailag jelentős 

vegyületről: pl. koleszterin, allil-

alkohol, fahéjalkohol, mentol, 

bombicol (selyemhernyó fero-

monja), A-vitamin (A-vitamin 

szerepe a látásban, cisz-transz át-

alakulás a látás során pl. ábrán be-

mutatva). 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonsá-

gai. A fenol sav-bázis tulajdonsá-

gai, reakciója nátrium-hidroxiddal 

Fenolok szerkezete és tulajdonsá-

gai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

M: Információk gyógyszerként 

 



[nátrium-fenolát reakciója szén-

savval, szódabikarbónával, fenol 

reakciója brómmal vagy klórral]. 

Fenolok fertőtlenítő, mérgező ha-

tása, fenol mint vízszennyező 

anyag, fenoltartalmú ivóvíz klóro-

zásának problémái. Fenolok fel-

használása. 

használt fenolokkal kapcsolatban, 

pl. rezorcin, amil-metakrezol. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, egyszerű [és 

vegyes] éterek előállítása. A die-

til-éter tulajdonságai, felhaszná-

lása. 

Éterek szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése, al-

kalmazása. 

Egy alkohol és vele izomer éter tu-

lajdonságainak összehasonlítása. 

M: Egyszerű kísérletek elemzése 

vagy bemutatása éterrel: dietil-

éter mint oldószer, éter korlátozott 

oldódása vízben, elegyedés ben-

zinnel. 

Az oxovegyületek 

Az oxovegyületek elnevezése, 

szerkezete, tulajdonságai. 

Az oxovegyületek oxidálhatósága 

[formaldehid addíciós reakciói, 

paraformaldehid keletkezése], ba-

kelit előállítása, polikondenzáció, 

hőre keményedő műanyag. 

Az oxovegyületek előállítása, fel-

használása, jelentősége. A formal-

dehid felhasználása, formalin, 

mérgező hatása, előfordulása do-

hányfüstben. Akrolein keletkezése 

sütéskor. Aceton (és megjelenése 

a vérben cukorbetegség esetén). 

Az oxovegyületek szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: Ezüsttükörpróba és Fehling-

reakció bemutatása aldehidekkel 

és ketonokkal. Egyszerű kísérlet 

acetonnal mint (univerzális) oldó-

szerrel (pl. jód oldása, elegyítése 

vízzel, polisztirolhab oldása). 

Információ néhány oxocsoportot 

(is) tartalmazó, biológiai szem-

pontból jelentős vegyülettel kap-

csolatban (pl. kámfor, tesztoszte-

ron, progeszteron, ösztron, korti-

zon). 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása ér-

tékűség és a szénváz alapján, elne-

vezésük, fontosabb savak és sav-

maradékok tudományos és köz-

napi neve. 

Szerkezetük, tulajdonságaik, reak-

ció vízzel, fémekkel, fém-hidroxi-

dokkal, -oxidokkal, -karbonátok-

kal, -hidrogén-karbonátokkal. 

Karbonsavsók vizes oldatának 

kémhatása és reakciója erős sa-

vakkal. 

A hangyasav oxidálhatósága: 

ezüsttükörpróba [és reakció bró-

mos vízzel]. 

Karbonsavak szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek karbonsa-

vakkal: pl. karbonsavak közömbö-

sítése, reakciója fémekkel, karbo-

nátokkal, pezsgőtabletta porkeve-

rékének készítése, karbonsavsók 

kémhatásának vizsgálata, hangya-

sav oxidálhatósága, akrilát gél 

duzzadása (pl. eldobható pelenká-

ból). 

Információk Szent-Györgyi 



Az olajsav reakciója brómos víz-

zel, telíthetősége hidrogénnel. 

A karbonsavak előállítása, fel-

használása, előfordulása, jelentő-

sége (biológiai, vegyipari, háztar-

tási, élelmiszer-ipari jelentőség, 

E-számaik, tartósítószerek és élel-

miszerbiztonság) a következő ve-

gyületeken keresztül bemutatva: 

hangyasav, ecetsav, [vajsav, vale-

riánsav,] palmitinsav, sztearinsav, 

olajsav, benzoesav (és nátrium-

benzoát), oxálsav, tereftálsav [és 

ftálsav], [borostyánkősav, adipin-

sav], tejsav (és politejsav), borkő-

sav, [almasav] szalicilsav, citrom-

sav, [piroszőlősav, akrilsav, me-

takrilsav (és polimerjeik), pilla-

natragasztó], C-vitamin (Szent-

Györgyi Albert). 

Albert munkásságával, a C-vita-

minnal vagy a citromsavciklussal 

kapcsolatban. 

Az észterek 

A karbonsavak és a szervetlen sa-

vak észterei. Elnevezés egysze-

rűbb karbonsav észterek példáján. 

Szerkezetük, tulajdonságaik. 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és 

hidrolízis, egyensúly eltolásának 

lehetőségei, lúgos hidrolízis. 

Jelentősebb észtercsoportok be-

mutatása: Gyümölcsészterek (pl. 

oldószerek, acetonmentes köröm-

lakklemosó, természetes és mes-

terséges íz- és illatanyagok, 

izopentil-acetát a méhek fero-

monja).  

Oxigéntartalmú összetett lipidek: 

viaszok, zsírok és olajok (összeha-

sonlításuk, emésztésük, zsírok ke-

letkezése a szervezetben, szerepük 

a táplálkozásban), foszfatidok. 

Polimerizálható észterek és poli-

merjeik (poli-(metil-metakrilát), 

[poli-(vinil-acetát) és poli-(vinil-

alkohol)]), poliészterek (poliész-

ter műszálak, PET-palackok kör-

nyezetvédelmi problémái). 

Gyógyszerek (aszpirin és 

kalmopyrin). 

Az észterek szerkezete és tulaj-

donságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Izomer szerkezetű észter és sav tu-

lajdonságainak összehasonlítása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Egyszerű kísérletek bemuta-

tása vagy elemzése etil-acetáttal: 

előállítása, szaga, észter mint ol-

dószer, elegyítése vízzel, benzin-

nel, lúgos hidrolízise. 

Zsírok és olajok oldódása vízben, 

benzinben, zsírok és olajok reakci-

ója brómos vízzel. 

Néhány gyümölcsészter szagának 

bemutatása. 

Állati zsiradékokkal, olajokkal, 

margarinokkal, margaringyártás-

sal, transz-zsírsavakkal, többszö-

rösen telítetlen zsírsavakkal vagy 

olesztrával kapcsolatos informá-

ciók. 

 



Szervetlen savak észterei (nitro-

glicerin, zsíralkohol-hidrogén-

szulfátok [szerves foszfátészte-

rek]). 

Margarinok összetétele, előállí-

tása, olajkeményítés. 

Biodízel (előállítása, felhaszná-

lása, problémák). 

A felületaktív anyagok, tisztítósze-

rek 

A felületaktív anyagok oldható-

sági tulajdonságai, szerkezete, tí-

pusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, 

vizes oldat pH-ja, felületaktív 

anyagok előállításának lehetősé-

gei (előzőekben már ismert reak-

ciók segítségével). 

Zsírok lúgos hidrolízise, szappan-

főzés. 

Felületaktív anyagok szerepe a 

kozmetikumokban és az élelmi-

szeriparban, biológiai jelentősé-

gük (pl. kozmetikai és élelmiszer-

ipari emulgeáló szerek, biológiai 

membránok, epesavak). 

Tisztítószerek adalékanyagai 

(vázlatosan): kémiai és optikai fe-

hérítők, enzimek, fertőtlenítősze-

rek, vízlágyítók, illatanyagok, hid-

ratáló anyagok. 

Környezetvédelmi problémák (bi-

ológiai lebomlás, habzás, adalék-

anyagok okozta eutrofizáció). 

A felületaktív anyagok, tisztító-

szerek szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése, al-

kalmazása, környezettudatos ma-

gatartás kialakítása. 

M: Kísérletek felületaktív anya-

gokkal: amfipatikus vegyületek 

(pl. mosogatószer) hatása apoláris 

anyagok (pl. étolaj) oldódására 

(pl. a „fuldokló kacsa” kísérlet), 

felületi hártya keletkezésének be-

mutatása, szilárd és folyékony 

szappanok kémhatásának vizsgá-

lata indikátorral, szappanok hab-

zásának függése a vízkeménység-

től és a pH-tól. 

Információk szilárd és folyékony 

szappanokkal, samponokkal, 

mosó- és mosogatószerekkel, tex-

tilöblítőkkel vagy hajbalzsamok-

kal kapcsolatban (pl. összetétel 

bemutatása árufelirat alapján, is-

mertető, használati útmutató 

elemzése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, éter-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, ke-

ton, karbonsav, észter, lipid, zsír és olaj, foszfatid, felületaktív anyag, hidro-

lízis, kondenzáció, észterképződés, polikondenzáció, hőre keményedő mű-

anyag, poliészter. 

 

 

Tematikai egység Szénhidrátok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Oxigéntartalmú funkciós csoportok, vegyületcsoportok, hidrolízis, kon-

denzáció, konstitúciós izoméria [optikai izoméria]. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szénhidrátok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. 

Az előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és a táplál-

kozásban betöltött szerepük megismerése, a kémiai szerkezet és a bioló-

giai funkciók kapcsolatának megértése. A szénhidrátok táplálkozásban 



való szerepének megismerése, egészséges táplálkozási szokások kialakí-

tása. Következetés az élelmiszerek összetételével kapcsolatos informá-

ciókból azok élettani hatására. A cellulóz mint szálalapanyag jelentősé-

gének ismerete, a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggések meg-

értése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok biológiai jelentő-

sége, előfordulása a környeze-

tünkben (gyümölcsök, kristálycu-

kor, papír, liszt stb.) összegkép-

lete, csoportosítása: mono-, di- és 

poliszacharidok. Szerkezet, íz és 

oldhatóság kapcsolata. 

A szénhidrátok csoportosítása 

több szempont alapján.  

M: Kristálycukor (és papír, fa) el-

szenesítése kénsavval, hevítéssel. 

Biológia-egészségtan: 

a szénhidrátok emész-

tése, sejtanyagcsere, bi-

ológiai oxidáció és fo-

toszintézis, a cellulóz 

szerkezete és tulajdon-

ságai, növényi sejtfal, 

növényi rostok, a kitin 

mint a gombák sejt-

falanyaga, ízeltlábúak 

vázanyaga, a glikogén 

és a keményítő szerke-

zete, tulajdonságai, je-

lentősége, keményítő 

kimutatása, ízérzékelés, 

vércukorszint. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a papír. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós cso-

portjai, szerkezetük, tulajdonsá-

gaik. Csoportosításuk az oxocso-

port és a szénatomszám alapján. 

A triózok konstitúciója és bioló-

giai jelentősége, [D- és L-glicerin-

aldehid, relatív konfiguráció és je-

lölése (Emil Fischer), a konfigurá-

ció biológiai jelentősége.] 

A pentózok (ribóz és dezoxi-ri-

bóz) nyílt láncú és gyűrűs konsti-

túciója, [konfigurációja], bioló-

giai jelentősége (nukleotidok, 

DNS, RNS). 

A hexózok (szőlőcukor és gyü-

mölcscukor) nyílt láncú és gyűrűs 

konstitúciója [α- és β-D-glükóz, 

α- és β-D-fruktóz konfigurációja, 

konformációja]. A hexózok bioló-

giai jelentősége (di- és poliszacha-

ridok felépítése, fotoszintézis, elő-

fordulása élelmiszerekben, bioló-

giai oxidáció és erjedés és ezek 

energiamérlege, vércukorszint). 

[Cukrok foszfátésztereinek sze-

repe a sejtanyagcserében (vázlato-

san, néhány példa).] 

Egyszerű szénhidrátok szerkezete 

és tulajdonságai közötti kapcsola-

tok megértése, alkalmazása, [az 

optikai izomériájuk jelentőségé-

nek megértése]. 

M: Egyszerű kísérletek cukrok-

kal: cukor oldása vízben, benzin-

ben. Fehling-reakció és ezüsttü-

körpróba bemutatása glükózzal és 

fruktózzal. 

Szőlőcukor oxidációját bemutató 

más kísérlet (pl. kék lombik kísér-

let). 

Glükóztartalmú és édesítőszerrel 

készített üdítőital megkülönbözte-

tése (pl. tanulók által tervezett kí-

sérlettel). 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése kon-

denzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). 

A redukáló és nem redukáló 

A diszacharidok szerkezete és tu-

lajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása, [az opti-

kai izomériájuk jelentőségének 

megértése]. 



diszacharidok és ennek szerkezeti 

oka. 

A maltóz, a cellobióz, a szacharóz 

és a tejcukor szerkezete (felépítő 

monoszacharidok, összegképlete 

[konstitúciója, konfigurációja, 

konformációja]) és biológiai je-

lentősége. 

M: A Fehling-reakció vagy az 

ezüsttükörpróba bemutatása répa-

cukorral és maltózzal. 

A poliszacharidok 

A keményítő (amilóz és ami-

lopektin), a cellulóz, a glikogén 

[és a kitin] szerkezete, tulajdonsá-

gai, előfordulása a természetben. 

A keményítő jódpróbája és annak 

értelmezése. 

Jelentőségük: keményítő és gliko-

gén: tartalék tápanyagok, élelmi-

szerekben való előfordulásuk és 

szerepük, emésztésük. Cellulóz: 

növényi sejtfal, lenvászon, pamut, 

viszkóz műszál (természetes alapú 

műanyag), nitrocellulóz, papír, 

papírgyártás és környezetvédelmi 

problémái, növényi rostok szerepe 

a táplálkozásban. Kitin: gombák 

sejtfala, rovarok külső váza. 

A papír és a papírgyártás. 

Poliszacharid alapú ragasztók (pl. 

csiriz, stiftek, tapétaragasztók). 

A poliszacharidok szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: Egyszerű kísérletek po-

liszacharidokkal: keményítő-jód 

reakció, szín eltűnése melegítés 

hatására, keményítő és cellulóz ol-

dása, keményítőoldat (negatív) 

Fehling-rekciója és ezüsttü-

körpróbája, papír elszenesítése 

kénsavval. 

Információk cukrok jelentőségé-

vel kapcsolatban: izocukor és az 

invertcukor (pl. előállítás, felhasz-

nálás az élelmiszeriparban), méz, 

cukorgyártás, cukrok és édesítő-

szerek, fotoszintézis, növényi sejt-

fal, cukrok emésztése stb. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mono-, di- és poliszacharid, pentóz, hexóz. 

 

Tematikai egység Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, szubszti-

túció, aromás elektronrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aminok, az amidok és a nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. A tulajdonsá-

gaik, az előfordulásuk. a felhasználásuk és a biológiai jelentőségük, va-

lamint az élettani hatásuk megismerése, ezek egymással való kapcsola-

tának megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító ma-

gatartás kialakítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, [rendűség,] ér-

tékűség, 1–5 szénatomos aminok 

Az aminok szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása.  

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-



és az anilin elnevezése. Szerkezet 

és tulajdonságok. Sav-bázis tulaj-

donságok, vizes oldat kémhatása, 

sóképzés. 

Az aminok jelentősége (pl. festék-

, gyógyszer-, műanyagipar, ami-

nosavak, szerves vegyületek bom-

lástermékei, hormonok és ingerü-

letátvivő anyagok, kábítószerek). 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

A különböző [rendű] aminok ol-

vadás és forráspontjával, [bázis-

erősségével] vagy oldhatóságával 

kapcsolatos adatok elemzése, ösz-

szehasonlítása alkoholokkal, 

szénhidrogénekkel. 

M: Aminocsoportot (is) tartal-

mazó, biológiailag fontos vegyü-

letekkel (pl. adrenalin, noradrena-

lin, dopamin, hisztamin, acetil-ko-

lin, morfin (Kabay János), amfeta-

min, metamfetamin, gyógyszerek) 

kapcsolatos információk. 

vak, klorofill, hem, kar-

bamid. 

Az amidok 

Funkciós csoport és szerkezete 

[delokalizáció], 1–5 szénatomos 

amidok elnevezése, karbamid. 

Szerkezet és tulajdonságok. Sav-

bázis tulajdonságok, vizes oldat 

kémhatása, hidrolízis. [Származ-

tatás és előállítás.] 

A poliamidok (nejlon 66) [és az 

aminoplasztok (karbamidgyan-

ták)] szerkezete, előállítása tulaj-

donságai. A karbamid jelentősége, 

tulajdonságai, felhasználása (pl. 

kémiatörténeti jelentőség, vizelet-

ben való előfordulás, műtrágya, 

jégmentesítés, műanyaggyártás, 

biuret). 

Az amidok szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Az amidok olvadás- és forráspont-

jával vagy oldhatóságával kapcso-

latos adatok elemzése, összeha-

sonlítása hasonló moláris tömegű 

alkoholokéval, szénhidrogéneké-

vel. 

M: Biuret előállítása karbamid-

ból, biuret reakciója. 

Amidcsoportot (is) tartalmazó 

gyógyszerekkel (pl. paracetamol, 

penicillinek) vagy műanyagokkal 

kapcsolatos információk. 

A nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, tu-

lajdonságai (polaritás, hidrogén-

kötés lehetősége, halmazszerke-

zet, halmazállapot, vízoldhatóság, 

sav-bázis tulajdonságok, [bróm-

szubsztitúció]) és biológiai jelen-

tőség alapján. 

A piridin reakciója vízzel, savak-

kal, [brómmal. A pirrol reakciója 

nátriummal és brómmal]. 

Jelentőségük (vázlatosan): pl. B-

vitaminok, alkoholdenaturálás 

(régen), nukleinsav bázisok alap-

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek szerkezete és tulajdon-

ságai közötti kapcsolatok megér-

tése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás kiala-

kítása. 

M: Szerves festékekkel, dohány-

zással (nikotinnal), kábítószerek-

kel, gyógyszerekkel vagy élő szer-

vezetben előforduló heterocikli-

kus vegyületekkel kapcsolatos in-

formációk. 



vázai, indolecetsav (auxin), in-

digó, hemoglobin, klorofill, hem, 

hisztidin, húgysav, koffein, teofil-

lin, gyógyszerek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin és purin váz, poliamid. 

 

Tematikai egység Aminosavak és fehérjék 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Amino- és karboxilcsoport, karbonsav és amin, sav-bázis reakciók, 

amidcsoport, biuret-reakció, katalízis, aktiválási energia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aminosavak, a peptidek, a fehérjék szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti kapcsolatok megértése. Az előfordulásuk és a biológiai jelentősé-

gük ismerete. Az enzimek szerkezete, tulajdonságai és az enzimatikus 

folyamatok elemzése. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminosavak 

Az aminosavak elnevezése, szer-

kezete. Funkciós csoportok, 

ikerionos szerkezet és következ-

ményei. Tulajdonságaik bemuta-

tása (a glicin példáján keresztül). 

Az aminosavak amfotériája, só-

képzése (nátrium-hidroxiddal és 

sósavval). 

Az aminosavak jelentősége (váz-

latosan): pH-stabilizálás, ingerü-

let-átvitel (γ-amino-vajsav), fehér-

jeépítés. 

Az aminosavak szerkezete és tu-

lajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

M: γ-amino-vajsavval (GABA), 

γ-hidroxi-vajsavval (GHB) és γ-

butirolaktonnal (GBL) kapcsola-

tos információk. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

szerkezete és tulajdon-

ságai, peptidkötés, en-

zimek működése, he-

moglobin 

A fehérjeépítő aminosavak 

Az α-aminosavak szerkezete [és 

optikai izomériája], csoportosítása 

az oldallánc alapján: apoláris (gli-

cin, alanin), poláris semleges (sze-

rin), savas (glutaminsav), bázikus 

(lizin), kéntartalmú (cisztein) és 

aromás (tirozin) aminosavak. 

Az α-aminosavak jelentősége: fe-

hérjék építőegységei, egyéb jelen-

tőségük pl. ingerületátvitel (gluta-

minsav), gyógyszerek (acetil-cisz-

tein), ízfokozók (nátrium-gluta-

mát), hormonok (tiroxin). 

A fehérjeépítő aminosavak általá-

nos képletének, az általános képlet 

és a konkrét molekulák kapcsola-

tának megértése [az optikai izo-

mériáról tanultak alkalmazása az 

aminosavakra]. 

Fehérjeépítő aminosavak csopor-

tosítása több szempont alapján 

(megadott képletek felhasználásá-

val). 

M: A fehérjeépítő aminosavak 

képletének bemutatása oldallánc 

jellege szerinti csoportosításban. 



Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és 

szerkezete (Emil Fischer). Di-, tri- 

és polipeptidek, fehérjék. A fehér-

jék szerkezeti szintjei (Sanger, 

Pauling) és a szerkezetet stabili-

záló kötések. 

Az egyszerű és az összetett fehér-

jék. Fehérjék hidrolízise, emész-

tés. 

A fehérjék stabilitása. Denaturá-

ció, koaguláció. Kimutatási reak-

ciók (biuret- és xantoprotein-reak-

ció jelenség szinten). 

A polipeptidek biológiai jelentő-

sége: enzimek [az enzimkatalízis 

részecskeszintű magyarázata, en-

zimek szerepe a biokémiai folya-

matokban], szerkezeti fehérjék 

(keratin, gyapjú), izommozgás 

(aktin és miozin), szállítófehérjék 

(hemoglobin), immunglobulinok, 

fehérjék a sejthártyában, peptid-

hormonok (inzulin), tartalék táp-

anyagok (tojásfehérje). Az aszpar-

tam. 

Peptidek szerkezete és tulajdonsá-

gai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Képlettel is megadott aminosa-

vakból álló peptid szerkezetének 

leírása. 

A fehérjék szerkezetét bemutató 

ábrák, modellek, képek vagy ani-

mációk értelmezése, elemzése, 

és/vagy készítése. 

M: Tojásfehérjével kapcsolatos 

vizsgálatok: kicsapási reakciók 

(pl. könnyű- és nehézfémsókkal, 

tömény alkohollal, savval, a hő-

mérséklet növelésével), xantopro-

tein- és biuretreakció. 

Fehérjék szerkezetével vagy jelen-

tőségével kapcsolatos informá-

ciók (pl. zselatin élelmiszer-ipari 

felhasználása, molekuláris gaszt-

ronómia, haj dauerolása, enzim-

működés, izommozgás folyama-

tai, tudománytörténeti szövegek). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aminosav, α-aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, enzim, szerkezeti 

szint. 

 

Tematikai egység Nukleotidok és nukleinsavak 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Purin- és pirimidinváz, ribóz, dezoxiribóz, foszforsav, hidrolízis, fehérjék 

szerkezete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A nukleotidok és a nukleinsavak szerkezete és tulajdonságai közötti kap-

csolat ismerete, megértése. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció kö-

zötti kapcsolat megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A nukleotidok 

A nukleotid név magyarázata, a 

nukleotidok csoportosítása 

(mono-, di-és polinukleotidok), a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az ATP sematikus szerkezete, 

építőegységei, biológiai jelentő-

sége. 

A nukleotidok szerkezete és tulaj-

donságai, valamint biológiai funk-

cióik közötti kapcsolat megértése. 

ATP szerkezetének elemzése 

és/vagy lerajzolása (az alapegysé-

gek képleteinek ismeretében). 

M: Információk az ATP biológiai 

jelentőségéről (képződéséről, fel-

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koenzi-

mek, nukleotidok, ATP 

és szerepe, öröklődés 

molekuláris alapjai, 

mutáció, fehérjeszinté-

zis. 



használásáról, hidrolízis energeti-

kájáról stb.) 

A nukleinsavak 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, elő-

fordulása és funkciója a sejtekben. 

A cukor-foszfát lánc szerkezete, 

pentózok és bázisok az RNS-ben 

és a DNS-ben, bázispárok, Wat-

son–Crick-modell. 

A DNS, az RNS és fehérjék sze-

repe a tulajdonságok kialakításá-

ban, DNS és RNS kémiai szerke-

zetének kapcsolata a biológiai 

funkcióval (vázlatosan). 

A nukleinsavak szerkezete és tu-

lajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolatok 

megértése. 

M: A DNS szerkezetével annak 

felfedezésével, mutációkkal vagy 

kémiai mutagénekkel, a fehérje-

szintézis menetével, genetikai ma-

nipulációval kapcsolatos informá-

ciók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-modell. 

 

Tematikai egység Szerves kémiai számítások 
Órakeret 

(10 óra)23 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a képlet mennyiségi jelentése, kémiai 

reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro törvénye, gáztörvé-

nyek, egyensúlyi állandó, oldatok összetétele, koncentrációja, hő, képző-

déshő, reakcióhő, Hess-tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szerves kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása számítási fel-

adatokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Mértékegységek 

szakszerű és következetes használata. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves vegyületek képletének 

meghatározása 

Tömegszázalékos összetel, általá-

nos képlet, moláris tömeg, égetés-

kor keletkező gázkeverék összeté-

telének vagy ismert kémiai átala-

kulás során keletkező anyagok 

mennyiségének ismeretében isme-

retlen összegképlet meghatáro-

zása, lehetséges izomerek meg-

adása, választás az izomerek közül 

tulajdonságok alapján. 

Biológia-egészségtan: 

felépítő és lebontó fo-

lyamatok energetikája. 

 

Fizika: fizikai mennyi-

ségek, mértékegysé-

gek, átváltás, gáztörvé-

nyek, hőtani alapfogal-

mak.  

 

Matematika: egyenlet 

írása szöveges adatok-

ból, egyenletrendezés. 

Gázkeverékekkel kapcsolatos szá-

mítások 

Gázkeverékek tömeg- és térfogat-

százalékos összetételével, átlagos 

moláris tömegével [és relatív sűrű-

ségével] kapcsolatos feladatok. 

                                                           
23 Ez az órakeret az éves órakeret része, és a feladatok annál a témakörnél szerepelnek, amelyhez a feladat 

szövege kapcsolódik. Csak számolási feladatok megoldása témájú órák tartása módszertani megfontolások miatt 

nem javasolt. A zárójelben megadott óraszám tájékoztató jellegű és az előző részek tartalmazzák azt. 



Oldatokkal kapcsolatos számítá-

sok 

Szerves vegyületeket tartalmazó 

oldatokkal kapcsolatos feladatok 

oldhatósággal, oldatkészítéssel, 

százalékokkal (tömeg, térfogat, 

anyagmennyiség) és koncentráci-

ókkal (anyagmennyiség és tö-

meg). Oldatokkal kapcsolatos is-

meretek alkalmazása más típusú 

(pl. sztöchimetriai) feladatokban. 

Reakcióegyenlettel kapcsolatos 

feladatok 

Reakcióegyenlet mennyiségi je-

lentésének felhasználásával meg-

oldható szerves kémiai feladatok. 

Termokémiai feladatok Számítások képződéshő, reak-

cióhő és Hess-tétel alapján. [Kö-

tési energia felhasználása termo-

kémiai számításokban.] 

[Kémiai egyensúly] [Egyensúlyi állandó, egyensúlyi 

összetétel, átalakulási százalék 

számítása szerves anyagokat is 

tartalmazó egyensúlyi folyamatok 

alapján.] 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldat koncentráció, egyenlet mennyiségi je-

lentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

négy évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismerje az anyag szerkezetének és tulajdonságainak leírásához 

használt alapvető modelleket, fogalmakat és törvényszerűségeket (a koráb-

ban megismerteken túl: izotóp, az elektronburok szerkezetét megszabó tör-

vények és ezek kapcsolata a periódusos rendszerrel, elsőrendű kémiai kö-

téssel és/vagy másodlagos kölcsönhatásokkal felépülő halmazok modelljei 

és az anyagi rendszerek fontosabb típusai, reakciósebesség, reakcióhő, ké-

miai egyensúly, reakciótípusok, pH, sav és bázis Brønsted szerint, oxidá-

lószer és redukálószer). 

Ismerje a legfontosabb szerves vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, cso-

portosítását, előállítását, jelentőségét (a mindennapokban, a vegyipari fo-

lyamatokban és az élő szervezetek működésében). 

Ismerje a kémikusok által az anyag szerkezetének és tulajdonságainak 

megismerése során alkalmazott egyszerűbb módszereket és a gazdasági 

szempontból legfontosabb szerves vegyipari technológiai folyamatokat, 

valamint ezeknek az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt ha-

tásait is. 

Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 

Értse a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggéseket, az alkalmazott 

modellek és a valóság kapcsolatát. 

Értse a kémiai elemek tulajdonságainak periodikus változását. 

Értse az anyagi világ kémiai szerveződési szintjeit, valamint a fizikai és 

biológiai szereveződési szintek kapcsolatát a kémiai szerveződési szintek-

kel.  



Értse a szerves vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságot 

meghatározó szerepét. A tanult, biológiai szempontból fontos vegyületek 

esetében értse a kémiai szerkezet és a biológiai funkció közötti összefüg-

géseket. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete 

és kölcsönhatásaik alapján. 

Tudja alkalmazni a megismert törvényszerűségeket összetettebb problé-

mák és számítási feladatok megoldása során, számára ismeretlen reakciók 

egyenleteinek leírásában, újonnan megismert modellek elemzésében.  

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus 

felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli össze-

foglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség előtt is 

bemutatni. 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátá-

sára, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és 

ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló hipo-

téziseket. 

A fenntarthatóság érdekében vállaljon aktív szerepet környezete védelmé-

ben. 

 

Tematikai egység Kémia körülöttünk és bennünk 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
A természetes és az ember által alkotott környezetet, valamint az élő 

szervezetet felépítő kémiai anyagokról, a belőlük létrejövő rendszerekről 

és az ezekben zajló folyamatokról korábban szerzett tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgyban korábban elsajátított ismeretek ismétlése, rendsze-

rezése. Kapcsolatok keresése a kémiában megszerzett tudás és a minden-

napi élet jelenségei között. A kémiatudás alkalmazási lehetőségeinek fel-

tárása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Kémia a környezetünkben 

Természetes és épített környeze-

tünk tárgyainak, jelenségeinek és 

folyamatainak kapcsolata a ké-

miai tanulmányok során megis-

mert témakörökkel és elsajátított 

tudással. Az életünk kényelmét és 

biztonságát szolgáló anyagok, 

szolgáltatások létrejöttének ké-

miai háttere. 

 

Kémia a szervezetünkben 

Az emberi test molekuláinak, bio-

kémiai folyamatainak, valamint a 

M: Minél több gyakorlati példa 

gyűjtése és a kémia egyes terüle-

teihez kapcsolt módon való rend-

szerezése (pl. közös gondolkodás, 

ötletek gyűjtése, fogalomtérkép 

készítése, csapatverseny).24 

 

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

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 



homeosztázis fenntartásához fel-

venni, illetve kiválasztani szüksé-

ges anyagok tulajdonságainak és a 

biogeokémiai ciklusoknak a kap-

csolata a kémiai tanulmányok so-

rán megismert témakörökkel és az 

elsajátított tudással.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kémia központi szerepe, homeosztázis. 

 

Tematikai egység A kémia előtt álló nagy kihívások (Témahetek: fenntart-

hatóság, pénz7) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A levegő- és víztisztaságról, élelmiszerbiztonságról, energiagazdálko-

dásról, hulladékgyűjtésről és -hasznosításról, nyersanyagokról és gyógy-

szerekről korábban szerzett tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiatudás szintetizálása a fizika és a biológia tantárgyban megszer-

zett tudással. A Föld nyersanyag- és energiakészleteinek áttekintése, al-

ternatívák és lehetőségek mérlegelése. Egyensúlykeresés a természeti ér-

tékek megőrzése és a gazdaságosság között, ésszerű kompromisszumok 

elfogadása, szemléletformálás. A felelős állampolgári magatartás kiala-

kítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Hogyan biztosítható mindenki 

számára tiszta levegő? 

A tiszta levegő összetétele, a leve-

gőszennyezés forrásai, a szennye-

zőanyagok típusai és hatásaik. A 

levegőszennyezésre vonatkozó 

jogi szabályozás, határértékek. 

Szén-dioxid-kvóta. A levegő-

szennyezés csökkentésének lehe-

tőségei. Mit tegyünk a felgyü-

lemlő szén-dioxiddal? 

Ismerkedés a levegő szennyezését 

mérő analitikusok munkájával.  

M: A tiszta és a szennyezett le-

vegő összetételével kapcsolatos 

kísérletek. Az üvegházhatás pozi-

tív és negatív hatásainak összeve-

tése. A globális éghajlatváltozások 

lehetséges okai, az antropogén ha-

tások részesedésére vonatkozó kü-

lönféle becslések. A szén-dioxid-

kvóta gazdasági és politikai vonat-

kozásai. Az 1953-as londoni 

szmog és az 1956-os angliai 

„tiszta levegő” törvény. A London 

és Los Angeles típusú füstköd ösz-

szehasonlítása. A halogénezett 

szénhidrogének (CFC-k) ózon-

bontó hatásának felderítése, nem-

zetközi összefogás a CFC-k visz-

szaszorítása érdekében. A gépko-

csi-katalizátorok hatása a kipufo-

gógázok összetételére. 

Biológia-egészségtan: 

légzés, szmog, savas 

eső, ózonlyuk élettani 

hatásai. 

 

Fizika: üvegházhatás, 

hőerőgépek. 

 

Földrajz: éghajlatvál-

tozás. 

Hogyan biztosítható mindenki 

számára tiszta ivóvíz? 

Ismerkedés a vizek szennyezését 

mérő analitikusok munkájával.  

Biológia-egészségtan: 

vizes élőhelyek, vízi 



A tiszta ivóvíz összetétele, a víz-

szennyezés forrásai, a szennyező-

anyagok típusai és hatásaik. A víz-

szennyezésre vonatkozó jogi sza-

bályozás, határértékek. A víz-

szennyezés csökkentésének lehe-

tőségei. Vízkészletek, víztisztítási 

módszerek. Indulnak-e majd fegy-

verekkel vagy gazdasági területen 

vívott háborúk a tiszta ivóvízért? 

M: A tiszta és a szennyezett víz 

összetételével kapcsolatos kísérle-

tek. Vízanalitikai mérések (pl. vál-

tozó keménység mérése sav-bázis 

titrálással, állandó keménység mé-

rése komplexometriásan, klo-

ridion-tartalom kimutatása és mé-

rése argentometriásan, vastarta-

lom kimutatása és kolorimetriás 

vagy fotometriás meghatározása). 

A „tiszta” és a szennyezett víz ösz-

szehasonlítása kémiai (pl. gyors-

tesztekkel) és ökológiai szempont-

ból. Az ipari, mezőgazdasági és 

kommunális vízszennyezés bemu-

tatása konkrét példákon keresztül 

(pl. gyógyszer-, fogamzásgátló- és 

drogmaradványok megjelenése és 

hatása a természetes vizekben). A 

szennyvizek veszélyessége a kon-

centráció és a szennyezőanyag mi-

nősége függvényében. Víztisztító 

üzemek felépítése és működése. A 

légkör növekvő szén-dioxid-kon-

centrációjának hatása az óceánok 

élővilágára. 

élőlények, a vízszeny-

nyezés hatásai. 

Hogyan biztosítható mindenki 

számára elegendő egészséges 

élelmiszer? 

A világ népességének növeke-

dése, élelmezési problémák és 

megoldási lehetőségeik. A talaj 

összetétele, talajfajták és jellem-

zőik. A talajjavítás módszerei, a 

műtrágyák összetétele, alkalma-

zási módja, a műtrágyázás elő-

nyei és hátrányai. A talajszennye-

zés forrásai, a szennyezőanyagok 

típusai. Növényvédő szerek alkal-

mazásának előnyei és hátrányai. 

Növényvédő szerek munka-

egészségügyi és élelmezés-egész-

ségügyi várakozási ideje. A növé-

nyi és állati fehérjék aminosav-

összetételének összehasonlítása. 

Az egészséges és a beteg szerve-

zet táplálékigénye. Egészséges-e 

a vegetarianizmus? Élelmiszerek 

adalékanyagai. Kik és miért állít-

Ismerkedés az élelmiszer-analiti-

kusok munkájával. 

M: Talajvizsgálatok (pl. víztarta-

lom mérése, kalcium-karbonát-

tartalom becslése). A növények 

„hiánybetegségei”, adott összeté-

telű talaj műtrágyaigényének ki-

számítása. Súlyos környezeti ka-

tasztrófát okozó talajszennyezési 

esetek, értékelésük a szennyezés 

forrása és hatása alapján. Inszek-

ticidekkel kapcsolatos híres ese-

tek (pl. a DDT pozitív és negatív 

hatásai). Ételallergiák és diétás ét-

rendek. Élelmiszer-adalékanya-

gok csoportosítása, E-számok. 

Élelmiszer-analitikai vizsgálatok 

(pl. élelmiszerek sótartalmának 

kimutatása, meghatározása). Vér-

alkoholszint mérése régen és ma.  

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, tápanyag. 

 

Fizika: energiamegma-

radás. 

 

Földrajz: népességnö-

vekedés, talajfajták, ta-

lajjavítás 



ják, hogy karcinogén az aszpar-

tám? 

Hogyan biztosítható mindenki 

számára elegendő energia? 

Az energiával kapcsolatos meny-

nyiségi szemlélet fejlesztése, az 

energiaátalakítások hatásfokának 

(energiadisszipáció) és járulékos 

hatásainak (szennyezések) össze-

kapcsolása, az egyes energiahor-

dozók és -források előnyeinek és 

hátrányainak mérlegelése. Alter-

natív energiaforrások. A technikai 

fejlődéssel rohamosan növekvő 

energiafelhasználás áttekintése. 

Az energia tárolásának és szállítá-

sának problémái (galvánelemek, 

akkumulátorok, tüzelőanyag-cel-

lák). [Ökológiai lábnyom.]25 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások által szolgáltatott 

energia mennyiségeinek összeve-

tésével kapcsolatos számolási fel-

adatok. A kiegyensúlyozott véle-

ményalkotás és a racionális dön-

téshozatal képességének kialakí-

tása a különféle energiaforrások 

közötti választás és az energiata-

karékosság terén. 

M: A tűz megjelenése a mitológi-

ában (Prométheusz); a tűz mint 

jelkép. Az égés felhasználása: sü-

tés, főzés, melegítés, éghető hulla-

dékok megsemmisítése, fémek 

megmunkálása. Égéssel és az 

energia tárolásával kapcsolatos kí-

sérletek. A benzin minőségének 

javítása régen és ma (ólom-tetra-

etil, más adalékanyagok, izomeri-

zálás). A nukleáris és a fosszilis 

energiatermelés költségeinek és 

kockázatainak összehasonlítása. A 

bioetanol és biodízel előnyei és 

hátrányai. Az energiafelhasználás 

formáinak összehasonlító elem-

zése. [Az ökológiai lábnyom becs-

lésének módszerei.] 

Biológia-egészségtan: 

ATP, ökológiai láb-

nyom. 

 

Fizika: a termodina-

mika I. és II. főtétele, 

energiaforrások, ener-

giahordozók, ökológiai 

lábnyom. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: görög mitológia. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: az energia-

igény politikai vonat-

kozásai. 

Hogyan szabadulhatunk meg a 

hulladékoktól? 

A hulladékok típusai. A háztartás-

ban keletkező, környezetre veszé-

lyes hulladékok fajtái. A hulladé-

kok újrahasznosításának házi és 

ipari lehetőségei, lehetséges ösz-

tönzői. A szelektív hulladékgyűj-

tés elvi és gyakorlati kérdései. A 

kommunális hulladékok szakszerű 

elhelyezése és feldolgozása. A 

műanyagokkal, biológiai lebomlá-

sukkal, újrahasznosításukkal, fel-

használásukkal és előállításukkal 

kapcsolatos problémák. Mit te-

gyünk a műanyag hulladékokkal? 

Felelős magatartás a keletkező 

hulladékok mennyiségének csök-

kentése, illetve a hulladékok keze-

lése terén, a fenntarthatóságot 

szolgáló egyéni szokások kialakí-

tása. 

M: Szelektív hulladékgyűjtés nyo-

mon követése a lakókörnyezetben. 

Újrahasznosított, ill. újrahaszno-

sítható, környezetbarát termékek 

és jelöléseik, a hazai és az európai 

gyakorlat összehasonlítása. Infor-

mációk a biológiai úton lebontható 

polimerek előnyeiről és hátrányai-

ról.  

Biológia-egészségtan: 

lebontó folyamatok. 

                                                           
25 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a 

konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt 

szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 



Honnan lesz elegendő nyersanyag 

az ipar számára? 

A földkéreg kincsei: kőzetek, ás-

ványok, ércek és felhasználásuk. 

A nyersanyagkészletek kimerü-

lése. Stratégiai készletek. Újra-

hasznosítás. 

Takarékos anyagfelhasználási 

szokások kialakítása. Kőzetek, ás-

ványok, ércek összetételére és a 

belőlük előállítható termékek 

mennyiségére vonatkozó számítá-

sok. A fémek, a műanyagok, a pa-

pír nyersanyagokként való újra-

hasznosításának lehetőségei, gaz-

daságossága (modellszámítások a 

nyersanyagárak, az élőmunka- és 

az energiaigény, illetve a környe-

zetterhelés figyelembevételével). 

M: Térképek készítése a Föld 

nyersanyagkészleteiről, a szűk ke-

resztmetszetek politikai és gazda-

sági vonatkozásainak megvita-

tása. Acélok és egyéb ötvözetek 

összetétele és tulajdonságai. 

Földrajz: kőzetek, ás-

ványok, ércek, nyers-

anyagkészletek. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a nyers-

anyagigény politikai 

vonatkozásai. 

Hogyan lehet meggyógyítani a 

betegségeket? 

A gyógyszergyártás történetének 

fordulópontjai. Természetes ható-

anyagok és a gyógyszeripar fejlő-

dése. Helyes gyógyszerfogyasz-

tási szokások. Nagy sikerek és 

nagy kudarcok. Gyógyszermole-

kulák tervezése és szerkezetmeg-

határozása. A gyógyszer bejutása 

és működése az élő szervezetben. 

Hány évig tart, és mennyibe kerül 

egy gyógyszer kifejlesztése? 

Ismerkedés a gyógyszervegyész 

munkájával.  

M: Érdekes és tanulságos esetek a 

gyógyszergyártás történetéből (pl. 

aszpirin, antibiotikumok, szteroi-

dok, thalidomid, kombinatorikus 

kémia). Antibiotikum-reziszten-

cia. Hatékony (ED50) és halálos 

(LD50) dózis. A gyógyszerek elő-

állításához, szerkezetük vizsgála-

tához és összetételük meghatáro-

zásához kapcsolódó kísérletek és 

mérések (pl. aszpirin előállítása és 

vizsgálata vékonyréteg-kromato-

gráfiával, aszpirintartalom megha-

tározása sav-bázis titrálással, C-

vitamin meghatározása jodometri-

ásan, szerves funkciós csoportok 

kimutatási reakciói, különféle ész-

terek előállítása a kombinatorikus 

kémia elvének alkalmazásával). 

Biológia-egészségtan: 

egészség, betegség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezet- és élelmiszer-analitika, szén-dioxid-kvóta, minőségbiztosítás, 

tüzelőanyag-cella, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék, újrahasz-

nosítás, stratégiai nyersanyagkészlet. 

 

Tematikai egység Az érettségi követelmények által előírt kísérletek és kí-

sérletelemző feladatok gyakorlása 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Az érettségi követelmények által előírt kísérletek elvégzéséhez és magya-

rázatához szükséges ismeretek, készségek és képességek. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és ké-

pességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai kísérletek 

és vizsgálatok megtervezésekor, végrehajtásakor és magyarázatakor, A 

szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos megfigyelés, vala-

mint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének gyakorlása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia érettségi követelményei-

nek megfelelő ismeretek 

A kémia tantárgy érettségi köve-

telményekben szereplő tananyaga. 

A kémia tantárgyban tanultak is-

métlése, rendszerezése és alkal-

mazása a kémia érettségi szóbeli 

vizsgájának követelményei sze-

rint. 

M: 

Nem elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi köve-

telményei által aktuálisan előírt 

nem elvégzendő érettségi kísérlet 

megtekintése tanári kísérletként 

vagy felvételről, jegyzőkönyv ké-

szítése (kísérlet, tapasztalat, ma-

gyarázat). 

 

Elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi köve-

telményei által aktuálisan előírt el-

végzendő érettségi kísérlet önálló, 

szabályos kivitelezéssel történő 

végrehajtása, jegyzőkönyv készí-

tése (kísérlet, tapasztalat, magya-

rázat). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 

Tematikai egység Az érettségi követelmények által előírt számítási felada-

tok gyakorlása 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Az érettségi követelmények által előírt számítási és problémamegoldó 

feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és ké-

pességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai számítási 

feladatok megoldásakor. A problémamegoldás lépéseinek gyakorlása 

konkrét kémiai tárgyú feladatok vonatkozásában. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia érettségi feladattípusai. 

A kémia érettségi követelményei-

ben szereplő számítási és egyéb 

A kémia érettségi követelményei 

által aktuálisan előírt számítási és 

 



(problémamegoldó) feladatok. egyéb (problémamegoldó) fel-

adattípusok ismétlése és gyakor-

lása. 

M: Csoportos és egyéni feladat-

megoldó versenyek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A számolási feladatokhoz kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 


