Kémia a gimnáziumok 11-12. évfolyama számára
Emelt szintű órák
Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei,
feladatai
A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza:
– a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása,
– a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése,
– tájékozódás az élő és az élettelen természetről,
– az egészséges életmód feltételeinek megismertetése,
– a környezetért érzett felelősségre nevelés,
– a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a világhoz,
– a kommunikációs kultúra fejlesztése,
– a harmonikusan fejlett ember formálása,
– a pályaorientáció,
– a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése,
– döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, képesek a
lakóhely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti adottságainak
megismerése alapján véleményt formálni és cselekedni.
A tanulók
– megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus gondolkodásmódjának fejlesztése,
– önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert
tények, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására,
ítéletalkotásra,
– életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti
hasonlóságok és különbségek felismerésére,
– legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen,
világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák meg,
– ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat
megoldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit,
– tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és
folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat,
– használjanak modelleket,
– szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban,
– legyenek alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett
kérdések megoldásában alkalmazzák,
– ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik járuljanak
hozzá személyiségük pozitív formálásához,
– tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték,
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– legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet játszik a
társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő
munkájának az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be a magyar tudósok,
kutatók is.
Kompetenciák
A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia
fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális
kompetenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi
és idegen nyelvi kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és
állampolgári kompetenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével
hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti
öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul
ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A
csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus
döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is
alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki
egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük
egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek
és a káros függőségek megelőzésével, a családtervezéssel, és a gyermekvállalással
kapcsolatban. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a
médiatudatosság. Elvárható a felelősségvállalás másokért, amennyiben a tanulóknak szerepet
kell vállalniuk a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének,
gazdasági vonatkozásainak megismertetésében, a kemofóbia és az áltudományos nézetek
elleni harcban, továbbá a csalók leleplezésében. A közoktatási kémiatanulmányok végére
életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek.
Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű
megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően
mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos
szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett
értékelésnek is. Törekedni 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 konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával
is tanúbizonyságot tegyenek.
Formái:
– szóbeli felelet,
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– feladatlapok értékelése,
– tesztek, dolgozatok osztályozása,
Írásbeli számonkérés %-ban megadott értékei
a.) témazáró dolgozat
86 – 100%
71 - 85%
55 - 70 %
41 - 54%
0 - 40%

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

b.) 12. évfolyamon: érettségit előkészítő dolgozat

közép szintű érettségi

emelt szintű érettségi

érdemjegy

80 – 100 %
60 – 79 %
40 – 59 %
25 – 39 %
0 - 24 %

60 – 100 %
47 – 59 %
33 – 46 %
25 – 32 %
0 - 24 %

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

–
–
–
–
–
–
–

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,
– a természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról,
jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.

11.-12. évfolyam

A 11. évfolyamon az elsődleges feladat a kémiai számolási képesség fejlesztésére, a
példamegoldó rutin kialakítására. Mindez jelenti és feltételezi a 9-10. évfolyamon megszerzett
kémiai ismeretek átismétlését, rendszerezését is.
A 12. évfolyam óráinak fő célkitűzése az érettségire való felkészülés. Az egyes témakörök
átismétlése lehetőséget nyújt az előző évfolyamokon megszerzett kémiai ismeretek
elmélyítésére, kiegészítésére az emeltszintű érettségi követelményeinek megfelelően.
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A tantárgy óraterve

11. évfolyam

12. évfolyam

Heti óraszám

2

2

Évfolyamok óraszáma

72

64

11. évfolyam
Tematikai egység
Előzetes tudás

Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer

Órakeret
6 óra

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg.

A relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata
számítási feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgázA tematikai egység elektronszerkezet értelmezése. A periódusos rendszer atomszerkezeti
nevelési-fejlesztési alapjainak megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai
céljai
periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való
összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak
magyarázatakor.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Tudománytörténet
Az anyag szerkezetéről alkotott
elképzelések, a változásukat
előidéző kísérleti tények és a
belőlük levont következtetések
(Démokritosz, Arisztotelész,
Dalton, Thomson, Rutherford,
Bohr, Chadwick, Schrödinger,
Heisenberg). Az elemek
jelölésének változása (Berzelius).

Az anyag részecsketermészetével
kapcsolatos előzetes ismeretek
áttekintése, összegzése,
kibővítése, a részecskeszemlélet
megerősítése.

.
Az atomot felépítő elemi
részecskék
A proton, neutron és elektron
abszolút és relatív tömege,
töltése. Az atommag és az
elektronburok méretviszonyai.
Kölcsönhatások az atomban,
elektrosztatikus erő [és magerő]1.

Kapcsolódási pontok
Fizika: Thomson,
Rutherford, Bohr, a
Bohr-modell és a
Rutherford-modell
összehasonlítása, az
atom szerkezete,
színképek.

Fizika: tömeg, sűrűség,
elektromos töltés,
Coulomb-törvény, erő.

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.
1
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Atommag és radioaktivitás
Rendszám, tömegszám, izotópok
és jelölésük. Az anyagmennyiség
és mértékegysége, a mól mint az
SI mértékegységrendszer része.

A relatív atomtömeg kiszámítása
az izotópok gyakoriságának
ismeretében. A moláris tömegek
kapcsolata a relatív
atomtömegekkel, megadásuk,
illetve kiszámításuk elemek és
vegyületek esetében.

Biológia-egészségtan:
izotópos
kormeghatározás, a
radioaktivitás hatása az
élő szervezetekre.

Az elektronburok
Az elektron részecske- és
hullámtermészete. A
pályaenergiát befolyásoló
tényezők, elektronhéj, alhéj.
Alapállapot és gerjesztett állapot.
Az elektronok elektronfelhőben
való elhelyezkedését
meghatározó törvények és az
elektronszerkezet megjelenítési
módjai. A párosítatlan elektronok
jelentősége a reakciókészség
szempontjából (szabad gyökök
[és hatásuk az élő szervezet
molekuláira]).

Az egyes atomok
elektronszerkezetének felírása,
különböző megjelenítési módok
(pl. cellás ábrázolás)
használatával.
M: Lángfestés különféle fémek
ionjaival. Információk a
tűzijátékok színeit okozó
ionokkal kapcsolatban.

Fizika: energia,
energiaminimum,
elektronhéj, Pauli-elv,
állóhullám.

A periódusos rendszer
A periódusos rendszer története
(Mengyelejev) és az elemek
periodikusan változó
tulajdonságainak
elektronszerkezeti okai
(vegyértékelektronok száma –
csoport, elektronhéj – periódus,
alhéj – mező). A nemesgázelektronszerkezet, a telített héj és
alhéj energetikai stabilitása, az
oktettszabály. Elektronegativitás,
[ionizációs energia,
elektronaffinitás]. Az atomok és
ionok méretének változása a
csoportokban és a periódusokban.

Az elemek rendszáma,
elektronszerkezete, és
reakciókészsége közötti
összefüggések megértése és
alkalmazása.
M: Az azonos csoportban lévő
elemek tulajdonságainak
összehasonlítása (pl. halogének
sóképző hajlama bizonyítására
végzett kísérletek). Az elektronok
leadására, ill. felvételére való
hajlam periódusokon, ill. sorokon
belüli változásának szemléltetése
kísérletekkel (pl. a nátrium,
kálium, magnézium és kalcium
vízzel való reakciójának
összehasonlítása, illetve az egyes
halogének és halogenidionok
közötti reakciók, vagy a reakciók
hiányának értelmezése).

Biológia-egészségtan:
biogén elemek.
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Fizika: sugárvédelem,
atomenergia,
radioaktivitás,
magreakciók, alfa-,
béta-, gammasugárzás, neutron,
felezési idő

Fizika: eredő erő,
elektromos vonzás,
taszítás, ionizációs
energia.

Elemi részecske, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív
Kulcsfogalmak/ atomtömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj,
fogalmak
alhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgázelektronszerkezet, elektronegativitás.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Molekulák

Órakeret
8 óra

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, fémek és
nemfémek. Szerves és szervetlen vegyületek képletei.

A tematikai egység A tanult szerves é szervetlen kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása
nevelési-fejlesztési számítási feladatokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése.
céljai
Mértékegységek szakszerű és következetes használata.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Molekulák. Szervetken és szerves
vegyületek képletének
meghatározása
Összegképlet és szerkezeti képlet.

A molekulák összegképletének
kiszámítása a tömegszázalékos
elemösszetételből. A molekulák
szerkezeti képletének
megszerkesztése az összegképlet
alapján. Tömegszázalékos
összetel, általános képlet, moláris
tömeg, égetéskor keletkező
gázkeverék összetételének vagy
ismert kémiai átalakulás során
keletkező anyagok
mennyiségének ismeretében
ismeretlen összegképlet
meghatározása, lehetséges
izomerek megadása, választás az
izomerek közül tulajdonságok
alapján.

Kapcsolódási pontok
Matematika: egyenlet
írása szöveges
adatokból,
egyenletrendezés.

Kulcsfogalmak/ Képlet és összetétel kapcsolata.
fogalmak
Tematikai egység

Előzetes tudás

Anyagi rendszerek

Órakeret
20 óra

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás,
keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok,
hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok
töménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban,
kristálykiválás, oldáshő, szmog, adszorpció.

A tematikai egység A tanult szerves é szervetlen kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása
nevelési-fejlesztési számítási feladatokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése.
céljai
Mértékegységek szakszerű és következetes használata.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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Kapcsolódási pontok

alkalmazások)
Gázok és gázelegyek
A tökéletes (ideális) gáz fogalma
és az állapothatározók közötti
összefüggések: Avogadro
törvénye, moláris térfogat,
abszolút, ill. relatív sűrűség,
egyszerű gáztörvények, egyesített
gáztörvény (pV/T = állandó) [és a
tökéletes (ideális) gázok
állapotegyenlete (pV = nRT)]). A
gázok relatív sűrűségének
jelentősége gázfejlesztés esetén,
illetve a mérgezések, robbanások
elkerülése érdekében. A gázok
diffúziója. A gázelegyek mint
homogén többkomponensű
rendszerek, összetételük
megadása, átlagos moláris
tömegük kiszámítási módja.
Porkeverékek és ötvözetek
összetételével kapcsolatos
számítások

Gázkeverékek tömeg- és
térfogatszázalékos összetételével,
átlagos moláris tömegével [és
relatív sűrűségével] kapcsolatos
feladatok.

Fizika: fizikai
mennyiségek,
mértékegységek,
átváltás, gáztörvények,
hőtani alapfogalmak

Matematika: egyenlet
írása szöveges
adatokból,
egyenletrendezés.

Porkeverékek, ötvözetek tömegés anyagmennyiség-százalékos
összetételével kapcsolatos
feladatok. Az összetevők eltérő
oldódásával összefüggő
számítások.

Szervetlen és szerves
vegyületeket tartalmazó
oldatokkal kapcsolatos feladatok:
oldhatóság, oldatkészítés,
Az oldatok összetételének megadása
összetétel megadása
(tömeg-, térfogat- [és
százalékokkal (tömeg, térfogat,
anyagmennyiség-] törtek, ill. anyagmennyiség) és
százalékok, tömeg- és
koncentrációkkal
anyagmennyiség-koncentráció).
(anyagmennyiség és tömeg).
Adott töménységű oldat készítése.
Nehézfém-ionos szennyezések
[Oldatkészítés kristályvizes sókból.] határértékeinek számolása.
Oldatokkal kapcsolatos
számítások

Oldatok hígítása, töményítése,
keverése

Oldatokkal kapcsolatos ismeretek
alkalmazása más típusú (pl.
sztöchimetriai) feladatokban.

Kulcsfogalmak/ Keverékek összetétele, oldatok koncentrációja
fogalmak
Tematikai egység
A kémiai reakciók általános jellemzése
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Órakeret

22 óra
Előzetes tudás

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás
törvénye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció,
redoxireakció, kémiai egyensúly

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti
A tematikai egység
összefüggés, illetve a kémiai reakciókra vonatkozó törvények
nevelési-fejlesztési
alkalmazásának gyakorlása.
céljai
A tanult szervetlen és szerves kémiai reakciók alkalmazása, elmélyítése
és szintetizálása számítási feladatokon keresztül.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
A kémiai reakciók feltételei és a
kémiai egyenlet
A kémiai egyenlet típusai,
szerepe, felírásának szabályai, a
megmaradási törvények,
sztöchiometria. Az ionegyenletek
felírásának előnyei.

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
A keletkezett termékek, ill. a
szükséges kiindulási anyagok
tömegének kiszámítása a
reakcióegyenlet alapján
(sztöchiometriai feladatok).

Reakcióegyenlettel kapcsolatos
feladatok

A reakcióegyenlet mennyiségi
jelentésének felhasználásával
megoldható szervetlen és szerves
kémiai feladatok (sav-bázis,
redoxi, csapadékképződési és
gázfejlődési reakciók során).

A kémiai reakciók
energiaviszonyai

A reakcióhő (pl. égéshő)
kiszámítása ismert képződéshők
alapján, ill. ismeretlen képződéshő
kiszámítása ismert reakcióhőből
és képződéshőkből.

Termokémiai feladatok

Számítások képződéshő,
reakcióhő és Hess-tétel alapján
Kötési energia felhasználása a
termokémiai számításokban.
Kémiai egyensúly

Számolási feladatok: egyensúlyi
koncentráció, egyensúlyi állandó,
átalakulási százalék, ill. a
disszociációfok kiszámítása
szervetlen és szerves anyagokat
tartalmazó egyensúlyi
folyamatokban.
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
aktiválási energia.
Fizika: megmaradási
törvények (energia,
tömeg).
Matematika:
százalékszámítás.

Fizika: a hő és a belső
energia kapcsolata, II.
főtétel, az
energiagazdálkodás
környezetvédelmi
vonatkozásai.
Matematika:
műveletek negatív
előjelű számokkal.
Fizika: egyensúly,
energiaminimumra
való törekvés,
grafikonelemzés, a
folyamatok iránya, a
termodinamika II.
főtétele.

Kulcsfogalmak/ Kémiai egyenlet minőségi és mennyiségi jelentése, reakcióhő, egyensúlyi
fogalmak
állandó
Tematikai egység

Elektrokémia

Órakeret
14 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 működési elve, helyes használatuk elsajátítása.
Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai bemutatása.

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Galvánelem
.

Különféle galvánelemek
pólusainak megállapítása, az
elektródfolyamatok felírása.

Elektrolizálócella
Az elektrolizálócella
összehasonlítása a galvánelemek
működésével, egymásba való
átalakíthatóságuk. Az elektrolízis
folyamata, ionvándorlás, az
elektrolizálócella működési
eleve. Anód és katód az
elektrolízis esetén. Oldat és
olvadék elektrolízise. Különböző
elektrolizálócellák működési
folyamatai reakcióegyenletekkel.
A víz (híg kénsavoldat)
elektrolízise, kémhatás az egyes
elektródok körül. Az oldatok
töménységének 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
Faraday-állandó.

A Faraday-törvények használata
számítási feladatokban.]2
M: Gyakorlati példák:
akkumulátorok feltöltésének
szabályai, elemek és
akkumulátorok feliratának
tanulmányozása.
Elektrolízisek: sósavoldat, rézjodid-oldat, nátrium-kloridoldat, nátrium-hidroxid-oldat,
nátrium-szulfát-oldat.

Kapcsolódási pontok

Az elektrolízis gyakorlati
alkalmazása: akkumulátorok
feltöltése. Klór és nátriumhidroxid előállítása NaCl-oldat
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.
2
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higanykatódos elektrolízisével,
túlfeszültség. A klóralkáliipar
higanymentes technológiái
(membráncellák). Az alumínium
ipari előállítása timföldből, az smező elemeinek előállítása
halogenidjeikből. Bevonatok
készítése – galvanizálás,
korrózióvédelem.
Kulcsfogalmak/ Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív
elemgyűjtés, galvanizálás.
fogalmak

12. évfolyam
Tematikai egység
Előzetes tudás

Rendszerező ismétlés

Órakeret
20 óra

A 9-11. évfolyamon tanult kémiai ismeretek

A tematikai egység A kémia tantárgyban korábban elsajátított ismeretek ismétlése,
nevelési-fejlesztési rendszerezése. A kémiatudás szintetizálása a fizika és a biológia
céljai
tantárgyban megszerzett tudással.
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Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
Elemek és szervetlen vegyületeik
áttekintése
Az elemek és szervetlen
vegyületeik tulajdonságainak,
reakcióinak értelmezése
Szerves vegyületek áttekintése
A konstítúcióból, térszerkezetből
következő tulajdonságok,
reakciókészségek értelmezése
Kémia a környezetünkben
Természetes és épített
környezetünk tárgyainak,
jelenségeinek és folyamatainak
kapcsolata a kémiai tanulmányok
során megismert témakörökkel és
elsajátított tudással. Az életünk
kényelmét és biztonságát
szolgáló anyagok, szolgáltatások
létrejöttének kémiai háttere.

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Kapcsolódási pontok

M:Az eddig tanultak ismétlése,
rendszerezése és alkalmazása a
kémia érettségi írásbeli és szóbeli
vizsgájának követelményei
szerint

M: Minél több gyakorlati példa
gyűjtése és a kémia egyes
területeihez kapcsolt módon való
rendszerezése (pl. közös
gondolkodás)

Kémia a szervezetünkben
Az emberi test molekuláinak,
biokémiai folyamatainak,
valamint a homeosztázis
fenntartásához felvenni, illetve
kiválasztani szükséges anyagok
tulajdonságainak és a
biogeokémiai ciklusoknak a
kapcsolata a kémiai tanulmányok
során megismert témakörökkel és
az elsajátított tudással.
Kulcsfogalmak/ Az összes középiskolai szinten használt kémiai fogalom.
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás

Az érettségi követelmények által előírt kísérletek
gyakorlása

Órakeret
20 óra

Az érettségi követelmények által előírt kísérletek elvégzéséhez és
magyarázatához szükséges ismeretek, készségek és képességek.

A tematikai egység A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és
nevelési-fejlesztési képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai
kísérletek és vizsgálatok megtervezésekor, végrehajtásakor és
céljai
magyarázatakor, A szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos
11

megfigyelés, valamint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének
gyakorlása.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
A kémia érettségi
követelményeinek megfelelő
ismeretek
A kémia tantárgy érettségi
követelményekben szereplő
tananyaga.

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Kapcsolódási pontok

A kémia tantárgyban tanultak
ismétlése, rendszerezése és
alkalmazása a kémia érettségi
szóbeli vizsgájának
követelményei szerint.
M:
Nem elvégzendő kísérletek
Az összes, a kémia érettségi
követelményei által aktuálisan
előírt nem elvégzendő érettségi
kísérlet megtekintése tanári
kísérletként vagy felvételről,
jegyzőkönyv készítése (kísérlet,
tapasztalat, magyarázat).
Elvégzendő kísérletek
Az összes, a kémia érettségi
követelményei által aktuálisan
előírt elvégzendő érettségi
kísérlet önálló, szabályos
kivitelezéssel történő
végrehajtása, jegyzőkönyv
készítése (kísérlet, tapasztalat,
magyarázat).

Kulcsfogalmak/ A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom.
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás

Az érettségi követelmények által előírt számítási
feladatok gyakorlása

Órakeret
22 óra

Az érettségi követelmények által előírt számítási és problémamegoldó
feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek.

A tematikai egység A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és
nevelési-fejlesztési képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai
számítási feladatok megoldásakor. A problémamegoldás lépéseinek
céljai
gyakorlása konkrét kémiai tárgyú feladatok vonatkozásában.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
A kémia érettségi feladattípusai.
A kémia érettségi
követelményeiben szereplő
számítási és egyéb

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
A kémia érettségi követelményei
által aktuálisan előírt számítási és
egyéb (problémamegoldó)
feladattípusok ismétlése és
12

Kapcsolódási pontok

(problémamegoldó) feladatok.

gyakorlása.
M: Csoportos és egyéni
feladatmegoldó versenyek.

Kulcsfogalmak/ A számolási feladatokhoz kapcsolódó összes fontos fogalom.
fogalmak
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