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A) Bevezető 

A kémia tantárgy kiegészítő útmutatójának célja a köznevelésben kémia tantárgyat tanító gyakorló 

pedagógusok, az intézményvezetők, a minősítési eljárásban részt vevő szakértők munkájának segítése 

annak érdekében, hogy az érintettek eredményesen készülhessenek fel a minősítővizsgára, a minősítési 

eljárásra. E célt szem előtt tartva a jelenlegi útmutatóban közölt szakmai anyagok a kémia tantárgyat 

tanítók számára nyújtanak szakspecifikus értelmezéseket, kiegészítve az általános Útmutatóban 

foglaltakat. További célja a kiegészítő útmutatónak, hogy gyakorló kémiatanárok által készített, az e-

portfólió elemeit képező dokumentummintákkal segítse az érintett kollégákat e-portfóliójuk 

elkészítésében. 

A kiegészítő útmutatóban szereplő, a kémia tantárgyra vonatkozó kompetencia- és indikátor-

értelmezések, valamint az ezekhez felsorolt példák elősegíthetik mind az e-portfólió elkészítését, mind 

az óralátogatásokra való felkészülést. Az útmutató összeállításánál a szerzők törekedtek arra, hogy 

megjelentessék, hogyan építhetők be a portfólió dokumentumaiba a kémiatudomány és a tantárgy-

pedagógia utóbbi éveinek eredményei, elvárásai („zöld kémia”, nagy tanulói aktivitást igénylő 

módszerek, IKT, fogyasztóvédelem, tévképzetek és áltudományos nézetek elleni küzdelem), amelyek a 

Nemzeti alaptantervnek, illetve az annak alapján készült kémia kerettanterveknek is hangsúlyos 

elemei.  

A kiegészítő útmutatóban szereplő dokumentumminták mind az általános, mind a középiskolákban 

kémiát tanító pedagógusok számára igyekeznek adaptálható óraszervezési, módszertani ötleteket is 

adni, amelyek az e-portfólióban is megjeleníthetők, de attól függetlenül is felhasználhatók a 

mindennapi tanítási gyakorlat során.  

A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a kémia 

tanításának speciális szakmai sajátosságait mutatja be. Az indikátorok az általános pedagógiai és 

szakspecifikus követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes indikátorok az átfogó 

kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és példákat adnak gyakorlati megvalósulásukra mind az 

e-portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások tapasztalataiban. 

A kiegészítő útmutató csak a kémia oktatására speciálisan jellemző sajátosságokat és 

értelmezéseket tartalmazza. Így az e-portfólió elkészítésekor és a minősítéskor az általános és a 

kiegészítő útmutatót egyszerre javasolt használni. Az útmutató a kötelező elemeken kívül javaslatokat 

is tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak, ötleteket adnak az e-portfólió különböző elemeinek 

elkészítéséhez. Ügyelni kell azonban arra, hogy az e-portfólió tükrözze készítőjének személyiségét, 

saját, szakmával kapcsolatos attitűdjeit, valamint a pedagógiai munka egészét is minél teljesebben 

mutassa be. Ezért az útmutató ajánlásait érdemes adaptálni, és szükség szerint kiegészíteni a szakmai 

munkát bemutató új, az útmutatóban példaként nem szereplő dokumentumokkal. A köznevelési 

rendszer egyéb területein, illetve a más természettudományi tantárgyakat oktató pedagógusok az 

Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján segítségként használhatják fel, míg a matematikát, 

illetve a társadalomtudományokat tanító kollégák ötleteket meríthetnek az óraterveikben, 

foglalkozásterveikben megjelenítendő tantárgyi kapcsolatok bővítéséhez is.  
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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve:  

A pedagógus szakja:  

Az iskola neve:  

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: kémia 

A tanulási-tanítás egység témája: A fémes elemek és vegyületeik 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Ismerjék meg a fémek közös tulajdonságait. Ismerjék az egyes tanult fémek tulajdonságait, 

felhasználásukat, gazdasági jelentőségüket. Az alumínium és vas előállításának ismerete, történeti jelentőségük. A fémek előállításával, és vegyületeik 

felhasználásával kapcsolatos környezetvédelmi veszélyek megismerése. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: 7. osztályos kémia tananyag ismerete, a nemfémek tanulása során 

szerzett szervetlen kémiai ismeretek. 

Tantárgyi kapcsolatok:  

 Fizika: sűrűség, vezetőképesség. mozgási- belső energia 

Biológia: a fémek biológiai jelentősége. Erős lúgok mérgezőek, oldják a fehérjét, gyenge lúgok segítenek a gyomorégésnél. Puhatestűek meszes 

váza, meszes héjú tojás. Csontok, fogak szervetlen anyaga a kalcium-foszfát. Egészséges táplálkozás. Talajjavítás, talaj lúgosítása. Az alumíniumion 

hatása (Alzheimer kór). A vasion szerepe az oxigén szállításban. 

Földrajz: mészkőhegységek, középhegységek. Mészkő bányászat, rekultiváció. Víznyelők, cseppkőbarlangok. Bauxit, lelőhely, érc. A vasérc 

lelőhelye. A bauxit lelőhelyei. Magyarország bauxit lelőhelyek. 

Történelem: a XIX. sz. ipari fejlődése. Mióta használja az emberiség a vasat? Mióta használunk elektromos áramot? Timföldgyártás 

Magyarországon, elektrolízis a Szovjetunióban. 

Osztály: 8.   
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Felhasznált források:  
Kecskés Andrásné, Rozgonyi Jánosné: Kémia Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

Kecskés Andrásné, Rozgonyi Jánosné: Kémia Munkafüzet Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

Kecskés Andrásné: Kémia Ellenőrző Feladatlapok Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

Nagy Lászlóné: A kutatásalapú tanulás/tanítás (’inquiry-based learning/teaching’, IBL) és a természettudományok tanítása 

http://www.iskolakultura.hu/iol/nagy.pdf:  

http://kids.britannica.com/comptons/art-140467/Sir-Humphry-Davy-in-an-engraving-by-E-Scriven-after 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9szk%C5%91_(k%C5%91zet) 

http://magyartortenelem.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=129469 

http://bagyinszki.eu/archives/3492 

http://www.felsofokon.hu/gaia/2012/04/04/asvanyok 

http://www.naturephoto-cz.com/eti-csiga-picture_hu-1160.html 

http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=dd259f1b-f161-4a80-8987-027625eeb827&cid=d3e827ca-0c52-4090-8ca4-4df1b42edfa1 

http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=dd259f1b-f161-4a80-8987-027625eeb827&cid=99ced26b-52ac-41d5-8384-70a9973bbb65 

http://www.youtube.com/watch?v=kVLETYWZGfk 

http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/altalanos_informaciok/vizminoseg_vizkemenyseg 

http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/KemenViz.htm 

http://www.vgfszaklap.hu/images/cikkkepek/2003/6/terkep.jpg 

http://vizlagyitas.lap.hu/ 

http://periodictable.com/Samples/026.41/index.s12.html 

http://cms.sulinet.hu/get/d/b58f6047-a08f-4165-82fc-67b123ce2c19/1/7/b/Large/k0350.jpg 

http://vdsz.hu/pictures/1/1718175_7948f0e60fa0dd9036b875ceddd5e52a_ml.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/_w55A0TGQvOI/TLbwsPLSdpI/AAAAAAAAEzY/osuBa6krt_A/s1600/fotok+1118.jpg 

http://www.youtube.com/watch?v=Ajte_h6ODPE 

http://www.youtube.com/watch?v=4cUbr0gppyA 

http://www.hunguesthotels.hu/media/Image/flora_hotel_eger/Fazola%20kapu.jpg 

http://img2.indafoto.hu/2/7/134147_c6152d0b41681393cfa1bfc022597f47/15994455_a07a2160ca176c0ff46ff464d3e2fcf3_m.jpg 

http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=0C56772F-60BB-4E0F-977A-0D8D0139F86F&v=1&b=3&cid=14c9136a-2140-4230-9545-

bea915e9bafd 

http://www.szabokandallo.hu/index.php?lang=hu&marka=supra&kat1=54&kat2=268 

http://beregi-muzeum.hu/kepek/vasak1.jpg 

http://www.iskolakultura.hu/iol/nagy.pdf
http://kids.britannica.com/comptons/art-140467/Sir-Humphry-Davy-in-an-engraving-by-E-Scriven-after
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9szk%C5%91_(k%C5%91zet)
http://magyartortenelem.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=129469
http://bagyinszki.eu/archives/3492
http://www.felsofokon.hu/gaia/2012/04/04/asvanyok
http://www.naturephoto-cz.com/eti-csiga-picture_hu-1160.html
http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=dd259f1b-f161-4a80-8987-027625eeb827&cid=d3e827ca-0c52-4090-8ca4-4df1b42edfa1
http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=dd259f1b-f161-4a80-8987-027625eeb827&cid=99ced26b-52ac-41d5-8384-70a9973bbb65
http://www.youtube.com/watch?v=kVLETYWZGfk
http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/altalanos_informaciok/vizminoseg_vizkemenyseg
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/KemenViz.htm
http://www.vgfszaklap.hu/images/cikkkepek/2003/6/terkep.jpg
http://vizlagyitas.lap.hu/
http://periodictable.com/Samples/026.41/index.s12.html
http://cms.sulinet.hu/get/d/b58f6047-a08f-4165-82fc-67b123ce2c19/1/7/b/Large/k0350.jpg
http://vdsz.hu/pictures/1/1718175_7948f0e60fa0dd9036b875ceddd5e52a_ml.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_w55A0TGQvOI/TLbwsPLSdpI/AAAAAAAAEzY/osuBa6krt_A/s1600/fotok+1118.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Ajte_h6ODPE
http://www.youtube.com/watch?v=4cUbr0gppyA
http://www.hunguesthotels.hu/media/Image/flora_hotel_eger/Fazola%20kapu.jpg
http://img2.indafoto.hu/2/7/134147_c6152d0b41681393cfa1bfc022597f47/15994455_a07a2160ca176c0ff46ff464d3e2fcf3_m.jpg
http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=0C56772F-60BB-4E0F-977A-0D8D0139F86F&v=1&b=3&cid=14c9136a-2140-4230-9545-bea915e9bafd
http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=0C56772F-60BB-4E0F-977A-0D8D0139F86F&v=1&b=3&cid=14c9136a-2140-4230-9545-bea915e9bafd
http://www.szabokandallo.hu/index.php?lang=hu&marka=supra&kat1=54&kat2=268
http://beregi-muzeum.hu/kepek/vasak1.jpg


Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 7 

 
 

http://edenybolt.boltaneten.hu/image/termekn418-ontottvas_kacsasuto_28cm_es.jpg 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFSZIA_LD_konverter_modellezese/007.jpg 

http://www.siemens.com/press/pool/de/pressebilder/2010/industry_solutions/072dpi/iis201003223-01_072dpi.jpg 

Dátum:  

  

http://edenybolt.boltaneten.hu/image/termekn418-ontottvas_kacsasuto_28cm_es.jpg
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFSZIA_LD_konverter_modellezese/007.jpg
http://www.siemens.com/press/pool/de/pressebilder/2010/industry_solutions/072dpi/iis201003223-01_072dpi.jpg
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

1. A fémes elemek 

tulajdonságai 

Figyelem 

felkeltése, 

előismeretek 

felidézése 

rendszerezés, 

rögzítés 

A tanulók ismerjék fel a 

fémek jelentőségét, 

gazdasági hasznosságukat. 

A fizikában 

elektromosságtanban 

tanultak összekapcsolása az 

elektronszerkezetükkel. 

Ok-okozati összefüggések 

keresésének gyakoroltatása. 

A periódusos rendszerről 

tanultak gyakorlása. 

A fémek jelentőségének 

felismerése a 

mindennapi életükben. 

A fémes kötés 

felidézése. 

A fémek előfordulása a 

természetben. 

A kivételek felidézése. 

A fémek fizikai 

tulajdonságainak 

megismerése, 

könnyűfémek, 

nehézfémek fogalmának 

felelevenítése 

Felismerni, és 

megérteni, hogy a 

fémek hasonló 

tulajdonságai 

összefüggnek 

elektronszerkezetük 

hasonlóságával. 

A fémek helye a 

periódusos rendszerben. 

A hidrogén, bár a fémek 

között szerepel, 

nemfém, ennek 

magyarázata. 

A fémes kötés 

kialakulása, az elegyek 

fogalma. 

Tanulókísérlet, 

fémek, 

nemfémek 

szétválogatása 

Fémek 

vezetőképessé-

gétnek 

vizsgálata 

tanulókísérlet 

csoportban 

fémek, és 

nemfémek, tálca, 

lapos elemek, 

drót, izzók, 

munkafüzet 

feladatai 

digitális tábla 

Tankönyv: 76-

80. old. 

Szorgalmi: 

munkafüzet 53. 

old. 5. feladat 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

2. A fémek 

redukáló sora 

Figyelem 

felkeltése, 

előismeretek 

felidézése 

új ismeretek 

nyújtása 

tények, jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

alkalmazás 

A természettudományos 

gondolkodás megismerése, 

kipróbálása.  

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Elvont gondolkodás és 

szimbólumrendszerek 

használata képességének 

fejlesztése a tanult 

ismeretek alapján: 

periódusos rendszer, kémiai 

reakcióegyenletek 

felírásának lépései. 

Szociális kompetenciák 

fejlesztése, a 

munkamegosztás, és a 

közös munka gyakorlása.  

Kommunikációs készségek 

fejlesztése szóbeli és 

írásbeli megnyilvánulások 

formájában. A 

balesetmentes kísérletezés 

képességének elsajátítása a 

balesetvédelmi szabályok 

betartásával végzett 

kísérletezés során . A 

tudományos gondolkodás 

megismertetése az „IBST” 

alkalmazásával 

A fémek redukáló 

képessége közötti 

különbségek felismerése 

A redoxireakciók 

elméletének 

felelevenítése 

A redoxireakciók 

elméletének kitágítása 

(elektronátmenet) 

A fémek nem 

egyformán viselkednek 

a savakkal szemben. 

Egyik fém képes 

redukálni a redukáló 

sorban tőle jobbra álló 

fém ionjait. 

Hidrogén kitűntetett 

szerepe a redukáló 

sorban. A fémek 

különböző redukáló 

képességének ipari 

jelentősége. 

Tanári kísérlet, 

megfigyelés 

Tanulókísérlet, 

csoportmunka, 

IBST modell 

alapján 

Higany oldatba 

helyezett 5 Ft-os  

réz-oxid, 

hidrogén (cink, 

sósav), 

kémcsövek, 

borszeszégő 

kémcsövek, 

sósav, gyufa, vas, 

réz, réz-szulfát 

oldat, vas-szulfát 

oldat 

digitális tábla 

füzet 

feladatlap 

Tankönyv: 77-

80. old. 

kiselőadás: 

nátrium-hidrogén-

karbonát 

(önként 

jelentkező) 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

3. A nátrium és 

vegyületei 

a figyelem 

felkeltése, 

a tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  

az új ismeretek 

nyújtása, 

a tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

 fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók,  

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás,  

A már tanultak alkalmazása 

(pl. Na fizikai 

tulajdonságait, NaCl 

szintézise). 

Mosószerek kémhatásának 

felismerése. 

Elvont gondolkodás, 

szimbólumok 

alkalmazásának képessége 

(kémiai reakcióegyenlet 

felírásának gyakorlása). 

Logikus gondolkodás, ok-

okozati összefüggések 

megtalálása (a periódusos 

rendszer alkalmazásának 

gyakorlása). 

Szociális kompetencia 

fejlesztése. 

Önismeret fejlesztése. 

Kémhatásról, 

közömbösítésről 

tanultak alkalmazása. 

A nátriumról az 

ionkötésnél tanultak 

felidézése. 

Lúgok, kémhatás, 

közömbösítés 

Önálló előadás. A 

nátrium fizikai 

tulajdonságainak 

felelevenítése 

megfigyeléssel. 

A nátrium kémiai 

tulajdonságainak 

megismerése, 

kísérletek, videó 

segítségével. 

A nátrium kémiai 

reakcióinak 

megismerése, 

kísérleteken keresztül. 

Nemfémekből savak, 

fémekből lúgok 

keletkeznek. 

A nátrium 

előállításának 

megismerése. 

A nátrium 

felhasználása, 

előfordulása, vegyületei 

Tanári kísérlet, 

megfigyelés, 

videó 

bejátszása, 

tanulókísérlet 

kiselőadás 

NaOH, mérleg, 

óraüveg 

Nátrium, kés 

Periódusos 

rendszer 

üvegkád, 

fenolftalein, 

nátrium, kés, 

papírcsónak 

digitális tábla, 

kémcsövek, 

szódabikarbóna, 

káposztalé, 

mosószóda, trisó  

munkafüzet 

feladatai 

tankönyv: 81.-

84. oldal 

munkafüzet: 59. 

old. 8. feladat 

Az 

öndifferenciálás a 

röpdolgozat 

kérdéseiben 

jelenik meg. 

A káposztalé 

helyett lehet más 

indikátort is 

használni, én az 

olcsó 

megoldásként 

használom a 

káposztalét. 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

4. A kalcium és 

tulajdonságai 

a figyelem 

felkeltése,  

a tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése, 

az új ismeretek 

nyújtása, 

a tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás  

Logikai készségek, 

analógiás gondolkodás 

fejlesztése: 

Következtetések levonása a 

már ismert (Na 

tulajdonságai) és a most 

tanultak (Ca tulajdonságai) 

között a periódusos 

rendszer használata 

segítségével, az 

egyenletírás lépéseinek 

gyakorlásával.. 

Szociális kompetencia 

fejlesztése. 

A kalcium fizikai 

tulajdonságainak 

megismerése 

megfigyeléssel, 

kísérlettel. 

A kalcium fizikai 

tulajdonságainak 

összehasonlítása a 

nátrium fizikai 

tulajdonságaival 

A lassú és gyors égés 

közötti azonosság, és 

különbség. 

A kalcium kémiai 

tulajdonságainak, 

reakcióinak 

megismerése, kísérletek, 

videó segítségével. 

Miért kevésbé 

reakcióképes a kalcium, 

mint a nátrium? 

Megfigyelés, 

tanári kísérlet, 

tanuló kísérlet, 

csoportmunka 

önálló munka, 

frontális 

magyarázat, 

beszélgetés, 

következtetés 

Öndifferenciálá

s 

 

 

Ca régi, és friss, 

gázégő, 

kémcsövek 

gyufa, sósav 

digitális tábla, 

tábla 

munkafüzet 

feladatai 

tankönyv: 86.-

87. oldal 

munkafüzet: 61. 

old. 7. feladat 

Az 

öndifferenciálás a 

röpdolgozat 

kérdéseiben 

jelenik meg. 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

5. A kalcium 

vegyületei 

 a figyelem 

felkeltése, 

a tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése, 

az új ismeretek 

nyújtása, 

a tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás,  

Emlékezőkészség 

fejlesztése a tanultak 

felidézése és felhasználása 

segítségével. 

Absztrakciós készség 

fejlesztése a kémiai 

egyenletírás lépéseinek 

gyakorlásán keresztül. 

Szociális kompetenciák 

fejlesztése, önismeret 

fejlesztése. 

Kézügyesség fejlesztése a 

tanulókísérletek során. 

A balesetmentes, 

biztonságos kísérletezés 

képességének kialakítása. 

A kémia és a 

mindennapi élet 

összefüggéseinek 

hangsúlyozása. 

A kémia tanulásának 

hasznosságának 

erősítése. 

A 7. osztályban tanult 

belső energiaváltozás-

sal kapcsolatban 

A mészkő gazdasági 

jelentősége 

 (röpdolgozat)  

Az iparilag fontos 

kalcium vegyületek 

megismerése. 

A mészégetés 

folyamatának 

megismerése. 

A mészoltás kémiai 

reakciója. 

Exoterm, endoterm 

reakciók felismerése. 

Hogyan köt meg a mész. 

A gipsz, és a kalcium-

foszfát jelentősége. 

Megfigyelés, 

tanári kísérlet, 

tanuló kísérlet, 

csoportmunka 

önálló munka, 

frontális 

magyarázat, 

beszélgetés, 

következtetés 

  Az 

öndifferenciálás a 

röpdolgozat 

kérdéseiben 

jelenik meg. 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

6. Vízkeménység 

és vízlágyítás 

a figyelem 

felkeltése, 

a tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése, 

az új ismeretek 

nyújtása, 

a tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás 

Kémiai egyenletírás 

lépéseinek gyakorlása. 

Kémhatásokról tanultak 

használata. 

szociális kompetenciák 

fejlesztése, csoportban 

történő munkavégzés, a 

munkamegosztás 

képességének fejlesztés. 

Manuális készségek 

fejlesztése, a balesetmentes 

kísérletezés képességének 

erősítése. 

Önismeret fejlesztése 

 

A kémia gyakorlati 

jelentősége.  

Környezetvédelmi 

feladatok 

hangsúlyozása. 

Mi a vízkeménység? 

Gazdasági jelentősége. 

Vízlágyítás, vízlágyító 

szerek. 

Cseppkövek, barlangok 

kialakulása. 

Világörökség: 

Aggteleki karszt 

kémia mindennapi 

jelentőségének 

tudatosítása 

vízlágyító szerek 

felhasználásának 

környezeti hatásai 

Megfigyelés, 

tanári kísérlet, 

tanuló kísérlet, 

csoportmunka 

önálló munka, 

frontális 

magyarázat, 

beszélgetés, 

következtetés 

kémcsövek, 

desztillált víz, 

csapvíz, reszelt 

szappan 

meszes szívószál 

kalcium-klorid 

oldat, trisó és 

szódaoldat, 

kémcsövek, 

szűrőpapír, 

tölcsér 

digitális tábla, 

tábla, 

munkafüzet 

feladatai 

tankönyv: 92.-

96. oldal 

munkafüzet: 64. 

old. 5. feladat 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

7. Az alumínium a figyelem 

felkeltése, 

a tanuló 

informálása a 

célról, 

előismeretek 

felidézése,  

az új ismeretek 

nyújtása,  

 a tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

Oksági összefüggések 

megtalálásának képessége 

és a logikus gondolkodás 

fejlesztése a periódusos 

rendszer használatának 

gyakorlásán keresztül. 

Matematikai készségek, 

elvont gondolkodás 

fejlesztése az 

ionvegyületek 

összegképletének 

felírásának gyakorlásával. 

Szimbolikus gondolkodás 

fejlesztése a kémiai 

reakcióegyenletek 

felírásának gyakorlása 

segítségével. 

Szociális kompetenciák, 

kommunikáció, 

munkamegosztás, empátia 

fejlesztése. 

Alumínium fizikai és 

kémiai tulajdonságainak 

megismerése. 

Az alumínium kémiai 

reakciói. 

Az érce a bauxit. 

A bauxit összetétele, 

felismerése, lelőhelyei. 

Az alumínium gazdasági 

jelentősége. 

Megfigyelés, 

tanári kísérlet, 

tanuló kísérlet, 

csoportmunka 

önálló munka, 

frontális 

magyarázat, 

beszélgetés, 

következtetés 

alufólia darab 

higany-klorid 

oldat, törlőruha 

lemaratott 

alufólia, 

kémcsövek, 

desztillált víz 

alumínium-oxid, 

sósav, nátrium-

hidroxid oldat 

kémcsövek, 

gyufa 

digitális tábla, 

tábla 

tankönyv: 92.-

96. oldal 

munkafüzet: 67. 

old. 11. feladat 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

8. A vas A figyelem 

felkeltése, 

a tanuló informálása 

a célról, 

előismeretek 

felidézése,  

az új ismeretek 

nyújtása,  

a tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése,  

 fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

Oksági összefüggések 

megtalálásának képessége 

és a logikus gondolkodás 

fejlesztése a periódusos 

rendszer használatának 

gyakorlásán és 

atomszerkezet, 

elektronszerkezet 

ismétlésén keresztül. 

Analógiás gondolkodás 

fejlesztése a 

hétköznapokban 

tapasztaltak jelenségek, pl a 

rozsdásodás felidézésével. 

Szociális kompetenciák, 

kommunikáció, 

munkamegosztás, empátia 

fejlesztése a 

tanulókísérletek végzése 

segítségével. 

A vas fizikai 

tulajdonságai. 

A vasatom 

elektronszerkezete, 

helye a periódusos 

rendszerben. 

A vas kétféle ionjának 

megismerése, színük, 

előállításuk. 

A rozsda szerkezete, 

képlete. Hogyan óvjuk 

vasból készült 

tárgyainkat a rozsdától? 

Az öntöttvas, és az acél 

összetétele, 

tulajdonságaik. 

Ötvözetek összetétele. 

Megfigyelés, 

tanári kísérlet, 

tanuló kísérlet, 

csoportmunka 

önálló munka, 

frontális 

magyarázat, 

beszélgetés, 

következtetés 

vasreszelék, 

sósav, klóros víz, 

kémcsövek 

vaspor, gázégő 

munkafüzet 

feladatai 

digitális tábla, 

tábla 

tankönyv: 102.-

105. oldal 

munkafüzet: 68. 

old. 6. feladat 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

9. Alumíniumgyár-

tás 

 A figyelem 

felkeltése,  

 a tanuló 

informálása a célról,  

előismeretek 

felidézése,  

az új ismeretek 

nyújtása,  

a tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése,  

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók,  

Logikus gondolkodás, az 

oksági összefüggések 

meglátásának képessége 

fejlesztése gyakorlati 

példákon keresztül: 

1. az ipari termelés során 

be kell tartani a 

technológiai előírásokat. 2. 

Környezeti veszélyek, 

katasztrófák. A 

katasztrófákat el lehet 

kerülni. Vajon amiből baj 

lehet, azt ne is csináljuk? 

Logikus gondolkodás 

fejlesztése: a tanultak 

felhasználása segítségével 

logikai úton 

„megjósolható” az anyagok 

viselkedése (amfoter anyag 

oldódik lúgokban is, a vas 

nem.) 

 

Az alumínium 

előállításának 

folyamatának 

megismerése. 

Bauxit összetételének 

felismerése. 

A timföld előállításának 

megismerése. 

Amfoter fogalom 

felhasználása, mivel 

tudjuk szétválasztani a 

vas-oxidot az 

alumínium-oxidtól. 

Környezetvédelem: a 

vörös iszap 

környezetkárosító 

hatása. 

Elektromos áram hatása 

a timföldre, anód, katód 

folyamatok. 

Felhasználható-e a 

keletkező oxigén?  

Az oxigén reakciói, erős 

oxidálószer. A kémia 

mindennapi 

jelentőségének 

tudatosítása. 

Megfigyelés, 

tapasztalás, 

következtetés, 

feladatmegoldá

s, frontális 

munka, 

beszélgetés 

bauxit, digitális 

tábla, tábla 

tankönyv: 106.-

108. oldal, a 

vasgyártásig 

A bauxitot úgy 

lehet 

megkülönböztetni 

az agyagtól, hogy 

a nedves ujjunk 

tapad a kőzethez. 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

10. Vasgyártás  A figyelem 

felkeltése, 

a tanuló informálása 

a célról, 

 előismeretek 

felidézése,  

az új ismeretek 

nyújtása, 

a tények, jelenségek 

sokoldalú elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók 

Pontos fogalomalkotás. A 

kémiai fogalmak fogalmi 

hálójának gazdagítása az 

ismert és új tartalommal 

bővülő fogalmak kapcsán: 

oxidáció, redukció, 

összetett anyagok, elegyek, 

ötvözetek. 

Absztrakciós készség és 

elvont gondolkodás 

fejlesztése a kémiai 

szimbólumrendszer 

alkalmazása segítségével; 

az egyenletírás lépéseinek 

gyakorlása. 

Logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

A vas előállításának 

folyamata. 

A vaskohóba bekerülő, 

és távozó anyagok. 

A salak szerepe a 

kohóban. 

Az öntöttvas 

tulajdonságai, 

felhasználása. 

Az acélgyártás kémiai 

lényege. 

Az acél tulajdonságai, 

felhasználása. 

A kémia helye az 

iparban. 

Megfigyelés, 

következtetés, 

feladatmegol-

dás, frontális 

munka, 

beszélgetés 

digitális tábla, 

munkafüzet 

feladatai 

tankönyv: 108.-

110. oldal. 

munkafüzet: 72. 

old. 11. feladat 
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Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

11. Nemesfémek, 

színesfémek, 

nehézfémek 

A figyelem 

felkeltése,  

a tanuló 

informálása a 

célról,  

előismeretek 

felidézése, 

az új ismeretek 

nyújtása, 

a tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

fogalomalkotás, 

következtetés 

absztrakciók,  

A kémiatudomány 

mindennapi 

felhasználásának, 

jelenlétének tudatosítása. A 

tanultak mindennapi 

alkalmazása 

logikus gondolkodás 

fejlesztése 

A passzív fémek 

fogalma. Patina, bronz, 

sárgaréz összetétele. 

Karát fogalma. 

Királyvíz, választóvíz 

ismétlése. A 

nemesfémek, 

nehézfémek, 

színesfémek fogalmának 

pontos meghatározása, 

tulajdonságaik, ipari, és 

mindennapi 

felhasználásuk 

(horganyzott bádog, 

fehérbádog) sugárzás, 

sugárvédelem 

megfigyelés, 

következtetés, 

feladatmegol-

dás, 

beszélgetés 

önálló munka 

réz, vörösréz, 

cink, horganyzott 

bádog, 

fehérbádog 

(konzerves 

doboz), higany, 

ezüst, arany 

(ékszer), ólom, 

cink, ón. 

Digitális tábla 

Munkafüzet 

Tankönyv: 113-

116. oldal 

 

12. Összefoglalás Előismeretek 

felidézése, a 

tények, jelenségek 

sokoldalú 

elemzése, 

rendszerezés és 

rögzítés, 

alkalmazás 

Számolási készség 

fejlesztése 

Elvont gondolkodás 

fejlesztése egyenletírás 

segítségével. 

Logikus gondolkozás 

fejlesztése, 

Szociális kompetenciák, 

szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, 

együttműködésre való 

készségek fejlesztése. 

A tanult fémek 

reakcióinak 

csoportosítása, reakcióik 

csoportosítása. A fémek 

redukáló sora. 

Önálló munka 

csoportmunka 

differenciált 

feladatok 

Digitális tábla 

tábla 

feladatlapok 

munkafüzet 

Tankönyv: 117-

118. oldal 

munkafüzet: 77. 

old. 11. 78. old. 

13. feladat 

 

13. Témazáró 

dolgozat 

ellenőrzés és 
értékelés 

Gondolkodásfejlesztés, 

koncentráló képesség 

 Egyéni munka A és B csoportú 

feladatlap 
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C) Tematikus terv - Fémek reflexiója 

Tervezés:  

A témakör tananyaga kapcsolódik a mindennapi élethez, ezért a motiválást is mindig úgy 

kezdtem, hogy a gyerekek környezetéből indultunk ki. A gyerekek ismerik a tanult fémeket, 

de keveset tudnak azokról. Igyekeztem a tanulást minél több utalással segíteni. 

A szemléltetésnél kémiaórán a kísérletezés a legfontosabb. Amit lehet, tanulókísérlet 

formájában végeztetek el a gyerekekkel. Szeretnek tevékenykedni, és jobban rögzülnek az 

ismeretek. A redukálósor tanításánál kipróbáltam az IBST-modellt. Nagyon élvezték, hogy 

nem a szokásos módon, a kísérlet leírását pontosan követve kellett dolgozniuk, hanem meg 

kellett tervezniük a folyamatot. Mivel a csoportokat  magatartási okok miatt  is úgy 

alakítottuk ki év elejétől kezdve, hogy jobb és gyengébb képességű gyerekek dolgoznak 

együtt, a kísérleteket eredményesen végezték el. A következtetéseket még nem mindegyik 

csoport tudta levonni. 

A fizikai tulajdonságok megtanulása nem okozott problémát, azonban a kémiai 

tulajdonságok közötti összefüggéseket nem látták. Sajnos a számolási feladatok csak a 

legjobbaknak mennek. Hiányzik a matematikai tudás és a gyakorlás. Ugyanez vonatkozik a 

kémiai egyenletek megoldására, azzal a különbséggel, hogy ezzel csak a gyengébb képességű 

gyerekeknek van igazán gondja. A többség meg tudja oldani az egyenleteket, ha tudja a 

kiindulási és a keletkezett anyagok képletét. A gondot az szokta okozni, hogy ezeket nem 

tanulják meg, és csak kevesen tudják kikövetkeztetni, mivel a többiek a periódusos rendszert 

nem tudják logikusan használni. 

Minden évben a nyolcadikosoknál akkor kezdődik a kémia tanulásának hanyagolása, mikor 

készülnek a középiskolai felvételikre, mert nem kell felvételizni kémiából. A magukkal 

továbbvitt jegyek között sem szokott szerepelni a kémia, mivel biológiából és földrajzból 

általában jobb jegyeik vannak, mint kémiából. Én ugyan mindig felhívom a figyelmüket arra, 

hogy a tudásra szükségük van, de nem túl eredményesen. 

Tennivaló: 

Az órákon lelkesen vettek részt, megértették a tananyagot, de az otthoni tanulás hiányzott. 

Ez az elkészített házi feladatok minőségén is látszott. 

A témazáró dolgozat eredményei katasztrofálisak. Már a szóbeli felvételik idejére csúszott, 

így gyakorlatilag semmit nem készültek rá otthon. Ez minden évben probléma, hogy a 

nyolcadikosok a felvételik kezdetétől csak a felvételi tantárgyakat tanulják, áprilistól azokat 

sem. A fémek fizikai tulajdonságaira és a redukálósor kérdéseire válaszoltak a gyerekek a 

legjobban. Az IBST-modell beváltotta a hozzá fűzött reményeimet. 

Megpróbáltam mindent, hogy az órákon minél többet gyakoroljunk. A tanult egyenleteket 

többször leírták az órákon, de ez kevés. 

A következő témakörbe be kell iktatni a fémekről tanultak ismétlését. 
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D) Óraterv – „B” változat 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: kémia 

Osztály: 8. 

Az óra témája: Fémek redukálósora 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó 

ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:  

 A fémek redukáló képessége közötti különbségek felismerése 

 A redoxireakciók elméletének felelevenítése 

 A redoxireakciók elméletének kitágítása (elektronátmenet) 

 A fémek nem egyformán viselkednek a savakkal szemben 

 Egyik fém képes redukálni a redukálósorban tőle jobbra álló fém ionjait 

 Hidrogén kitüntetett szerepe a redukálósorban 

Az óra didaktikai feladatai:  

 Motiválás: „ezüst” 5 Ft-os megmutatása, hogyan készült? Választ az óra végén 

várom. 

 A munkamegosztás és a közös munka gyakorlása 

 A tudományos gondolkodás megismertetése az „IBST” alkalmazásával 

 Tantárgyi kapcsolatok:  

 Fizika: sűrűség, vezetőképesség 

 Biológia: a fémek biológiai jelentősége 

 Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, 

digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):  

 Kecskés Andrásné, Rozgonyi Jánosné, Kiss Zsuzsanna: Kémia 8.; Nemzedékek 

Tudása Tankönyvkiadó 

 Kecskés Andrásné, Rozgonyi Jánosné: Kémia 8. Munkafüzet; Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó 

 http://www.iskolakultura.hu/iol/nagy.pdf: Nagy Lászlóné: A kutatásalapú 

tanulás/tanítás (’inquiry-based learning/teaching’, IBL) és a természettudományok 

tanítása 

Dátum:

http://www.iskolakultura.hu/iol/nagy.pdf
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Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Tanulói munkaformák  Módszerek  Eszközök 

1–10. perc Röpdolgozat 

„Ezüst” 5 Ft-os megmutatása, 

hogyan készült? 

Az óra végén helyesen válaszoló 

csoport ötöst kap. 

frontális megfigyelés, 

feladatmegoldás 

 

higany-ionokat 

tartalmazó oldatba 

helyezett 5 Ft-os 

1. dia 

10–18. perc CuO redukálása hidrogénnel 

redukció, oxidáció fogalmának 

ismétlése 

frontális tanári 

kísérlet  

a feladatlap első 

feladatának megoldása 

feladatlap réz-oxid, 

hidrogén (cink, 

sósav), kémcsövek, 

borszeszégő 

A feladatlap 

rajzán Kipp 

készülék van, 

nem csak azzal 

lehet elvégezni! 

18–20. balesetvédelmi szabályok 

felidézése 

problémafelvetés: mindegyik fém 

egyforma redukálóképességgel 

rendelkezik? 

csoportmunka, 

tanulókísérlet 

 

A gyerekek egymást 

szólítva elmondják a 

szabályokat. 

problémafelvetés 

 

  

20–35. perc Fe + CuSO4 oldat 

Cu + FeSO4 oldat 

sósav + Fe alapján  

sósav + Cu reakciója, a 

kísérletekben tapasztaltak alapján 

meghatározni a hidrogén, vas, réz 

sorrendjét a redukálósorban 

A tanulók 

csoportmunkában 

elvégzik a 

kísérleteket, kitöltik 

a feladatlapot. 

A csoportok által 

választott szóvivők, 

vezetők 

beszámolnak a 

végzett munkáról. 

Csoportvezetők 

elmondják a 

IBST-feladatlap alapján 

tanulókísérlet 3-as 

csoportokban 

 

 

 

 

 

csoportvezetők 

kémcsövek, sósav, 

gyufa, vas, réz, réz-

szulfát oldat, vas-

szulfát oldat 
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Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Tanulói munkaformák  Módszerek  Eszközök 

csoportok 

véleményét. 

beszámolója 

35–40. perc a kísérleti tapasztalatok alapján 

kitöltött feladatlapok ellenőrzése 

önálló munka  interaktív tábla 2. dia 

40–45. perc válasz az „ezüst” 5 Ft-os titkára 

vázlatírás 

házi feladat kijelölése tankönyv: 

77-80. oldal 

kiselőadás kiosztása:  

nátrium-hidrogén-karbonát 

 következtetés a 

redukálósor alapján 

 

megfigyelés, 

feladatmegoldás 

 

interaktív tábla 

füzet 

3. dia 

vázlat vetítése a 

táblára 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 23 

 
 

Táblakép: 

1. dia 

 

2. dia 

 

3. dia 
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Feladatlap: 

1. Nézd meg a tanári kísérletet figyelmesen! 

Kiindulási anyagok: ___________________   _______________________ 

Keletkezett anyagok: __________________   _______________________ 

Nevezd meg a rajz részeit! 

Írd fel a hidrogén keletkezésének egyenletét! 

_____________________________________________________________________ 

Mi történt a hidrogén és a réz-oxid között?__________________________________ 

Egyenlettel:___________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 

Redukálószer: __________________ Oxidálószer: ____________________ 
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Feladatlap: 

 

2. Kaptál vasszeget, rézszeget, vasreszeléket és három oldatot. A sósavba a vasreszeléket tedd, ne a vasszöget! 

Próbáld ki, melyik fém, melyik oldattal lép reakcióba! Ha gázfejlődést tapasztalsz, próbáld meg óvatosan 

meggyújtani a fejlődő gázt! Rajzold és írd le mit tapasztaltál! (Nem biztos, hogy az összes kémcsőre szükséged 

lesz!) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. kémcsőnél tapasztaltak:________________________________________________ 

Milyen ionok vannak az 1. kémcsőben:______________________________________ 

Egyenlet: _____________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 

2. kémcsőnél tapasztaltak:________________________________________________ 

Milyen ionok vannak a 2. kémcsőben:______________________________________ 

Egyenlet: _____________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 

3. kémcsőnél tapasztaltak:________________________________________________ 

Milyen ionok vannak a 3. kémcsőben:_____________________________________ 

Egyenlet: _____________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 
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Feladatlap: 

4. kémcsőnél tapasztaltak:________________________________________________ 

Milyen ionok vannak a 4. kémcsőben:______________________________________ 

Egyenlet: _____________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 

5. kémcsőnél tapasztaltak:________________________________________________ 

Milyen ionok vannak az 5. kémcsőben:_____________________________________ 

Egyenlet: _____________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 

6. kémcsőnél tapasztaltak:________________________________________________ 

Milyen ionok vannak a 6. kémcsőben:______________________________________ 

Egyenlet: _____________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 

7. kémcsőnél tapasztaltak:________________________________________________ 

Milyen ionok vannak a 7. kémcsőben:_____________________________________ 

Egyenlet: _____________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 

Milyen ionok vannak a 8. kémcsőben:______________________________________ 

Egyenlet: _____________________________________________________________ 

Redukálódott: __________________ Oxidálódott: ____________________ 

Gondolkodj! Ki kit „szabadított” ki? Próbálj sorrendet felállítani a vas, réz és a hidrogén között! (Melyikük 

redukált több elemet?) 

_______>_________>_______ 
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E) Óraterv reflexiója: Fémek  redukálósora 

Tervezés 

A röpdolgozat megírása és a válaszok megbeszélése után megmutattam az ezüst 5 Ft-ost. Nagy 

sikert aratott. A felajánlásom, hogy az óra végén az a csoport, amelyik megfejti a „titkot”, ötöst kap, 

még jobban felkeltette érdeklődésüket. Az ötforintos problémáját, sajnos, az óra végén nem sikerült 

pontosan megfogalmazni. Szót ejtettem arról is, hogy a fémek különböző redukálóképességét több 

helyen kihasználják. 

Az IBST-modellt használva a tanári kísérlet (hidrogén redukálja a réz-oxidot) után a csoportok 

önállóan dolgoztak. Ezzel az volt a célom, hogy megtapasztalják a felfedezés örömét, a kutatás 

folyamatát. A munka közben szociális kompetenciájuk is fejlődött. Új ismeretet dolgoztunk fel, 

emellett a kémiai egyenletek felírását gyakorolták. 

Az óra végén megbeszéltük a tapasztaltakat, megállapítottuk a sorrendet. 

Megvalósulás: 

A gyerekek a szokásos tanári kísérletet jól megfigyelték, magyarázni is tudták, az egyenletet 

közösen felírtuk. A balesetvédelmi szabályokat gyorsan, és helyesen felidézték. A probléma felvetését 

megértették. 

A tanulókísérleteket csoportban végezték, tanakodtak, azután nekiláttak a munkának. A 

kísérletekhez kémcsöveket használtak a gyerekek, hogy az esetlegesen fejlődő hidrogént meg tudják 

gyújtani. Volt olyan csoport, amelyik az összes kémcsövet felhasználta, mivel mindent mindennel 

összeöntött, miután végeztek a kijelölt feladattal. Ezt szerintem úgy lehet megakadályozni, hogy minél 

többet kísérletezzenek a gyerekek. Természetesen a legtöbb csoport fegyelmezetten végrehajtotta a 

feladatokat, megbeszélték, kitöltötték nagyjából a feladatlapot is. Nem mindenki írta fel az 

egyenleteket, így mindenképpen ellenőriznünk kellett a táblánál is, közösen. Ez meg is történt. 

Közben a csoportvezetők beszámolójakor kiderült, mindenkinél ugyanaz történt. Így a kísérleteket 

jól végezték el. 

A redukálósor részletének felállítása először problémát okozott. Nem jöttek rá, csak segítséggel, 

hogy azt kellett volna megnézni, melyik anyag hány anyagot redukált. Végül a sorrendet is sikerült 

felállítani. 

Zárásként leírták a vázlatot. 

Mivel a gyerekek nagyon élvezték az önálló kísérletezést, próbálkozást, úgy gondolom, ennek a 

módszernek helye van az általános iskolában is.  

A témazáró dolgozat értékelésénél kiderül majd, hogy jobban elsajátították-e ezzel a módszerrel a 

tananyagot. 

Teendők: 

A témazáró dolgozat elemzésénél külön figyelmet kell fordítanom a redukálósorral kapcsolatos 

kérdésekre adott válaszokra. 

Az óra elején több időt lehet fordítani a redukálósor gazdasági jelentőségére, ezzel is motiválva a 

gyerekeket a kémia tanulására. Az egyenletírás gyakorlása továbbra is feladat, mivel még mindig nem 

megy mindenkinek. 

Amikor lehetőség van, a gyerekeknek kísérletezniük kell.  
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F) Hospitálási napló 

A pedagógus neve: X. Y. 

A látogatás helye: A. B. Gimnázium 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: biológia 

Az óra témája: Hüllők 

Az osztály: 10. 

Az óralátogató neve: N. O. 

Dátum: 2014. 03. 28. 

Idő Az óra menete Megjegyzések 

2 perc Szervezési feladatok 

- Hetesek jelentése, e-napló beírása, 

számítógép, projektor, szemléltetőeszközök 

beállítása 

 

10 perc Szóbeli számonkérés 

- A kétéltűek kialakulása, származása, 

csoportjaik 

- A kétéltűek általános jellemzése  

Két tanuló felel. Az első tanuló 

gördülékenyen, összefüggően válaszolt a 

kérdésre (jeles). A második tanuló igen 

hiányosan felkészült. Elmondása szerint 

nem tanult, azt tudja, amit az órán 

megjegyzett (elégséges). 

A pedagógus önértékelésre kéri a 

tanulókat. 

2 perc Földtörténeti bevezető, a klíma változása 

(szárazabbá válása).  

- „Megjelentek olyan állatok, amelyek 

jobban tudtak alkalmazkodni a szárazabb 

körülményekhez: ezek a hüllők”. A mai 

órán ezekről tanulunk. 

- A tanulók a címet a füzetbe írják. 

Tanári közlés 

Célmeghatározás 

Evolúciós szemlélet, alkalmazkodás 

 

5 perc Tanulók előzetes tudásának feltérképezése 

- „Tudtok-e hüllőket felsorolni?” 

- Válaszokban kígyók, gyíkok és 

krokodilok jelennek meg. 

- „Ügyesek vagytok! Kivetítem az 

alaptípusokat!” – Vetítve 1-1 sorban 3-3 

teknős-, gyík-, kígyó-, krokodilféle 

- „Írjátok fel a cím alá a típusokat!” 

Kérdés-felelet módszer 

 

 

 

Pozitív megerősítés 

Szemléltetés 

IKT alkalmazása 

Tanári utasítás frontálisan 

2 perc Alkalmazkodás 

- „Milyen szerveknek, szervrendszereknek 

kellett átalakulniuk a szárazsághoz való 

alkalmazkodás miatt?” 

- „Tehát: kültakaró, légzés, szaporodás.” 

 

Tanári kérdés, ötletroham 

 

 

- Frontális összegzés, konklúzió 
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Idő Az óra menete Megjegyzések 

3 perc 

 

A hüllők kültakarója 

- „Mi a közös és mi az eltérés a kivetített 

állatok kültakarójában?” 

- „Simogatott már valaki kígyót, vagy 

fogott vízi siklót? Milyen a tapintása?” 

Válasz: „Száraz.” 

- A hüllők kültakarójának felépítése (Száraz 

szaru. Pikkelyek, pajzsok, páncélok) 

Közben teknőspáncél, kígyóing bemutatása 

- „Hogyan segítheti az alkalmazkodást?” 

Válasz: „Nem tud kiszáradni.” 

- „Nagyon jó, jó pontot kapsz!” 

- Táblavázlatba rögzítés 

Kérdés-felelet (megfigyelés, 

összehasonlítás) 

Motiváció, előzetes ismeretek bevonása 

 

Közlés, szemléltetés élő anyagon 

 

 

 

Kérdés-felelet, gondolkodtató kérdés 

 

Értékelés 

Tanulók füzetbe írják 

3 perc Hüllők légzése 

- „A száraz bőr gátolja az oxigén 

diffúzióját. Milyen következménye lesz 

ennek a légzőszervre?” 

Válasz: „Fejlettebb lesz.” 

- Ez abban nyilvánul meg, hogy nagyobb 

lesz a légzőfelület, ami abban nyilvánul 

meg, hogy a kétéltűeknél megfigyelt 

redőzött felület kamrákra tagolódik, kisebb 

lesz a kihasználatlan üreg. Még nincs zárt 

mellkas.  

 

- Táblavázlatba rögzítés 

 

Közlés, kérdés-felelet 

 

 

 

 

Frontális magyarázat 

 

 

Szemléltetés: kígyócsontváz, gyík-

csontváz 

 

Közlés – rögzítés táblavázlatba 

5 perc Szaporodás, egyedfejlődés 

- Víztől függetlenné válás  belső 

megtermékenyítés, embrió tartalék 

tápanyaggal és száraz burokkal körülvéve 

 tojás – pergamenszerű héj, kivéve 

krokodilok, ott meszes 

- „Miért sütkéreznek a gyíkok?” 

Válasz: „Hogy felmelegedjenek.” 

- „Vagyis nem tudják állandó szinten tartani 

a testhőmérsékletet. Akkor hogyan költik ki 

a tojást?” 

Válasz: „Melegre teszik.” 

- „Tulajdonképpen igen, a költést a nap 

melegére bízzák. Óriáskígyóknál a 

tojócsőben is kikelhetnek, így látszólagos 

elevenszülők. Közvetlen fejlődésűek, nincs 

átalakulás.” 

 

Tanári magyarázat, rávilágítás az 

összefüggésekre 

 

 

 

Kérdés felelet módszer 

 

Szintézis, kérdés felelet 

 

 

 

Magyarázat, közben rögzítés a vázlatba 

 

5 perc Táplálkozás  

- „Mivel táplálkoznak a kivetített állatok?” 

Válasz: „Ragadozók.” Egy tanuló: „A 

teknős salátát eszik!”  

Gyerekek között kisebb vita: lisztkukacot is 

adnak neki. 

- „Tehát többségük ragadozó, de vannak 

 

Megbeszélés, vita 

 

 

 

 

Szintézis 
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Idő Az óra menete Megjegyzések 

növényevők.”  

- „Mivel aprítják fel a táplálékot a 

teknősök?”  

Válasz: „Fogakkal.” 

- Csontvázon mutatja: nincsenek fogak – 

szarukáva 

- Többi hüllő – ránőtt fog, kivéve 

krokodilok – gyökeres  

- Egyes kígyók méregfoga – módosult 

nyálmirigy a méregmirigy 

- Táplálkozás, háromszakaszos tápcsatorna, 

kloáka 

 

 

 

Szemléltetés, közlés 

 

Közlés 

 

Frontális megbeszélés 

 

 

Rögzítés vázlatba 

3 perc Mozgás 

- Ötujjú végtagváz, tolólábak, úszólábak – 

gyengék  bordaközi izmok szerepe – 

kígyóknál kizárólagos, mert a lábak 

elcsökevényesedtek. 

Magyarázat, szemléltetés csontvázakon 

4 perc Keringés, kiválasztás 

- Négyüregű szív, kevert vér, két vérkör 

- Utalás a krokodilok aortaívére, mint a szív 

ábrázolása; a „hüllőszív” mint emberi 

betegség (nyílt szívsövény) említése 

- Kiválasztás: először itt találkozunk a 

legfejlettebbel: utóvese 

 

Magyarázat, szemléltetés Tk. 121.2. 

ábra vetítése 

Motiváló megjegyzés, érdekesség 

 

Közlés, rögzítés táblavázlatba 

2 perc Érzékszervek, idegrendszer 

- Kefalizáció kiemelése; különleges 

érzékszervek: kígyók Jacobson-szerve, 

talajrezgések érzékelése, jelentősége. 

 

Tanári közlés, magyarázat, rögzítés 

vázlatba 

3 perc Fajismeret bővítése 

- Kivetített kép bővítése (megjelenített 

fajok: nílusi krokodil, kajmán, aligátor, 

gaviál, mocsári teknős, aligátorteknős, 

görög teknős, fürge gyík, zöld gyík, 

varánusz, pannon gyík, vízi sikló, keresztes 

vipera, parlagi vipera) 

- Figyelemfelhívás: magyarországi 

endemikus fajok (a ppt-n mutatva), minden 

hüllő védett - tartásuk 

 

Szemléltetés ppt-n 

 

 

 

 

 

Hazai értékek, természetvédelem 

fontosságára nevelés 

1 perc Az óra értékelése, tanulnivaló kijelölése 

Tk. 120-122. o. 

Frontális értékelés, tanulnivaló 

kijelölése 

 

 

 

 

 

Táblakép 
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Hüllők osztálya 

 Alaptípusok: teknősök, gyíkok, kígyók, krokodilfélék 

 Kültakaró: erősen elszarusodó, mirigyszegény laphám – pikkelyek, pajzsok, páncélok 

 Légzés: kamrákra tagolt redőzött felületű tüdő – mellkas nem zárt 

 Szaporodás, fejlődés: belső megtermékenyítés, lágy héjú tojások (kivéve krokodilok, ahol 

meszes), amit a nap melege költ ki – függetlenedés a víztől!!! (esetleg álelevenszülés-

óriáskígyók) – fejletlen ivadékgondozás 

 Táplálkozás: kígyók, krokodilok ragadozók – ránőtt fogak, krokodiloknak gyökeres fogak; 

teknősök növényevők is lehetnek – szarukáva; kloáka 

 Mozgás: elcsökevényesedett (kígyók) vagy gyenge végtagok – tolóláb, úszóláb 

 Keringés: négyüregű szív (két pitvar, két kamra), két vérkör; kamrákban kevert vér (kivéve 

krokodilok) 

 Kiválasztás: utóvese 

 Idegrendszer: nagyobb agy/gerincvelő arány a kétéltűeknél  

 Érzékszervek: villás nyelv – szaglás, Jacobson-szerv – hőérzékelés („infrakamera”) 
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G) Reflexió a hospitálási naplóhoz 

Az órát részben szakmai szempontból figyeltem, másrészt – mivel az osztálynak én tanítom a 

kémiát, érdekelt, hogy más órákon milyen a szaktárgyi tudásuk, aktivitásuk. A hospitálásra azért került 

sor, mert tapasztalataim szerint az osztályból többen a kémiaórákon nem aktívak, nem érdeklődőek, 

néhány tanulónál magatartási problémák is adódnak. 

Az óráról alkotott összbenyomás alapján megállapítható, hogy a tanulók az általános iskolai 

ismereteket kevésbé pontosan ismerik, ugyanakkor általános tájékozottsággal rendelkeznek a 

témakörrel kapcsolatban. 

A tanórán a többség viselkedése fegyelmezett volt, a kialakult kisebb vita az óra didaktikai céljait 

szolgálta (hüllők táplálkozása). Megfigyelhető volt azonban, hogy a saját óráimon rendszeresen 

rendetlenkedő tanulók esetében ezen az órán is előfordultak magatartási problémák.  

A gyerekek többsége különösen érdeklődő volt az érdekességekkel kapcsolatban (kígyóméreg, ál-

elevenszülés, Jacobson-szerv, hüllőszív embereknél, a szív ábrázolásának eredete). Három tanuló, akik 

az általam tartott kémiaórákon passzívak, a meglátogatott biológiaórán kifejezetten aktívak voltak, míg 

egy, a saját óráimon aktív tanulót láthatólag nem kötötte le az óra témája. 

Alapvetően jól felépített órát láttam. Különösen tetszett, hogy az életműködések tárgyalása nem 

sematikus, a sorrend az óra eleji, az alkalmazkodást segítő sajátosságok mentén történt.  

Az órát tartó pedagógus nagy hangsúlyt fektetett a környezet és az anatómiai, élettani sajátosságok 

összefüggéseinek kiemelésére. Folyamatosan bevonta a tanulókat, illetve esetleges előzetes 

ismereteiket a tanítás-tanulás folyamatába, ami kifejezetten motiválta őket.  

Az elkészített segédanyagok, prezentáció jól összeválogatott, alkalmas a figyelem ébrentartására. 

Figyelmet fordított a hazafias nevelésre (magyarországi endemikus fajok bemutatása) és a környezet 

védelmére (a hazai hüllőfajok védettsége) nevelésre. 

Kiemelhető a pedagógus pozitív kapcsolata a tanulókkal. Folyamatosan pozitív tartalmú, biztató, 

megerősítő visszajelzésekkel motiválta a tanulókat. Ezt a gyerekek is akceptálták, így a pedagógus és a 

tanulók között érezhetően kellemes emberi kapcsolat állt fenn a tanóra teljes tartama alatt. 

Az óra tanulságai: 

 Az osztályfőnöknek érdemes jeleznünk azokat a tanulókat, akik magatartása mindkettőnk 

óráján kívánnivalót hagy maga után. 

 A három, kémiaórán passzív tanuló aktivitását el kell ismerni és biztatni őket, hogy 

kémiaórán is hasonló aktivitást mutassanak, mint a meglátogatott órán. 

 X. Y-nak meg kell jegyezni, hogy más tantárgy óráin is figyelhetne jobban, hasonlóan, mint 

a saját óráimon. 

 A kolléga módszerei közül érdemes átvenni és még inkább alkalmazni a gyakori megerősítő, 

formatív jellegű értékelést. 
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H) Szakköri foglalkozástervezet 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: Ember a természetben 

Tantárgy: kémia 

Tanulócsoport: 7-8. évfolyamos vegyes csoport 

Témakör:  

 7. évfolyam: Oldatok, keverékek szétválasztása 

 8. évfolyam: Ózon, oxigén, hidrogén-peroxid 

Segédanyagok: sajátkészítésű, részben  IBSE-módszert alkalmazó feladatlapok  

Szükséges anyagok, eszközök: Számítógép Windows op. rendszerrel és MS-Office 

programcsomaggal, internetkapcsolattal, projektor; a kísérletekhez szükséges anyagok és eszközök a 

mellékletek szerint 

Célrendszer: Hetedik évfolyamon a tanórákon tanult(szűrés, ülepítés, bepárlás) illetve a 

foglalkozás keretében megismert (extrakció, kromatográfia, adszorpció, kisózás) elválasztási 

módszerek alkalmazása köznapi élelmiszerek esetében. 

Nyolcadik évfolyamon az oxigénről tanult ismeretek bővítése, gazdagítása, a tanóra menetébe nem 

illeszthető kísérletek elvégzése. A hidrogén-peroxid tulajdonságainak kísérleti vizsgálata, köznapi 

vonatkozásai. Az ózon és hatásainak környezeti vonatkozásai. 

Kapcsolódási pontok: Fizika (sűrűség), biológia (élelmiszerek, táplálkozás; fotoszintézis, zöld 

színanyag; az ember kültakarója – a haj, mint a kültakaró függeléke)  

 

Didaktikai feladatok,  

 Motiválás játékon keresztül 

 A tanórákon a témakörben tanultak ismétlése, gyakorlása. 

 A tanórán tanultak bővítése, új ismeretek nyújtásával (gazdagítás). 

 A tanórán tanultak alkalmazása kísérleti szituációban. 

 A kísérletek eredményeinek elemzése, rögzítése, következtetések levonása. 

 Újonnan megismert szétválasztási módszerek fogalmának megismerése. 

 

Fejlesztett készségek, képességek, kompetenciák: 

 Digitális kompetencia (számítógép kezelése, keresés interneten, kritikus forráshasználat) 

 Természettudományos kompetenciák (mérés, kísérletezéshez szükséges manuális készségek 

fejlesztése, kísérleti eredmények megfigyelése, tapasztalatok alapján induktív 

következtetések levonása) 
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 Anyanyelvi kompetencia (szövegértés – tevékenység végzése leírás alapján; érvelés, cáfolás, 

reflexió) 

 Szociális kompetenciák (együttműködés kiscsoportban, kapcsolatfelvétel, önfegyelem) 

 Életpálya építési kompetenciák (együttműködési készség, munkamegosztás, tervkészítés, 

terv szerinti munkavégzés, kritikák fogadásának készsége, kezdeményezőkészség) 

 Matematikai kompetencia (mérés) 

 Tervkészítés, tervszerű munkavégzés képességének fejlesztése 

 

Felhasznált források:  

 Rózsahegyi Márta – Wajand Judit (1991): 575 kísérlet a kémia tanításához. Tankönyvkiadó, 

Budapest 

 A sokarcú ózon: http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1117 (Utolsó letöltés: 2014. 

február) 

 Az ózon kettős arca: http://www.zoldmuzeum.hu/az-ozon-kettos-arca (Utolsó letöltés: 2014. 

február) 

 Ózon: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93zon (Utolsó letöltés: 2014. február) 

 

A foglalkozás helye a tanmenet rendjében: 

 A hetedik évfolyamos tanulók a kémiai alapismereteket sajátítják el tanórákon, a keverékek, 

oldatok szétválasztásának alapeseteit megismerték. 

 A nyolcadik évfolyamos tanulók a szervetlen kémia témakörében az oxigéncsoport 

elemeivel, vegyületeivel foglalkoznak a tanítási órák keretében. 

 

A tanulók által előzetesen szerzett, feldolgozott ismeretek, fogalmak, elvek, szabályok: 

 Hetedik évfolyamon: anyagok csoportosítása összetétel szerint (elem, vegyület, keverék); az 

anyagok tulajdonságai és oldhatóságuk közötti összefüggés; a szétválasztási módszer és az 

anyagok tulajdonságai illetve a tulajdonságok közötti eltérés összefüggése; alapvető 

szétválasztási módszerek (szűrés, ülepítés, kristályosítás, bepárlás, desztilláció) 

 Nyolcadik évfolyamon: Az oxigén (tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás); Az 

ózon szerkezete, szerepe, környezetvédelmi vonatkozások (ózonpajzs, ózonlyuk). 

http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1117
http://www.zoldmuzeum.hu/az-ozon-kettos-arca
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93zon
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A foglalkozás menete 

Időkeret Óra menete 
Nevelési- oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Tanulói munkaforma Eszközök 

2 perc 1.: Motiválás 

- A foglalkozás főbb taralmi 

elemeinek ismertetése (játékok, 

tanulókísérletek). 

 

frontális közlés 

 

 

  

5 perc 2. Ismétlés 

- Baleset-megelőzési szabályok 

felelevenítése. 

- Hetedikeseknél anyagok összetétele, 

szétválasztási eljárások. 

- Nyolcadikosoknál oxigén, ózon. 

 

kérdés-felelet módszer  

 

A két évfolyam tanulói 

együtt válaszolhatnak a 

kérdésekre. 

  

10 perc 3. Ki vagyok én? című játék  

- A játék az anyagok 

csoportosításának, tulajdonságainak 

ismeretét mélyíti el, fejleszti a tanulók 

anyanyelvi és szociális kompetenciáit 

Leírása az 1. sz. mellékletben található 

 

kooperatív technika, 

páros kommunikáció 

változó párokkal 

 

 

játék csoportban, változó 

párokkal 

 

 

post-it cédulák, előre 

rájuk írt 

anyagnevekkel 
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Időkeret Óra menete 
Nevelési- oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Tanulói munkaforma Eszközök 

10 perc 4. Durranógáz előállítása és 

robbanása 

- Durranógáz előállítása Na2SO4 oldat 

elektrolízisével, a keletkező 

durranógázzal hab képzése és 

felrobbantása tenyéren. 

- A kísérlet megbeszélése az adott 

évfolyam előzetes ismeretei alapján 

(7. évf.: keverék, durranógáz, égés-

robbanás, kémiai változás, exoterm 

változás, egyesülés 

8. évf.: oxigén tulajdonságai, 

redoxireakció, oxidáló- és 

redukálószer). 

 

 

 

- demonstrációs kísérlet 

tanulói segítséggel 

- megbeszélés 

- kísérleti jegyzőkönyv 

- jegyzőkönyvkészítés 

jegyzőkönyvet egy 

tanuló táblánál készíti 

- frontális 

 

 

egyénileg 

 

 

 

125 cm3-es 

Erlenmeyer-lombik, 

háromfuratú 

gumidugó két 

vaselektróddal és 

kihúzott üvegcsővel 

szerelve, 12V 

egyenáramú 

áramforrás, gumicső, 

borszeszégő, gyufa, 

gyújtópálca;  

Na2SO4 oldat, 

szappanoldat 

 

 

15 perc 5.1. tanulókísérlet 

- A 7. évfolyam a levél színanyagának 

vizsgálatát készíti elő. – 

Problémafelvetés: miért színesednek a 

levelek ősszel? 

- A nyolcadik évfolyamos tanulók az 

izzó betűk kísérletet végzi – 

Problémafelvetés: Hogyan működik a 

gyújtózsinór? 

 

- megbeszélés 

- tanulókísérlet 

csoportmunkában 

feladatlap alapján 

 

 

 

- csoportok önálló 

szövegértelmezése, írott 

utasítás alapján 

műveletvégzés. 

- feladatlap kitöltése 

Az évfolyamonként 

szerveződött csoportok 

választott szóvivője 

bemutatja eredményeit. 

 

- feladatlap, eszközök 

és anyagok a 2. és 3. 

sz. melléklet szerint. 

 

 

-A nyolcadikos csoport 

egy telített KNO3 

oldatot készít, majd 

mindenki egy-egy ábrát 

készít a telített oldat 

felhasználásával. 
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Időkeret Óra menete 
Nevelési- oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Tanulói munkaforma Eszközök 

(10 perc) 5.2. tanulókísérlet 

- A kísérletet az első feladat 

várakozási időszaka alatt végzik a 

tanulók (nem igényel külön időt). 

-7. évfolyamon tejzsír kivonása tejből 

– tejesdoboz címkeinformációinak 

elemzése. 

-8. évfolyamon oxigén és levegő égést 

tápláló hatásának összehasonlítása – 

Problémafelvetés: miért veszélyesebb 

az oxigénpalack, mint a sűrített 

levegő? 

 

- megbeszélés 

- csoportok önálló 

szövegértelmezése, írott 

utasítás alapján 

műveletvégzés.  

 

 

 

- A tanulók 

együttműködve, előzetes 

feladatmegosztás alapján 

csoportban dolgoznak. 

- A kísérlet elvégzése 

után azonnal kitöltik a 

feladatlapot. 

 

- feladatlap, eszközök 

és anyagok a 2. és 3. 

sz. melléklet szerint 

 

 

Az eredeti recept szerint 

a benzin vízfürdőn 

párologtatandó el, ez 

azonban tűzveszélyes 

lehet. A szűrőpapír-

próba gyorsabban és 

biztonságosabban 

elvégezhető, és iparban 

is ismert eljárás 

(keverék-üzemanyagok 

olajtartalmának 

kimutatása). 

10 perc 5.3. Visszacsatolás 

-A 2. kísérlet eredményeinek 

ismertetése 

-Ellenőrzés: kivetített kitöltött 

feladatlappal 

-Az első kísérlet eredményeinek 

megállapítása (8. évfolyam: KNO3 és 

puskapor kapcsolata) 

 

- bemutatás, ellenőrzés, 

megbeszélés 

 

-A két évfolyam tanulói 

bemutatják egymásnak 

eredményeiket. 

-Rögzítés a feladatlapon. 

 

 

-kivetített kitöltött 

feladatlap 

 

10 perc 5.4. tanulókísérlet 

- A 7. évfolyam a vörösbor 

színanyagának aktív szenes 

adszorpcióját, a 8. évfolyam a H2O2 

haj festékanyagát roncsoló hatását 

vizsgálja. 

- Eredmények megállapítása a 

feladatlapon (8. évfolyamon a 

hajszőkítés káros hatása). 

 

- tanulókísérlet 

- megbeszélés 

 

 

- Rögzítés a feladatlapon, 

bemutatás, ellenőrzés 

- A hetedik évfolyam egy, 

a nyolcadik két 

csoportban dolgozik a 

feladatlap alapján. 

 

 

- feladatlap, eszközök 

és anyagok a 2. és 3. 

sz. melléklet szerint 

- kivetített kitöltött 

feladatlap 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 38 

 
 

Időkeret Óra menete 
Nevelési- oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Tanulói munkaforma Eszközök 

5 perc 5.5. tanulókísérlet 

-7. évfolyamon paraffin, mészkőpor, 

konyhasó keverékének szétválasztása,  

-8. évfolyamon (késleltetve, hogy a 

hetedikesek is lássák) az elefánt 

fogkrémje 

- Eredmények megállapítása a 

feladatlapon. 

 

- tanulókísérlet 

- frontális ellenőrzés 

 

 

- Rögzítés a feladatlapon, 

bemutatás. 

- Mindkét évfolyam két-

két csoportban dolgozik a 

feladatlap alapján. 

 

- kivetített kitöltött 

feladatlap 

 

20 perc 

10 perc 

 

 

 

 

5-5 perc 

5.6. Érvelés 

-2-2 csoport az ózonról készít védő- 

ill. vádbeszédet 10 perces internetes 

keresés után. (felszínközeli 

ózonforrások; UV-szűrés, 

felhasználás) 

- Páronként összesorsolva a 

csoportokat, megpróbálják meggyőzni 

egymást, illetve cáfolni az érveket. 

- Értékelés kereszt elrendezésben 

 

 

- frontális 

feladatkijelölés 

- célzott 

információkeresés 

interneten 

- tanulói előadás, 

érvelés, vita, cáfolás, 

reflexió, analízis, 

szintézis 

- értékelés 

 

 

- A tanulók évfolyamok 

szerinti vegyes 

csoportban, véletlenszerű 

csoportalakítással 

dolgoznak, feljegyzést 

készítenek. A 

feljegyzésben utalnak a 

forrásra (szabályos 

hivatkozással). 

- Értékelés, önértékelés 

tanulók által. 

  

- Az érvelés során 

hivatkoznak az 

áttekintett forrásokra. 

 

3 perc 6. Zárás, rendrakás 

- feladatkijelölés 

7. évf.: elválasztási műveletek a 

háztartásban 

8. évf: A kén története az ókortól 

napjainkig. 

(Kiselőadások) 

 

- évfolyamonként 

frontálisan 

- A tanulók egyénileg 

elpakolják, elmossák 

kísérleti eszközeiket, 

ügyelve a veszélyes 

anyagok szabályos 

gyűjtésére. 
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1. sz. melléklet:  

A Ki vagyok én? című játék leírása 

 

A csoport létszámának megfelelő számú post-itre előre felírjuk egy-egy mindkét évfolyam 

által ismert anyag nevét (víz, oxigén, ózon, hidrogén, levegő, nitrogén, szén, tengervíz, szén-

dioxid, vas, réz, tej, durranógáz, konyhasó, cukor, salátalé, jódtinktúra, földgáz, arany).  

A post-iteket a tanulók hátára ragasztjuk úgy, hogy ők ne láthassák. Ezután elmondjuk az 

instrukciókat: 

Szólíts meg valakit a csoportból, kérd meg, hogy nézze meg a hátadon a névjegyedet! 

Ezután tegyél fel neki egy olyan kérdést, ami segít neked eldönteni, hogy melyik anyag neve 

lehet a hátadon! A kérdés olyan legyen, hogy csak igennel vagy nemmel lehessen rá 

válaszolni, rákérdezni nem ér. Ha úgy gondolod, tudod „melyik anyag vagy”, gyere oda 

hozzám, tőlem rákérdezhetsz. Ha igen választ kapsz, akkor végeztél, ha nemet, tovább 

kérdezheted a társaidat. 

10 percetek van a „személyazonosságotok” kiderítésére. Minden csapat annyi pontot kap, 

ahány tagja megtudta magáról, hogy melyik anyag neve van a névjegyén. 
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2. sz. melléklet:  

A hetedik osztályosok kísérleti feladatai, megoldásuk 

valamint a kísérletekhez szükséges anyagok, eszközök 

 

1. Saláta színanyagának vizsgálata (krétakromatográfia) 

A kísérlet menete: 

1. A salátalevelet szaggassátok minél apróbb darabokra, szórjátok dörzsmozsárba, majd 

szórjatok rá kvarchomokot és dörzsöljétek össze alaposan! Ezután adjatok hozzá  

etil-alkoholt és dörzsöljétek még néhány percig! 

2. Szűrjétek le a dörzsmozsár tartalmát egy főzőpohárba! 

3. Állítsatok egy kihegyezett krétát a szűrletbe, majd kb. 20 perc elteltével vegyétek ki a 

krétát és hagyjátok pár percig száradni! 

 

Kérdések, feladatok: 

1. Hogy nevezik a növények zöld színét okozó anyagot?  .....................................................  

2. Miért van szükség a levelek dörzsölésére, alkoholos kezelésére?  ....................................  

 .................................................................................................................................................  

3. Mit figyeltetek meg az oldatból kiemelt krétán?  ...............................................................  

4. Mire következtettek ebből?  ...............................................................................................  

5. Miért látható különböző magasságokban a „jelenség”?  ....................................................  

 

2. A tej összetételének vizsgálata 

 

A kísérlet menete 

1. A főzőpohárban lévő tejet öntsétek be a választótölcsérbe.  

2. Öntsétek hozzá az Erlenmeyer-lombikban lévő benzint!  

3. Zárjátok le a választótölcsért, majd 2-3 percig rázzátok erősen, miközben többször 

leveszitek a tölcsér dugóját. 

4. Tegyétek a szűrőkarikába a rázótölcsért 1-2 percre, majd a dugóját kivéve engedjétek 

le az alsó folyadékrészt (fázist), ezután a tölcsér csapját elzárva a felső folyadékból 

öntsetek egy keveset az óraüvegre. 

5. Cseppentsetek szűrőpapír-csíkra az óraüvegen lévő folyadékból, majd csipeszbe fogva 

lengessétek, rázzátok 1-2 percig! 

6. Hasonlítsátok össze a szűrőpapír tisztán maradt részét a cseppet tartalmazó résszel! 
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Kérdések, feladatok: 

Milyen eltérést látsz a csepp helyén a szűrőpapír tisztán maradt részéhez képest?  ...............  

 .................................................................................................................................................  

Melyik lehet ez az anyag a tejesdoboz címkéjén szereplő tápanyagok közül?  ......................  

Mi az alapja annak, hogy benzinnel ki lehet vonni az anyagot a tejből?  ...............................  

 .................................................................................................................................................  

Miért lehet elválasztani ezt az anyagot a benzintől a szűrőpapír rázogatásával? ....................  

 .................................................................................................................................................  

Miért kell rázás közben időnként kivenni a rázótölcsér dugóját? ...........................................  

 .................................................................................................................................................  

 

3. Vörös borból fehér bor 

A kísérlet menete 

1. A tálcán a főzőpohárban lévő vörösbort a borszeszégő, a vasháromláb és az agyagos 

drótháló segítségével forrald fel! 

2. Ha felforrt, adj hozzá egy vegyszeres kanálnyi aktív szenet, majd forrald még 1-2 

percig. 

3. Hagyd egy kicsit hűlni, majd a szűrd le a kapott anyagot. 

 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen színű a lecsepegő oldat?  ......................................................................................  

2. Miért?   

3. Az aktív szén mely tulajdonsága teszi lehetővé a szétválasztást?  ...................................  

  ..........................................................................................................................................  

4.  A mindennapi gyakorlatban hol használjuk ki az aktív szénnek ezt a 

tulajdonságát? 

 .................................................................................................................................................  

 

4. Szilárd keverék szétválasztása 

A tálcán található óraüvegen lévő fehér por összetétele konyhasó, paraffin (gyertya) por és 

mészkőpor. A tálcán lévő eszközök felhasználásával a kísérlet végére három óraüvegre 

válaszd külön a három anyagot! (Nem szükséges az összetevők teljes mennyiségét 

kinyerni, de mindegyikből legyen valamennyi!) 
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A kísérlet mente:  

–   .........................................................................................................................................  

–   .........................................................................................................................................  

–   .........................................................................................................................................  

–   .........................................................................................................................................  

–   .........................................................................................................................................  

–   .........................................................................................................................................  

–   .........................................................................................................................................  

 

Fogalmazd meg, hogy a keverék összetevőinek melyik tulajdonsága, illetve azok 

milyen különbsége teszi lehetővé, hogy így válaszd szét az anyagokat! 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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Megoldások és anyagszükséglet 

 

1. Saláta színanyagának vizsgálata (krétakromatográfia) 

A kísérlet menete: 

1. A salátalevelet szaggassátok minél apróbb darabokra, szórjátok dörzsmozsárba, majd 

szórjatok rá kvarchomokot és dörzsöljétek össze alaposan! Ezután adjatok hozzá  

etil-alkoholt és dörzsöljétek még néhány percig! 

2. Szűrjétek le a dörzsmozsár tartalmát egy főzőpohárba! 

3. Állítsatok egy kihegyezett krétát a szűrletbe, majd kb. 20 perc elteltével vegyétek ki a 

krétát és hagyjátok pár percig száradni! 

 

 

Kérdések, feladatok: 

1. Hogy nevezik a növények zöld színét okozó anyagot? klorofill 

2. Miért van szükség a levelek dörzsölésére, alkoholos kezelésére? A színtestekbe zárt 

színanyag kiszabadul a roncsolás során, az etil-alkohol feloldja. 

3. Mit figyeltetek meg az oldatból kiemelt krétán? Különböző színű (alul kékeszöld, feljebb 

sárgászöld, legfelül sárga) csíkokat. 

4. Mire következtettek ebből? A levél színanyaga többféle anyagból áll. 

5. Miért látható különböző magasságokban a „jelenség”? A színanyag összetevői nem 

egyforma erősséggel kötődnek a krétához. 

 

Szükséges anyagok:  

– Salátalevél vagy salátakeverék 

– Kvarchomok 

– Etil-alkohol 

– Víz 

– Kréta (kihegyezve) 

 

Szükséges eszközök 

– Dörzsmozsár törővel 

– Főzőpohár 

– Üvegtölcsér 

– Szűrőpapír (redős szűrő) 

– Szűrőkarika, Bunsen-állvány, szorítódió 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kémia 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 44 

 
 

2. A tej összetételének vizsgálata 

 

A kísérlet menete 

1. A főzőpohárban lévő tejet öntsétek be a választótölcsérbe.  

2. Öntsétek hozzá az Erlenmeyer-lombikban lévő benzint!  

3. Zárjátok le a választótölcsért, majd 2-3 percig rázzátok erősen, miközben többször 

leveszitek a tölcsér dugóját. 

4. Tegyétek a szűrőkarikába a rázótölcsért 1-2 percre, majd a dugóját kivéve engedjétek le 

az alsó folyadékrészt (fázist), ezután a tölcsér csapját elzárva a felső folyadékból 

öntsetek egy keveset az óraüvegre. 

5. Cseppentsetek szűrőpapír-csíkra az óraüvegen lévő folyadékból, majd csipeszbe fogva 

lengessétek, rázzátok 1-2 percig! 

6. Hasonlítsátok össze a szűrőpapír tisztán maradt részét a cseppet tartalmazó résszel! 

 

Kérdések, feladatok: 

Milyen eltérést látsz a csepp helyén a szűrőpapír tisztán maradt részéhez képest? Sötétebb 

folt marad a szűrőpapíron. 

Melyik lehet ez az anyag a tejesdoboz címkéjén szereplő tápanyagok közül? A tej 

zsírtartalma (tejzsír). 

Mi az alapja annak, hogy benzinnel ki lehet vonni az anyagot a tejből? A tejzsír benzinben 

jobban oldódik, mint a vízben. 

Miért lehet elválasztani ezt az anyagot a benzintől a szűrőpapír rázogatásával? A benzin 

gyorsabban/jobban párolog, mint a zsír. 

Miért kell rázás közben időnként kivenni a rázótölcsér dugóját? A párolgó benzin miatt nő 

a tölcsérben a nyomás, kilökheti a dugót. 

 

Szükséges anyagok:  

– Kb. 0,5 dm3 3,5% zsírtartalmú tej 

– 15 cm3 benzin 

 

Szükséges eszközök 

– Választótölcsér 

– Szűrőkarika, Bunsen-állvány, szorítódió 

– 2 főzőpohár (egy a tejnek, egy az elválasztáshoz) 

– Erlenmeyer-lombik 

– Óraüveg 

– Cseppentő 

– Szűrőpapírcsík 
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3. Vörös borból fehér bor 

A kísérlet menete 

1. A tálcán a főzőpohárban lévő vörösbort a borszeszégő, a vasháromláb és az agyagos 

drótháló segítségével forrald fel! 

2. Ha felforrt, adj hozzá egy vegyszeres kanálnyi aktív szenet, majd forrald még 1-2 

percig. 

3. Hagyd egy kicsit hűlni, majd a szűrd le a kapott anyagot. 

 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen színű a lecsepegő oldat? Színtelen/halvány 

2. Miért? A vörösbor színét okozó festékanyagot az aktív szén megkötötte 

3. Az aktív szén mely tulajdonsága teszi lehetővé a szétválasztást? Nagy belső (fajlagos) 

felület, „likacsos” szerkezet 

4. A mindennapi gyakorlatban hol használjuk ki az aktív szénnek ezt a tulajdonságát? 

Hűtőszekrények szagtalanítása, orvosi szénként hasmenés kezelésére. 

Szükséges anyagok:  

– Kb. 0,5 dm3 vörösbor 

– 1 vegyszerkanálnyi aktív szén 

– Víz 

 

Szükséges eszközök 

– Üvegtölcsér 

– Szűrőpapír 

– Szűrőkarika, Bunsen-állvány, szorítódió 

– 2 főzőpohár  

– Vegyszerkanál 

– Borszeszégő  

– Gyufa  

– Vasháromláb agyagos dróthálóval 

 

4. Szilárd keverék szétválasztása 

A tálcán található óraüvegen lévő fehér por összetétele konyhasó, paraffin (gyertya) por és 

mészkőpor. A tálcán lévő eszközök felhasználásával a kísérlet végére három óraüvegre 

válaszd külön a három anyagot! (Nem szükséges az összetevők teljes mennyiségét 

kinyerni, de mindegyikből legyen valamennyi!) 

A kísérlet mente:  

–  Vízbe szórjuk a keveréket és alaposan megkeverjük 

–  Hagyjuk ülepedni az anyagot 
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–  A felül úszó anyagot és a folyadékot leszűrjük 

–  A szűrletet óraüvegen bepároljuk. 

–  A szűrőpapíron maradó anyagot óraüvegen szárítjuk 

–  A főzőpohár aljára kiülepedett anyagot óraüvegen szárítjuk 

Fogalmazd meg, hogy a keverék összetevőinek melyik tulajdonsága, illetve azok 

milyen különbsége teszi lehetővé, hogy így válaszd szét az anyagokat! 

A paraffin nem oldódik vízben és sűrűsége kisebb a vízénél, ezért az anyag tetejéről 

leszűrhető. 

A mészkő nem oldódik vízben és sűrűsége nagyobb a vízénél, ezért leülepszik. 

A konyhasó oldódik vízben, a szűrletbe kerül, kevésbé párolog mint a víz, ezért 

bepárolható. 

Szükséges anyagok:  

– paraffinpor 

– mészkőpor 

– konyhasó 

– víz 

Szükséges eszközök 

– Üvegbot 

– Üvegtölcsér 

– Szűrőpapír 

– Szűrőkarika, Bunsen-állvány, szorítódió 

– 4 főzőpohár  

– Vegyszerkanál 

– Gyufa, borszeszégő  

– Vasháromláb agyagos dróthálóval 

– 4 óraüveg 
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3. sz. melléklet:  

A nyolcadik osztályosok kísérleti feladatai, megoldásuk 

valamint a kísérletekhez szükséges anyagok, eszközök 

 

1. Izzó betűk 

A kísérlet menete: 

1. A tálcán lévő kálium-nitrátból és vízből készítsetek telített oldatot! 

2. A telített oldattal üvegbot segítségével rajzoljatok valamit (betű, jel) a szűrőpapírra! 

Jelöljétek meg az ábra egy pontját ceruzával! 

3. Hagyjátok a papírt megszáradni. 

4. Gyújtsátok meg a borszeszégőt, kémcsőfogóba szorított drótdarabot izzítsatok fel 

benne, majd érintsétek a ceruzajelhez. 

 

Kérdések, feladatok: 

1. Mit tapasztaltok?  .............................................................................................................  

2. Milyen anyagokból fejleszthető oxigén?  .........................................................................  

3. A kálium-nitrát képlete KNO3. Mire következtethettek ebből?  ......................................  

  ..........................................................................................................................................  

4. Mi lehet a folyamat magyarázata? ...................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

5. Miért nem gyullad meg az egész papírlap?  .....................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 

2. Levegő és oxigén égést tápláló hatása 

 

A kísérlet menete: 

1. Az egyik műanyag tasakot fújjuk fel levegővel, száját zárjuk le gumival! 

2. Az oldalcsöves lombikba szórjunk kálium-permanganátot, száját zárjuk le, hevítsük! 

3. A keletkező oxigéngázzal fújjuk fel a másik tasakot, majd ezt is zárjuk le befőttes 

gumival. 

4. Tegyük mindkét zacskót egy-egy fémtálcán álló vasháromlábra. 

5. Gyújtsuk meg a borszeszégőt, majd a lángjánál gyújtsunk meg két gyújtópálcát! 

6. A két gyújtópálcát egyszerre érintsük egy-egy tasakhoz! 
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Kérdések, feladatok: 

1. Melyik műanyagtasak égett el gyorsabban? Miért?  ........................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 

3. Fodrászkodjunk! 

 

A kísérlet menete: 

1. A főzőpohárba mérőhengerrel mérjetek be 10 cm3 hidrogén-peroxid oldatot! 

2. Cseppentővel csepegtessetek hozzá 15 csepp ammóniaoldatot és üvegbottal keverjétek 

össze! 

3. Vágjátok le egy sötét hajú társatok néhány hajszálát, a hajszálakat tegyétek bele az 

oldatba! 

 

Kérdések, feladatok: 

1. Mit láttok a hajszálak felületén, amikor az oldatba tettétek azokat?  ...............................  

2. Mi lehetett azok anyaga?  .................................................................................................  

3. Hogyan változott meg a hajszálak színe?  ........................................................................  

4. Milyen tulajdonságát bizonyítja ez a hidrogén-peroxidnak?  ..........................................  

5. Ha láttatok már hajfestést, milyen szagot éreztetek közben? A kísérlet alapján 

magyarázzátok is meg!  ....................................................................................................  

6. Magyarázzátok meg, miért nem helyes az a mondat, hogy „Kihidrogéneztette a haját.” 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

4. Az elefánt fogkrémje 

 

A kísérlet menete: 

1. A két mérőhenger egyikébe öntsetek 30 cm3 vizet, a másikba 25 cm3 vizet és 5cm3 

keményítőoldatot! 

2. Mindkét mérőhengerbe szórjatok egy vegyszeres kanálnyi szilárd kálium-jodidot, majd 

öntsetek hozzá 5-5 cm3 mosogatószert vagy folyékony szappant! 

3. Rázzátok össze az oldatokat, majd öntsetek mindkét mérőhengerbe 20 cm3 30%-os 

H2O2-oldatot! 
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4. Gyújtsátok meg a borszeszégőt és annak segítségével gyújtsatok meg két gyújtópálcát! 

5. Az égő gyújtópálcákat nyomjátok bele a képződő habba! 

 

Kérdések, feladatok: 

1. ................................................................................................................................ M

iért fejlődött hab a folyamat során?  ........................................................................................  

2. ................................................................................................................................ A

 habok színe alapján milyen anyagok keletkezhetett a folyamatban?  ....................................  

 .................................................................................................................................................  

3. ................................................................................................................................ M

iért különböző színűek a habok?  ............................................................................................  

4. ................................................................................................................................ M

i történt a gyújtópálcákkal?  .....................................................................................................  

5. ................................................................................................................................ M

elyik anyag okozhatta ezt?  ......................................................................................................  
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Megoldások és anyagszükséglet 

 

1. Izzó betűk 

A kísérlet menete: 

1. A tálcán lévő kálium-nitrátból és vízből készítsetek telített oldatot! 

2. A telített oldattal üvegbot segítségével rajzoljatok valamit (betű, jel) a szűrőpapírra! Jelöljétek 

meg az ábra egy pontját ceruzával! 

3. Hagyjátok a papírt megszáradni. 

4. Gyújtsátok meg a borszeszégőt, kémcsőfogóba szorított drótdarabot izzítsatok fel benne, majd 

érintsétek a ceruzajelhez. 

 

Kérdések, feladatok: 

1. Mit tapasztaltok? A rajzolt ábra mentén a papír végigizzik. 

2. Milyen anyagokból fejleszthető oxigén? Amelyek magas oxigéntartalmúak (kálium-

permanganát, kálium-bikromát…). 

A kálium-nitrát képlete KNO3. Mire következtethettek ebből? Magas oxigéntartalom, oxigén 

fejleszthető vele. 

3. Mi lehet a folyamat magyarázata? Az izzó fém hatására a KNO3-ból oxigén fejlődik, ami a 

papír égését, izzását táplálja. 

4. Miért nem gyullad meg az egész papírlap? Az izzás hőmérsékletén a levegő oxigéntartalma 

nem elég ahhoz, hogy az egész papírlap lángba boruljon. 

 

Szükséges anyagok:  

– Szilárd kálium-nitrát 

– Víz 

 

Szükséges eszközök 

– Főzőpohár  

– Vegyszerkanál  

– Üvegbot  

– Szűrőpapír 

– Borszeszégő 

– Gyufa  

– Fémdrót 

– Fa kémcsőfogó 
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2. Levegő és oxigén égést tápláló hatása 

 

A kísérlet menete: 

1. Az egyik műanyag tasakot fújjuk fel levegővel, száját zárjuk le gumival! 

2. Az oldalcsöves lombikba szórjunk kálium-permanganátot, száját zárjuk le, hevítsük! 

3. A keletkező oxigéngázzal fújjuk fel a másik tasakot, majd ezt is zárjuk le befőttes gumival. 

4. Tegyük mindkét zacskót 1-1 fémtálcán álló vasháromlábra. 

5. Gyújtsuk meg a borszeszégőt, majd a lángjánál gyújtsunk meg két gyújtópálcát! 

6. A két gyújtópálcát egyszerre érintsük egy-egy tasakhoz! 

 

Kérdések, feladatok: 

1. Melyik műanyagtasak égett el gyorsabban? Miért? Az oxigénnel telt, mert a tiszta oxigén 

jobban táplálja az égést, mint az oxigént csak ötödrészben tartalmazó levegő. 

 

Szükséges anyagok:  

– Szilárd kálium-permanganát 

 

Szükséges eszközök 

– Oldalcsöves gömblombik (frakcionáló lombik), gumicső, kihúzott végű üvegcső 

– Vegyszerkanál  

– Bunsen-állvány, szorítódió  

– Bunsen-égő 

– 1 nagy vagy két kisebb kármentő tálca (homokkal) 

– Gyufa  

– Gyújtópálca 

– 2 db. vasháromláb 

– 2 db polietilén tasak 

– labdapumpa 

– 2 db gumigyűrű 

 

3. Fodrászkodjunk! (2 tálcán) 

 

A kísérlet menete: 

1. A főzőpohárba mérőhengerrel mérjetek be 10 cm3 hidrogén-peroxid oldatot! 

2. Cseppentővel csepegtessetek hozzá 15 csepp ammóniaoldatot és üvegbottal keverjétek össze! 

3. Vágjátok le egy sötét hajú társatok néhány hajszálát, a hajszálakat tegyétek bele az oldatba! 
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Kérdések, feladatok: 

1. Mit láttok a hajszálak felületén, amikor az oldatba tettétek azokat? Buborékokat. 

2. Mi lehetett azok anyaga? Oxigén. 

3. Hogyan változott meg a hajszálak színe? Kivilágosodtak. 

4. Milyen tulajdonságát bizonyítja ez a hidrogén-peroxidnak? Oxidáló hatás. 

5. Ha láttatok már hajfestést, milyen szagot éreztetek közben? A kísérlet alapján magyarázzátok is 

meg! Ammónia szag, az oxidáló hatáshoz lúgos közeg szükséges. 

6. Magyarázzátok meg, miért nem helyes az a mondat, hogy „Kihidrogéneztette a haját.” 

Nem a hidrogén, hanem a hidrogén-peroxid színtelenít, aminek oxidáló hatása van, a hidrogén 

gáz és redukáló hatású. 

 

Szükséges anyagok:  

– 10 cm3 30%-os H2O2 oldat 

– 2 M ammóniaoldat 

– Sötét hajszálak 

 

Szükséges eszközök 

– Főzőpohár 

– Cseppentő 

– Üvegbot 

– Olló 

– Védőkesztyű 

 

4. Az elefánt fogkrémje 

 

A kísérlet menete: 

1. A két mérőhenger egyikébe öntsetek 30 cm3 vizet, a másikba 25 cm3 vizet és 5cm3 

keményítőoldatot! 

2. Mindkét mérőhengerbe szórjatok egy vegyszeres kanálnyi szilárd kálium-jodidot, majd öntsetek 

hozzá 5-5 cm3 mosogatószert vagy folyékony szappant! 

3. Rázzátok össze az oldatokat, majd öntsetek mindkét mérőhengerbe 20cm3 30%-os H2O2-

oldatot! 

4. Gyújtsátok meg a borszeszégőt és annak segítségével gyújtsatok meg két gyújtópálcát! 

5. Az égő gyújtópálcákat nyomjátok bele a képződő habba! 
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Kérdések, feladatok: 

1. Miért fejlődött hab a folyamat során? A keletkező gáz (oxigén) a mosogatószert „felfújta”. 

2. A habok színe alapján milyen anyag keletkezhetett a folyamatban? Jód. 

3. Miért különböző színűek a habok? A keményítőoldatot tartalmazó hengerben a keményítő a 

jódot kék színnel jelzi. 

4. Mi történt a gyújtópálcákkal? Hevesebben égtek. 

5. Melyik anyag okozhatta ezt? Az oxigén. 

 

Szükséges anyagok:  

– 2·20 cm3 30%-os H2O2 oldat 

– Mosogatószer vagy folyékony szappan 

– Keményítő indikátoroldat 

– Szilárd KI 

 

Szükséges eszközök 

– 2 db 500 cm3-es mérőhenger 

– 1 db kisebb mérőhenger  

– Vegyszerkanál 

– 2 nagyobb kármentő tálca 

– Védőkesztyű 

– Gyufa, borszeszégő, gyújtópálca 
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I) Reflexió a szakköri foglalkozástervhez 

A szakkör létszáma ideális, hat fő hetedikes és hat fő nyolcadikos tanuló vesz részt a 

foglalkozásokon, így háromfős csoportokban tudnak dolgozni. A vegyes életkorú csoportokban végzett 

munkának megvannak az előnyei és hátrányai is.  

Előnyként értékelhető, hogy különböző életkorú és tanulócsoportba járó, de azonos érdeklődésű 

tanulók a szakkör kötetlenebb szervezeti formájában tudnak „eszmét cserélni”, együtt dolgozni. Mint 

az adott foglalkozáson is, rendszeresen törekszem arra, hogy olyan tevékenységek is szerepeljenek a 

foglalkozáson, amelyekben vegyes csoportban dolgozhatnak a tanulók. További előnye a vegyes 

csoportnak, hogy az idősebbek tudják segíteni a fiatalabbakat, illetve felelevenítik korábbi tudásukat, 

míg a hetedikesek betekintést nyerhetnek bonyolultabb, összetettebb problémákba is.  

Nehézséget az előkészítés okoz, amennyiben gyakorlatilag két, párhuzamos foglalkozást kell 

összeállítani. További didaktikai nehézség, hogy nem minden csoport látja a másik csoport 

kísérletének eredményét, csak a beszámolókból ismeri meg azokat. 

A foglalkozás tervezésekor kifejezetten törekedtem az élményszerűségre, a tanulói kísérletek 

végeztetésére és elemzésére. Szándékosan a mindennapi életben előforduló anyagok, jelenségek 

szerepeltek a foglalkozáson, kisebb szerepet kapott a kémiai formalizmus, a matematikai 

alkalmazások, számítások. Ennek oka, hogy viszonylag a tanév elején tartunk, még nem 

kristályosodott ki, hogy kik milyen mélységig érdeklődnek a versenyzés iránt. Természetesen a 

versenyre való felkészítés során elő kell kerülniük ezeknek a területeknek is. 

Fontosnak tartottam a foglalkozás elején a balesetvédelmi szabályok átismétlését, mert tűzveszélyes 

anyagokkal és nyílt lánggal is dolgoztunk a foglalkozáson. Szerencsés módon az előadóban lehetőség 

van ezek megfelelő térbeli elválasztására. Emellett tejjel, borral, salátával dolgoztunk, így tudatosítani 

kellett, hogy a kísérleti anyagokat soha nem kóstoljuk meg. 

A játékot kifejezetten élvezték a tanulók. Bár kezdetben bátortalanok voltak a kérdések 

megfogalmazásában, később belelendültek. Nehézséget talán az okozott számukra, hogy különböző 

összetételű (elem, vegyület, keverék) anyagok szerepeltek, arra nem jöttek rá, hogy erre rákérdezve is 

szűkíthetik a lehetőségek körét. Ezért tanulság, hogy jobban tudatosítsam: az anyag összetétele szerinti 

csoportosítás is egy tulajdonság, amely segít az anyag azonosításában. 

A tanulókísérletek elvégzése a leírások alapján viszonylag jól sikerült, bár a rázótölcsér 

használatának leírása nem pótolta annak bemutatását. A következtetések levonásához több csoportnak 

is szóbeli segítségre volt szüksége (kromatográfia, aktív szén adszorpciós képessége, jódképződés). 

Hiányzott a hajfestéshez szükséges ammóniával kapcsolatos előismeret is. A későbbiekben érdemes 

nagyobb hangsúlyt helyezni a kísérletek magyarázatához szükséges előismeretek felelevenítésére. 

A csoportok tagjainak együttműködése mintaszerű volt. Abban volt némi vita, hogy a kísérletek 

érdemi részét a csoport mely tagja végezze, oda kellett figyelni arra, hogy ennek lehetősége 

egyenletesen oszoljék meg a csoportok tagjai között. 

Az érvelést igénylő feladathoz szükséges honlapok közül a csoportok önmaguktól csak a 

Wikipédiát találták meg, irányítottan kellett a tervezett honlapokra navigálni a tanulókat. A kritikus 

forráshasználatra, többirányú tájékozódás iránti igényre nevelésre továbbra is nagy hangsúlyt kell 

fektetni. Az érveket jól összegyűjtötték a tanulók, külön öröm volt, hogy a vegyes korú csoportokban a 
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nyolcadikosok nem nyomták el a hetedikeseket, valódi kooperáció alakult ki közöttük. A vita során 

azonban gyakran egymás szavába vágtak, illetve az előző csoport érveire kevéssé reflektáltak, a saját 

szempontjukat átvezetés nélkül közölték, így vitakultúrájukat fejleszteni szükséges. 

 


