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Tantárgy: kémia 

 
 

 
Időkeret: 2 óra/hét 72 óra/év 

 
 
Témakörök óraszámai: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 24 

Elemek és szervetlen vegyületeik 18 

Kémiai átalakulások 26 

Ismétlés, összefoglalás 4 

Összes óraszám: 72 

 

TÉMAKÖR: Az	anyagok	szerkezete	és	tulajdonságai 
ÓRASZÁM: 24	óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 
alapján, és értékeli azok eredményét; 

– kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait és 
használja az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elvet 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az izotópok 

legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a radioaktív 
izotópok gyakorlati felhasználására; 

– ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű 
számításokat végez m, n és M segítségével; 

– ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, tisztában 
van a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 

– értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), 
alkalmazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok 
szempontjából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat 
alkotó elemek vegyjelét; 

– ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a 
kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja 
egyszerű molekulák szerkezeti képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, 

Évfolyam: 9 
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síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák 
polaritása szempontjából; 

– meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük 
kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a moláris 
tömeg és a molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan befolyásolja az 
olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

– érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető 
összefüggéseket; 

– ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal 
szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, tudja 
a nevüket, összegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az azt alkotó 
ionok képlete alapján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének jelentését, 
konkrét példák segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

– ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a fémek 
kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és fontosabb 
tulajdonságai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes 
tulajdonságokat, összehasonlításokat végez; 

– ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek az 
anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden csoport 
képviselőire, tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

– érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az 
oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old meg 
az oldatok köréből (tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció); 

– adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) 
tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű számításokat 
végez gázok térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-változások 
lényegét és energiaváltozását; 

– egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással és oldódással 
kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok várható eredményét 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 
– A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 
– Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 
– A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 
– Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
– Alapvető matematikai készségek fejlesztése 
– Alkotás digitális eszközzel 
– Információkeresés digitális eszközzel 
– Az atomok és a periódusos rendszer 
– A kovalens kötés és a molekulák 
– Az atomrácsos kristályok 
– Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek 
– A fémes kötés és a fémek 
– Az anyagok csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek 
– Halmazállapotok, halmazállapot-változások 
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FOGALMAK 
izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris tömeg, 
elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai 
kötés, kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf 
állapot 

 
TEVÉKENYSÉGEK 
- Demonstrációs kísérletek elvégzése vagy keresése a világhálón az egy csoportban lévő elemek 

hasonló kémiai tulajdonságainak szemléltetésére (pl. a kálium és a nátrium, a magnézium és a 
kalcium, a klór és a jód kémiai reakcióinak összehasonlítása), a kísérletek tapasztalatainak 
szemléltetése 

- Pácika modellel egyszerű molekulák felépítése, a molekula alakjának és polaritásának 
meghatározása 

- Molekulák csoportosítása polaritásuk, valamint a közöttük kialakuló legerősebb másodrendű 
kölcsönhatás alapján 

- Az olvadáspont, a forráspont, valamint oldhatósági adatok elemzése, kapcsolat keresése az anyag 
szerkezete és tulajdonságai között 

- Egyszerű kísérletek molekula-, atom-, fém- és ionrácsos anyagok tulajdonságainak 
összehasonlítására (pl. a kén, a kvarc, a vas, illetve a nátrium-klorid összehasonlítása), a várható 
tapasztalatok megjóslása, majd összevetése a tényleges tapasztalatokkal, a tapasztalatok 
táblázatos összefoglalása 

- Szilárd kősó és a sóoldat vezetőképességének vizsgálata, előzetes becslés a bekövetkező 
tapasztalatokkal kapcsolatban, a tapasztalatok alapján következtetések levonása 

- A pontos és részletes megfigyelés fejlesztése a kén olvasztásos kísérlete segítségével 
- Kb. azonos vastagságú vas-, réz- és alumíniumhuzal fizikai tulajdonságainak vizsgálata, 

összehasonlító táblázat készítése 
- Oldódással, illetve halmazállapot-változással járó reakciók elvégzése részletes leírás alapján, a 

tapasztalatok rögzítése, a következtetések levonása 
 

TÉMAKÖR: Elemek	és	szervetlen	vegyületeik 
ÓRASZÁM: 18	óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú, elemekkel és 
vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek gyűjtésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik 

fizikai és kémiai sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 
– alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az anyag 

szerkezete és tulajdonságai között; 
– ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátrium-klorid 

tulajdonságait; 
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– ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp módosulatát, 
ismeri mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

– ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 
– ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat; 
– ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor 

gyufagyártásban betöltött szerepét; 
– összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a 

természetes és mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, ismeri 
a koksz és az aktív szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), ismeri a szén 
oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat és sóit, a 
karbonátokat; 

– ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 
– ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az 

alkáliföldfémeket, ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb 
tulajdonságait; 

– kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított 
reakciókészségét oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek redukáló 
sorának felépülését, következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt helyük alapján; 

– használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik 
alátámasztására; 

– ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai tulajdonságait 
– ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait 

(NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 
– ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Alkotás digitális eszközökkel 
– Kísérletek értelmezése 
– Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
– A rendszerezőképesség fejlesztése 
– A digitális kompetencia fejlesztése 
– A hidrogén 
– A halogének 
– A kalkogének 
– A nitrogéncsoport elemei 
– A szén és szervetlen vegyületei 
– A fémek általános jellemzése 
– A fémek csoportosítása és kémiai tulajdonságaik 
– A legfontosabb fémvegyületek tulajdonságai 
–  

FOGALMAK 
durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és 
mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem 
 
TEVÉKENYSÉGEK 
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– Az anyagok tulajdonságainak levezetése a szerkezetből, a felhasználásuk kapcsolatba hozása a 
tulajdonságokkal 

– Egyszerű, kísérletek elvégzése a tananyagban előkerülő nemfémes elemek és vegyületeik 
előállítására, tulajdonságaik bemutatására 

– Összefoglaló táblázat készítése a nemfémes elemekről, hidrogénnel alkotott vegyületeikről, 
oxidjaikról, oxosavaikról és sóikról 

– A fémek legfontosabb képviselőinek csoportosítása különféle szempontok szerint (pl. helyük a 
periódusos rendszerben, színük, sűrűségük, korróziós hajlamuk, keménységük alapján) 

– A köznapi élet szempontjából legfontosabb fémek (vas, réz, alumínium, esetleg ezüst, arany) 
tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 

– A fémek redukáló sorának felépítése egyszerű kísérletek elvégzésén keresztül – fémek 
reakciója oxigénnel, savakkal, vízzel, valamint más fémionok vizes oldatával 

– Az alumínium, az alumínium-oxid, illetve az alumínium-hidroxid reakciójának vizsgálata 
savakkal és lúgokkal 

– A korrózió folyamatának egyszerű kísérletes szemléltetése (pl. vashuzal nedves levegőn, 
alufólia higany(II)-klorid-oldatos kezelés után), információgyűjtés a korrózió elleni védekezés 
lehetőségeiről 

– Összehasonlító táblázat készítése a tanult fémekről, fémvegyületekről, azok tulajdonságairól 
–  

TÉMAKÖR: Kémiai	átalakulások  
ÓRASZÁM: 26	óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 
– egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 
– ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- és 

töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 
– ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő 

anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt vevő 
anyagok halmazállapota szerint; 

– konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését, 
ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció energiaváltozását, 
energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és jelentőségét a 
többlépéses reakciók energiaváltozásának meghatározásakor; 

– érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 
– ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly fogalmát, 

ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve alapján; 
– ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis elmélete 

alapján értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és 
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értékűségének jelentését, konkrét példát mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis 
tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;  

– konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás 
alapján, ismeri a redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét 
példákon bemutatja a redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete 
ismeretében az elektronátadás irányát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert és a 
redukálószert; 

– érti az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek 
áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényegét; 

– tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a Daniell-
elem felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem áramtermelését; 

– ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat 
grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók 
végbemenetelét segíti, példát ad ezek gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, 
galvanizálás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 
– A problémamegoldó képesség fejlesztése 
– Vitakészség fejlesztése 
– A társakkal való együttműködés fejlesztése 
– Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
– Alkotás digitális eszközzel 
– Információkeresés és -megosztás digitális eszközzel 
– A kémiai reakciók általános jellemzése és csoportosítása 
– A reakciók egyenletének leírása képletekkel, az egyenlet értelmezése 
– Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 
– A kémhatás és a pH 
– A redoxireakciók 
– Elektrokémiai alapismeretek 

–  
FOGALMAK 
reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-bázis 
elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, 
elektrolízis 

-  
TEVÉKENYSÉGEK 
- Egyszerű kémcsőkísérletek elvégzése a különböző reakciótípusokra: exoterm – endoterm, sav-

bázis – redoxi, gázfejlődés – csapadékképződés, pillanatreakció – időreakció 
– Egyszerű, életszerű, a gyakorlati szempontból is releváns sztöchiometriai feladatok megoldása a 

reakcióegyenlet alapján 
- A katalizátorok mindennapi életben betöltött szerepének felismerése és alátámasztása példákkal, 

az enzimreakciók áttekintése 
- A kémiai egyensúly szemléltetése szénsavas üdítőital segítségével 
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- A leggyakoribb, legismertebb savak tulajdonságainak vizsgálata egyszerű kémcsőkísérletekkel 
(reakció lúgokkal, fémekkel, mészkővel), tapasztalatok megfigyelése, rögzítése, magyarázata 

- Bemutató készítése a háztartásban előforduló savakról, azok kémiai összetételéről, molekuláik 
szerkezetéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

- Hígítási sor készítése erős savból és bázisból, a pH megállapítása indikátorpapírral, a pH és az oldat 
oxóniumion-koncentrációja közötti kapcsolat áttekintése 

- Egyszerű galvánelemek (pl. Daniell-elem) összeállítása, gyümölcselemek készítése, a bennük 
végbemenő redoxireakciók értelmezése 

- A vízbontás és a cink-jodid-oldat elektrolízisének kivitelezése vagy videofelvételen való 
megtekintése, a tapasztalatok értelmezése 

 


