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A kémia tantárgy célja és követelményrendszere 

9-10. évfolyam 

Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, 

valamint az általános képességek fejlesztése. A természettudományok esetében a 

gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt 

pedig az ismeretekből kialakuló olyan szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új 

jelenségekben való eligazodásban nyújt segítséget. 

A kémiában a vegyi anyagok fő csoportjainak és jellemző tulajdonságaiknak ismerete 

lehetővé teszi annak megítélését, hogy az adott anyag mire és miért épp arra alkalmas, és 

hogyan lehet balesetmentesen használni. Ennek ismeretében a felnőttek képesek lesznek 

családi vásárlásaik során egészségi és gazdasági, pénzügyi szempontból helyes döntéseket 

hozni, valamint szavazataikkal élve az erkölcsileg helyes, a fenntarthatóságot elősegítő 

irányba tudják befolyásolni hazánk jövőjét. A konkrétumokból kialakuló szemlélet pedig 

lehetővé teszi az áltudományos, féltudományos és reális állítások közötti eligazodást, a 

médiatudatosságot. 

Fejlesztési feladatok:  

 
 a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése, 

 tájékozódás az élő és az élettelen természetről, 

 az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, 

 a környezetért érzett felelősségre nevelés, 

 a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a világhoz, 

 a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

 a harmonikusan fejlett ember formálása, 

 a pályaorientáció, a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése. 

 

 

Követelmények 

A tanuló 

 ismerje az anyagok atomos szerkezetét, legyen képes az anyagok szerkezete és 

tulajdonságaik között fennálló kapcsolat ismertetésére, 

 tudja az atomokat felépítő elemi részecskék nevét, 

 a tömegszám és a rendszám ismeretében tudja megadni az elektronok, a protonok és a 

neutronok számát, 

 a periódusos rendszer használatával tudja megállapítani a tanult atomok 

elektronszerkezetét, 

 ismerjen példákat a radioaktív folyamatok alkalmazására, ismerje ezek kockázatait, 

veszélyeit, 

 tudja, hogy mi a delokalizált elektronok szerepe a fémes kötés kialakításában, 

 tudja, mi a feltétele a kovalens kötés kialakulásának, 

 tudjon különféle molekulamodelleket összeállítani, 
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 tudja az ionok képződésének feltételeit, 

 tudja felsorolni a mindennapi életükben előforduló ionkötésű vegyületek néhány 

tulajdonságát, 

 tudja felírni az egyszerűbb ionvegyületek képletét, 

 tudja megfogalmazni a különféle anyagi halmazok és halmazállapotok jellemző 

tulajdonságait, 

 tudja, hogy az oldhatóság az oldandó anyag és az oldószer anyagi minőségétől függ, 

 ismerje a kolloidállapot lényegét, 

 legyen képes a mindennapi életünkben előforduló különféle kolloid rendszerek 

felismerésére és megkülönböztetésére, 

 leírás alapján tudjon önállóan egyszerűbb kísérleteket elvégezni, tudja probléma-

megoldásait szakszerűen megfogalmazni, 

 tudja a reakcióban szereplő kiindulási és keletkezett anyagokat megnevezni és 

ismertetni a halmazok kötéseit, 

 ismerje a tanult elemek és szervetlen vegyületek nevét, jelét, és magyarázza meg ezek 

tulajdonságait, 

 ismerje fel a hétköznapi életben előforduló redoxireakciókat, sav-bázis reakciókat, 

 mondjon példákat az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználására, ismerje 

ezek veszélyeit, környezetbarát alkalmazásuk lehetőségeit. 

 

Értékelés 

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

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. 

Formái: 

 szóbeli felelet, 

 feladatlapok értékelése, 

 tesztek, dolgozatok osztályozása, 

 rajzok készítése, 

 modellek összeállítása, 

 számítási feladatok megoldása, 

 kísérleti tevékenység minősítése, 

 kiselőadások tartása, 

 munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

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

történő elismerése, 

 poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

 természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, 

jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.  
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Írásbeli munkák értékelése 

  

90 - 100%  jeles 

75 - 89%   jó 

60 - 74%  közepes 

40 - 59%  elégséges 

0 - 39%  elégtelen 

 

Tankönyvek 

Wajand Judit- Z.Orbán Erzsébet: Kémia 9. ( Nemzedékek tudása) 

Z. Orbán Erzsébet: Kémia 10. (Mozaik Kiadó) 
 

 

A tantárgyhoz szükséges felszerelés:  

 

 négyzetrácsos vagy franciakockás füzet az óravázlatok számára 

 tankönyv, négyjegyű függvénytáblázat 

 toll, számológép  

 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 


