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Bevezetés 
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a gyakorlati 

alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a sikeres életpálya 

építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához, alkalmazásához és 

továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák a szakirányú felsőfokú 

tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók számára a Nemzeti alaptanterv a 

11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos tárgy tanulását írja elő. Az iskola 

választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia, fizika, földrajz és kémia) vagy integrált 

természettudományos program keretében, a mindennapokban megjelenő természettudományos 

kérdések és problémák mentén, a tanulói aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát 

előtérbe helyező tantárgyak közül választhatnak.  

A Karinthy Frigyes Gimnáziumban a 11. évfolyamon tanítandó természettudományt, vagy biológiát, 

vagy kémiát, vagy földrajzot, vagy fizikát a mindenkori diákigények függvényében, előzetes felmérés 

alapján kívánjuk kielégíteni, természetesen a szakos tanárok rendelkezésre állásának figyelembe 

vételével. Ezt, vagy ezeket a tantárgyakat ezen az évfolyamon kizárólag azoknak a diákoknak lesz 

kötelező, akik nem választottak természettudományos tantárgyat (biológia, fizika, földrajz és kémia), 

a felsorolt tantárgyak közül.  

A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális ismeretek 

további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az egyes témakörök 

közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható hatásait. Újra megvilágítják 

azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve a közeljövőben szembenéz. Az 

emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák kialakulásához, ugyanakkor a 

felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt a megoldásukra is. A tárgy tanulása 

révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés művészeti, irodalmi, történelmi 

vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére, hogy a tanulók eredményesebben és 

biztonságosabban használják a természettudományos fejlődésre alapozott innováció révén egyre 

tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet 

közvetlenül nyújt segítséget a tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító 

életvitel kialakításához. A tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő 

tananyag hiánytalan feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a 

tartalom mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók 

csoportos munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez 

nyújtott támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg, 

amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak a 

tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez. 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY 

 Kémia –11. évfolyam 

A választható kémia modul célja, hogy a tanulókban – részben előzetes ismereteikre építve – kialakítsa 

a természettudományokkal – és benne a kémiával – kapcsolatos holisztikus szemléletmódot. Ez 

lehetővé teszi, hogy ne csak egy részletproblémával foglalkozzanak, hanem elhelyezzék azt a 

természettudományok, sőt a társadalom egészében is. Mindez szükséges ahhoz, hogy a tanulók a 

fenntarthatósággal, a globális kihívásokkal szemben megfelelően érzékenyek legyenek, és tevőlegesen 

is részt vehessenek azok kezelésében, megoldásában. 

A feldolgozandó témakörök életközeliek és – remélhetőleg – a tanulók számára érdekesek, olykor 

hasznosak is. 

A kémia modul foglalkozásait az aktív tevékenységi formák (párbeszéd, szerepjáték, esszé-, beszámoló- 

és poszterkészítés, IKT-használat mind az információk keresésében, mind azok feldolgozásában) 

jellemzik. Az ismeretek feldolgozása alapvetően probléma- és kontextusalapú. Nagy hangsúly kerül a 

társakkal való együttműködésre, annak további fejlesztésére. 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

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

hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben megjelenő, a 

kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt természettudományos információkat 

társaival megosztja. 

Kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a kémiához 

kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai tulajdonságokkal, a 

környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos médiatartalmakat, 

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

érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és korosztálya számára. 

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

tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott adatok 

kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen értelmezhetők 

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

médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző témakörökben. 

A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, felelős és etikus módon.  

Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot szerez a 

bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések 

meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő 

kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A mérlegelő elemzések során 
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összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb általánosításokat 

fogalmaz meg. 

Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos 

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

felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző 

tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállal. 

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

projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző 

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

tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

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

elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a feladatkörét érintő 

változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a hétköznapi életben 

előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez mérten hozzájárul a 

problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. Hatékonyan kommunikál 

másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját megvédve érvel, mások érveit 

meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

 

A 11. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Kémia mindenhol 20 

Különleges és veszélyes anyagok 20 

Kémiai mítoszok nyomában 17 

Utazás a Nobel-díj körül 6 

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság 9 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Kémia mindenhol 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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; 

− ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú médiatartalmak 

gyűjtésére; 

− magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai 

tárgyú információk keresésére; 
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− mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz 

létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− egyszerű vizsgálatai alapján kiselőadásban vagy poszter segítségével bemutatja néhány közismert 

természetes és mesterséges élelmiszer összetételét; 

− ismeri és egyszerű példákkal szemlélteti az élelmiszeripar leggyakrabban alkalmazott állagjavító, 

illetve tartósító eljárásait; 

− kiselőadásban bemutatja a legfontosabb tisztítószerek összetételét, illetve szakszerű használatát; 

− ismeri a víz különleges tulajdonságait, mint a felületi feszültség, hőkapacitás, kölcsönhatások 

bizonyos anyagokkal; 

− ismeri és példákkal szemlélteti a víz kémiai reakciókban betöltött lehetséges szerepeit; 

− érveket sorakoztat fel a hagyományos és az alternatív üzemanyagok alkalmazása mellett és ellen; 

− kiselőadásban bemutatja a hazai gyógyszeripar vívmányait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

− Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés digitális eszközzel 

− Kémia a konyhában 

− A tisztálkodás anyagai 

− A víz különleges tulajdonságai 

− A víz lehetséges szerepei egy kémiai reakcióban 

− Gyógyszereink a régmúltban, a jelenben és a jövőben 

FOGALMAK 

pácsó, felületi feszültség, viszkozitás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A természetes és mesterséges ételfestékek előállítási módjainak feltérképezése az internet 

segítségével, természetes ételfestékek kinyerése egyszerű tanulókísérlettel, a vizsgálatok 

fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása, a tapasztalatok értelmezése 

− Információgyűjtés azokról a kereskedelemben általánosan bevett eljárásokról, melyek által a 

különböző élelmiszerek frissebbnek tűnnek 

− Poszter vagy kiselőadás készítése a kenyér, a tej, a párizsi, a csokoládé, a cukrozott és a light 

üdítőitalok, a narancslé, illetve a vörösbor összetételéről 

− Egyszerű tanulókísérletek elvégzése a kenyér, a tej, a párizsi, a csokoládé, az üdítőitalok, a 

narancslé, illetve a vörösbor néhány összetevőjének kimutatására, a vizsgálatok szakszerű 

dokumentálása, a tapasztalatok értelmezése, a következtetések levonása, általánosítás 

− Egyszerű tanulókísérlet elvégzése a sóban található jódtartalmú vegyület jelenlétének 

kimutatására, a vegyület összetételének meghatározására 

− Kiselőadás vagy bemutató készítése a pácolás kémiai hátteréről 



Középiskola – alap óraszám   11. évfolyam 
 

5 
 

− A Mindentudás Egyeteme sorozat egy-egy témába illő előadásának megtekintése, majd közös 

beszélgetés, vagy az előadással kapcsolatos feladatlap kitöltése 

− Kiselőadás vagy bemutató készítése a fogkrémek, a tusfürdők, a samponok, a szappanok, az 

arcszeszek, illetve a szájvizek összetételének bemutatására 

− Egyszerű tanulókísérlet mosószer kinyerésére vadgesztenyéből, a kinyert mosószer kipróbálása, a 

vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása, a tapasztalatok értelmezése, 

általános következtetések megfogalmazása 

− A háztartásban előforduló vegyszerekkel kapcsolatos interaktív feladat készítése 

− Egyszerű tanulókísérletek elvégzése a felületi feszültség bemutatására (gemkapocs vagy őrölt bors 

a víz felszínén, „Mennyi gemkapocs fér el egy színültig töltött pohárban?”, különböző oldószerek 

párolgási sebességének vizsgálata), a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

− Animáció keresése vagy készítése a felületi feszültség szemléltetésére 

− Tanulókísérlet tervezése a víz, az alkohol, az éter, az étolaj, illetve a benzin viszkozitásának 

összehasonlítására, hipotézisalkotás, a tapasztalatok összevetése az előzetes feltevéssel, a 

magyarázatok kémiai hátterének megadása, a következtetések levonása 

− A vízzel kapcsolatos kísérletgyűjtemény összeállítása az interneten található, megbízható 

forrásból származó, tartalmilag helyes videofelvételekből 

− Logikai térkép készítése a víz kémiai reakciókban betöltött lehetséges szerepeivel (reaktáns, 

termék, katalizátor) kapcsolatosan 

− Tanulókísérletek elvégzése vízre érzékeny műanyagokkal kapcsolatban (a pelenkatöltet 

viselkedésének vizsgálata, a mágikus jósló hal – Fortune Teller Miracle Fish – működésének 

vizsgálata), a vizsgálatok narrált videofilmes dokumentálása 

− Információgyűjtés, illetve kisfilmek megtekintése a légzsákok működéséről 

− Poszter készítése a kevésbé szokványos járművek (pl. rakéták) üzemanyagainak összetételével 

kapcsolatosan 

− Információgyűjtés és bemutatókészítés „Orvosságok a régmúltban és napjainkban” címmel 

− Kiselőadás a mai gyógyszerkutatásról, a gyógyszerfejlesztés kérdéseiről, a nagy hazai 

gyógyszercégekről 

− Filmelemzés a gyógyszerkutatásról, a jövő gyógyszereiről 

TÉMAKÖR: Különleges és veszélyes anyagok 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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; 

− ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú médiatartalmak 

gyűjtésére; 

− magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai 

tárgyú információk keresésére; 

− mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz 

létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− projektmunka keretében mutatja be a bűnügyi helyszínelés kémiához kötődő vizsgálatait; 

− érti a vér- és vizeletvizsgálat fontosságát, ismeri a vér- és vizeletvizsgálati lelet felépítését; 

− érvelni tud a teljesítményfokozó szerek használatával szemben; 

− kiselőadásban mutatja be a természetes és szintetikus kábítószerek használata során kialakuló 

fizikai és pszichés függőségeket; 

− a természetes és mesterséges mérgeket a megfelelő csoportba sorolja, ismeri a gyakoribb vagy 

közismertebb mérgek mérgezési tüneteit; 

− érti, hogy egy vegyület mérgező tulajdonsága nem a vegyület eredetétől függ; 

− projektmunka során beszámol a legismertebb vegyi fegyverek összetételéről, az alkalmazásuk 

történelmi és politikai jelentőségéről; 

− projektmunka keretében beszámol a különböző robbanóanyagokról, a bányászati és katonai 

alkalmazási területekről; 

− tanári felügyelettel, megbízható leírás alapján elvégez egyszerű, tűzjelenséggel járó látványos 

kísérleteket; 

− beszámol néhány különleges anyag tulajdonságáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

− A társakkal való együttműködés fejlesztése 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezőképesség fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés és -megosztás digitális eszközzel 

− A vér és a vizelet 

− Mérgek, mérgezések 

− Vegyi fegyverek 

− Robbanó és gyújtó hatású anyagok 

− Pirotechnikai anyagok 

− Különleges anyagok 

FOGALMAK 

akut mérgezés, krónikus mérgezés, letális dózis, LD50, letális koncentráció, LC50, könnygáz, idegméreg, 

vérméreg, sejtméreg, robbanóanyag, iniciáló anyag, intelligens anyagok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektfeladat „Helyszínelő leszek!” címmel  

− Információgyűjtés a vér összetételéről, illetve eljárásokról, amelyekkel az összetételben 

mutatkozó eltérés (pl. vércukorszint, alkohol, kábítószer, gyógyszer, méreg) gyorsan igazolható; 

bemutató vagy poszter készítése az összegyűjtött információkról 

− Információgyűjtés a vizelet összetételéről, illetve eljárásokról, amelyekkel az összetételben 

mutatkozó eltérés (pl. aceton, kábítószer, doppingszer, gyógyszer, méreg) gyorsan igazolható; 

bemutató vagy poszter készítése az összegyűjtött információkról 

− Rövid videofelvételek megtekintése a vér-, illetve vizeletvizsgálatról 

− Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Egy időre vagy örökre tiltsák el a teljesítményfokozó 

sportolót?” címmel 
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− Kiselőadás „Természetes és szintetikus tudatmódosító szerek” címmel 

− A kábítószerpótló anyagok feltérképezése, az összegyűjtött információk bemutatása poszter 

segítségével 

− Kábítószerekkel és kábítószerpótló anyagokkal kapcsolatos informatív és érdekes filmek keresése 

az interneten, azok közös megtekintése, megbeszélése 

− Információgyűjtés a különböző mérgek (báriumvegyületek, arzénvegyületek, cianidok, 

ólomvegyületek, atropin, ricin, kadmiumvegyületek, higanyvegyületek) működéséről; poszter 

készítése 

− Mérgező növények, növényi mérgek, információgyűjtés a szabadon termő növények gyűjtéséről, 

az esetleges kockázatokról 

− Mérgező gombák (nagygombák, penészgombák), gombamérgezések, a legveszélyesebb gombák 

méreganyagai, hatásuk, a mérgezés elkerülése, gyógykezelés 

− Állati mérgek, mérgezések, csalánozók, pókok, skorpiók, kígyók mérgei, esetleges ellenszerek 

− Projektfeladat „Mérgezések a múltban és napjainkban” címmel 

− Fémionok és anionok vizes oldatokból egymás mellett történő kimutatása egyszerű 

tanulókísérletekkel, a tapasztalatok dokumentálása és értelmezése, általános következtetések 

levonása, a fémionok csoportokba sorolása 

− Projektfeladat „Vegyi fegyverek” címmel 

− Kiselőadás a könnygázokról, ingerlő harci anyagokról, hólyaghúzó harci anyagokról, 

idegmérgekről 

− A bináris vegyi fegyverek működésének feltérképezése 

− Kisfilm megtekintése a II. világháborúban alkalmazott gázkamrákról 

− Kiselőadás vagy bemutató készítése a gázálarcok működésének szemléltetésére 

− Információgyűjtés a lőporról, a dinamitról, az iniciáló anyagokról, illetve az ammónium-nitrát 

alapú robbanóanyagokról 

− Kiselőadás a dinamit kifejlesztéséről, a harci és bányászati felhasználásáról 

− Kisfilm megtekintése a Molotov-koktél, illetve a napalm működéséről 

− Prezentáció készítése a pirotechnikai anyagokról (tűzijáték, gyufa, villanó keverékek, csillagszórók, 

bengáli tűz, görögtűz, petárdák), a pirotechnikai anyagok biztonságos és legális használatának 

hangsúlyozása 

− Beszélgetés az otthoni, ellenőrzés nélkül végzett kísérletek veszélyeiről 

− Csillagszórók készítése és kipróbálása tanulókísérletben, a kísérlet fényképes és/vagy mozgóképes 

dokumentálása, a tapasztalatok alapján egyszerű következtetések levonása 

− Kisfilm megtekintése a tűzijátékok működéséről, a tűzijátékbombákban található keverék 

összetételéről 

− Kiselőadás a tűzoltás elvi alapjairól, a tűzoltó anyagokról, a tűzoltó készülékek működéséről 

− Poszter készítése az aerogélekről, illetve a speciális gyurmák összetételéről 

− Információgyűjtés illóolajok növényekből történő kinyeréséről, egyszerű tanulókísérlet elvégzése, 

a vizsgálat dokumentálása 

− Kiselőadás a biológiailag lebomló műanyagok összetételéről, a lebomlás folyamatáról 

− Interaktív feladat készítése a különböző veszélyes és különleges anyagokkal kapcsolatban 

− Film megtekintése vagy információgyűjtés a 21. század korszerű anyagairól, az ún. intelligens 

anyagokról 
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TÉMAKÖR: Kémiai mítoszok nyomában 

ÓRASZÁM: 17 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 médiatartalmak 

gyűjtésére; 

− magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai 

tárgyú információk keresésére; 

− mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz 

létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példákat mond 

a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

− ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság); 

− látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), 

felismeri az áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket; 

− meggyőzően érvel a tudományos bizonyítás jelentősége mellett.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− Holisztikus szemlélet fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés digitális eszközzel 

− Kémiai tévhitek 

FOGALMAK 

transzzsírsavak, bioetanol, biodízel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A „Száz kémiai mítosz” című könyv néhány fejezetének kiselőadás formájában történő 

feldolgozása 

− A „Száz kémiai mítosz” című könyv néhány fejezetének szerepjátékszerű feldolgozása 

− A „Száz kémiai mítosz” című könyv néhány fejezetének esszé formában történő feldolgozása 

− Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Jobbak a biozöldségek?” címmel 

− Érvelő beszélgetés lefolytatása „A természetes egészséges, a mesterséges káros” címmel, 

ellenpéldák gyűjtése 

− Érvelő beszélgetés „Ásványvizet vagy csapvizet igyunk inkább?” címmel 

− Kiselőadás „Lehet-e okos (smart) a víz?” címmel 

− Érvelő esszé készítése a méregtelenítés kérdésében 

− Érvelő beszélgetés a homeopátia kérdéskörében 

− Szerepjátékkal egybekötött diskurzus „Melyik a jobb: a margarin vagy a vaj?” címmel 

− Adatgyűjtés a „francia paradoxon” témakörében 

− Érvelő beszélgetés az élelmiszer-adalékok káros és hasznos tulajdonságáról 
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− Érvelő esszé készítése a bioüzemanyagokról 

− Kémiai ismeretekkel kapcsolatos „városi legendák” gyűjtése, kiselőadásban történő bemutatása 

− Szerepjátékkal egybekötött beszélgetés „Melyik a jobb: az ásványvíz vagy a csapvíz?” címmel 

− Érvelő esszé készítése az arzénnal szennyezett magyarországi vizekről 

− Kiselőadás tartása a csodavizekről (pi-víz, csökkentett deutériumtartalmú víz, oxigénben dúsított 

víz stb.) és azok vélt jótékony hatásáról, valamint annak cáfolatáról 

− Szerepjátékkal kombinált beszélgetés a műanyagok használatának előnyeiről és hátrányairól 

− Egyszerű kísérlet elvégzése a víz „szennyezettségének” kimutatására: víz elektrolízise 

vaselektródok között 

− Beszélgetés „Lehet-e tűzvész az űrhajókon?” témában 

TÉMAKÖR: Utazás a Nobel-díj körül 

ÓRASZÁM: 6 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 médiatartalmak 

gyűjtésére; 

− mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz 

létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti, hogy egy sikeres kutatási eredmény sokszor hosszú évek egyéni és csapatmunkájának a 

gyümölcse; 

− kiselőadásban beszámol néhány nemzetközileg elismert hazai és külföldi kutató tevékenységéről, 

az elért eredményekről; 

− példákat mond magyar Nobel-díjasokra, nagy vonalakban ismeri az elismert eredményüket; 

− példákat mond kémiai Nobel-díjasokra, megjelölve a kémia terén elért sikereiket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− Holisztikus szemlélet fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés digitális eszközzel 

− A Nobel-díj 

− Kémiai Nobel-díjasok 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Alfred Nobel életútjának ismertetése kiselőadás keretében 

− Szerepjáték Alfred Nobel életének néhány epizódjával kapcsolatban 

− Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Lehet-e békedíjat elnevezni arról, aki a dinamitot 

kifejlesztette?” címmel 

− Adatok gyűjtése olyan kémikusokról, akik bár megérdemelték volna, mégsem kaptak Nobel-díjat 
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− Néhány kiválasztott Nobel-díjas kémikus életének és munkásságának feldolgozása 

− Akik több Nobel-díjat is kaptak: a Curie-házaspár életének és munkásságának feldolgozása 

− Akitől majdnem visszavonták a kémiai Nobel-díjat: érvelő beszélgetés Fritz Haber ellentmondásos 

munkásságáról 

− Miért csak a DNS-molekula szerkezetének meghatározása után 9 évvel adtak ezért a felfedezésért 

orvosi Nobel-díjat? – kiselőadás tartása 

− Magyar származású kémiai Nobel-díjasok: poszter készítése 

− A Szent-Györgyi Alberttel készült interjú megtekintése és megbeszélése 

TÉMAKÖR: Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság 

ÓRASZÁM: 9 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 médiatartalmak 

gyűjtésére; 

− mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz 

létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a globális klímaváltozás következményeit, érti az emberiség előtt álló globális probléma 

kezelésének halaszthatatlanságát; 

− meggyőzően érvel az élhető környezet fenntartásának szükségessége mellett; 

− életciklus-elemzéseket végez néhány, a mindennapokban használt termék esetében; 

− a kibocsátott háztartási hulladék mennyiségének csökkentését megtervezi; 

− ismeri a különböző alternatív energiaforrások előnyeit és hátrányait, valamint az 

energiaforrásokhoz történő hozzáférés, illetve a felhasználás esetleges korlátait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− Holisztikus szemlélet fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés digitális eszközzel 

− Az élhető környezet fenntartása 

− A tiszta víz problémája 

− A hulladékok termelése és kezelése 

− Alternatív energiák a jövőben 

FOGALMAK 

életciklus-elemzés, tervezett elavulás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Információgyűjtés a légkör összetétele és a klíma kapcsolatáról a földtörténeti és történelmi 

korokból 

− A klímaváltozással kapcsolatos aktuális híradások (újságcikkek, digitális hírportálok cikkei, 

médiatartalmak) keresése 
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− Grafikonok, adatok elemzése a klímaváltozást okozó gázokkal, valamint a klímaváltozás 

következményeivel kapcsolatban 

− Beszélgetés a klímaváltozás következményeiről és az alkalmazkodás lehetséges módjairól egyéni 

és közösségi szinten 

− A Föld vízkészleteinek bemutatása, azok kémiai összetételének, felhasználhatóságának 

lehetőségei 

− Információkeresés a Föld vízháztartásának változásáról és az ehhez kötődő társadalmi és 

gazdasági kérdésekről 

− Információgyűjtés a helyi vezetékes víz kémiai összetételével, annak ellenőrzésével kapcsolatban, 

az adatok összehasonlítása más terület/település vezetékes vizével, illetve a kereskedelemben 

kapható palackos vizekkel 

− Egy termék (pl. PET palack vagy mobiltelefon) életciklusának elemzése, bemutatása poszteren 

vagy digitális eszközön 

− Videofilm megtekintése a tervezett elavulásról, érvelő párbeszéd annak előnyeiről és hátrányairól 

− „Gyenge láncszemek a termékekben” címmel gyűjtőmunka a háztartásban fellelhető, 

valószínűsíthetően a tervezett elavulásnak áldozatul eső tárgyakról, azok bemutatása 

− Videofilm készítése egy helyi, hulladékokkal kapcsolatos problémáról, valamint terv készítése a 

lehetséges megoldásra 

− Interjú készítése egy helyi vállalkozóval, politikussal, tisztségviselővel egy aktuális helyi környezeti 

problémáról, valamint annak megoldási lehetőségeiről 

− Saját lakóház energetikai korszerűsítésének megtervezése bekerülési adatokkal alátámasztva 

− A Mindentudás Egyeteme sorozat egy-egy témába illő előadásának megtekintése, majd közös 

beszélgetés, vagy az előadással kapcsolatos feladatlap kitöltése 

− Egyéni vagy családi terv készítése a fenntarthatóbb életmód kialakítására (otthon, táplálkozás, 

fogyasztás, tudatos vásárlás, hulladékkezelés, energiatakarékosság, közlekedés stb.) 

− Projektfeladat: Egy élhető és fenntartható település megtervezése 

 

 


