
 

1 
Kémia 10. osztály helyi tanterv  2020. június   készítette: Dr. Kisfaludi Andrea 
 

Tantárgy: kémia 

 
 

 
Időkeret: 2 óra/hét 72 óra/év 

 
 
Témakörök óraszámai: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

A szén egyszerű szerves vegyületei 36 

Az életműködések kémiai alapjai 10 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 15 

Környezeti kémia és környezetvédelem 7 

Ismétlés, összefoglalás 4 

Összes óraszám: 72 

 
TÉMAKÖR: A szén egyszerű szerves vegyületei 
ÓRASZÁM: 36 

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

– ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai 
tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

– ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 
– analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós csoportja 

ismeretében; 
– magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 
– egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 

megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves 
vegyületeket szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

– ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb képviselőiket, 
ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok szempontrendszere alapján, 
ismeri a homológ soron belül a forráspont változásának az okát, valamint a szénhidrogének 
oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja az égés, a szubsztitúció és a hőbontás 
folyamatát; 

– érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

Évfolyam: 10 
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– ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb 
tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző 
reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt; 

– felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol 
molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás 
szénhidrogén mérgező; 

– példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, 
freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat; 

– ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós 
csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

– ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok fontosabb 
tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

– felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek kimutatásának 
módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, felhasználását; 

– ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri az 
egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges 
tulajdonságait; 

– az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, tudja, 
hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába tartoznak; 

– szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az 
aminocsoportot és az amidcsoportot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
– Vitakészség fejlesztése 
– A rendszerezőképesség fejlesztése 
– Információk keresése és megosztása digitális eszközökkel 
– A telített szénhidrogének 
– A telítetlen szénhidrogének 
– A halogéntartalmú szerves vegyületek 
– Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
– A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
–  

FOGALMAK 
funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok, izoméria, 
konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, 
észterek, aminok, amidok 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Pálcikamodellek használata egyszerű konstitúciós izomer vegyületek molekulaszerkezetének a 

modellezésére, 
– Szerkezeti képletek felírásának gyakorlása molekulamodellek alapján 
– Az anyagok jellemzési szempontrendszerének bemutatása a legegyszerűbb szénhidrogén, a 

metán példáján, a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának elemzése, az összefüggések 
keresése 
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– Táblázatos adatok értelmezése, elemzése, összefüggések keresése az alkánok homológ sora, 
tagjainak moláris tömege, molekulapolaritása, halmazállapota (olvadás- és forráspontja), 
sűrűsége és oldhatósága kapcsán, grafikonok, diagramok készítése a táblázat adatainak 
felhasználásával 

– A különböző szerves vegyületcsoportok legjellemzőbb képviselőinek (etanol, dietil-éter, 
aceton, ecetsav, etil-acetát) bemutatása, az anyagok legjellemzőbb tulajdonságainak 
megfigyelése, kapcsolatok keresése az anyagok tulajdonságai és köznapi felhasználása között 

– Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján benzinnel, etil-alkohollal, acetonnal, ecetsavval, 
valamint aldehidcsoportot tartalmazó vegyületekkel,  

– videofelvételek keresése alkoholok (metanol, etanol, glikol) okozta mérgezésekkel 
kapcsolatban 

– A palmitinsav, sztearinsav és olajsav molekuláinak modellezése 
– Információgyűjtés a környezetünkben és szervezetünkben megtalálható szerves savakról, azok 

jelentőségéről 
– Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése  

 

TÉMAKÖR: Az életműködések kémiai alapjai 
ÓRASZÁM: 10 

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; 

– mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve bemutatókat 
hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, a 

nagyobbak alkotó molekuláit); 
– ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági tulajdonságokkal 

rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb képviselőit, felismeri azokat 
szerkezeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó vegyületek egy-egy fontos 
szerepét az élő szervezetben; 

– ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-két 
képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor szerkezete és 
tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok besorolását a megfelelő 
csoportba, valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) és felhasználásukat, 
összehasonlítja a keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint 
szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között; 

– tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános szerkezetét 
és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos 
és negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulását, példát mond 
a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött szerepére, ismeri a fehérjék 
kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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– Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
– Keresés digitális eszközzel 
– A lipidek 
– A szénhidrátok 
– A fehérjék 

FOGALMAK 
lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék szerkezete 

TEVÉKENYSÉGEK 
– Biológiai szempontból fontos vegyületek kimutatása élelmiszerekből (pl. redukáló cukrok 

kimutatása ezüsttükörpróbával, fehérje kimutatása xantoprotein-reakcióval, keményítő 
kimutatása Lugol-oldattal 

– Egyszerű tanulókísérletek a növényi eredetű olajok és az állati eredetű zsírok tulajdonságainak 
megfigyelésére 

– Fehérjekicsapási reakciók elvégzése, fehérjeoldat reakciója erős savval, lúggal, könnyű- és 
nehézfémsók oldatával, kicsapás alkohollal, hővel, illetve mechanikai úton 

– Érvelő vita az egyszer használatos műanyag poharak, tányérok, evőeszközök, valamint papírból 
és fából készült társaik mellett és ellen: „Miért váltja/válthatja fel sok helyen a cellulóz a 
műanyagból készült party kellékeket 

– A szőlőcukor-molekula térbeli szerkezetének modellezése pálcikamodell és webes 
molekulaszerkesztő és -megjelenítő alkalmazások segítségével 

 

TÉMAKÖR: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 
ÓRASZÁM: 15 

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

– magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 
kémiai tárgyú információk keresésére; 

– a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban 
mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– ismeri a természetben megtalálható legfontosabb nyersanyagokat; 
– érti az anyagok átalakításának hasznát, valamint konkrét példákat mond vegyipari termékek 

előállítására; 
– ismeri a különböző nyersanyagokból előállítható legfontosabb termékeket; 
– érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy szervezetre 

káros anyagok is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat; 
– az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének 

megóvására; 
– érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett mész, 

oltott mész), ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának 
lehetőségeit, ismeri a legfontosabb hőszigetelő anyagokat; 
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– érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a 
legfontosabb redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a legfontosabb 
ötvözeteket, érti az ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

– ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető szabályait, 
értelmezi a növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond a növényvédő 
szerekre a múltból és a jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek), ismeri ezek hatásának elvi 
alapjait; 

– ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és 
felhasználásának szükségességét; 

– ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és azok legfontosabb képviselőit, érti a kőolaj ipari 
lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb párlatok nevét, összetételét és felhasználási 
lehetőségeit, példát mond motorhajtó anyagokra, ismeri a töltőállomásokon kapható 
üzemanyagok típusait és azok felhasználását; 

– ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait; 
– ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük, illetve 

hővel szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond műanyagokra a 
környezetéből, érti azok felhasználásának előnyeit, ismeri a polimerizáció fogalmát, példát ad 
monomerekre és polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának előnyeit és hátrányait, 
környezetre gyakorolt hatásukat; 

– ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, a szénhidrátoknak, a fehérjéknek, 
valamint a zsíroknak és olajoknak a molekulaszerkezetét és tulajdonságait, felsorolja a 
háztartásban megtalálható legfontosabb élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos 
összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) kimutatására, ismeri a legfontosabb 
élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten értelmezi egy élelmiszer-tájékoztató címkéjét; 

– ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, 
energiaitalok, drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális 
drogok használatával kapcsolatos alapvető problémákat, példát mond illegális drogokra, 
ismeri a doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel kapcsolatos 
információkat; 

– ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, alapvető 
szinten értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

– ismeri a méreg fogalmának jelentését, érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a mérgező 
hatásuk tekintetében, példát mond növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri a mérgek 
szervezetbe jutásának lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a különböző 
anyagok csomagolásán a mérgező anyag piktogramját, képes ezeknek az anyagoknak a 
felelősségteljes használatára, ismeri a köznapi életben előforduló leggyakoribb mérgeket, 
mérgezéseket (pl. szén-monoxid, penészgomba-toxinok, gombamérgezések, helytelen égetés 
során keletkező füst anyagai, drogok, nehézfémek), tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag 
szintetikus eredetének a következménye; 

– ismeri a mosó- és tisztítószerek, valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi megkülönböztetését, 
példát mond a környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre és fertőtlenítőszerre, 
ismeri a szappan összetételét és a szappangyártás módját, ismeri a hypo kémiai összetételét 
és felhasználási módját, érti a mosószerek mosóaktív komponenseinek (a felületaktív 
részecskéknek) a mosásban betöltött szerepét; 
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– ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes mosószerek 
közötti kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

– érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát mond 
a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

– ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 
ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság); 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Természettudományos problémamegoldó képesség fejlesztése 
– Kommunikációs készségek fejlesztése 
– Vitakészség fejlesztése 
– Digitális készségek fejlesztése 
– Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 
– Az egészséges életmódra nevelés 
– Az építőanyagok kémiája 
– A fémek előállításának módszerei 
– Növényvédő szerek és műtrágyák 
– A kőolaj feldolgozása 
– Műanyagok 
– Élelmiszereink és összetevőik 
– Gyógyszerek, drogok, doppingszerek 
– Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések 
– Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek 
– Tudomány és áltudomány 

FOGALMAK 
mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, vízkeménység, 
felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 
TEVÉKENYSÉGEK 

– Összehasonlító táblázat készítése a cement, beton, üveg, mészkő, fa, acél legfontosabb 
tulajdonságainak bemutatására 

– Az alumíniumgyártás videó megtekintése 
– Növényvédő szerek címkéinek értelmezése, a biztonságos, körültekintő használat 

fontosságának hangsúlyozása 
– Videofilm kőolajfeldolgozásról 
– Videófilm a műanyag előállítása, feldolgozása, újrahasznosítása 
– Ötletek gyűjtése, miként csökkenthető a mindennapi életünk során használt műanyag 

termékek mennyisége 
– Videofilm megtekintése a gumiabroncsok előállításáról 
– A vízlágyítás módszereinek áttekintése 
– A micellás tisztítók működési elvének feltérképezése 
– A szintetikus mosószerek összetételéről, a kemény és lágy vízben való alkalmazhatóságukról, 

a vizes oldataik kémhatásáról, az intelligens molekulák működéséről 
–  

TÉMAKÖR: Környezeti kémia és környezetvédelem 
ÓRASZÁM: 7 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban 
mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb globális problémáit (globális éghajlatváltozás, 

ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és azok kémiai vonatkozásait; 
– ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai vonatkozásaira 

(energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok előállítása); 
– példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású környezeti 

következményeit; 
– kiselőadás vagy projektmunka keretében mutatja be a XX. század néhány nagy környezeti 

katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le azok megismeréséből; 
– érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása 

szempontjából; 
– ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat mond 

újonnan előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, lebomló 
műanyagok, intelligens textíliák); 

– alapvető szinten ismeri a természetes környezetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és 
élővilág kémiai összetételét; 

– ismeri a legfontosabb környezetszennyező forrásokat és anyagokat, valamint ezeknek az 
anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását; 

– ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt alkotó gázok legfontosabb tulajdonságait, példákat 
mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a legfontosabb 
légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk okozott 
környezetszennyező hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti problémák kémiai 
hátterét és ezen problémák megoldására tett erőfeszítéseket; 

– ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz körforgásának 
és tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra, azok forrására, a 
szennyezés lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás folyamatának alapvető lépéseit, 
valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját; 

– érti a kőzetek és a környezeti tényezők talajképző szerepét, példát mond alapvető kőzetekre, 
ásványokra, érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a hulladékok 
típusait, kezelésük módját, környezetre gyakorolt hatásukat; 

– példákkal szemlélteti egyes kémiai technológiák, illetve bizonyos anyagok felhasználásának 
környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
– Környezettudatos szemlélet fejlesztése 
– Vitakészség fejlesztése 
– Problémamegoldó készség fejlesztése 
– A társakkal való együttműködés fejlesztése 
– Alkotás digitális eszközökkel 
– Kommunikációs készség fejlesztése 
– A légkör kémiája 
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– A természetes vizek kémiája 
– A talaj kémiája 
– A hulladékok 
– Új kihívások: ember, társadalom, környezet és kémia 

FOGALMAK 
zöld kémia 

 
TEVÉKENYSÉGEK 

– Információgyűjtés a zöld kémia elveivel kapcsolatban, a nehezebben teljesíthető célok előtt 
álló akadályok megismerése 

– Javaslatok gyűjtése a légszennyezettség csökkentésével kapcsolatban 
– Poszter készítése a helyi vagy regionális vízmű ivóvíz-előállítási módjáról, illetve 

szennyvíztisztítási eljárásáról 
– A talajszennyezés egyszerű modellezése 
– Projekt vagy videofilm készítése „Hogyan érhető el a hulladékmentes élet?” címmel 
– Videofilm megtekintése a hulladékok újrahasznosításáról 
– Viták a megújuló és az atomenergia felhasználásáról 
– Viták az közösségi és az egyéni közlekedésről és hatásairól 

 


