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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történő fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át,
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képesség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak,
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további
kutatásokat igényelne.
Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2. A
 fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L)
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő,
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínűségi következtetés

Problémamegoldás

tanári útmutató





A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak.
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és
a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetőségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk
ilyen jellegű feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A
 rendszerező és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek,
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem a
megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok kiválasztását
jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú
részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz elemeiből kell
rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy...,
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja,
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja,
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabályalkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesztés
során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása a
matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők, tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő,
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az
erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1.
táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek
anyagába a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent.
A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több
tantárgyban is zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább kéthárom tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínűségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt tantárgyak
nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, különösen a fizika,
kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a
humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a képességfejlesztő
feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket, tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak, amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez
készült feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése
nem lesz erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában, mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az
egész tanévet átfogva.

tanári útmutató
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. Még
így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű időt,
ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütemben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált
fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. A tanári
kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő eszközök
mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói épülnek,
azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként is meglevő
tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség esetében
jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. Végül a fejlődési mutató a kritérium-orientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési feladatok.

Felhasznált irodalom
C. Neményi Eszter és Somfai Zsuzsa (2001): A matematikai tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai.
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Csíkos Csaba és Dobi János (2001): Matematikai nevelés. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 355–372.
Dobi János (szerk., 1994): A matematikatanítás a gondolkodásfejlesztés szolgálatában. PSZMP – Calibra –
Keraban, Budapest.
Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.
Nagy József (2003): A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása. Magyar Pedagógia,
3. sz., 269–314.
Nagy József (2004): Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása.
Iskolakultúra, 8. sz., 3–20.
Vidákovich Tibor (2002): Tudományos és hétköznapi logika: a tanulók deduktív gondolkodása. In: Csapó Benő
(szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest, 201–230.
Vidákovich Tibor (2004): Tapasztalati következtetés. In: Nagy József (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése
4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged, 52–62.
Vidákovich Tibor (2005): A matematikai kompetencia fejlesztésének koncepciója. suliNova Kht., Budapest.
dr. Vidákovich Tibor

általános útmutató
Ez a munkafüzet olyan feladatgyűjtemény, melyet a matematikai kompetencia fejlesztésének alapelvei szerint állítottunk össze. Igyekeztünk szem előtt tartani a tizedik osztályos kémia tanmenetjavaslatokat, az érettségi követelményeket, az adott korosztály képességeit és a megadott időkeretet is.
A tananyagot öt modulba rendeztük. A modulok további öt egységre, feladatlapra tagolódnak, melyek
témáinak megjelölésénél a tananyag felépítésére hagyatkoztunk. Minden egységet külön-külön
tanórán javasolunk feldolgozni. A megcsillagozott (*) feladatokat differenciálásra javasoljuk. Az egységek feldolgozása átlagosan nyolc–tizenkét percet vesz igénybe.
Előfordulhat, hogy az egymást követő egységek nem illeszkednek a helyi tanmenethez, de reméljük,
sikerült úgy megoldani a modulok tagolását, hogy az egyes feladatlapok könnyűszerrel áttehetők
legyenek máshová.
A modulok, egységek, illetve egyes feladatok előtti instrukciókkal, módszertani ötletekkel a kollégák
munkáját szeretnénk segíteni.
Természetesen az adott tanulócsoport sajátosságait figyelembe véve mindenki saját belátása szerint
dönthet, hogy mennyiben tudja ezeket a javaslatokat hasznosítani.
Munkájukhoz sok sikert és sikerélményt kívánunk!
a szerzők

1. MODUL

telÍtett
szénhidrogének

Ebben a modulban a Szerves kémiai alapismeretek, illetve a Telített szénhidrogének című témakört
dolgozzuk fel.
A modul célkitűzései a tananyaghoz kapcsolódóan az alapfogalmak megismerése, rögzítése, alkal
mazása.
A feladatok a legfontosabb és a későbbiekben is sokszor előkerülő fogalmak köré csoportosulnak.
Az izoméria, az általános képletek, a szerves vegyületek főbb csoportjainak ismerete, egyszerűbb
analógiák, matematikai összefüggések felismerése tartoznak elsősorban ide.
Az egységek a forgalomban lévő tankönyvekhez készült tanmenetjavaslatoknak megfelelően követik
egymást, óráról órára alkalmazhatók. Ettől függetlenül, ha szükséges, át is csoportosíthatók, ezért min
denképpen érdemes a munka megkezdése előtt átnézni az egyes egységeket és tartalmukat!
Az egységek címei:

1. Szerves kémiai alapfogalmak
2. A metán
3. Telített szénhidrogének
4. Földgáz és kőolaj
5. Elágazó- és gyűrűs alkánok

Törekedtünk arra is, hogy minden egység rendelkezzék a négy kompetenciakomponenshez tartozó
feladattal.
A feldolgozáshoz egyéb javaslatok az egységek előtt vagy az egyes feladatoknál találhatók.
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

+

+

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+
+

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+
+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+

+
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1. egység
Szerves kémiai alapfogalmak
Ezen az órán rendszerezzük a szerves kémiai alapfogalmakat, mielőtt áttérnénk a metánra.
A feladatlap ezt a rendszerezést igyekszik segíteni. Az óra megtervezése előtt mindenképpen érdemes
áttanulmányozni a feladatlapot, nehogy kétszer végeztessünk el hasonló feladatokat.
Itt találkozunk az izomériával is, amit több tankönyv inkább a metán után tárgyal. A feladat megoldása
szempontjából ez nem probléma, később pedig már ismerősként vehetjük újra elő.
Kellő alapozás után a feladatok megoldása nem jelenthet különösebb nehézséget. Az óra végén egyéni
vagy páros munkával közösen is megoldhatják a gyerekek a feladatokat.

A szerves kémia a szénvegyületek kémiája. A hagyományok szerint a szén egyes vegyületeit – például
a karbidokat, a cianidokat, a szén oxidjait, a szénsavat és annak sóit, a karbonátokat – a szervetlen
kémia tárgyalja.
Addig, míg a szervetlen vegyületek száma százezer körüli, a szerveseké, bár csak néhány elemből
épülnek fel, több millióra tehető. Ennek alapvető oka a szénatomok azon tulajdonsága, hogy egymással korlátlan számban és többféle módon képesek kapcsolódni.
A szénvegyületeket csoportosíthatjuk a szénatomok közötti kötések száma szerint, így lehetnek
telítettek , telítetlenek és aromások . A szénváz alakja szempontjából a szerves vegyületek lehetnek zárt láncúak vagy más néven gyűrűsek , illetve nyílt láncúak, ezen belül normál és elágazó
szerkezetűek. Összetétel szerint megkülönböztetünk szénhidrogéneket , illetve úgynevezett
heteroatomot tartalmazó szerves vegyületeket.
Természetesen több csoportosítási szempont együttes alkalmazása is lehetséges, pl. egy telített vegyület lehet szénhidrogén, egyben gyűrűs is stb.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
A feladat a konstitúciós izoméria lényegét igyekszik elmélyíteni. Ha szükséges, a feladat megoldásának
ellenőrzésekor rajzoltassunk a táblára egy-egy esetet az izomériára.
Egy kémiakönyvben az alábbi meghatározás olvasható:
KÉT VEGYÜLET AKKOR ÉS CSAK AKKOR EGYMÁS KONSTITÚCIÓS IZOMERJE, HA ÖSSZEGKÉPLETÜK AZONOS, SZERKEZETI KÉPLETÜK ELTÉRŐ.
A fenti nagybetűvel írt kijelentés alapján karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek
megfelelnek a kijelentésnek, és húzd át azokét, amelyek nem!
A)

A konstitúciós izomerek szerkezeti képlete azonos, összegképletük eltérő.

B)

A konstitúciós izomerek szerkezeti képlete azonos, összegképletük is azonos.

C)

A konstitúciós izomerek szerkezeti képlete eltérő, összegképletük azonos.

D)

A konstitúciós izomerek szerkezeti képlete eltérő, összegképletük is eltérő.

tanári útmutató

1. modul • TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

17

2.	feladat
rendszerező KÉPESSÉG – hierarchikus osztályozás
Ebben a feladatban fontos kiemelni, hogy a csoportosítás mindig szempontfüggő, ezért nagyon lényeges
meghatároznunk, hogy mi szerint végezzük ezt. Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy egyes csoportosí
tási szempontok – az összetétel, a szénatomok közötti kötések száma és a szénváz alakja – melléren
delt, egymástól független kategóriák. A valódi hierarchikus kapcsolatot a szénlánc alakja szerinti felosz
táson belül a nyílt láncú szénvázon, mint főkategórián belül az elágazó és a normál szénlánc képviseli.
A megoldásban sokat segít a téglalapok elhelyezkedése és száma.
Húzd alá a bevezető szövegben a szerves vegyületek csoportosításának szempontjait, és karikázd be a
szerves vegyületek típusait! Töltsd ki az ábrát a szerves vegyületek csoportosításának megfelelően!

vegyülettípusok

szerves
vegyületek

összetétel szerint

szénatomok kapcsolódási módja szerint

heteroatomos
vegyületek

szénhidrogének

telített

alak szerint

telítetlen

nyíltláncú

normál

aromás

gyűrűs

elágazó
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Ezt a feladattípust lassan haladó tanulóknak ajánljuk. Ebben az esetben mégis úgy véljük, jó, ha mindenki megoldja, annak érdekében, hogy rögzüljön, melyek a nem szerves szénvegyületek. Az a) feladatrészben a metán is felmerülhet mint megoldás, mert nincs benne oxigén. A b) feladatrészben
pedig, miután a víz nem tartalmaz szenet, azt is megjelölhetik. A feladat ellenőrzésekor tehát érdemes
kitérni arra, hogy mennyi mindent meghatároz a szempontfüggőség, és hogy itt most a szerves és szer
vetlen vegyületek szétválasztása volt a cél.
Húzd át mindkét feladatrészben az oda nem illő képletet, választásodat indokold!
a)

CH4

CO2

C2H 5OH

C6H12O6

Indoklás: a szén-dioxid szervetlen, a többi szerves vegyület
b)

CH3COOH

H 2CO3

CaCO3

H 2O

Indoklás: az áthúzott anyag (ecetsav) szerves, a többi vegyület nem

4. 	feladat
	Kombinatív képesség – ÖSSZES RÉSZHALMAZ képzése
A feladat célja többek között az, hogy felhívja a figyelmet a szénvegyületekkel kapcsolatosan megjelenő
újfajta képlettípusokra, illetve rögzítse ezek megnevezését.
Tizenöt megoldás van. A tizenhatodik megoldás az üres halmaz lenne, abban az elvi esetben, ha a
tanár nem ír fel képletet a táblára, csak az adott vegyület nevét.
A szerves vegyületeket többféle módon jelölhetjük.
Jelölésükre az összeg-, a szerkezeti, a csoport-, illetve az úgynevezett vonalas képletet alkalmazhatjuk.
Kémiaórán a tanár a táblára ugyanazt a vegyületet felírhatja akár többféle módon is.
Írd be a „táblán” lévő téglalapokba a jelölések kezdőbetűinek (Ö, Sz, Cs, V) felhasználásával, milyen
megoldások lehetségesek!

Ö

Sz

Cs

V

Ö, Sz

Ö, Cs

Ö, V

Sz, Cs

Sz, V

Cs, V

Ö, Sz, Cs

Ö, Sz, V

Sz, Cs, V

Ö, Cs, V

Ö, Sz, Cs, V

–

tanári útmutató

1. modul • TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

19

5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A kvantitatív, illetve kvalitatív szavak jelentését, az elemzések lényegét esetleg érdemes ennél a fela
datnál megbeszélni a tanulókkal. Ugyanez vonatkozik az égéstermékekre is, térjünk ki néhány mondat
erejéig arra, hogy milyen anyagok keletkezhetnek a szerves anyagok égésekor, mit lélegzünk ki stb.
A XVIII. században, amikor megismerték a szén-dioxidot, a tudósok megfigyelték, hogy a szénnek és
a szerves anyagoknak az égéstermékében azonos összetevők is vannak.
Ezért a szénvegyületek elemzésére legtöbbször ma is az elégetésük során képződött termékek vizsgálatát alkalmazzák.

laboratóriumi elemzés
Folytasd a mondatokat!
a) Ha az alkotóelemek arányát akarjuk megállapítani, akkor összegképletet határozunk meg.
Ha összegképletet határozunk meg, akkor ezt mennyiségi analízisnek nevezzük.
Tehát, ha az alkotóelemek arányát akarjuk megállapítani, akkor ezt mennyiségi analízisnek nevezzük.
b) Ha az atomok kapcsolódási sorrendjét vizsgáljuk, választ kapunk a vegyület szerkezetére.
Ha választ kapunk a vegyület szerkezetére, megismerjük a konstitúciót.
Tehát, ha az atomok kapcsolódási sorrendjét vizsgáljuk, megismerjük a konstitúciót.
* c) H
 a azt vizsgáljuk, hogy milyen elemek alkotják a vegyületet, a vegyület összetételére irányuló
kísérleteket végzünk.
Ha a vegyület összetételére irányuló kísérleteket végzünk, akkor ezt minőségi analízisnek nevezzük.
Tehát, ha azt vizsgáljuk, hogy milyen elemek alkotják a vegyületet, akkor ezt minőségi analízisnek
nevezzük.
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2. egység
A metán
Ezen az órán a metán fizikai és kémiai tulajdonságainak megismerése a fő célkitűzés.
A feladatok is ezzel kapcsolatosak. A feladatokat óra végén javasoljuk egyénileg elvégeztetni.
A szerves vegyületeket más néven organikus vegyületeknek nevezzük.
Szerves vegyületek például a szénhidrogének. A szénhidrogének olyan szerves vegyületek, melyek
csak szén- és hidrogénatomokat tartalmaznak.
A metán a legegyszerűbb szénhidrogén, molekuláit egy szénatom és négy hidrogénatom alkotja.
A metán a földgáz, a mocsárgáz, illetve a bányalég fő alkotója.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
A későbbiekben többször is megjelenik ez a feladattípus. A tananyag sajátosságából adódóan időről
időre érdemes elvégeztetnünk az egymásba illesztett halmazok felcímkézését.
Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy egy konkrét vegyületről ennek alapján már mennyi mindent
meg tudnak állapítani.

Helyezd el az alábbi fogalmakat az ábra megfelelő részébe!
metán

szénhidrogének

szerves vegyületek

vegyületek

szerves vegyületek

szénhidrogének

metán

vegyületek
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
Mint a feladat címe is jelzi, két, a hétköznapokból is jól ismert anyag közös, illetve eltérő tulajdon
ságainak feltérképezése a cél. Összesen tizenkét párosítás lehetséges.
Érdemes utalni rá, hogy a szén-dioxid a metán egyik égésterméke!
Kémiaórán a tanulók a szén-dioxid és a metán tulajdonságait hasonlították össze.
Írd fel a két anyag kémiai jelét, majd miután tanároddal ellenőriztétek a képleteket, képezd az összes
lehetséges párost a képletek és a felsorolt tulajdonságok felhasználásával!
Kémiai jelek: metán: CH4

Tulajdonságok: folyadék

szén-dioxid: CO2 		

színtelen

		

szerves

		

éghető

		

szagtalan

		

gáz

CH4

folyadék

CO2

folyadék

CH4

színtelen

CO2

színtelen

CH4

szerves

CO2

szerves

CH4

éghető

CO2

éghető

CH4

szagtalan

CO2

szagtalan

CH4

gáz

CO2

gáz

Húzd át a helytelen párokat!
A tulajdonságok közül karikázd be azokat, amelyek közösek!
Húzd át azt a tulajdonságot, amely egyik anyagra sem jellemző!
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3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – FELTÉTELKÉPZÉS
A feladat a mindennapi élethez kapcsolódik. Egyik burkolt célja is az, hogy közelebb hozza a kémiát a
gyerekekhez.
A földgáz fő alkotója a metán, amely színtelen, szagtalan gáz. Mégis jellemző szagot érzünk, ha gázszivárgás van. A földgázhoz egy jellegzetes szagú anyagot adagolnak, hogy minél előbb érezhető legyen
a gázszivárgás. Ezt a szagosított gázt vezetékes gáznak nevezzük.
A FÖLDGÁZNAK AKKOR ÉS CSAK AKKOR VAN SZAGA, HA ADALÉKANYAGOT TARTALMAZ.
A nagybetűvel írt kijelentés alapján karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek a kijelentésnek, és húzd át azokét, amelyek nem!
A)

A földgáznak van szaga, és nem tartalmaz adalékanyagot.

B)

A földgáznak nincs szaga, és nem tartalmaz adalékanyagot.

C)

A földgáznak van szaga, és adalékanyagot tartalmaz.

D)

A földgáznak nincs szaga, és adalékanyagot tartalmaz.

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok képzése
Ebben a feladatban a hidrogénatomok egymás utáni cseréjének felismerése a cél.
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy miért nem írhatják tovább a sorozatot! Jó lehetőség kínálkozik a
szén négy vegyértékének tudatosítására, a periódusos rendszer gyakorlására.
Egyik szakkörön a diákok a láncreakcióval foglalkoztak, ennek kapcsán merült fel a metán jellemző
reakciója, a szubsztitúció. Ebben a folyamatban a hidrogénatomok más atomokra, például klóratomokra
cserélődnek.
Az első két reakció mintájára írd fel a következő kettőt!
CH4 + Cl 2

 CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl 2  CH 2Cl 2 + HCl
CH 2Cl 2 + Cl 2  CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl 2  CCl4 + HCl

tanári útmutató

1. modul • TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

23

5.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Remélhetőleg ez a feladat nem okoz különösebb nehézséget. Célunk, hogy a szubsztitúció fogalma
minél jobban rögzüljön, mert sokszor lesz még szükség rá. Ha úgy véljük, hogy szükséges, hívjuk fel a
gyerekek figyelmét arra, hogy egy-egy kifejezést többször is felhasználhatnak.
A megadott szavak, kifejezések segítségével határozd meg, és írd a pontsorra, hogy mi a szubsztitúció!
cserélődik

kiindulási anyag

más

atomcsoport

kémiai átalakulás

atom

A szubsztitúció az a kémiai átalakulás, amelynek során a kiindulási anyag atomja vagy atomcsoportja
másik atomra vagy atomcsoportra cserélődik.
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3. egység
Telített szénhidrogének
Ebben az egységben kerül sor a telített szénhidrogének általános tulajdonságainak megismerésére.
Remélhetőleg itt is még sorban, a tanmenet szerint tudunk haladni. Az sem gond, ha nem a metán után
közvetlenül, hanem két órával később oldjuk meg a feladatsort.
A szénhidrogének molekuláit csak szén és hidrogén alkotja. A telített szénhidrogéneket alkánoknak
vagy paraffinoknak nevezzük. Molekuláikban csak egyszeres kovalens kötések vannak.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Az első feladat az előző modulra utal vissza. A szerves vegyületek, azon belül is a szénhidrogének főbb
csoportjainak ismeretét igyekszik rögzíteni.
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) A szénhidrogének vagy nyílt láncúak, vagy gyűrűs vegyületek.
A hexán nevű szénhidrogén nem gyűrűs, tehát nyílt láncú vegyület.
b) A nyílt láncúak vagy elágazó, vagy normál láncú molekulák.
Az izopentán nevű szénhidrogén nem normál láncú, tehát elágazó molekula.
c) A szénhidrogének vagy telítettek, vagy telítetlenek.
A nonán nevű szénhidrogén nem telítetlen, tehát telített.

tanári útmutató
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2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok képzése
Miután óra végén oldjuk meg a feladatokat, a homológ sor nem okozhat különösebb nehézséget. Akár
előre tudhatják a szabályt, de mégis más önmaguktól újra felismerni.
Remélhetőleg így megfelelően rögzül ez a fogalom.
„A telített szénhidrogének homológ sort alkotnak” – mondta egyik kémiaórán a felelő, de állítását
igazolni már nem tudta. Ezért tanára a segítségére sietett, és azt a feladatot adta neki, hogy a példák
segítségével állapítsa meg és írja a pontsorra a szabályt, majd folytassa újabb három elemmel a sorozatot.
Végezd el te is ugyanezt a feladatot!
H–CH 2 –H
H–CH 2 –CH 2 –H
H–CH 2 –CH 2 –CH 2 –H
Szabály:
Az egymást követő vegyületek mindig eggyel több -CH 2 - csoportot tartalmaznak.
A homológ sor folytatása:
H–CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –H
H–CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –H
H–CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –H
Írd be a táblázatba az ismert szénhidrogének nevét!
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3.	feladat
rendszerező képesség – sorképzés
A feladat a nevezéktan elsajátítását könnyíti meg.
Remélhetőleg jól megalapozza a csoportok nevének képzését! Mindenképpen fontos megbeszélnünk a
csoportok nevének végződését. A feladat utolsó részében esetleg kérjük meg a tanulókat, hogy jelöljék
a nyilakon a hidrogén „felvételét”.
A szerves vegyületek nevezéktanával kapcsolatban fontos ismernünk az elágazásokat képező csoportok nevét.
A molekuláknak azokat az egymáshoz kapcsolódó atomjait, amelyeket önkényesen, illetve a hagyományoknak megfelelően a molekulán belül körülhatárolunk, atomcsoportoknak nevezzük.
a) A minta alapján egészítsd ki a második táblázatot!
név
metán
metilcsoport

kémiai jel
CH4
— CH3

metiléncsoport

— CH 2 —

metincsoport

— CH —
|

etán

C2H6

etilcsoport

— C2 H 5

etiléncsoport

— C2H4 —

etincsoport

— C2 H 3 —
|

b) A z egyik vegyület, illetve a belőle származtatott csoportok nevének felhasználásával képezz
származási sort aszerint, hogyan lesz a csoportjaiból végül telített vegyület!
pl.:

metin

metilén

metil

metán
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – sorképző osztályozás
Miután már beszéltünk az izomériáról, nem okozhat nagyobb gondot ennek a feladatnak a megoldása.
Azt mindenképpen meg kell beszélnünk a gyerekekkel, hogy az ábra mellérendelt (telített és nyílt
láncú), illetve fölérendelt viszonyt (a nyílt láncú kétféle változata) is tartalmaz. Elsősorban tehát nem
hierarchikus osztályozásról, hanem felosztásról van szó.
Azokat az alkánokat, amelyekben nincs elágazás, normális szénláncúnak nevezzük, és nevük elé n
betű kerül.
Abban az esetben, ha elágazó szénláncú alkánról van szó, azt izoalkánként fogjuk elnevezni, és neve
elé i betű kerül.
A fenti két kijelentés és a telített szénhidrogénekről eddig tanultak segítségével töltsd ki az ábrát az
alábbi fogalmakkal!
elágazó szénláncú

telített

nyíltláncú

normális szénláncú

szénhidrogén

szénhidrogén

telített

nyíltláncú

normális szénláncú

elágazó szénláncú
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5.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
A feladat első része egyszerűbb, de a másodiknál, ahol az általános képletek segítségével kell a vegyületek képletét megalkotni, elképzelhető, hogy segítenünk kell. Ha szükségesnek látjuk, hívjuk fel a
tanulók figyelmét arra, hogy összes atomszámról és nem csak a szénatomok számáról van szó a fela
datban.
a) Szobahőmérsékleten a telített, nyílt és normál láncú szénhidrogének 1–4 szénatomszámig gáz,
5–17-ig folyékony, efölött már szilárd halmazállapotúak.
Balázs, miután megismerkedett ezzel a szabályszerűséggel, barátjának azt a feladatot adta, hogy
képezze az összes lehetséges párosítást az általa megadott atomszámok (5, 11, 26, 32, 62) és a
halmazállapotok kezdőbetűinek ( F, G, Sz ) segítségével, majd jöjjön rá, hogy melyik párosítás felel
het meg a valóságnak. Végül elárulta a megoldás „kulcsát”.
Végezd el te is a párosításokat!

5

F

5

G

5

11 Sz

26

F

32 G

32 Sz

Sz

F

11

G

26 G

26 Sz

32

F

62

62 G

62 Sz

F

11

Karikázd be a helyes párosításokat!
b) A telített nyílt láncú szénhidrogének általános képletének felhasználásával (CnH 2n+2) írd be az
atomszámok mellé a vegyület összegképletét, és ellenőrizd megoldásod helyességét!
5 atom:
11 atom:
26 atom:
32 atom:
62 atom:

CH4
C 3H8
C8H18
C10H 22
C20H42
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4. egység
A földgáz és a kőolaj
A földgáz és a kőolaj jelentősége igen nagy. Fontos ipari alapanyagok, és nagy szerepük van az energiatermelésben. Mindkettő különböző szénhidrogének keveréke.
A kőolajban lévő szénhidrogéneket frakcionált kondenzációval választják szét. Ezt úgy végzik, hogy
az alapanyagot magas hőfokra melegítik, majd egy torony alján bevezetik. Miközben a gőzök felfelé
áramlanak, lehűlnek és kicsapódnak. Alul a legmagasabb forráspontú szénhidrogének csapódnak le,
a legalacsonyabb forráspontú komponens a torony tetejéig jut.
A torony megfelelő pontjain kivezetett párlatok különböző frakciókat alkotnak.
Ezek például: benzin, kerozin (petróleum), gázolaj, pakura.
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1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ képzése
Az első feladat egyszerű, egyértelmű, összesen tizenhat megoldás van az üres halmazzal együtt.
Egy képzeletbeli olajtársaságnál összekeveredtek a megrendelések. Nem lehet tudni, ki milyen párlatot, párlatokat rendelt. Milyen lehetőségek vannak?
A párlatok (Benzin, Kerozin, Gázolaj, Pakura) kezdőbetűinek segítségével töltsd ki a lehetséges megrendelőlapokat!
Írd meg az alábbi rajzokon látható címkéket!
megrendelés

megrendelés

megrendelés

megrendelés

B

K

G

P

megrendelés

megrendelés

megrendelés

megrendelés

B, K

B, G

B, P

K, G

megrendelés

megrendelés

megrendelés

megrendelés

G, P

K, P

B, K, G

B, K, P

megrendelés

megrendelés

megrendelés

B, G, P

K, G, P

B,K, G, P
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A második feladat egy új definíció gyorsabb megjegyzését szeretné segíteni.
Miután az óra végén végeztetjük el a feladatokat, reméljük, nem okoz majd nagy nehézséget. Jó
lehetőség a szakmai nyelv és fogalmak gyakorlására is.
Az utolsó párlatot, a pakurát is szétválasztják további alkotókra, úgynevezett vákuumlepárlással.
Feldolgozásának másik módja a krakkolás.
A felsorolt szavak segítségével fogalmazd meg és írd a pontsorra, hogy mi a krakkolás!
katalizátor

hőhatás
hosszú

feldarabolják
telített

szénláncok
folyamat

Krakkolás az a folyamat, melynek során a hosszú telített szénláncokat hőhatással vagy katalizátor
segítségével feldarabolják.

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTORok
Ez egy picit nehezebb feladat, remélhetőleg más tárgyakban tanult ismereteket is sikerül felidézni,
hiszen az energiatermelésről elvileg már több helyen is hallottak a tanulók. Arra kell figyelni, hogy az
állításokat a kijelentés alapján értékeljék. Esetleg utána, vagy egy másik alkalommal röviden kitérhetünk
arra, hogy milyen módokon is nyerhetünk energiát (pl. víz-, nap-, atomenergiák átalakítása).
Technikaórán az energetikai tananyagrésznél az alábbi mondat hangzott el.
A földgáz és a kőolaj energiahordozók, átalakításukkal energiát nyerünk.
Karikázd be az alábbi állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak
a betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!
A)

Van olyan anyag, amelynek átalakításával energiát nyerünk.

B)

Minden anyag átalakításával energiát nyerünk.

C)

Van olyan anyag, amelynek átalakításával nem nyerünk energiát.

D)

Nincs olyan anyag, amelynek átalakításával energiát nyerünk.

E)

Nincs olyan anyag, amelynek átalakításával nem nyerünk energiát.

F)

Egyetlen anyag átalakításával sem nyerünk energiát.

Ha van olyan állítás, amely nem következik a kijelentésből, de kémiailag igaz, akkor írd a betűjelét és
indoklásodat a pontsorra!
Az E), mert pl. a konyhasó célszerű átalakításával nem nyerünk energiát.
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4.	feladat
	INDUKTÍV gondolkodás – SOROZATok KÉPZÉSe
Mariann barátnőjének a következő fejtörő feladatot adta.
A szénhidrogének égésekor szén-dioxid és víz keletkezik.
a) Írd be az utolsó két egyenlet együtthatóit!
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H 2O
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H 2O
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H 2O
2 C4 H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H 2O
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H 2O
Szénhidrogén égése

2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H 2O

b) Fedezd fel és fogalmazd meg a kiindulási anyagban lévő szénatomok és hidrogénatomok száma,
illetve az egyenletben lévő együtthatók közötti összefüggéseket!
A válasz megfogalmazásakor vedd figyelembe, hogy a szénatomok száma páros-e, vagy páratlan!
A páratlan szénatom számú szénhidrogének együtthatója mindig 1, a párosoké 2.
Páratlan szénatom szám esetén a szén-dioxid együtthatója a szénatom számmal egyezik, páros esetén
annak kétszerese.
A víz együtthatója páratlan szénatom számú szénhidrogén esetén a vegyületben lévő hidrogénatomok számának fele, páros esetében a hidrogénatomok számával egyező.
c) Ági, miután megoldotta a feladatot, azt mondta Mariannak, hogy mindezt általános együtthatókkal
is fel lehet írni.
Mi állhatott a papírján, ha a szénatomok száma: n ?
Próbáld meg te is megalkotni az összefüggéseket, és írd a táblázat pontsoraira!
Páratlan számú szénatom esetében

Páros számú szénatom esetében

Anyagmennyiség

Vegyület neve

Anyagmennyiség

Vegyület neve

1 mol

szénhidrogén

2 mol

szénhidrogén

(3n+1)/2 mol

oxigén

3n+1 mol

oxigén

n mol

szén-dioxid

2n mol

szén-dioxid

n+1 mol

víz

2n+2 mol

víz
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5. egység
Elágazó szénláncú és gyűrűs alkánok
Az egységet úgy állítottuk össze, hogy aki más tanmenet szerint halad, nyugodtan átcsoportosíthassa.
Például a harmadik egység után is feldolgozható. Igény szerint óra elején, de a végén is megoldhatjuk
a feladatokat.

1. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A feladat szakmai szerepe, hogy az egyenes, elágazó, és gyűrűs telített vegyület értelmezését rögzítse.
Az állítások értelmezése kellő körültekintéssel, a kijelentések alapján történjen! Erre mindenképpen
hívjuk fel a gyerekek figyelmét!
Zsiga javítani szeretne kémiából, ezért arra kérte egyetemista testvérét, hogy gyakoroljon vele. Többek között azt a feladatot kapta, hogy a nagybetűvel írt kijelentések alapján döntse el, hogy az adott
válaszok közül melyik felel meg, és melyik nem felel meg a kijelentésnek.
a) Akkor és csak akkor beszélünk elágazó szénláncú alkánokról, ha a szénatomok kapcsolódási MÓDJA nem NORMÁL.
Karikázd be az alábbi állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek nem felelnek meg a nagybetűvel írt kijelentésnek!
A)

Az elágazó szénláncú alkánokban a szénatomok kapcsolódási módja normál.

B)

Az elágazó szénláncú alkánokban a szénatomok kapcsolódási módja nem normál.

C)

A nem elágazó szénláncú alkánokban a szénatomok kapcsolódási módja normál.

D)

A nem elágazó szénláncú alkánokban a szénatomok kapcsolódási módja nem normál.

b) Ha a szénatomok kapcsolódási MÓDJA zárt, akkor gyűrűs alkánokról van
szó, más esetben nem.
Karikázd be az alábbi állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek nem felelnek meg a nagybetűvel írt kijelentésnek!
A)

A szénatomok kapcsolódási módja nem zárt, gyűrűs alkánról van szó.

B)

A szénatomok kapcsolódási módja zárt, gyűrűs alkánról van szó.

C)

A szénatomok kapcsolódási módja zárt, nem gyűrűs alkánról van szó.

D)

A szénatomok kapcsolódási módja nem zárt, nem gyűrűs alkánról van szó.
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2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – analógiák KÉPZÉSe
Klaudia kíváncsi, vajon mitől függ a szerves vegyületek viselkedése. Utánaolvasott, és többek között
az alábbiakat találta.
A szerves vegyületek tulajdonságainak alakulásában fontos szerepet játszik a molekula felépítése.
Ebben egyik tényező a szénatomok rendűsége.
Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
A negyedrendű szénatomhoz négy másik szénatom kapcsolódik.
A harmadrendű szénatomhoz három másik szénatom kapcsolódik.
A másodrendű szénatomhoz két másik szénatom kapcsolódik.
Az elsőrendű szénatomhoz egy másik szénatom kapcsolódik.
Fogalmazd meg a szabályszerűséget, és írd a pontsorra!
Pl.: A szénatom rendűségét az adja meg, hogy egy szénatomhoz hány másik szénatom kapcsolódik.

3. feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
Az általános képletek ismeretét mélyíthetjük el a harmadik feladat segítségével. Még otthoni gyakor
lásra is jó módszer az ismeretek ilyen módon történő feldolgozása. Ha nem emlékeznek pontosan az
általános képletekre, segíthetünk, vagy a helyes párok kiválasztását otthonra is feladhatjuk.
Zoli nem szeretné minden egyes esetben a szerkezeti képlet felírásával eldönteni, hogy melyik csoportba tartozik az adott szénhidrogén. Úgy határozott, alaposan megtanulja az általános képleteket,
és erre egy szemléletes megoldást eszelt ki. A gyakorláshoz kártyákat készített az alábbi feliratokkal,
majd húzott egyet az általános képleteket tartalmazók majd a megnevezéseket tartalmazók közül, és
eldöntötte, összetartoznak-e.

CnH 2n+2

CnH 2n

Zárt láncú
telített

Elágazó
láncú
telített

Normál
láncú
telített

CnH 2n+2

Z

CnH 2n+2

Z

CnH 2n+2

E

CnH 2n+2

E

CnH 2n+2

N

CnH 2n+2

N

Karikázd be a helyes párosokat!
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Ha úgy látjuk, hogy a feladat megoldása nehézségekbe ütközik, utalhatunk az első feladatra. Reméljük,
ezek után már valóban könnyű lesz a tanulóknak megoldaniuk a feladatot!
Csoportosítsd a felsorolt vegyületeket úgy, hogy betűjelüket beírod az ábrában lévő pontokra!
a) n-pentán
b) i-oktán
c) ciklohexán

d) etán
e) 2,3-dimetil-bután
f) n-bután

Telített
szénhidrogének

zárt láncú

nyílt láncú

c

elágazó

normál

b,e

a,d,f

Írd a csoportok nevét a körökbe!

2. MODUL

telÍtetlen és
aromás
szénhidrogének,
műanyagok

A második modul szakmai feladata a telítetlen szénhidrogénekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmak
tudatosítása, rögzítése, valamint az aromás vegyületek elhelyezése a szerves vegyületek körében.
A műanyagokkal kapcsolatos egység segítségével könnyebb dolgunk lesz abban az esetben, ha ez a
későbbiekben kerül sorra, mivel egyes tankönyvek ezt a témát az év végén tárgyalják. Az átcsoportosí
tásra véleményünk szerint nincs szükség.
Ebben a modulban is öt egység található.
1. Telítetlen szénhidrogének
2. Az etén
3. Műanyagok
4. Az etin
5. Aromás vegyületek
Az egyes feladatlapok beépítése előtt ebben a modulban is javasolt a tanmenettel való egyeztetés. Az
egységek a tananyag logikájának megfelelően követik egymást, de ha egy-egy anyagrészt több órán
dolgozunk fel, lesz olyan alkalom, amelyre nem jut feladatlap.
Több feladat is önálló rajzot kér a diákoktól, ezért több alkalommal lesz szükség ezek írásvetítő fólián
vagy táblán történő egyeztetésére.
A feldolgozáshoz szükséges idő, egyéb javaslatok az egységek előtt vagy az egyes feladatoknál talál
hatók.
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás

+
+

+

Kombinatív képesség
Permutálás

+

+

Variálás
Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+
+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+

+

Értelmező következtetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
+

+
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1. egység
Telítetlen szénhidrogének
Jobb képességű tanulócsoporttal akár az óra elején is vehetjük ezt a feladatlapot, a ráhangolódási
szakaszban. Ezt követően a feladatok megoldásának egyenként történő ellenőrzésével párhuzamosan
írhatjuk az óravázlatot és definíciókat a füzetbe. Lassabban haladó csoportnál az óra végén javasoljuk
megoldani a feladatokat.

A telítetlen szénhidrogének is csak szén- és hidrogénatomokból épülnek fel.
Legfőbb jellemzőjük, hogy nemcsak egyszeres kötés van bennük, hanem a szénatomok között kettős,
illetve hármas kötés is előfordul. Emiatt reakcióképesebbek, mint a telítettek.
Az alkének, vagy más néven olefinek egy kettőskötést tartalmaznak. Az alkadiénekben kettő, az
alkatriénekben három kettőskötés van. Az alkapoliének molekuláiban sok kettőskötés van.
Léteznek cikloalkének is, melyeknél a gyűrűben található egy vagy több kettőskötés.
Az egy háromszoros kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogéneket alkineknek vagy acetilén szénhidrogéneknek nevezzük.
A konstitúciós izoméria mellett a telítetlen vegyületekben megjelenik a geometriai izoméria is.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Az izoméria új típusával találkoznak a gyerekek. Megkérdezhetjük, kinek van elképzelése arról, hogy
milyen lehet a geometriai izoméria.
Az izomériák típusainak bővítése során a tanárnő az alábbi kijelentést tette.
KÉT SZÉNHIDROGÉN AKKOR ÉS CSAK AKKOR EGYMÁS GEOMETRIAI IZOMERJE, HA KONSTITÚCIÓJUK AZONOS, DE TÉRSZERKEZETÜK KÜLÖNBÖZIK.
Karikázd be az alábbi állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek nem felelnek meg a fenti nagybetűvel írt kijelentéseknek!
A)

Két szénhidrogén geometriai izomer, konstitúciójuk és térszerkezetük is azonos.

B)

Két szénhidrogén nem geometriai izomer, konstitúciójuk és térszerkezetük is különbözik.

C)

Két szénhidrogén nem geometriai izomer, konstitúciójuk azonos, térszerkezetük különbözik.

D)

Két szénhidrogén geometriai izomer, konstitúciójuk és térszerkezetük is különbözik.

E)

Két szénhidrogén nem geometriai izomer, konstitúciójuk és térszerkezetük is azonos.

F)

Két szénhidrogén geometriai izomer, konstitúciójuk különbözik, térszerkezetük azonos.

G)

Két szénhidrogén nem geometriai izomer, konstitúciójuk különbözik, térszerkezetük azonos.

H) Két szénhidrogén geometriai izomer, konstitúciójuk azonos, térszerkezetük különbözik.
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A feladat a bevezető szövegre épül, annak figyelmes elolvasásával gyorsan megoldható. Jól gyakoroltathatók az atomok számát jelölő előtétszavak, esetleg érdemes kitérni ezekre. Kérdezzük meg, hol (pl.
zenei kifejezések, szervetlen kémia stb.) találkoztak már velük!
Károly gyakran készít rendszerező ábrákat. Ezt tette a telítetlen szénhidrogének csoportosításával
kapcsolatban is.
Gyűjtsd ki te is a bevezető szövegből a telítetlen szénhidrogének főbb, illetve ezek altípusait, majd
helyezd el nevüket az ábra megfelelő részébe!
kettős kötést tartalmazók:
		

alkének, alkadiének, alkatriének
alkapoliének, cikloalkének

háromszoros kötést tartalmazók:

alkinek

telítetlen szénhidrogének

kettős kötést tartalmazók

alkének

alkadiének

alkatriének

alkapoliének

cikloalkének

háromszoros kötést tartalmazók

alkinek
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSe
Az alábbi minta alapján folytasd a homológ sort!
n CH 2 = CH 2

 (— CH 2 — CH 2 —)n

n CH 2 = CH — CH3

CH3
|
 (— CH 2 — CH —)n

n CH 2 = CH — CH 2 — CH3

CH3
|
CH 2
|
 (— CH 2 — CH —)n

n CH 2 = CH — CH 2 — CH 2 — CH3

CH3
|
CH 2
|
CH 2
|
 (— CH 2 — CH–)n
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A feladat megoldásakor a betűk eltérő sorrendje nem számít új megoldásnak.
Juli kiselőadásra készül az alkánok, alkének, alkadiének és az alkinek témakörből. Előadásában diaképek vetítése is szerepel, de csak három kép bemutatása fér bele a kiselőadás idejébe. Melyik három
kép bemutatása férhetett bele az előadásába?
Az alábbi jelölésekkel dolgozz!
alkánok
–Á
alkének
–É
alkadiének – D
alkinek
–I

Á

D

Á

I

Á

I

É

D

É

É

D

I
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2. egység
Az etén
Az etén vagy régebbi nevén az etilén a legegyszerűbb telítetlen szénhidrogén. Színtelen, jellegzetes
illatú, levegőnél alig könnyebb gáz, a természetben ritkán fordul elő. Molekuláit két szénatom és négy
hidrogénatom alkotja.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A polimerizáció mellett a telítetlen szénhidrogénekre jellemző reakció az addíció.
Fogalmazd meg az alábbi szavak és kifejezések felhasználásával, mi az addíció!
szénhidrogén

melléktermék
képződése

más molekulával

nélkül

kémiai

telítetlen

egyesül

reakció

Az addíció az a kémiai reakció, melynek során a telítetlen szénhidrogén más molekulával melléktermék képződése nélkül egyesül.

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Ez a feladat szintén a lassan haladóknak ajánlott, gyorsabban haladó tanulócsoport esetén jó alkalmat
kínál néhány általános kémiai ismeret ismétlésére.
Folytasd a mondatokat!
a) Ha az etén apoláris oldószerekben oldódik jól, akkor poláris oldószerekben nem jól oldódik.
Ha poláris oldószerekben nem jól oldódik az etén, akkor apoláris molekulákból áll.
Tehát ha az etén apoláris oldószerekben oldódik jól, akkor apoláris molekulákból áll.
b) Ha egy szénhidrogén kormozó lánggal ég, akkor telítetlen vegyület.
Ha egy vegyület telítetlen, akkor lehet etén is.
Tehát ha egy szénhidrogén kormozó lánggal ég, akkor lehet etén is.
* c) Ha egy anyag molekuláiban az elektronrendszer szimmetrikus, akkor az anyag molekulái apolárisak.
Ha az anyag molekulái apolárisak, akkor alacsonyabb az olvadás- és forráspontja.
Tehát ha egy anyag molekuláiban az elektronrendszer szimmetrikus, akkor alacsonyabb az
olvadás- és forráspontja.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
A feladat segít gyakorolni az eddig megismert legfontosabb szerves kémiai reakciókat. Megoldása
egyszerű, remélhetőleg a helyes párok kiválasztása is az!
Judit gyakorlásként egy papírra felírta az eddig tanult szénhidrogénekre jellemző három reakció definícióját, de a papír elázott és darabokra szakadt. Kénytelen volt újra összepárosítani a folyamatokat és
a hozzájuk tartozó változásokat.
Milyen lehetséges megoldásokat találhatott?
Írd fel az összes lehetséges megoldást a változások kezdőbetűi és a számok segítségével a „papírdarabokra”. Karikázd be a helyes párosokat!
szubsztitúció – S
addíció
–A
polimerizáció – P

azonos telítetlen szénhidrogén molekulák egyesülnek – 1
a hidrogénatomok más atomra cserélődnek
–2
a telítetlen szénhidrogén más molekulával egyesül
–3

S

1

S

2

S

3

A

1

A

2

A

3

P

1

P

2

P

3
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTORok
Az eddig már megszokott módon hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a kijelentés alapján oldják
meg a feladatot. Ha szükségesnek látszik és elég időnk van, érdemes megbeszélni, hogy vajon csak a
hidrogén addíció nevezhető-e telítésnek.
Az etén hidrogén addíciója során telített szénhidrogén keletkezik, ezt a
folyamatot telítésnek nevezzük.
– mondta Ádám Bencének, akivel együtt készülnek kémiaversenyre.
Kijelentéséből melyik állítás következik? Karikázd be ezek betűjelét, és húzd át azokét, amelyek nem
következnek!
A)

Van olyan anyag, amelynek hidrogén addícióját nem nevezzük telítésnek.

B)

Minden anyag hidrogén addícióját telítésnek nevezzük.

C)

Van olyan anyag, amelynek hidrogén addícióját telítésnek nevezzük.

D)

Nincs olyan anyag, amelynek hidrogén addícióját nem nevezzük telítésnek.

E)

Egyetlen anyag hidrogén addícióját sem nevezzük telítésnek.

F)

Nincs olyan anyag, amelynek hidrogén addícióját telítésnek nevezzük.
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3. egység
Műanyagok
Az egység feladatai a bevezető szöveg és a telítetlen szénhidrogénekkel kapcsolatban szerzett ismeretek
alapján könnyen megoldhatók. Sor kerülhet rá például a több kettőskötést tartalmazó szénhidrogéneket
vagy a kaucsukot feldolgozó órán is.
Az előző egységhez hasonlóan tehetjük óra elejére is, de jó lehetőséget biztosít a tanultak összegzésére
is az óra végén.
A műanyagok óriásmolekulákból álló vegyületek, melyeket egy adott célnak megfelelően alakítanak
ki. Eredetük szerint lehetnek természetes alapúak, amikor a természetben megtalálható óriásmolekulát alakítanak át, vagy mesterségesen létrehozottak, amikor egy kis molekulájú anyag szintézisével
állítanak elő óriásmolekulákat. Ez utóbbin belül megkülönböztetünk polimerizációs és polikondenzációs műanyagokat. Feldolgozásuk szempontjából megkülönböztetünk hőre lágyuló, illetve hőre
keményedő műanyagokat. Szerkezetük alapján lehetnek láncpolimerek, illetve térhálós szerkezetűek. A láncpolimerek hő hatására meglágyulnak, a térhálósak hőre keményednek. A láncokat alkotó
elemek minőségét illetően pedig szerves és szervetlen alapúakat különíthetünk el.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Ez a feladat a bevezető szövegre támaszkodik. Ha nem most tárgyaljuk a műanyagokat részletesen,
akkor egy kis előzetesnek is nagyon jó. Legfeljebb később újra fellapozhatjuk. Javasoljuk házi feladat
nak, hogy mindegyik típusra keressenek példát a tanulók, és írják melléjük!
Gyűjtsd ki a bevezető szövegből a műanyagok csoportosításának szempontjait, majd nevezd meg a
hozzájuk tartozó típusokat, és írd be a táblázat megfelelő helyére!
Az ábra segítségedre van!
Szempont

Típusok
természetes

Eredet

Feldolgozás
Szerkezet
Láncalkotó elemek minősége

mesterséges

előállítás
módja
hőre lágyuló
hőre keményedő
lánc
térhálós
szervetlen
szerves

polimerizációs
polikondenzációs
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2.	feladat
rendszerező képesség – besorolás
Dalma és Feri a kémia dolgozatra készülve azon gondolkodtak, hogyan követheti egymást egy vegyületben két darab egyszeres, illetve két darab kétszeres kötés.
Rajzold be a képzeletbeli molekulák belsejében jelölt szénatomok közé a kötéseket a lehetséges sorrendekben! Tartsd szem előtt, hogy a szénatom négy vegyértékű! Az ábrákon R és Q a szénlánc tetszőleges szénatom számú folytatása.
R–C = C – C =Q

konjugált

R–C –C =C = Q

kumulált

R–C =C =C – Q

kumulált

R=C –C =C– Q

konjugált

R=C =C– C–Q

kumulált

R=C–C– C= Q

izolált

Olvasták, hogy a kettőskötések egymáshoz képest lehetnek kumulált (összegyűjtött, felhalmozott),
konjugált (összekötött) és izolált (elszigetelt) helyzetben.
Írd mindegyik mellé a pontsorra, hogy melyiket milyen helyzetnek hívjuk!

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A feladat mondatláncai megoldhatók különösebb műanyag-kémiai ismeretek nélkül.
Folytasd a mondatokat!
a) Ha vulkanizálunk, akkor a polimerláncokat egymással összekapcsoljuk.
Ha a polimerláncokat egymással összekapcsoljuk, akkor térhálós szerkezetet kapunk.
Tehát ha vulkanizálunk, akkor térhálós szerkezetet kapunk.
b) Ha polimert állítunk elő, akkor sok kisebb azonos molekulát kapcsolunk össze.
Ha sok kisebb azonos molekulát kapcsolunk össze, akkor a kiindulási anyagot monomernek nevezzük.
Tehát ha polimert állítunk elő, akkor a kiindulási anyagot monomernek nevezzük.
* c) Ha hidrogéntartalmú vegyületet addicionálunk, akkor a hidrogén az eleve több hidrogént tartalmazó szénatomhoz kapcsolódik.
Ha a hidrogén az eleve több hidrogént tartalmazó szénatomhoz kapcsolódik, akkor a Markovnyikov szabály érvényesül.
Tehát ha hidrogéntartalmú vegyületet addicionálunk, akkor a Markovnyikov szabály érvényesül.
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A feladat egyik célkitűzése, hogy a műanyag elnevezést tisztábban lássák a gyerekek, de ismét csak a
kijelentés alapján értékeljék az állításokat. Ezután vagy most, vagy amikor kimondottan a műanyagok
az óra témája, megbeszélhetjük a feladathoz tartozó bevezető szöveg, illetve az állítások valóságtar
talmát. Erre utal a kiegészítő feladat is!
Lilla szerint a műanyagok olyan szintetikus anyagok, amelyek a természetben nem fordulnak elő
olyan formában, ahogyan felhasználják őket. Gondolatát az alábbi kijelentésben fogalmazta meg.
HA EGY ANYAG MŰANYAG, AKKOR ILYEN KÉMIAI ÖSSZETÉTELBEN A TERMÉSZETBEN NEM
TALÁLHATÓ MEG.
Karikázd be az alábbi állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek nem felelnek meg a fenti nagybetűvel írt kijelentésnek!
A)

Egy anyag műanyag, a természetben ilyen kémiai összetételben megtalálható.

B)

Egy anyag műanyag, a természetben ilyen kémiai összetételben nem található meg.

C)

Egy anyag nem műanyag, a természetben ilyen kémiai összetételben megtalálható.

D)

Egy anyag nem műanyag, a természetben ilyen kémiai összetételben nem található meg.

különböző műanyag termékek
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
Ez a feladattípus is inkább lassabban haladóknak ajánlott, de jó kis agytorna a többieknek is. Főleg, ha
részletesen még nem tanultak erről a témakörről a diákok!
Melyik szó illik az üres téglalapokba? A műanyagokkal kapcsolatos néhány alapfogalom segítségével
nem lesz nehéz kitalálnod!
Mindegyik feladatnál válaszd ki és írd oda a megfelelő szót!
a)
gyöngyszem

::

=

lánc

monomer

olefin

::

monomer

telítetlen vegyület

polimer

kettőskötés

b)
árvíz

::

=

gát

vezető

elektrolit

elektromos áram

szigetelő

::

szigetelők

::

ellenálló

elektróda

c)
merev

::

rugalmas

törékeny

ellenálló

=

korrodálódó

hajlékony

kemény
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4. egység
Az etin
Az egységben megjelenik néhány ismétlő jellegű feladat, mind szakmailag, mind kompetenciafejlesztés
szempontjából. Ebből eredően ismét, vagy most először dolgozhatunk négyfős csoporttal. Minden
egyes csoporttag másik feladatot kap, majd folytatjuk a munkát az első modul harmadik egységénél
leírtak szerint.
A telítetlen nyíltláncú szénhidrogének másik fontos csoportját alkotják azok a vegyületek, amelyekben háromszoros kovalens kötés is előfordul a szénatomok között. Gyűjtőnevük alkinek. E csoport
legjelentősebb képviselője az etin, vagy más néven acetilén. Molekuláit két szénatom és két hidrogén
atom alkotja.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Ez a feladat mindenképpen jó ismétlési lehetőség arra, hogy melyik a nagyobb halmaz, illetve melyik
halmaz melyiket foglalja magában. Érdemes esetleg kitérni arra is, hogy mi a halmazképzés szem
pontja.
Helyezd el az ábra megfelelő részébe az alábbi kifejezéseket, szavakat!
telítetlen szénhidrogének

szerves vegyületek

szénhidrogének

szerves
vegyületek
szénhidrogének
telítetlen
szénhidrogének
alkinek

etin

alkinek

etin
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ képzése
Lassan teljes az általános képletekkel kapcsolatos paletta. A jobb képességű gyerekek valószínűleg
ekkorra már maguk is tudnak egyszerűbb általános képleteket szerkeszteni.
Az üres halmazzal együtt tizenhat megoldás adódik.
Ildi és Kriszta tanulás közben is a játékos feladatokat szeretik.
Most éppen az általuk eddig megismert szénhidrogének általános képleteit gyakorolják.
Mi lehet Ildi papírján, ha nem árulja el Krisztának, hogy a négy képletből mennyit és melyiket írta a
papírra? Az is lehet, hogy tréfából semmit sem írt.
Írd a négyzetekbe a lehetséges megoldásokat a szénhidrogének típusaihoz tartozó betűjelek felhasználásával!
A – nyíltláncú, telített

(CnH 2n+2)

B – nyíltláncú, egy kettőskötést tartalmazó

(CnH 2n )

C – nyíltláncú, egy hármas kötést tartalmazó

(CnH 2n-2 )

D – gyűrűs telített

(CnH 2n )

–

A

B

C

D

A, B

A, C

A, D

B, C

B, D

A, B, C

A, B, D

B, C, D

A, C, D

A, B, C, D

C, D
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS ÉS értelmező
következtetés
Ez egy több részből álló feladat, és fontos megjegyezni, nem biztos, hogy az állítások igazak. Ezért a
feladatlap végén érdemes ezt megvizsgálni. Az ellenőrzésre feltétlenül szakítsunk időt!
A 10. b osztály néhány tanulója beszámolóra készül az acetilénből.
A vegyület nagy reakcióképessége kapcsán vita alakul ki. Azt tudják, hogy az acetilén cseppfolyós
állapotban nagy nyomás hatására robban, ezért a biztonságos tárolást, felhasználást az úgynevezett
dissou gáz teszi lehetővé, ami egy speciális keverék.
a) A nagybetűvel írt kijelentéspárok értelmezése után karikázd be az alattuk lévő állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentések igazak, és húzd át azokét, amelyek esetében
nem!
Ica szerint:
A DISSOU GÁZBAN ACETON VAGY KOVAFÖLD VAN, DE LEHET, HOGY MINDKETTŐ.
A)

Van benne kovaföld. Van benne aceton.

B)

Van benne kovaföld. Nincs benne aceton.

C)

Nincs benne kovaföld. Nincs benne aceton.

D)

Nincs benne kovaföld. Van benne aceton.

Béla véleménye:
HA A DISSOU GÁZBAN ACETON VAN, AKKOR NINCS BENNE ACETILÉN.
DE AZ BIZTOS, HOGY ACETILÉN VAN BENNE.
A)

Van benne aceton. Van benne acetilén.

B)

Van benne aceton. Nincs benne acetilén.

C)

Nincs benne aceton. Van benne acetilén.

D)

Nincs benne aceton. Nincs benne acetilén.

Mária azt mondja:
A DISSOU GÁZBAN Akkor és csak akkor NINCS aceton, ha NINCS benne kovaföld
SEM.
DE AZ BIZTOS, HOGY KOVAFÖLD VAN BENNE.
A)

Van benne kovaföld. Van benne aceton.

B)

Van benne kovaföld. Nincs benne aceton.

C)

Nincs benne kovaföld. Nincs benne aceton.

D)

Nincs benne kovaföld. Van benne aceton.

b) Melyikük mondott a valóságnak megfelelőt?
Nézz utána, és döntésedet a dissou gáz összetevőinek felsorolásával indokold! Megállapításaidat írd
a pontsorokra!
Összetevők: aceton, acetilén, kovaföld
Egyikük sem mondott igazat, de valamennyien mondtak részigazságokat.
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Összegző, játékos feladat, az elnevezések gyakorlására. Kérdezzünk rá, vajon az egyes szénatomszám
miért nem szerepel! Esetleg egy tetszőleges, magasabb szénatom szám esetén is végigmondathatjuk az
elnevezéseket.
A szénhidrogének elnevezésében szereplő végződések jó szójátékot kínálnak.
Írd be a hiányzó számokat és elnevezéseket a táblázatba!
Elnevezés
Szénatomok száma
Telített

Egy kettős kötést
tartalmazó

Háromszoros kötést
tartalmazó

2

etán

etén

etin

3

propán

propén

propin

4

bután

butén

butin

5

pentán

pentén

pentin

6

hexán

hexén

hexin

7

heptán

heptén

heptin

8

oktán

oktén

oktin

Általánosíts, és fogalmazd meg a pontsorra az elnevezésekre vonatkozó észrevételedet!
A telített vegyületek -án, ez egy kettőskötést tartalmazók -én, a háromszoros kötést tartalmazók pedig
-in végződést kapnak.
Írd a pontsorra mindegyik mellé a homológ sorok általános neveit!
Telített szénhidrogének:
Egy kettőskötést tartalmazó telítetlen szénhidrogének:
Háromszoros kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogének:

alkánok
alkének
alkinek
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5. egység
Aromás vegyületek
Az egység kicsit mechanikusabbnak tűnő feladatokat tartalmaz, de a rajzos megoldások valamelyest
nehezítik a munkát, ugyanakkor a vizuális memória által remélhetőleg biztosabb tudást segítenek elő.
Tanácsos feladatonként ellenőrizni a helyes megoldásokat.
A benzolt tárgyaló óra végén javasoljuk feldolgozni a feladatlapot. Az egység kicsit előremutat a
következő óra anyagához, de úgy véljük, ez nem jelent problémát.
Az aromás vegyületek nevüket kellemes, jó illatukról kapták. Összetételük és kémiai sajátságaik alapján az eddig megismert két nagy csoportba (telített, illetve telítetlen szénhidrogének) nem sorolhatók
be. Összegképletük alapján ugyanis a telítetlenek, kémiai reakcióik szerint pedig a telítettek közé illenének. Az aromások alapvegyülete a benzol, amely hat szénatomot és ugyanannyi hidrogénatomot
tartalmaz. A hidrogénatomok ebben a vegyületben is más atomokra, atomcsoportra cserélhetők, tehát
jellemző reakciójuk a szubsztitúció.
A benzolgyűrű felépítésének ábrázolására például az alábbi képleteket használjuk.

H
H

H
C

H

C
C

C

HC

CH

C

C

HC

CH

C

H

C
H

H

H
delokalizált
p-elektronsextett

Kekulé képlet

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A feladat egy kicsit nehéznek tűnhet, mert ez az egyik legnehezebb definíció. Miután az óra végén
oldják meg a feladatokat a tanulók, remélhetőleg sikeres lesz a munka. A zárt p-kötésrendszer és a sík
alakú kifejezések valószínűleg tanári magyarázatra szorulnak majd.
Egy régi tankönyv elázott lapjain az aromás vegyületekről olvasható a fenti bevezető szöveg. Az ilyen
típusú vegyületekre vonatkozó alapszabály azonban teljesen elmosódott.
Fogalmazd meg a felsorolt kifejezések, illetve szavak felhasználásával és írd a pontsorra, hogy mi az
aromás vegyület!
zárt
p-kötésrendszer

delokalizált
tartalmaz

sík alakú
anyagok

molekulákból álló
gyűrűsen

Aromás vegyületek azok a sík alakú molekulákból álló anyagok, amelyek gyűrűsen delokalizált zárt
p-kötésrendszert tartalmaznak.
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2. feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A feladatnál szóban érdemes esetleg folytatni az átkódolást. Például, hogy mi a helyzet etil stb. cso
port esetében. Természetesen a tanulók által felírt benzolszármazék-képletek bármely más konstitúciós
izomerje is jó megoldás, mint ezt például a tetrametil benzol is mutatja.
Figyeld meg a vegyületek képletét és elnevezését!
Képezz metil csoportokkal ugyanilyen szerkezetű molekulákat, és nevezd el őket!
Cl
klórbenzol

diklórbenzol

triklórbenzol

tetraklórbenzol

CH3

H

H

H

H

metilbenzol

H

H

H

H

H

H

Cl

CH3

H

H

Cl

Cl

dimetilbenzol

H

CH3

H

H

H

H

Cl

CH3

H

Cl

H

Cl

trimetilbenzol

H

CH3

H

CH3

H

H

Cl

CH3

H

Cl

H

Cl

tetrametilbenzol

H

CH3

H

CH3

Cl

CH3

Cl

CH3

H

H

Cl

pentaklórbenzol

CH3

pentametilbenzol
Cl

CH3

Cl

CH3

Cl

CH3

Cl

CH3

Cl

Cl

hexaklórbenzol

hexametilbenzol
Cl

Cl
Cl

CH3

CH3

CH3

CH3
CH3
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A benzolszármazékok elnevezésével kapcsolatos megfigyelésedet fogalmazd meg általánosságban is,
és írd a pontsorra!
A benzolszármazékok elnevezésénél a kapcsolódó atom vagy atomcsoport neve elé írjuk, hogy
mennyi van belőle, majd a végére írjuk a benzol szót.

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTálás
Ennél a feladatnál előfordulhat, hogy több megoldást is rajzolnak, de mint tudjuk, ezek csak látszólag
azok. Ténylegesen három megoldás van. Mielőtt tovább mennénk a feladat második részére, ezt
mindenképpen tisztázni kell. Elképzelhető, hogy a tanulók nem az alábbi sorrendben rajzolják fel az
izomereket, erre az elnevezéseknél nagyon ügyelni kell. Jó segítséget nyújthat az ellenőrzéshez egy
írásvetítő fólia vagy táblai rajz.
A xilol nevű benzolszármazék két metilcsoportot tartalmaz.
Hogyan helyezkedhet el a két metilcsoport egymáshoz képest?
Rajzzal válaszolj! A fennmaradó helyekre hidrogént rajzolj!
CH3
H

CH3
CH3

H

H

H

CH3
H

H

CH3

H

H

H

H

H

H

CH3

orto

meta

para

Fogalmazzátok meg tanárotokkal közösen egy-egy mondatban az elhelyezkedés lényegét, ha tudjuk,
hogy a para jelentése átellenes, az orto jelentése szomszédos, a meta jelentése pedig köztes!
Ennek alapján írd mindegyik rajzod alá, hogy milyen módon helyezkedik el a két metilcsoport!

4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Folytasd az állítások után következő mondatokat!
a) Ha a benzol egy hidrogénatomja helyén metilcsoport van, akkor a vegyületet toluolnak nevezzük.
Most a vegyületet nem nevezzük toluolnak, tehát egyik hidrogénatomja helyén sincs metilcsoport.
b) Ha egy hat szénatomból álló gyűrűs vegyületben nincsenek delokalizált elektronok, akkor az nem
benzol.
Ez a hat szénatomból álló gyűrűs vegyület benzol, tehát delokalizált elektronok vannak benne.
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSe
A gyűrűk száma és a szén-, illetve hidrogénatomok száma közötti összefüggés általánosítását (n db
gyűrűre vonatkoztatva) feladhatjuk szorgalmi feladatnak.
Aromás származékok nemcsak a benzolgyűrű szénatomjaihoz kapcsolódó hidrogénatomok lecserélésével, hanem több gyűrű összekapcsolódásával is képződhetnek.
Ezekben egy-egy szénatom több gyűrűnek is tagja lehet.
Tételezzük fel, hogy mindig egymás után kapcsolódnak a gyűrűk, és így két-két közös szénatom
van.
Folytasd az összegképletek sorozatát még 3 elemmel!

1 gyűrű

(benzol)

C6H6

2 gyűrű

(naftalin)

C10H8

3 gyűrű

(antracén vagy fenantrén)

C14 H10

4 gyűrű

(krizén)

C18H12

5 gyűrű

(pentacén)

C22H14

6 gyűrű

(hexacén)

C26H16

3. MODUL

heteroatomokat
tartalmazó
szerves vegyületek

A modul tartalma azokra a szerves vegyületekre vonatkozik, amelyekben heteroatom van, kivéve az
oxigéntartalmúakat, ezek a következő modul anyagát képezik.
Felépítésében olyan bontást alkalmaztunk, hogy szükség szerint az egységek sorrendje a tanmenet
szerint változtatható legyen.
A modul tartalma:

1.	Halogéntartalmú szerves vegyületek
2.	Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének
3. Aminok
4.	Nitrogéntartalmú heterociklusok
5. Amidok

Remélhetőleg sikerül beilleszteni a tananyagba, és kihasználni a feladatsorok adta lehetőségeket.
A feldolgozáshoz szükséges idő, egyéb javaslatok az egységek előtt vagy az egyes feladatoknál talál
hatók.
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

+

Descartes-szorzat képzése

+
+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+
+

+

+
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1. egység
Halogéntartalmú szerves vegyületek
Az egység viszonylag rövid idő alatt megoldható. Miután szinte csak ismétlő jellegű vagy könnyebben
megoldható feladatok vannak benne, érdemes itt is a páros vagy csoportos munkával próbálkozni.
Az előző modulokban már láthattuk, hogy a szénhidrogének egy vagy több, esetleg valamennyi hidrogénatomját lecserélhetjük például klóratomokra. A klór a halogénelemek közé tartozik, melyek a
periódusos rendszer VII. főcsoportjában találhatók.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ képzése
Az üres halmazzal együtt tizenhat megoldás van.
Egy vegyipari szakközépiskola 10. osztályos tanulóinak a kémiaversennyel kapcsolatosan a halogénekről kellett írniuk. Rövid volt az idő, ezért az ügyesebbek többről, a kevésbé ügyesek kevesebb
halogénről tudtak írni.
A halogénelemek megnevezése és vegyjelük felírása után írd be a téglalapokba, hogy milyen összeállításokban írhattak a gyerekek ezekről az elemekről!
Halogénelemek: fluor (F), klór (Cl), bróm (Br), jód (I)

F

Cl

Br

I

F, CI

F, Br

F, I

Cl, I

Cl, Br

Br, I

F, Cl, Br

Cl, Br, I

F, Br, I

F, Cl, I

F, Cl, Br, I

–
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A feladat kapcsán feleleveníthetjük a kilencedik osztályban tanultakat a molekulák polaritására vonat
kozóan.
„Attól, hogy egy molekulában poláris kötések vannak, még nem biztos, hogy az egész molekula poláris” – mondta Antal, de padtársa nem teljesen értette a dolgot, ezért tovább magyarázta.
EGY POLÁRIS KOVALENS KÖTÉSEKET TARTALMAZÓ MOLEKULA AKKOR ÉS CSAK AKKOR
APOLÁRIS, HA BENNE A KÖTÉSEK SZIMMETRIKUSAN HELYEZKEDNEK EL.
A nagybetűvel írt állítás alapján karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azokét, amelyek nem!
A)

A molekulában szimmetrikusak a poláris kötések, és a molekula poláris.

B)

A molekulában szimmetrikusak a poláris kötések, és a molekula apoláris.

C)

A molekulában nem szimmetrikusak a poláris kötések, és a molekula poláris.

D)

A molekulában nem szimmetrikusak a poláris kötések, és a molekula apoláris.

3.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZő osztályozás
Kémiai ismereteinek rendszerezése fontos Ábel számára. Hogy átlássa a dolgokat, szemléletes ábrákat
készít.
Írd be az ábra megfelelő helyére az alábbi fogalmakat!
halogénszármazékok

vegyületek
szerves vegyületek

vegyületek
szerves vegyületek
heteroatomos
szerves vegyületek

halogénszármazékok

heteroatomos szerves vegyületek
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
A feladat alapvetően lassabban haladóknak szól. Gyorsabban haladó, jobb képességű osztályokban
esetleg megkérhetjük a gyerekeket, hogy próbáljanak ők maguk ilyen jellegű feladatokat készíteni.
Anita sok mindent játékos feladatok segítségével tud megjegyezni. Például sokat segítenek neki a
következőhöz hasonló feladványok.
Írd az üres téglalapokba a felsoroltak közül odaillő fogalmat!
a)

polimerizáció

::

monomer

polimer

halogén

=

szubsztitúció

szénhidrogén

::

halogénszármazék

halogénszármazék

b)
szerves
vegyületek
elegyek

::

heteroatomos
vegyületek
összetett anyagok

=

kémiai elemek

kémiai elemek

::

halogének

vegyületek
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2. egység
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett
szénhidrogének
A halogénszármazékokkal foglalkozó egységben néhány konkrét vegyület is szóba kerül. A bevezető
szöveg tartalma is a mindennapi élethez való kapcsolódást igyekszik elősegíteni.
A feldolgozást egyénileg és az óra végén javasoljuk.
Ezek a vegyületek szenet, hidrogént és halogént tartalmaznak. A szénlánc típusa szerint ugyanúgy
csoportosíthatók, mint az alapszénhidrogének. A természetben nagyon ritkán fordulnak elő, szinte
mindegyik mesterséges termék.
Felhasználásuk igen széles körű, sok közöttük a jó oldószer, kitűnő műanyagok készíthetők néhányukból, vannak közöttük nagyon jó gyom-, rovar- és molyirtószerek, alkalmasak tűzoltásra, és van
olyan is, amelyiket altatásra használtak régen.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Mindenképpen beszéljük meg a gyerekekkel a két mondatlánc szakmai mondanivalóját, hiszen álta
lános következtetéseket is levonhatunk, illetve régebben tanult dolgokat is feleleveníthetünk a segítsé
gükkel. Több, a mindennapi életben fontos dolog is szóba kerülhet.
Folytasd a mondatokat!
a) A halogénezett szénhidrogének nem gyúlékony anyagok.
A nem gyúlékony anyagok tűzoltásra alkalmazhatók.
Tehát a halogénezett szénhidrogének tűzoltásra alkalmazhatók.
b) Ha halogénezünk egy szénhidrogént, akkor növekszik a molekulatömeg.
Ha növekszik a molekulatömeg, akkor növekszik a forráspont.
Tehát ha halogénezünk egy szénhidrogént, akkor növekszik a forráspont.
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS, kombináLÁS
A feladat két részből áll, ezeket egy ütemben is megoldhatják a gyerekek. Hívjuk fel a figyelmüket arra,
hogy ez alapvetően egy játékos feladat, és tudatosítsuk bennük, hogy a felírt képletekkel szimbolizált
vegyületek közül csak néhány létezik!
Beszéljük meg velük, hogy amint ezt jól tudják, az egyes indexet és együtthatót nem szoktuk kiírni, de
a feladat második részében most kivételesen írják oda. A megoldásban az áttekinthetőség érdekében
csak a bekarikázást végeztük el, ami nincs bekarikázva, az áthúzottnak tekintendő. Ha van elég időnk,
beszéljük meg a bekarikázott vegyületek elnevezéseit!
Feltételezzük, hogy egy molekulában összesen öt darab atom van. Szén, hidrogén, illetve klór lehet
benne. Milyen összeállításokat írhatunk fel, ha nem vesszük figyelembe, hogy kémiai szempontból
helyes-e az adott megoldás?
a) A z indexszámok beírásával jelöld, hogy milyen esetek fordulhatnak elő, ha mindhárom elem
szerepel a molekulában! Kivételesen az egyes számot is írd oda!
C

C

C

C

1

1

2

2

H

H

H

H

1

2

1

2

Cl

Cl

Cl

Cl

3

2

C

C

3

1

H

H

1

3

Cl

Cl

1

1

2

1

b) Írd fel az összes lehetséges megoldást, ha csak kétféle atom szerepelhet az összeállításban!
CCl4

CH4

HCl4

C2Cl3

C2 H 3

H 2Cl3

C3Cl 2

C3H 2

H3Cl 2

C4Cl

C4 H

H4Cl

c) Karikázd be mindkét feladatrészben azokat a vegyületeket, amelyek a vegyértékek figyelembevételével létrejöhetnek, és húzd át azokat, amelyek nem!
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTORok
Ezzel a feladattal azt szeretnénk tudatosítani, hogy nem csak a klórtartalmú vegyületeket nevezzük
halogénszármazéknak. Emlékeztethetjük a gyerekeket arra, hogy a halogénelemeket általánosan X-szel
is szoktuk jelölni. Hívjuk fel a figyelmüket arra is, hogy csak a kijelentés alapján értékeljék az állításo
kat!
„A régen altatásra is használt kloroform is halogénszármazék.”– írja egy tankönyv.
„Vajon melyik halogén lehet benne?”– kérdezte Zsóka vegyész nagypapájától, aki az alábbi mondattal
felelt:
A KLOROFORM OLYAN HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉN, AMIBEN KLÓR VAN.
A nagybetűvel írt kijelentés alapján karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a kijelentésből! Húzd át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden halogénezett szénhidrogénben van klór.

B)

Van olyan halogénezett szénhidrogén, amiben van klór.

C)

Nincs olyan halogénezett szénhidrogén, amiben van klór.

D)

Van olyan halogénezett szénhidrogén, amiben nincs klór.

E)

Egyetlen halogénezett szénhidrogénben sincs klór.

F)

Nincs olyan halogénezett szénhidrogén, amiben nincs klór.

Van-e olyan állítás, ami nem következik ugyan a kijelentésből, de önmagában igaz?
Ha igen, annak betűjelét írd a pontsorra! D)

4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott szavak és kifejezések segítségével fogalmazd meg és írd a pontsorra, mi az elimináció!
(Az elimináció az addícióval ellentétes folyamat!)
kilépése

kisebb molekula

alakul

nagyobb molekula

új molekula

kémiai változás

Az elimináció az a kémiai változás, amelyben egy nagyobb molekula egy kisebb molekula kilépése
közben alakul új molekulává.
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3. egység
Aminok
Az aminok olyan nitrogéntartalmú szerves vegyületek, amelyeket az ammóniából (NH3) származtathatunk.
A hidrogénatomok helyére kerülő szénhidrogénláncok lehetnek azonosak, de különbözőek is.
Aszerint, hogy hány szénhidrogéncsoport van a molekulában, háromféle amint különböztetünk
meg.
Elsőrendű vagy primer amin, ha egy csoport van a molekulában; másodrendű vagy szekunder amin,
ha két csoport van a molekulában; és harmadrendű vagy tercier amin, ha három csoport van a molekulában.

1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSe
A fenti szöveg alapos elolvasása után figyeld meg, és folytasd az alábbi sort a metilcsoport kémiai
jelének (–CH3) felhasználásával!

primer

szekunder

Írd az ábrák alatti pontsorra, hogy hányadrendű aminról van szó!

tercier
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Folytasd a mondatokat!
a) Az aminok hidrogénion felvételére képes anyagok, vizes oldatuk lúgos kémhatású.
Ha egy anyag vizes oldata lúgos kémhatású, akkor az bázis.
Tehát az aminok bázisok.
b) A fehérjék bomlásakor keletkező anyagok bonyolultabb aminok.
A bonyolultabb aminok rossz szagú vegyületek.
Tehát a fehérjék bomlásakor keletkező anyagok rossz szagú vegyületek.
* c) Ha egy vegyület két aminocsoportot tartalmaz, akkor ennek a nevében meg kell jelennie.
Ha ennek a nevében meg kell jelennie, akkor a csoport neve elé „di” szócskát kell tenni.
Tehát ha egy vegyület két aminocsoportot tartalmaz, akkor a csoport neve elé „di” szócskát kell
tenni.
* d) A magasabb rendű aminok kevesebb hidrogénhidat tartalmaznak.
A kevesebb hidrogénhidat tartalmazó anyagok olvadáspontja alacsonyabb.
Tehát a magasabb rendű aminok olvadáspontja alacsonyabb.

3.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképző osztályozás
Az anilin olyan amin, amelyben az ammónia egyik hidrogénjének helyén a benzolból származtatható
fenilcsoport van. Tudományos neve amino-benzol vagy fenil-amin.
A megadott szavakat, kifejezéseket helyezd el az ábra megfelelő részében!
molekulák

amin molekulák

kémiai részecskék

nitrogéntartalmú szerves molekulák

anilin molekula

szerves molekulák
kémiai részecskék
molekulák
szerves molekulák
nitrogéntartalmú szerves molekulák
amin molekulák
anilin molekulák
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ képzése
Ismét egy jó lehetőség az ismétlésre, a szénláncok általános jelölésére vonatkozóan. Érdemes észre
vetetni a tanulókkal, hogy az elemszám eggyel való csökkentése radikálisan csökkenti a lehetőségek
számát. Négy elem esetében tizenhat megoldás lehetséges, három elem esetében már csak nyolc.
Ebben a feladatban tehát az üres halmazzal együtt nyolc megoldás van. Ha szükségesnek látjuk, először
rajzoltassuk fel a táblára egy tanulóval a feladatban megadott csoportok képletét!
Kémiaórán arról volt szó, hogy egy aminban lehet aromás (pl. fenil), telített (pl. etil) és telítetlen (pl.
vinil) csoport, sőt ezek közül akár több is egyszerre.
Tanárotok segítségével rajzoljátok fel a példaként említett három csoport kémiai jelét!

CH3 –CH 2 –

CH 2=CH–

Rajzold fel a lehetőségeket az előző mondatban megnevezett csoportok kémiai jeleinek használatával
úgy, hogy a több csoportot tartalmazó aminok esetében a csoportok különbözőek legyenek!

primer aminok

szekunder aminok

tercier amin
Írd az ábráid mellé, hogy melyik hányadrendű amin!
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4. egység
Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek
ennek az egységnek a feldolgozását óra végén javasoljuk, miután a gyerekek már találkoztak ezekkel a
fura nevű vegyületekkel. A feladatok a megszerzett ismereteket célozzák elmélyíteni, valamint az álta
lános dolgokból való következtetést szeretnék ismét segíteni.
Ezek olyan gyűrűs vegyületek, amelyek gyűrűiben a szénatomok mellett nitrogénatomok is megtalálhatók. A nitrogéntartalmú heterociklusok biológiai jelentősége igen nagy, mint például az ábrán
látható vegyületé, a tetrapirrolé, mely a klorofill, illetve a hemoglobin alkotója.

N
N

H
H

N

N

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott szavak, kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, hogy mik a heterociklusos vegyületek!
szén

gyűrű felépítése
részt vesz

más atom
anyagok

A heterociklusos vegyületek azok az anyagok, amelyekben a gyűrű felépítésében a szénen kívül más
atom is részt vesz.
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2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A purin a természetben szabad állapotban nem fordul elő, de nagyon sok vegyület alapvázát képezi.
Ezeknek a vegyületeknek egy csoportját alkotják az alkaloidok.
A purin egy pirimidin és egy imidazol gyűrű „összeolvadásával”, két szénatom közössé válásával
keletkezik.
Figyeld meg a példát, és egészítsd ki a másik két sort!
pirimidin

C4 H4 N2

4 • 12 + 4 • 1 + 2 • 14 = 80

imidazol

C3H4 N2

3 • 12 + 4 • 1 + 2 • 14 = 68

purin

C5H4 N4

5 • 12 + 4 • 1 + 4 • 14 = 120

Írd fel általános indexekkel is a számítás módját!
Általánosságban:

CnHmNk

n • 12 + m • 1 + k • 14

Milyen mennyiségeket számoltunk ki? Válaszodat írd a pontsorra!
A relatív molekulatömegeket számoltuk ki.

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A negyedik feladat a felzárkóztatást, ismétlést segíti.
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) A heteroatomként beépülő nitrogén vagy bázikus, vagy savas jellegű.
A pirimidinben lévő nitrogén nem savas, tehát bázikus jellegű.
b) A két nitrogénatomot tartalmazó gyűrűben a nitrogén lehet kétféle jellegű, de egyforma is.
Az imidazol két nitrogénje nem egyforma, tehát kétféle jellegű.
* c) A nitrogéntartalmú heterociklusok tartalmazhatnak öttagú vagy hattagú gyűrűt.
A pirrol nem hattagú gyűrűt tartalmazó heterociklus, tehát öttagú gyűrűt tartalmaz.
* d) A két gyűrűből álló heterociklusokban a két gyűrű lehet különböző, de egyforma is.
A purinban a két gyűrű nem egyforma, tehát különböző.
* e) Az általunk megismert gyűrűkbe vagy egy nitrogén épült be, vagy kettő.
A piridinben nem két nitrogén van, tehát egy (nitrogén épült be).
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT képzése
A feladat összetettebb, mint eddigi társai. Három halmaz elemei között kell a tanulóknak kapcsolatot
teremteni. Ha úgy látjuk, hogy másképp nem megy, érintőlegesen hívjuk fel erre a figyelmet. A feladat
második részének megoldása ezek után már biztosan könnyebb lesz.
A gyűrűbe beépülő leggyakoribb atomok a nitrogén, az oxigén, a kén és a foszfor.
Legfontosabbak a nitrogént tartalmazó aromás heterociklusok. Ezek közül 10. osztályban az öt legfontosabb vegyülettel ismerkedünk meg.
Tudjuk, hogy ezek az anyagok lehetnek 1 vagy 2 gyűrűsek, illetve a gyűrűben 5 vagy 6 atomot tartalmazó vegyületek. Gondoljuk át, hogy elvileg milyen összeállítások lehetségesek!
Az alábbi jelölések segítségével készítsd el az összes lehetséges összeállítást! Az összeállításokat a
hatszögletű gyűrűkbe írd!
Anyagok jelölése
Gyűrűk száma
			
A
1
B
2
C
D
E
1
A

A gyűrűt alkotó
atomok száma
5
3

2
5

A

1
5

A

2
6

A

1
6

B

5

imidazol
2
B

1
5

B

2
6

B

1
6

C

piridin
1
C

C

5

1
6

C

5

pirrol

2
6

2

D

2
5

D

1
5

D

6

pirimidin
2
D

1
6

E

2
5

E

1
5

E

2
6

E

6
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Az összegképletek sok mindenről árulkodnak, minőségi és mennyiségi jelentésük is van.
Az összegképletek segítségével karikázd be a helyes összeállításokat, ha az A, B, C, D, E betűk az
alábbi vegyületeket jelentik! Írd a bekarikázott összeállítások alá a vegyület nevét is!
A – imidazol C3H4 N2
B – piridin

C5H 5N

C – pirrol

C4 H 5N

D – pirimidin C4 H4 N2
E – purin

C5H 5N4

Ha van olyan vegyület, amelyhez nem találtál megfelelő összeállítást, írd a nevét és indoklásodat a
pontsorra!
A purin, mert az egy öt- és egy hattagú gyűrű „összeolvadásával” jelölhető. Ilyen összeállítást pedig
az adott paramétereknek megfelelően nem tudunk felírni.
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5. egyséG
Amidok
Az egységben még nem lesz szó igazán a fehérjékről, csak az amidokról, illetve az eddig megismert
nitrogéntartalmú vegyületekről. Négy viszonylag rövid feladat zárja le ezt a fejezetet.
Az amidok összetett funkciós csoportot tartalmazó heteroatomos szerves vegyületek.
Az amidcsoportban egy szénatomhoz kettős kötéssel kapcsolódik egy oxigénatom, valamint egyszeres kötéssel egy nitrogénatom.
Az amidoknál is megkülönböztetünk első-, másod-, illetve harmadrendű amidot.

1.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – analógiák képzése
Ha van egy kis idő, kitérhetünk a folyamat sav-bázis jellegére, melynek első lépéseként ammónium-kar
boxilát típusú vegyület keletkezik, második lépésben pedig hevítés hatására víz eliminálódik, miközben
kialakul az amid.
Elviekben az amidokat szerves savak és aminok reakciójából származtatjuk.
A gyakorlati élet más eljárást tesz szükségessé, de most vizsgáljuk meg az elméleti utat!
A mintapéldák alapján fejezd be a megkezdett szóegyenleteket!
metánsav + ammónia  metán-amid + víz
etánsav

+ ammónia  etán-amid

+ víz

propánsav + ammónia  propán-amid + víz

Általánosíts!
alkánsav + ammónia  alkán-amid + víz
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A feladat előremutat a fehérjék témakörhöz. Attól függően, hogy a helyén hagytuk-e ezt az egységet,
vagy áttelepítettük a fehérjék elé, utalhatunk erre. Miután a gyerekek még nem ismerik a peptidcso
port szót, csak a kijelentésre tudnak hagyatkozni. A C) mint jó megoldás fejtörést okozhat nekik, de a
kijelentésből ez következik. Esetleg kitérhetünk még arra is, hogy a D) ugyan a kijelentésnek nem felel
meg, de kémiailag igaz, hiszen például a formamid vagy acetamid funkciós csoportjában is megtalál
hatók az organogén elemek.
Az ábrának a feladatmegoldás szempontjából nincs jelentősége, vizuálisan szeretné segíteni az amidok
fő összetevőinek rögzülését.
Gizi nagyon jó biokémiából, és azt állítja, hogy:
Egy funkciós csoport akkor és csak akkor peptidcsoport, ha mindegyik organogén elem megtalálható benne.
A nagybetűkkel írt kijelentés alapján karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, melyek megfelelnek, és húzd át azokét, amelynek nem felelnek meg ennek az állításnak!
A)

A funkciós csoport peptidcsoport, és benne nem található meg mindegyik organogén elem.

B)

A funkciós csoport peptidcsoport, és benne megtalálható mindegyik organogén elem.

C) 	A funkciós csoport nem peptidcsoport, és benne nem található meg mindegyik organogén
elem.
D)

A funkciós csoport nem peptidcsoport, és benne megtalálható mindegyik organogén elem.

C
H

O

N
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ képzése
A feladat egy kis áttekintésre ad lehetőséget a nitrogéntartalmú szerves vegyületekkel kapcsolatban.
A feladat egyértelmű, nincs szükség tanári segítségre.
Eddigi tanulmányaink során a nitrogén jelenlétét egy szerves vegyületben négyféle módon ismertük
meg.
aminok
amidok
peptidek
heterociklusok

–M
–D
–P
–H

Milyen lehetőségek vannak, ha egy vegyületről csak annyit tudunk, hogy nitrogéntartalmú, de nem
tudjuk, hogy hány nitrogéntartalmú csoportot tartalmaz, de az biztos, hogy egyféléből legfeljebb
egyet?
A csoportokhoz tartozó betűk felhasználásával írd fel az összes lehetséges megoldást a „füzetlapokra”!

M

D

P

H

M, D

M, P

M, H

D, H

M, D, P

D, P, H

M, P, H

M, D, H

M, D, P, H

P, H

D, P
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Ebben a feladatban nehézséget a fogalmak viszonylagos sokfélesége okozhat. Ismét az alá- és melléren
delés esetét, illetve az osztályozás szempontját érdemes kiemelni.
A karbamid kettős amid, a szénsav diamidja. A fehérje-anyagcsere terméke, fehér, szilárd, vízben
oldódó szerves vegyület.
Felhasználása sokrétű: többek között utak fagymentesítésére, műanyaggyártásra stb. használják.
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával töltsd ki az ábrát, rendszerezd tudásod!
karbamid

heteroatomos vegyületek

nitrogéntartalmú vegyületek

amidok

szerves vegyületek
szénhidrogének

halogéntartalmú vegyületek

szerves vegyületek

szénhidrogének

heteroatomos
vegyületek

hidrogéntartalmú
vegyületek

nitrogéntartalmú
vegyületek

amidok

karbamid

4. MODUL

oxigéntartalmú
szerves vegyületek

A negyedik modulban az egyfunkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek témakörén belül az oxi
géntartalmú alkoholokkal, éterekkel, aldehidekkel és ketonokkal foglalkozó feladatokat találhatunk. Az
összetett funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek témakörében a karbonsavakkal és észterekkel
kapcsolatosan találhatunk fejlesztő feladatokat.
Az egységekben előforduló fogalmak a forgalomban lévő tankönyvekhez készült tanmenetjavasla
toknak megfelelően követik egymást, óráról órára alkalmazhatók. Ettől függetlenül, ha szükséges, át is
csoportosíthatók, ezért mindenképpen érdemes a munka megkezdése előtt átnézni az egyes egysé
geket és tartalmukat!
Az egységek címei:
1. Alkoholok, fenolok, éterek
		
2. Etanol
		
3. Aldehidek, ketonok
		
4. Karbonsavak
5. Észterek
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

+

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+
+

Descartes-szorzat képzése

+
+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés
Előrelépő következtetés

+

Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+
+

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
+
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1. egység
Alkoholok, fenolok, éterek
Ebben az egységben a témakörben található alapfogalmak megismerése után alkalmazható feladatokat
találunk, amelyek a rendszerezést szolgálják. A feladatok másik része a tankönyveken túl tudománytör
téneti érdekességeket és gyakorlati alkalmazásokat is tartalmaz. Beilleszthetjük a feladatokat az új anya
got feldolgozó óra végére, vagy a következő tanítási óra első részében differenciált foglalkoztatásban
alkalmazhatjuk.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A feladat egy kis kitekintést tesz lehetővé a tudománytörténetbe, az alkoholtartalmú italok előállítási
és alkalmazási témakörben. A szövegértés gyakoroltatása mellett aláhúzással emeltessük ki a később
felsorolt fogalmakat.
A sumérok kb. 5000 évvel ezelőtt tettek említést az alkoholról, amit ők sör formájában fogyasztottak.
Az egyiptomi Szakkarából származó relief (l. alább) Kr. e. 2500 körül bemutatja a sörkészítés folyamatát. Az alkoholt végül a rómaiak kezdték alkalmazni a gyógyászatban, például járványok leküzdésére. A hagyomány szerint Caesar katonáinak minden nap meg kellett inniuk egy liter bort. A késő
középkorban kezdték desztillálni az alkoholkészítményeket, hogy még nagyobb alkoholtartalmú ita
lokhoz jussanak. Salernóban a XI. században már ezzel a módszerrel jutottak 40–50%-os alkoholhoz.
A középkorban „aqua vitae”-ként (élet vize) emlegették, mert azt hitték, hogy gyógyszer a rettegett
pestis ellen. Az alkohol neve az arab nyelvből származik, ahol azt jelenti: „ami a legfinomabb”. Más
vélekedés szerint „al-Kohlu” szóból ered, ami először ásványi anyagot, később a bor „lényegét” jelölte.
Az etilalkohol összetételét elsőként 1808-ban Saussure következtette ki. (Marco Rauland: Az érzelmek
kémiája, Gladiátor Kk. 2004. 166. o., Gaál Ernő: A sör, Gondolat Kiadó, 1988. 18. o; Balázs Lóránt: Kémiatörténeti
ABC Tankönyvkiadó, 1981. 108. o.)
A szöveg értelmezése után írjátok be az alábbi kifejezéseket időrendi sorrendben az alábbi üres
helyekre!
Szakkara
Sumérok

Sumérok
Szakkara

Saussure
Caesar

Salerno
Salerno

Caesar
Saussure
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A következő feladatban az oxigéntartalmú vegyületekben előforduló funkciós csoportok egyik lehetsé
ges csoportosítására vonatkozó összefoglaló szövegből kell a felosztást elvégezni, és az egyes vegyület
csoportok neveit elhelyezni a megadott sémába.
Az oxigéntartalmú szénvegyületek egy-egy molekulájában szénatomon és hidrogénatomon kívül
legalább egy oxigénatom is található. A tulajdonságukat meghatározó funkciós csoport tartalmazhat
egy oxigénatomot , mint pl. az éterek, alkoholok, aldehidek és ketonok vegyületeiben, és tartalmazhat
két oxigénatomot , mint a karbonsavakban és az észterekben. A tulajdonságot meghatározó csoport
oxigénjéhez hidrogénatom is kapcsolódhat , mint az alkoholok, aldehidek és karbonsavak molekuláiban.
a) K
 eretezd be a fenti szövegben az oxigéntartalmú szénvegyületek csoportosításának szempontjait,
és húzd alá a vegyülettípusokat!
b) T
 öltsd ki az alábbi ábrát! Írd be az aláhúzott vegyületcsoportok és a felosztás bekeretezett szempont
jainak a nevét, miután tanároddal ellenőriztétek a feladat első részének megoldását!
Az ábrába elhelyezendő szavak, kifejezések:
egy oxigénatomot tartalmaz, az oxigénhez H-atom is kapcsolódik, két oxigénatomot tartalmaz,
éterek, alkoholok, aldehidek, ketonok, karbonsavak, észterek

Egy oxigénatomot tartalmaz

Az oxigénhez H-atom is
kapcsolódik

Két oxigénatomot tartalmaz

éterek
CH3 —O—CH3

észterek

alkoholok
CH3 —CH 2 —OH

karbonsavak
CH3 —CH 2 —COOH

aldehidek
CH3 —COH
ketonok
CH3 —CO—CH3

Gyakoroltatásra ajánljuk a következő feladatot.
c) H
 elyezd el az előbb már használt ábrába az alábbi vegyületek egyszerűsített konstitúciós képletét
is! A funkciós csoportokat kiemelve láthatod.
CH3 –CH 2 –OH

CH3 –COH
CH3 –CH 2 –COOH

CH3 –CO–CH3
CH3 –O–CH3
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A feladat a sörkészítés munkafázisait mutatja be képek segítségével. A rajzokon található eszközök
képeinek bemutatásával segíthetünk az egyes munkafolyamatok felismerésében. A feladat nehézsége
miatt érdemes csoportos munkában elvégeztetni.
Ti (Kr. e. 2480–2350) nagy kiterjedésű birtokok tulajdonosa volt az egyiptomi 5. dinasztia korában.
Sírjában egy háromsávos, lapos relief mutatja be a sörkészítés lépéseit. Segítségül itt néhány felvétel
látható a kairói múzeumból.

sörtészta gyúrása

söröskorsó tisztítása

szűrőkosár

Forrás: Gaál Ernő: A sör, Gondolat, Bp., 1988

A feliratok alapján a munkafázisok időrendi felsorolása a következő:
1.

Nagylyukú szitán a gabonaszemek közül a durvább szennyeződések eltávolítása.

2.

A tisztított csíráztatott gabona lisztté örlése.

3.

Víz hozzáadásával sörtészta gyúrása.

4.

A sörtészta átpasszírozása, szűrése, színsörlé nyerése.

5.

A sörlé főzése.

6.

A söröskorsók belsejének agyaggal való kikenése, majd sörrel való megtöltése.
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A

B

D

C

E

F

Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit a kifejezések előtt álló számokkal!
képek

munkafázisok

A

4.

B

5.

C

2.

D

1.

E

3.

F

6.
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4.	feladat
	Kombinatív képesség – ÖSSZES RÉSZHALMAZ képzése
A feladat az alkoholok csoportosításához kapcsolódik ugyan, de annak kémiai értelmezése nélkül is
elvégeztethető.
Az alkoholokat többféle módon lehet csoportosítani.
A hidoxilcsoportok száma alapján lehetnek az alkoholok egy-, két- és többértékűek. Csoportosíthatjuk
a hidroxilcsoporthoz kapcsolódó szénatom rendűsége alapján és a szénhidrogéncsoport szerkezete
alapján.
Kémia szakkörön különböző alkoholfajtákat vizsgáltak a tanulók. A csoportok vállalhatták egy, kettő
vagy mindhárom csoportosítási szempont szerinti vizsgálatát az általuk kiválasztott alkoholnak.
Sorold fel az összes lehetőséget! Használd az alábbi jelöléseket!
É – értékűség

É

R

R – rendűség

Sz

É, R

Sz – szerkezet

R, Sz

É, Sz

É, R, Sz

5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A feladat a lassabban haladó tanulóknak ajánlott, a motiváltabb tanulók magyarázataikkal, kiegészíté
seikkel segíthetik az eredeti feladatot megoldó társaikat.
A fenolok és az éterek gyakorlati felhasználása nagyon sokrétű. A fenol volt az első fertőtlenítésre
használt vegyület, a dietil-étert pedig már 1540-ben Cordus előállította, és az orvosi gyógyászatban
altatószerként használták.
Folytasd a mondatokat!
a) Ha a vízben fenolt oldunk fel, akkor a fenol protont ad át a vízmolekuláknak.
Ha a fenol protont ad át a vízmolekuláknak, akkor megnő a vízben az oxóniumion (H3O+) koncentrációja.
Ha megnő a vízben az oxóniumion (H3O+) koncentrációja, akkor az oldat savas lesz.
Tehát ha vízben fenolt oldunk fel, akkor az oldat savas lesz.
b) Az 1,4-dioxán az éterek csoportjába tartozik, tehát –C–O– kötés található a molekulában.
Ha –C–O– kötés van a molekulában, akkor a kötés poláris.
Ha poláris kötés van a molekulában (mint pl. az 1,4-dioxánban), akkor a molekula kismértékben
poláris.
Tehát az 1,4-dioxán molekulája kismértékben poláris.

tanári útmutató

4. modul • OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

87

2. egység
Etanol
Az egység feladatait a legismertebb alkohol, az etil-alkohol vagy etanol tulajdonságainak megismerése
után lehet beilleszteni az órai munkába. A feladatok sorrendje az igényeknek megfelelően megváltoz
tatható.

1. Feladat
	Rendszerező képesség – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
Az első feladat a szénvegyületek eddig már megismert csoportosítási lehetőségét alkalmazza, és segít
az eddig megtanultak rendszerébe beilleszteni a most megismert vegyületet, az etanolt.
Az etanol vagy régies nevén etilalkohol az egy oxigénatomot tartalmazó szénvegyületek családján
belül a hidroxivegyületek közé tartozik. Két szénatomot és öt hidrogénatomot tartalmaz a hidroxilcsoporton kívül. A szénatomok telített kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Már ősidők óta ismerte és
gyümölcsök erjesztésével állította elő az ember. Vízzel korlátlanul elegyedő, apoláros anyagokat is jól
oldó oldószer, sejtölő hatása miatt fertőtlenítésre használják.
Helyezd el az alábbi fogalmakat az alábbi ábra megfelelő részében!
alkohol

vegyület

szerves vegyület

nyíltláncú
telített alkohol

etanol

oxigéntartalmú vegyület

vegyület
szerves vegyület
oxigéntartalmú vegyület
hidroxivegyület
alkohol
nyíltláncú
telített alkohol

etanol

hidroxivegyület
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2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSe
A feladathoz kapcsolódó kísérlet a legtöbb tankönyvben szerepel, ha a tanulók ismerik, akkor elég
rá hivatkozni, vagy a feladatot a kísérleti alkalomhoz kapcsolni. Ha erre nincs lehetőség, akkor a hét
köznapi tapasztalat (éttermek, filmek stb.) is feleleveníthető.
Végezzük el a következő kísérletet!
Tartsunk égő gyufát óraüvegre öntött 96%-os etanol fölé! Ismételjük meg a kísérletet porcukorra öntött
alkohollal is! Beszéljétek meg, és írd a pontsorra a tapasztalatokat!
A gyufa belobbantja az alkohol gőzét, a meggyújtott etanol kékes lánggal elég. A reakció során hőfejlődés tapasztalható.
A második kísérletben a fejlődő hő a cukrot karamellizálja („égetett cukor”). Az alkohol pedig széndioxiddá és vízzé ég el.
a) Az első három reakció mintájára fejezd be az alkoholok égését leíró egyenleteket!
C2H 5 -OH + 3 O2

 2 CO2 + 3 H 2O

C3H7-OH + 4,5 O2

 3 CO2 + 4 H 2O

C4 H9 -OH + O2

 4 CO2 + 5 H 2O

C8H17-OH + 12 O2

 8 CO2 + 9 H 2O

C11H 23 -OH + 16,5 O2  11 CO2 + 12 H 2O
b) Írd le, hogy milyen szabályszerűséget fedezel fel az egymást követő reakcióegyenletekben!
Az alkoholok oxidációját leíró egyenletekben ugyanannyi szén-dioxid molekula képződik, mint az
alkoholmolekulában lévő szénatomok száma, a vízmolekulák száma pedig az alkoholokban található
hidrogénatomok számának a felével egyezik meg.

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – descartes-szorzat képzése
A feladat az etanol és a víz már megismert fizikai tulajdonságainak összehasonlítására épül. A tanulók
figyelmét teszi próbára, azt fejleszti.
Bepiszkolódott az abrosz, nem tudjuk, hogy milyen anyag szennyezte be. Szeretnénk kitisztítani az
otthon található anyagokkal, de csak vizet és etanolt találtunk. El kell döntenünk, hogy a tulajdonságaik alapján melyiket használjuk. Összepárosítjuk a vegyületeket és tulajdonságokat, hogy megtaláljuk a megfelelőt.
a) Írd fel a két vegyület összegképletét!
víz

H 2O

etanol

C2H6O
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b) Képezd az összes lehetséges párost a képletek és a felsorolt tulajdonságok felhasználásával!
Tulajdonságok:
folyadék
gyúlékony
zsíroldó

H 2O

folyadék

C2H 5 –OH

folyadék

H 2O

zsíroldó

C2H 5 –OH

zsíroldó

H 2O

gyúlékony

C2H 5 –OH

gyúlékony

c) A
 helytelen vegyülettulajdonság-párokat húzd át, a helyesek közül karikázd be azokat, amelyek
mindkét vegyületnél közösek!
d) A
 z abroszt egy zsíroldó folyadékkal sikerült megtisztítani. Írd a pontsorra, melyiket használtuk a
két otthon található vegyület közül!
Az etanolt használtuk.
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELŐRELÉPŐ KÖVETKEZTETÉS,
VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Az etanolt vagy etil-alkoholt több formában és koncentrációban már régóta fogyasztja az ember. A feladat az alkohol emberre gyakorolt hatásával foglalkozik. A feladatot a tanulók egyedül is megoldhatják,
de utána érdemes kitérnünk a gyakorlati élettel való tapasztalatok összegzésére.
Az etilalkohol (bor, sör, pálinka stb.) elfogyasztása után a gyomron és a vékonybélen keresztül jut el
a vérerekbe, majd onnan a májba, ahol egy része lebomlik. A többi része a vérárammal a különböző
szervekhez, így az agyba is elkerül. Az itt található idegsejtek kapcsolattartását az alkohol koncentrációjának növekedésével igen jelentősen befolyásolja (először növeli, majd csökkenti).

a fogyasztott alkohol két fajtája
Forrás: office.microsoft.com/clipart

0,25 ezrelékig (0,25 ezred, vagyis 0,00025 mg/l a vér 0,25 ezrelékét jelenti) az alkohol aktiválja az agy
idegsejtjeit azáltal, hogy serkenti az agyfunkciókat.
0,8–1,0 ezrelék közötti véralkoholszint esetén reakciókészségünk kb. 35%-kal csökken, látómezőnk
pedig kb. 25%-kal szűkebbé válik.
Ha az alkoholszint az 1,0 ezreléket túllépi, beszéd- és koncentrációzavarok lépnek fel.
Ha az alkoholszint 3,0 ezrelék fölé emelkedik, akkor a test létfontosságú funkciói megbénulhatnak.
Az előző szemelvény alapos áttanulmányozása és megbeszélése után egészítsd ki az alábbi mondatokat!
a) Ha a véralkohol szintje 0,25 ezreléknél kisebb, akkor az alkohol aktiválja az agy idegsejtjeit, és az
agyfunkciókat serkenti.
b) Ha a koncentrációzavarok alkohol fogyasztása közben még nem léptek fel, akkor a véralkohol szintje
az 1,0 ezreléket még nem lépte át.
c) Ha beszédzavar már tapasztalható az alkohol fogyasztásakor, de a létfontosságú funkciók még
működnek, akkor az alkoholszint 1,0 és 3,0 ezrelék közé esik.
d) Ha a véralkohol szintje 0,8 és 1,0 ezrelék közé esik, akkor a látómező 25%-kal szűkebbé válik.
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3. egység
Aldehidek, ketonok
Az egység feladatai az aldehidek elnevezésének, homológ sorának és legfontosabb kémiai tulajdon
ságainak ismereteihez kapcsolódnak. Segíti az aldehidek és ketonok közötti különbség és hasonlóság
értelmezését. A feladatok sorrendje az igényeknek megfelelően megváltoztatható.

1.	feladat
rendszerező képesség – felosztás
Helyezd el az alábbi fogalmakat az ábra megfelelő helyére!
B – benzaldehid
P – propanal
E – etanal
PE – propenal

A – aceton
C – ciklopentán-1-on
T – tesztoszteron

aldehidek

ketonok

B
aromás
P
E
telített

PE
telítetlen

A
C
T

Nevezd el a halmazokat! Írd a halmazok nevét a körök feletti üres mezőbe!
Az aldehidek felosztása a formil-csoportot hordozó szénhidrogén alapján történt, telített aldehidek,
telítetlen aldehidek és aromás aldehidek csoportjára.
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Az aldehidek és a ketonok olyan oxovegyületek, amelyek molekuláiban az oxocsoport az aldehidekben a láncvégi, a ketonoknál pedig a láncközi szénatomhoz kapcsolódik.
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) A z oxocsoport vagy láncvégi, vagy láncközi szénatomhoz kapcsolódhat.
A z acetonban az oxocsoport nem láncvégi szénatomhoz kapcsolódik, tehát láncközi szénatomhoz
kapcsolódik.
b) A z aldehidek az alkoholok oxidációjával vagy a karbonsavak redukciójával állíthatók elő.
A formaldehidet nem karbonsav redukciójával állíthatjuk elő, tehát alkohol oxidációjával nyerhető.

3.	feladat
kombinatív képesség – variálás
Peti olvasta az interneten, hogy Fehling, német kémikus a 19. század közepén fedezte fel a formilcsoport kimutatására alkalmas, azóta róla elnevezett reakciót. Úgy döntött, hogy maga is kipróbálja
a kísérletet, és a vizeletében található formil-csoportot tartalmazó cukrot így mutatja ki, de nem
emlékezett pontosan az egymást követő lépések sorrendjére.
Írd be az alábbi táblázatba, milyen sorrendben végezhető el a kísérlet! Az egyes lépéseket jelöld az
előttük álló betűkkel!
A – melegítés
B – csapadékképződés
C – formalin hozzáadása

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

A

B

C

A

C

B

B

A

C

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

B

C

A

C

B

A

C

A

B

Karikázd be a szerinted helyes sorrendet jelölő cellát!

tanári útmutató

4. modul • OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

93

4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSe
Az aldehidek homológ sort alkotnak, a sor első tagja a formaldehid.
a) Írd le a pontsorra az alábbi képletek és elnevezések alapján a homológ sor ötödik és nyolcadik tagját!
Nevezd el a vegyületeket! A szénhidrogének homológ sorának táblázatát használhatod.
H–COH

metanal

a metán aldehidje

H–CH 2 –COH

etanal

az etán aldehidje

H–CH 2 –CH 2 –COH

propanal

a propán aldehidje

H–CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –COH

pentanal

H–CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –COH

oktanal

b) Írd le az elnevezés és a szerkezet leírásának a szabályait!
A vegyületek elnevezésekor az alapszénhidrogén neve után -al végződést teszünk. A felrajzoláskor az
aldehidek homológ sorának egymást követő tagjai egy –CH 2 -csoportban különböznek egymástól, a
lánc végén mindig COH-csoport található.
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
Írd az üres téglalapokba a megfelelő szót!
a)

::

metanol

metanal

=

propanol

::

propanal

::

metánsav

Találd meg és írd az üres téglalapba a megadott szavak közül a megfelelőt!
b)

::

aceton

etánsav

propanon

=

ecetsav

hangyasav

vajsav

metánsav

c)
bután-2-ol

::

hexa-2-nal

bután-2-on

=

butanal

hexán-2-ol

hexán-2-on

::

hexán-2-on

hexanon

d)
ecetsav

::
etánsav

etilalkohol

=

karbonsav

hangyasav

metanol

::

metanol

etanol

e)
körömlakk
lemosás

::
etanol

aceton

=

formaldehid

állatpreparálás

benzol

::
fenol

formaldehid
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4. egység
Karbonsavak
Az egység feladatainak megoldását a karbonsavak és karbonsav észterek felépítésének, fizikai és kémiai
tulajdonságainak megismerése után javasoljuk. A feladatok nem igénylik az egyes vegyületek tulajdon
ságainak részletes megismerését. A gyakorlati élet tapasztalatait is beépítettük a feladatokba.

1.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Karbonsavaknak nevezzük azokat az oxigéntartalmú szerves vegyületeket, amelyekben oxocsoport
és hidroxilcsoport található ugyanazon szénatomon, tehát összetett funkciós csoportjuk a karboxilcsoport. Forráspontjuk a molekulák közötti hidrogénkötés (régebbi nevén hidrogénhíd) miatt relatíve
magas. Fontosabb alkánsavak a hangyasav (metánsav), az ecetsav (etánsav), a sztearinsav (oktadekánsav) és a palmitinsav (hexadekánsav).
A karbonsavakat feldolgozó, kozmetikumokat előállító vállalatnál külön hordókban tárolják a gyártás során szükséges és melléktermékként képződött karbonsavakat. Szervezetlenség miatt nem lehet
tudni, hogy a hordókba milyen és hányféle anyag került. A hordók tartalmának megvizsgálása után
újra címkézik a hordókat, amelyek tartalmazhatnak tiszta savakat és bármilyen savkeveréket.
Címkézd fel a hordókat! A karbonsavak jelölésére használd a kezdőbetűket!
H – hangyasav

S – sztearinsav

E – ecetsav

P – palmitinsav

H

E

S

P

PE

PS

PH

ES

SH

HE

HSP

HES

ESP

HEP

HESP
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2.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATok KÉPZÉSe
A telített egyértékű karbonsavak homológ sorának egyes tagjait jellemző név, szénszám és moleku
latömeg összekapcsolását gyakoroltatja a feladat. A számsorok folytatása egyénileg történhet, a b) fela
dat megoldását csoportosan javasoljuk.
A telített egyértékű karbonsavak homológ sorában található vegyületek nevének, szénatomszámának
és molekulatömegének kapcsolatát ismételd át!
Az alábbi táblázatban a telített karbonsavak neve és két jellemző értéke található.
Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit!
Név

etánsav

propionsav

butánsav

pentánsav

hexánsav

heptánsav

Szénatomszám

2

3

4

5

6

7

Molekulatömeg
(g)

60

74

88

102

116

130

a) Írd le a pontsorra, milyen összefüggést fedeztél fel a táblázat összetartozó elemei között!
 a az első sorban található szám eggyel nő, akkor 14 egységgel nő a második sorban található
H
szám.
b) Beszéljétek meg, és a pontsorra, illetve a táblázat első oszlopába írjátok le, hogy milyen kémiai jelentése van a táblázatban szereplő számsoroknak!
A z első sorban levő számok a vegyületben szereplő szénatomok száma, a második sor számai a
molekulatömeg értéke grammokban kifejezve.

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTORok
Olvasd el a következő kijelentést!
A KIS SZÉNATOMSZÁMÚ KARBONSAVAK VÍZBEN JÓL OLDÓDNAK.
Karikázd be az alábbi kijelentések közül azoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azok
nak a betűjelét, amelyek nem következnek a kijelentésből!
A)

Van olyan karbonsav, amely jól oldódik vízben.

B)

Minden karbonsav jól oldódik vízben.

C)

Nincs olyan karbonsav, amelyik jól oldódik vízben.

D)

Egyetlen karbonsav sem oldódik jól vízben.

E)

Van olyan karbonsav, amelyik nem oldódik jól vízben.

F)

Nincs olyan karbonsav, amelyik nem jól oldódik vízben.

Ha van olyan állítás, amely nem következik ugyan a kijelentésből, de önmagában igaz, húzd alá!
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A feladatban olyan gyakorlatilag fontos karbonsavak régi eredetű nevei is szerepelnek, amelyek az
érettségi követelmény rendszerében fogalmi szinten sem szerepelnek, de a diákok ismerhetik a gya
korlati életből.
Az egy karboxilcsoportot tartalmazó telített karbonsavak közül legismertebb két szénatomot tartalmazó karbonsav az ecetsav, amely töményen mérgező (jégecet). Az egy szénatomos karbonsavhoz, a
hangyasavhoz hasonlóan hólyaghúzó hatása van. Három szénatomot tartalmaz a tejsav (2-hidroxipropánsav), amely az aludttej és a savanyú káposzta savanyúságát, eltarthatóságát okozza. A két karboxilcsoportot tartalmazó karbonsavak legegyszerűbb képviselője az oxálsav (etán-disav, sóskasav),
amely a sóska savanyú ízét okozza. Aromás gyűrűt és egy karboxilcsoportot tartalmazó karbonsav a
benzoesav, ami gyakran használt tartósítószer, hasonlóan a szalicilsavhoz. A ftálsav aromás, két karboxilcsoportot tartalmazó vegyület, amit festékek előállításánál használnak. A telítetlen karbonsavak
közé tartozó aszkorbinsav C-vitaminként ismert, az olajsav nagy mennyiségben fordul elő a növényi
és állati olajokban és zsírokban.
a) Az előbbi szemelvény tanulmányozása után bármilyen szakkönyv segítségét felhasználva töltsd ki
az alábbi táblázat hiányzó részeit a szövegben található kiemelt szavakkal!
Telített karbonsavak neve

Telítetlen karbonsavak neve

Aromás karbonsavak neve

ecetsav

aszkorbinsav

benzoesav

hangyasav

olajsav

szalicilsav

tejsav

ftálsav

etánsav
b) Az alábbiakban felsorolt vegyületek neveit írd a megfelelő helyre!
hangyasav

tejsav		

benzoesav

szalicilsav

aszkorbinsav		

oxálsav

Egy karboxilcsoportot tartalmaz

Két karboxilcsoportot tartalmaz

ecetsav

ftálsav

olajsav

oxálsav

hangyasav
tejsav
benzoesav
szalicilsav
aszkorbinsav
c) Írd a felosztások szempontjait a táblázatok első sorába!
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5.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Az alábbi kijelentés megvizsgálása után fejezd be a hiányos mondatot!
Az ezüst tárgyakat akkor és csak akkor lehet háztartási ecettel megtisztítani, ha oxid- vagy szulfidréteggel vannak bevonva.
Azokat az ezüst tárgyakat, amelyeket nem lehet háztartási ecettel megtisztítani, azok nem oxid- vagy
szulfidréteggel vannak bevonva.

ezüstből készült ékszerek
Forrás: office.microsoft.com/clipart
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5. E
 GYSÉG
Észterek
A feladatsor célja az észterek kialakulásával, fizikai és kémiai tulajdonságaival kapcsolatos fogalmak
elmélyítése mellett néhány gyakorlati vonatkozás bemutatása.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az észterképződés egyik kiindulási anyaga a karbonsav. A karbonsavak és az alkoholok vízelvonó
szer hatására egyesülnek. A karbonsavból hidrogén és oxigén, az alkoholból hidrogénatom lép ki, és
alkot vizet. Az észterek az összetevőiknél vízben gyengébben oldódó vegyületek.
Az alább felsorolt kulcsszavak segítségével írd le, mi az észterképződés!.
karbonsav

víz

kémiai folyamat

hidroxivegyület

kilépés

egyesül

Az észterképződés az a kémiai folyamat, amely során a karbonsav és a hidroxivegyület víz kilépése
mellett egyesül.

O
—C
O—C—
észtercsoport
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Az észterképződés egyensúlyra vezető folyamat, amelyet több tényező befolyásolhat. A feladatot gya
korlásra ajánljuk.
Az észterek általában színtelen vegyületek. A kis szénatomszámú alkoholok és karbonsavak gyümölcsésztere vízben oldódik és illatos, a nagyobb szénatomszámé nem illékony, szagtalan. Az észterek hidrolízise egyensúlyra vezető reakció, amely során visszakapjuk azt a karbonsavat és alkoholt, amelyből
képződtek.
Karikázd be a kijelentés alatti állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azoknak a betűjelét, amelyek nem fordulhatnak elő!
AZ ÉSZTERKÉPZŐDÉS SORÁN KELETKEZŐ ÉSZTER MENNYISÉGE NÖVEKSZIK, HA A KIINDULÁSI HIDROXIVEGYÜLET VAGY SAV MENNYISÉGÉT NÖVELJÜK.
A)

A képződött észter mennyisége nem növekszik. A kiindulási sav mennyiségét növeljük.

B)

A képződött észter mennyisége növekszik. A kiindulási hidroxivegyület mennyiségét növeljük.

C)

A képződött észter mennyisége növekszik, ha a kiindulási sav mennyiségét növeljük.

D) 	A képződött észter mennyisége növekszik. A kiindulási hidroxivegyület mennyiségét nem növeljük.
E) 	A képződött észter mennyisége nem növekszik. A kiindulási sav mennyiségét nem növeljük.
F) 	A képződött észter mennyisége nem növekszik. A kiindulási hidroxivegyület mennyiségét nem
növeljük.
G)	A képzett észter mennyisége növekszik. A kiindulási hidroxivegyület mennyiségét nem növeljük.
H)	A képződött észter mennyisége nem növekszik. A kiindulási hidroxivegyület mennyiségét növeljük.
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3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Végezzük el az alábbi kísérletet, vagy szóban ismertessük és utána vizsgáljuk meg a kiindulási anyagok
és a termékek fizikai tulajdonságát (szín, szag, vízben való oldhatóság)! A tanári bemutató kísérlethez
szükséges anyagok: 1 cm3 ecetsav, 1 cm3 etil-alkohol és 1 csepp tömény kénsav, vízfürdő, üvegbot,
borszeszégő, kémcső, 3 cm3 tömény nátrium-klorid.
Tanárod a kémcsőbe tett ecetsav és etil-alkohol elegyéhez óvatosan tömény kénsavat ad, majd 75 °Cos vízfürdőre téve 3–4 percig melegíti, közben óvatosan keveri. Kihűlés után az elegyhez hozzáadja a
nátrium-klorid oldatot, és alaposan összekeveri azt.
Vizsgáljátok meg a kiindulási és képződött anyagok színét, szagát, vízben való oldhatóságát!
a) Írd le a pontsorra a kiindulási és képződött anyagok megtapasztalt tulajdonságait!
Az ecetsav és az alkohol színtelen, folyékony halmazállapotú, vízben jól oldódó, jellegzetes szagú
vegyületek. Kisózás után az oldat tetején összegyűlik az észter, amely kellemes, almára, ananászra
emlékeztető szagáról felismerhető.
A kis szénatomszámú észterek, a gyümölcsészterek, amelyek nevüket éppen arról kapták, hogy a
gyümölcsökben is megtalálhatók, más vegyületekkel együtt azok illatát, zamatát adják.

ananász, alma és körte
Forrás: office.microsoft.com/clipart
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Kémia szakkörön a kíváncsi diákok gyümölcsaromákat szagolgatnak, és a felsorolt vegyületekből ők
is aromákat szeretnének előállítani, de a vegyületeket tartalmazó vegyszeres üvegen a címke felirata
nem jól olvasható. Páronként elvégezve a kísérletet, figyelik a képződött termékek illatát, hogy az
észtereket azonosíthassák.
b) Írd az alábbi táblázatban ábrázolt tégelyek mellé a vegyületek neve előtt álló betűk segítségével,
milyen vegyületpárokat kell megvizsgálniuk! Minden lehetőséget vegyél számba!
A – metanol
B – pentanol
C – etánsav (ecetsav)
D – metánsav (hangyasav)
E – propánsav (propionsav)

AB

AC

AD

AE

BC

BD

BE

CD

CE

DE

Húzd át azokat az ábrákat, ahol az összetevőkből nem lehetne észtert készíteni!
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – analógiák képzése
A táblázatban az észterek típusneveit tüntettük fel. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy az elnevezés
hasonlósága a szénsav sóival, a karbonátokkal nem jelenti azt, hogy az észterek is ionos jellegű vegyületek. Az észterek kovalens kötésű molekulákból állnak. Az előfordulásuk lehetőségeit csak a tájékozódás
kedvéért tüntettük fel.
A táblázatban néhány gyümölcsészter alkotórészeinek és a belőlük képződött észtereknek a nevét
gyűjtöttük össze. Mesterségesen előállított változataikat megtaláljuk az aromákban vagy esszenciákban, amelyeket az élelmiszer-, a szesz- és az illatszeripar is felhasznál.
Az első három sor mintájára töltsd ki a táblázatot!
alkohol neve

karbonsav neve

észter neve

előfordulás

metanol

propánsav

metil-propionát

eper

etanol

butánsav

etil-butirát

ananász

etanol

propánsav

etil-propionát

rum

propanol

propánsav

propil-propionát

sherry

metanol

izobutánsav

metil-izobutirát

sárgabarack

hexanol

propánsav

hexil-propionát

körte

A táblázat kitöltése után beszéljétek meg a felismert névalkotási szabályokat! Írjátok le a pontsorra!
Az észterek szabályos nevét úgy alkotjuk meg, hogy az alkoholból képzett alkilcsoport nevéhez a
savmaradék nevét illesztjük: alkil-alkanoát. A karbonsavból a savmaradékot, az alkoholból az alkilcsoportot nevezzük meg.

5. MODUL

biológiailag
fontos szerves
vegyületek

A modulban a biológiailag fontos szerves vegyületekkel kapcsolatos fejlesztő feladatok találhatók. A lipi
dek egységben olyan vegyületek is előfordulnak, amelyek az egyes tankönyvekben más témakörökhöz
kapcsoltan találhatók. A feladatok kiválasztásánál a történelmi vonatkozások és a gyakorlati ismeretek
kaptak nagyobb hangsúlyt. Igyekeztünk figyelembe venni, hogy a fejezetben szereplő témakörök
kisebb óraszámban taníthatók, ezért az egységek feldolgozására kevesebb idő is elegendő az adott
tanítási órán.
Az egységekben előforduló fogalmak a forgalomban lévő tankönyvekhez készült tanmenetjavasla
toknak megfelelően követik egymást, óráról órára alkalmazhatók. Ettől függetlenül, ha szükséges, át is
csoportosíthatók, ezért mindenképpen érdemes a munka megkezdése előtt átnézni az egyes egysé
geket és tartalmukat!
Az egységek címe:
1. Lipidek
		
2. Szénhidrátok I.
		
3. Szénhidrátok II.
		
4. Aminosavak, fehérjék
		
5. Nukleinsavak
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás

+

+

+

Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás

+

+

Előrelépő következtetés

+

+

Visszalépő következtetés

+

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+
+

Értelmező következtetés

+
+

+

Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+

+
+
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1. E
 GYSÉG
Lipidek
Az egységben előforduló vegyületek az egyes tankönyvekben eltérő témakörökben találhatók meg.
Az észterek közé sorolható gliceridek és viaszok fogalma mindegyikben megtalálható. A feladatok ezek
részletes ismertetése nélkül is megoldhatóak. A zsírok és olajok és származékaik a hétköznapi élet
részei, ezért kaptak hangsúlyt a feladatok összeállításánál.

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A lipidek ilyenfajta csoportosítása eltérhet a tankönyvekben találhatótól. Ebben az esetben az adott
témakör feldolgozását követően a gyorsabban haladó tanulóknak ajánljuk gyakorlásként.
Olvasd el figyelmesen!
A lipidek a zsírszerű anyagok összefoglaló neve, kémiai szempontból különböző vegyületek. Ha lúgos
közegben hidrolizáljuk őket, akkor egyik csoportjuk alkotórészeire bomlik, ezek az észterek. Az észterek közé tartozó gliceridek hosszú szénláncú karbonsavakból és glicerinből állnak, mint a zsírok
és az olajok. Az olajok szobahőmérsékleten folyékonyak, mert a glicerinen kívül nagyrészt rövidebb
szénláncú telített karbonsavakból vagy telítetlen olajsavakból állnak. A foszfatidok molekuláinak
felépítése a zsírokéhoz hasonló, de a glicerinhez foszforsav is kapcsolódik. Az észterek közé tartozó
viaszokban a karbonsavat hosszú szénláncú alkohol észteresíti. A lipidek másik csoportjába, a nem
észter típusúakhoz tartoznak a karotinoidok, ide tartoznak a látásban fontos A-vitamin származékai
is és a szteroidok, amelyek egyik képviselője a koleszterin. A koleszterin magas szintje a vérben érel
meszesedést okozhat.
Egészítsd ki az ábrát a megadott fogalmakkal!
lipidek

foszfatidok

karotinoidok

olajok
viaszok

zsírok
észterek

szteroidok
gliceridek

lipidek

nem észterek

észterek

viaszok

gliceridek

zsírok

olajok

szteroidok

foszfatidok

karotinoidok
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – permutálás
A feladat megoldása időigényes, ezért az a) feladatrész megoldását otthoni munkára javasoljuk. A b) feladatrész megoldása, az azonos vegyületek kikeresése történhet az óra eleji csoportos ellenőrzést
követően.
Kozmetikus tanuló lányok új bőrtápláló krém előállításán kísérleteznek. A laboratóriumban glicerint
és három karbonsavat találnak. Tudják, hogy a glicerin három hidroxilcsoportjához bármelyik karbonsav kapcsolódhat, akár mindhárom helyre is ugyanaz. Hányféle krémet állíthatnak elő ezekből
az alapanyagokból?
P – palmitinsav

S – sztearinsav

O – olajsav

a) Egészítsd ki az ábrákat a karbonsavak kezdőbetűinek beírásával úgy, ahogy az első négyszögben
láthatod! Minden lehetőséget vizsgálj meg, a sorrend megváltozásával más tulajdonságú vegyület
képződik!

C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—

P
S
O
P
S
P
S
S
O
S
O
O
O
S
O
O
P
S

C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—

P
P
P
P
S
S
S
O
S
S
P
O
O
O
P

C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—

P
P
O
P
O
O
S
P
S
S
O
P
O
P
O

C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—

P
O
P
P
O
S
S
S
P
O
O
O
O
S
S

C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—
C—

O
S
P

b) Azonos színekkel karikázd be az azonos molekulákat jelölő szerkezeti képleteket!

P
P
S
S
S
S
S
P
P
O
O
S
O
P
P
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3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be az alábbi mondatokat!
a) A növényi olajokban kettős kötések vannak, ezért levegőn állva oxidálódnak.
Ha levegőn oxidálódnak, és különböző anyagokat kötnek meg, akkor megváltozik az összetételük,
avasodnak.
Ha megváltozik az összetételük, avasodnak, akkor egy idő után nem használhatók fel.
Mivel a növényi olajokban kettős kötések vannak, ezért egy idő után lejár a szavatosságuk, és tovább
nem használhatók fel.
b) Ha kemény vízben mosunk, akkor a szappan a víz kalcium és magnézium ionjaival csapadékot
képez.
Ha a szappan a víz kalcium és magnézium ionjaival csapadékot képez, akkor a szappan nem oldja
fel a zsíros szennyeződéseket.
Ha a szappan nem oldja fel a zsíros szennyeződéseket, akkor a ruha nem lesz teljesen tiszta.
Ha kemény vízben mosunk, akkor a ruha nem lesz teljesen tiszta.

a mosás
Forrás:office.microsoft.com/clipart

 a kevés szappant oldunk vízben, akkor a szappan ionos része a vízben marad, és az apoláros,
* c) H
vízben oldhatatlan része a vízből kiemelkedik.
Ha a szappan ionos része a vízben marad, és az apoláros, vízben oldhatatlan része a vízből
kiemelkedik, akkor a víz felszínén gyengébb kölcsönhatású molekularéteg jön létre.
Ha a víz felszínén gyengébb kölcsönhatású molekularéteg jön létre, akkor csökken a víz felületi
feszültsége.
Ha kevés szappant oldunk vízben, akkor csökken a víz felületi feszültsége.
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4.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen!
A NÖVÉNYI OLAJBÓL AKKOR ÉS CSAK AKKOR LESZ SZILÁRD MARGARIN, HA HIDROGÉNEZÉSSEL CSÖKKENTJÜK A MOLEKULÁKBAN LEVŐ KETTŐS KÖTÉSEK SZÁMÁT.
Karikázd be az alábbi állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek a fenti kijelentésnek,
és húzd át azoknak a betűjelét, amelyek nem!
A)

A növényi olajból margarin készül. Az olajat nem hidrogénezzük.

B)

A növényi olajból margarin készül. Az olajat hidrogénezzük.

C)

A növényi olajból nem készül margarin. Az olajat hidrogénezzük.

D)

A növényi olajból nem készül margarin. Az olajat nem hidrogénezzük.

növényi olaj
Forrás: office.microsoft.com/clipart
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5.	feladat
induktív GONDOLKODÁS – sorozatok képzése
Folytasd a megkezdett sort!

napraforgóolaj

disznózsír

kókuszzsír

halolaj

marhafaggyú

lenolaj

juhfaggyú

olívaolaj

A sorozatban állati és növényi eredetű trigliceridek felváltva követik egymást.
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2. E
 GYSÉG
Szénhidrátok I.
Az egységben előforduló feladatok a monoszacharidok és a diszacharidok témakörével kapcsolatos
kémiai jellemzőkkel foglalkoznak. Az 1., 2. és 3. feladat esetén javasoljuk, hogy a tanulók egyénileg
dolgozzanak, és a helyes megoldást csoportban értelmezzék. A 4. feladat feldolgozása alkalmat ad a
táplálkozási szokások csoporton belüli megbeszélésére.
A szénhidrátok tudományos neve szacharidok (arab szó, jelentése: édes). A természetben is előfordulnak, illetve mesterségesen is előállíthatók. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) vízben jól
oldódnak, és édes ízűek, savas hidrolízissel nem bonthatók kisebb molekulájú szénhidrátokra. Legismertebb monoszacharidok a szőlőcukor (glükóz) és a gyümölcscukor (fruktóz). A kettős szénhidrátok
(diszacharidok) közé tartozó malátacukor (maltóz) és a répacukor vagy nádcukor (szacharóz) molekulái két monoszacharid egységből épülnek fel.

Kollár Márton: Az élelmiszerek néhány komponensének kémiája

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTORok
Magyarországon a leggyakrabban használt édesítőszert, az étkezési cukrot (szacharóz) cukorrépából
készítik. A növénynemesítők munkája eredményezte, hogy a répa cukortartalma 150 év alatt 6–7%-ról
20–22%-ra nőtt.
Olvasd el figyelmesen!
A RÉPACUKOR (SZACHARÓZ) VÍZBEN JÓL OLDÓDÓ ÉDES ÍZŰ SZÉNHIDRÁT.
Karikázd be az állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűs kijelentésből!
A)

Tehát minden szénhidrát oldódik vízben.

B)

Van olyan szénhidrát, amelyik oldódik vízben.

C)

Tehát van olyan szénhidrát, amely nem oldódik vízben.

D)

Tehát nincs olyan szénhidrát, amelyik oldódik vízben.

E)

Tehát egyetlen szénhidrát sem oldódik vízben.

F)

Tehát nincs olyan szénhidrát, amelyik nem oldódik vízben.

Írd ide azoknak az állítás(ok)nak a betűjelét, amelyek nem következnek ugyan a kijelentésből, de
igaz(ak)! C
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Az egyszerű szénhidrátok két csoportját, az aldózokat és a ketózokat az ezüsttükör-próba elvégzésével tudjuk megkülönböztetni. A fehér színű, kristályos, vízben oldódó és édes ízű, azonos összegképletű glükózt és fruktózt ez alapján tudjuk megkülönböztetni.
Olvasd el figyelmesen!
AZ EGYSZERŰ SZÉNHIDRÁTOK AKKOR ÉS CSAK AKKOR MUTATJÁK AZ EZÜSTTÜKÖRPRÓBÁT, HA NYÍLTLÁNCÚ FORMÁJUKBAN A MOLEKULÁBAN ALDEHID CSOPORT TALÁLHATÓ.
A táblázatban felsorolt esetek közül melyek fordulhatnak elő?
Tegyél X jelet a táblázat üres celláiba!
ÁLLÍTÁS
Egy egyszerű szénhidrát mutatja az ezüsttükör-próbát, és
nyíltláncú formájában a molekulában aldehid csoport található.

előfordul
X

Egy egyszerű szénhidrát nem mutatja az ezüsttükör-próbát, és
nyíltláncú formájában a molekulában aldehid csoport található.
Egy egyszerű szénhidrát nem mutatja az ezüsttükör-próbát,
és nyíltláncú formájában a molekulában nem található aldehid
csoport.
Egy egyszerű szénhidrát mutatja az ezüsttükör-próbát, és
nyíltláncú formájában a molekulában nem található aldehid
csoport.

nem fordul elő

X

X

X

tanári útmutató
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3.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az üres téglalapokba a megadott szavak közül a megfelelőt!
a)
tartalék tápanyag

::

vázanyag

keményítő

=

energiaforrás

vázanyag

örökítő anyag

::

cellulóz

hírvivő anyag

b)
alkoholok

::
ecetsav

metanol

=

glükóz

szacharidok

citromsav

::

glükóz

glicerin

c)
pentóz

::

diszacharid

ribóz

=

poliszacharid

diszacharid

tejcukor

::

gyümölcscukor

keményítő
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZő osztályozás
A kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében egy felnőttnek naponta 300-350 gramm szénhidrátot kell
elfogyasztania. Az alacsony szénhidrátszint energiahiányt okozhat. Az általunk fogyasztott élelmiszerek szénhidráttartalmát az alábbi táblázatban megtalálhatod.
ÉLELMISZER NEVE

SZÉNHIDRÁTTARTALMA
(g/100 g) tömegszázalékban

durva őrlésű szárított kenyér

79

rozskenyér

53

spagetti

75

méz

82

csokoládé

57

hántolatlan rizs

77

zabpehely

68

földimogyoró

21

dió

16

vargányagomba

6

paradicsom

5

fehér bab

62

borsó

17

burgonya

18

káposzta

6

alma

15

banán

22

Írd be az alábbi táblázatba a zöldségfélék nevét növekvő szénhidráttartalom szerint!
paradicsom
vargányagomba
káposzta
borsó
burgonya
fehér bab

tanári útmutató
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Válaszd ki és írd az alábbi táblázatba a legnagyobb szénhidráttartalmú gyümölcsöt, zöldséget és a
megmaradtak közül a legnagyobb szénhidráttartalmú élelmiszert!

gyümölcs

zöldség

élelmiszer

banán

fehér bab

méz

banán és méh
Forrás: http://demo.hirek.hu/kepkereso/index
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3. E
 GYSÉG
Szénhidrátok II.
Az egységben előforduló feladatok a poliszacharidok csoportjával kapcsolatos kérdéseken túl a cellulóz
feldolgozásával és mesterséges édesítő anyagokkal is foglalkozik.

1.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – előrelépő KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be helyesen a mondatokat!
Ha valaki Kr. e. a 3. században vagy később Indiában élt, akkor édességként nemcsak édes nedveket
fogyaszthatott, hanem szilárd cukrot is.
Sziddharta herceg a Kr. e. 3. század előtt élt, tehát édes nedveket fogyasztott, és nem fogyaszthatott
szilárd cukrot.

Buddha szobor
Forrás: www. turulmadas.hu/bonus/Asiananrt

2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTORok
A poliszacharidok sok monoszacharidrészből felépülő óriásmolekulák. A monoszacharidegységek glikózkötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Funkciójuk alapján két nagy csoportba sorolhatók. Tartaléktápanyagok (pl. keményítő) és vázanyagok (pl. cellulóz).
A CELLULÓZ A NÖVÉNYI SEJTEK ÉS ROSTOK VÁZANYAGÁT ALKOTÓ POLISZACHARID.
Karikázd be az állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek nem következnek a nagybetűs kijelentésből!
A)

Nincs olyan poliszacharid, amely a növényi sejtek és rostok vázanyagát alkotja.

B)

Van olyan poliszacharid, amely a növényi sejtek és rostok vázanyagát alkotja.

C)

Egyetlen poliszacharid sincs, amely a növényi sejtek és rostok vázanyagát alkotja.

D)

Mindenféle poliszacharid részt vesz a növényi sejtek és rostok vázanyagának felépítésében.

E)

Nincs olyan poliszacharid, amely nem alkotója a növényi sejtek és rostok vázanyagának.

F)

Nincs olyan poliszacharid, amely alkotója a növényi sejtek és rostok vázanyagának.

tanári útmutató
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3.	feladat
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Írd az üres téglalapokba a megadott szavak közül a megfelelőt!

cukorrépa

::
maltóz

cellobióz

::
amilóz

vázanyag

::
laktóz

b-D glükóz

::

a-D fruktóz

szacharóz

=

laktóz

cellulóz

ribóz

=

amilopektin

gyapotszál

kitin

cellulóz

b-D glükóz

::

tej

fruktóz

maltóz

maltóz

=

tartaléktápanyag

amilopektin

=

a-D glükóz

a-L glükóz

laktóz

::

keményítő

cellobióz

::

glikogén

glikogén

::

keményítő

b-L glükóz
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4.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPzéS
A regenerált cellulóz, más néven viszkóz a kémiailag oldott cellulóz sűrűn folyó oldata. Először a cellulózt kémiailag vízoldhatóvá teszik. Utóérlelés után a viszkózt szálképző rózsán átpréselik. A kialakuló szálakat kénsavtartalmú oldatba juttatják, ahol kicsapódnak a vizes közegből. A cellulózszálakat
megszilárdulás után mossák, fehérítik és színezik. Szárítás és fonás után készül el a műselyem vagy
viszkózselyem.
A szemelvény elolvasása után írd be a táblázatba az alábbi fogalmakat a viszkóz-előállítás műveleteinek sorrendjében!
átpréselés
megszilárdulás

mosás
fehérítés

szárítás
fonás

utóérlelés
kicsapódás

sorszám

művelet

1.

utóérlelés

2.

átpréselés

3.

kicsapódás

4.

megszilárdulás

5.

mosás

6.

fehérítés

7.

színezés

8.

szárítás

9.

fonás

színezés

tanári útmutató
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4. E
 GYSÉG
Aminosavak, fehérjék
A fehérjék az életfunkciók teljességét hordozzák magukban, erre utal tudományos nevük, a protein
is (a görög szó, prótosz jelentése első, legfőbb). Az élő szervezetekben a fehérjék L-konfigurációjú
α-aminosavakból képződnek úgy, hogy az egyik aminosav NH2 – aminocsoportja és a másik aminosav COOH- karboxilcsoportja vízkilépés mellett összekapcsolódik. A kialakuló amidkötést peptidkötésnek nevezzük.
H—NH—CH—CO—OH
Q1

H—NH—CH—CO—OH

H—NH—CH—CO—OH H—NH—CH—CO—OH

Q2

Q3

Q4

—NH—CH— CO—NH—CH— CO—NH—CH— CO—NH—CH—CO
Q1

Q2

Q3

Q4

Polipeptid lánc kialakulása

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – felosztás
Tanulmányozd át a fehérje eredetű aminosavak szerkezetét!
Helyezd el az ábrába a felsorolt aminosavak neve előtt álló betűcsoportokat!
Ser – szerin
His – hisztidin
Gly – glicin

Asp – aszparginsav
Phe – fenilalanin
Glu – glutaminsav
aminosavak

apoláros
oldalláncúak

Gly Phe

poláros
oldalláncúak

Ser

Asp Glu

His

Írd le a pontsorra, milyen szempont alapján osztottuk fel az aminosavakat!
A fehérje eredetű aminosavak felosztása az a-helyzetű oldallánc polaritása alapján történt apoláros és
poláros vegyületekre. A poláros oldalláncú aminosavak további felosztása az alapján történt, hogy a
fehérjemolekula semleges, erősen vagy gyengén savas, illetve bázikus.
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2.	feladat
deduktív gondolkodás – választó következtetés
Az állítások alapján fejezd be úgy a hiányos mondatokat, hogy igazak legyenek!
a) A fehérje eredetű aminosavak vagy apoláris, vagy poláris oldalláncúak.
A glicerin fehérje eredetű aminosav, és nem poláris oldalláncú, tehát apoláris oldalláncú aminosav.
b) A fehérjék másodlagos szerkezete vagy redőzött rétegű b-szerkezet, vagy spirális szerkezetű ahélix.
A fibroin is fehérje, és nem a-hélix másodlagos szerkezetű, tehát molekulája redőzött rétegű b-szerkezet.
c) A fehérjék harmadlagos szerkezetük alapján lehetnek fibrillárisak vagy globulárisak.
A kötőszövet fehérjéje, a kollagén nem globuláris, tehát fibrilláris fehérje.

3.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Kétféle aminosavból, glicinből és alaninból négytagú fehérjeláncot (tetrapeptidet) szeretnénk mesterségesen előállítani. Ha a molekulában két szomszédos aminosav sorrendjét felcseréljük, már más
fehérjét kapunk.
Írd az alábbi téglalapokba az aminosavak kezdőbetűjét felhasználva, milyen összetételű tetrapeptidek állíthatók elő! Minden lehetőséget vegyél számba!
glicin – G

alanin – A

GGGG

GGGA

GGAG

GAGG

AGGG

AAGG

AGAG

AGGA

GGAA

GAGA

GAAG

AAAG

AAGA

AGAA

GAAA

AAAA

tanári útmutató
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4.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A húszféle létfontosságú tetszőleges számú aminosavból felépülő fehérjék hihetetlen nagy változatosságban fordulnak elő a természetben.
Az alábbi táblázat egy olyan fehérje jellemzőit mutatja, amely kétféle aminosavat tartalmazhat. Az
első sorban az aminosavak számát, a második sorban az ezekből keletkező fehérjék számát láthatod.
Folytasd a sort!
Alkotó aminosavak száma (N)

2

3

4

5

6

7

A fehérjék száma

4

8

16

32

64

128

Írd le a pontsorra, milyen összefüggés van a peptidláncot alkotó aminosavak és a fehérjék száma
között!
2N

polipeptidlánc
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5.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az üres téglalapokba a megadott szavak közül a megfelelőt!
a)

::

fehérje

kénsav

aminosav

=

salétromsav

DNS

foszforsav

::

foszforsav

szénsav

b)

::

DNS

ribóz

dezoxiribóz

=

hexóz

RNS

galaktóz

::

ribóz

fruktóz

c)
vázanyag

tartalék tápanyag

::

cellulóz

örökítőanyag

=

örökítőanyag

katalizátor

::

DNS

energiatároló anyag

tanári útmutató
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5. E
 GYSÉG
Nukleinsavak
A fehérjék aminosav-sorrendjét a DNS örökíti át az utódba, és a DNS-ről „íródnak át” az információk,
amelynek segítségével megtörténik a fehérjeszintézis. (A fehérjébe csomagolt DNS képezi a kromoszómákat.) Ennek az óriásmolekulának a térszerkezete nagy gondot okozott a tudósoknak. Végül egy
amerikai és egy angol biológus, J. D. Watson és F. H. C. Crick az 1950-es években derítette ki, hogy a
két polinukleotidlánc egymással a bázisok révén összekötve alkot kettős láncot, s ez a kettős lánc még
maga is hélixszerűen feltekeredik. (A tudósok Nobel-díjat kaptak a DNS szerkezetének felfedezéséért.) A két lánc távolsága állandó, amit az tesz lehetővé, hogy egy-egy purin- és pirimidinbázis hoz
létre egymással hidrogénkötést. A nagyobb méretű adenin a kisebb pirimidinbázisok közül mindig
a timinnel létesít két hidrogénkötést, a guanin a citozinnal pedig három hidrogénkötés kialakítására
képes.

James Watson (www.thefutureoflife.com)

Francis Crick (www.eat-online.net)

1.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Az alábbi szavak felhasználásával határozd meg, mi a polinukleotid!
pentóz

foszforsav

nukleotid bázis

makromolekulalánc

egyes szénatom

kapcsolódás

A polinukleotid egymást követő foszforsavból, pentózból képződő makromolekulalánc, amelyben a
pentózok egyes szénatomjához nukleotid bázisok kapcsolódnak.
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2.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Adenin (A), timin (T), uracil (U) a nukleinsavak felépítésében részt vevő bázisok.
a) Párosítd a bázisokat úgy, hogy a párokban azonos bázisok is lehetnek, de a bázisok felcserélése nem
számít új párosnak!
Gyűjtsd össze az összes lehetőséget, és írd a bázispárok betűjelét az alábbi táblázatba!
AA

AT

AU

AG

AC

TT

UU

UG

UC

GG

GC

CC

TU

TG

TC

b) Mint tudjuk, a nagyobb méretű adenin a kisebb pirimidinbázisok közül mindig a timinnel létesít
két hidrogénkötést, a guanin a citozinnal pedig három hidrogénkötés kialakítására képes. Az RNSben a timin helyett az adeninnel szemben uracil áll.
A fenti szöveg áttanulmányozása után húzd át azokat a bázispárokat, amelyek nem alakulhatnak ki a
nukleinsavakban!

3.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a hiányos mondatokat!
a) Ha a nukleinsavakat óvatosan hidrolizáljuk, akkor nukleotidokra esnek szét.
A széteséskor képződött nukleotidok további hidrolízisekor foszforsavat, öt szénatomos cukrokat és
nitrogéntartalmú vegyületeket nyerünk.
Tehát ha a nukleinsavakat óvatos hidrolizáljuk, akkor foszforsavat, öt szénatomos cukrokat és nitrogéntartalmú vegyületeket nyerünk.
b) Ha a nukleinsavak irányítják a fehérjeszintézist a sejtekben, akkor meghatározzák a sejtben
keletkező fehérjék minőségét.
Ha meghatározzák a sejtben keletkező fehérjék minőségét, akkor döntő hatással vannak az öröklődő
tulajdonságokra.
Tehát, ha a nukleinsavak irányítják a fehérjeszintézist a sejtekben, akkor döntő hatással vannak az
öröklődő tulajdonságokra.
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4.	feladat
induktív GONDOLKODÁS – kizárás
Húzd át azt a szót, amelyik nem illik a sorba! Választásod indoklását írd le a pontsorra!
a)

ribóz

guanin

foszforsav

pirimidin

citozin

uracil

Indoklás: a felsorolt vegyületek a nukleinsavak alkotórészei, de a pirimidinnek csak a származékai
tartoznak ide, maga a pirimidin nem.
b)

foszforsav

dezoxiribóz

uracil

adenin

citozin

guanin

Indoklás: a felsorolt vegyületek a DNS alkotórészei, kivéve az uracilt, amely csak az RNS-nek lehet
alkotórésze.

