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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
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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

MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE...

11

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.
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Tisztelt kollégák!
E munkafüzet szerzőiként igyekeztünk olyan ötleteket adni, amelyek véleményünk szerint jól használhatók a matematikai kompetencia fejlesztésében, de alkalmazásukat – az adott osztálynak, a gyerekek képességeinek és pillanatnyi állapotának megítélése alapján – a kollégák belátására bízzuk.
A leckék feladatai előtti megjegyzéseink a kollégáknak szóló ötletek, gondolatok, nem kötelező érvényűek. Egy-egy munkafüzeti egység kidolgozásakor igyekeztünk alapos munkát végezni. Bízunk
abban, hogy az általunk kínált feladatsorok segítik Önöket mindennapi munkájukban.
A 7. osztályos kémiatananyagot 5 modulban, összesen 25 egységben (feladatlapban) dolgoztuk fel.
Egy-egy feladatlap megoldása kb. 10–15 percet vesz igénybe. A csillaggal jelölt feladatok differenciálásra alkalmasak.
Az egyes feladatlapokhoz tartozó javaslatok a feladatlap elején, a fejlesztendő kompetenciák típusának megjelölése, illetve a szorosan oda tartozó javaslatok az adott feladatnál találhatók meg. A modulok, egységek, illetve az egyes feladatok előtti instrukciókkal segítséget szeretnénk adni a feladatok
feldolgozásához.
a Szerzők

A modulok áttekintése
1. modul: Anyagi változások
Az anyagok tulajdonságai
Az anyagok változásai
Halmazállapotok, halmazállapot-változások
Égés és tűzoltás
Összefoglalás
2. modul: Anyagi halmazok
Levegő és víz
Oldatok
A víz alkotórészei
Az anyagi halmazok rendszerezése
Összefoglalás
3. modul: Atomszerkezet
Az elem és az atom
Az anyagmennyiség
Az atom felépítése
Az atom elektronszerkezete
A periódusos rendszer
4. modul: A kémiai részecskék kapcsolatai
Fémek
Elemek
Vegyületek
Ionvegyületek
Összefoglalás
5. modul: A kémiai jelrendszer
Kémiai reakció
Kémai számítások
Összefoglalás I.
Összefoglalás II.

1. MODUL
anyagi
változások
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Fejlesztendő képességek
Kompetencia komponens

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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anyagi változások
Az Anyagi változások és az Anyagi halmazok (az 1. és a 2.) modul feldolgozásához a tanmenet apró változtatását javasoljuk.
Az órák témáinak javasolt sorrendje a következő.
1. Anyagi változások modul
1/1. Anyagok tulajdonságai és ezek megismerési módja
1/2. Az anyagi változások főbb típusai
1/3. Halmazállapotok és változásaik
1/4. Az égés és tűzoltás
1/5. Összefoglalás
2. Anyagi halmazok modul
2/1. A
 levegő és a víz általános tulajdonságai (ez lehet két órában, és utána lehet kezdeni a
modul feldolgozását)
2/2. Az oldatok
2/3. A víz alkotórészei
2/4. Az anyagi halmazok rendszerezése
2/5. Összefoglalás
Az oldatok töménysége téma maradhat a két modult követő órára, többnyire ekkor sikerül kapcsolódni a matematikaóra anyagához. Tapasztalataim szerint ugyanis ebben az időszakban érkeznek el a
százalékszámításhoz.
Az anyagi változások modul feldolgozásának szakmai feladata, hogy megismertesse a gyerekekkel a fizikai és kémiai tulajdonságok, valamint a fizikai és kémiai változások közötti lényeges különbségeket.
Fontos, hogy eloszlassuk a tévképzeteket, és megértessük velük, hogy a kémiai változás azért más,
mert ott mindig új anyag keletkezik. Még nem megyünk bele a részletekbe, arra az 5. modulban lesz
mód.
A fogalomalkotásban fontos ez az első szakasz, hiszen itt kezdenek ismerkedni a szakszavakkal,
alapvető, később gyakran alkalmazott kifejezésekkel.
Megismerik a fizikai és kémiai változásokat egyaránt kísérő energiaváltozást, és ennek típusait, az
endoterm és exoterm folyamatokat.
Találkoznak az egyesülés és bomlás fogalmával is.
Ezeknek a fogalmaknak az elmélyítésére a további modulokban is bőven kínálkozik lehetőség.
A képességfejlesztésben a fentiekből következően picit nagyobb hangsúlyt kap a rendszerezési
képesség, hiszen ezen keresztül tudjuk legjobban bevésetni a különbségeket. Az anyagok változásai
című, második egységnél ajánlott úgynevezett INSERT jegyzetelési mód segíti a gyerekeket abban,
hogy figyelmük ne kalandozzon el, összpontosítani tudjanak az olvasásra. Ezt az eljárást más esetekben is jó szívvel ajánlom.
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1. egység

Az anyagok tulajdonságai
Ezen az órán ismerkednek meg a gyerekek a laboratóriumi eszközökkel, azok anyagának típusaival,
tulajdonságaival. Elhelyezzük a kémiát a tudományok körében, megismerjük a tulajdonságok két alapvető típusát, és azok megismerési módjait.
A feladatok megoldására az óra végén kerüljön sor!
Az órán tanultak, tapasztaltak és a rövid bevezető szöveg önálló elolvasása után a tanulók egyénileg
oldják meg a feladatokat. A megoldásra kb. 10 percet szánjunk.
Ezt követően a helyes megoldásokat frontálisan beszéljük meg.

olvasd el!
Környezetünkben minden, ami körülvesz bennünket, velünk együtt, anyag. Az anyagokat meg tudjuk
különböztetni tulajdonságaik alapján. A tulajdonságokat két fő csoportra oszthatjuk, fizikai és kémiai
tulajdonságokra.
Az anyagok tulajdonságait különböző módon ismerhetjük meg. Vannak olyan tulajdonságok, amelyeket eszköz nélkül, az érzékszerveink segítségével is megállapíthatunk. Más tulajdonságok vizsgálatához
különböző eszközökre van szükségünk. A tulajdonságok megismerését aszerint is csoportosíthatjuk,
hogy a tulajdonság vizsgálata során megváltozik-e az anyag vagy sem.

1.	feladat – Fizikai vagy kémiai?
	Rendszerező képesség – felosztás
Az első feladat szerepe egyértelműen az, hogy a gyerekek gyakorolják a tulajdonságok főbb típusait, és
ezek között magabiztosan tudjanak különbséget tenni. Fontos dolog ez, mert mint tapasztalható, nem
is olyan egyszerű számukra.
Ákos a dolgozatra való készülés során szeretné gyakorolni a tulajdonságok csoportosítását.
Képezz te is két csoportot a felsorolt szavakból, és nevezd meg a két csoportot!
A) szín
B) halmazállapot
C) éghetőség
D) bomlékonyság
E) szag

fizikai tulajdonság

kémiai tulajdonság

A, B, E

C, D
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2.	feladat – Ugyanolyan marad, avagy nem?
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Ennek a feladatnak a megoldásakor építhetünk az előzőre. A tulajdonságok megállapításának
módjait, és azoknak a vizsgált anyagra gyakorolt hatásait heurisztikus módszerrel a gyerekekkel is
összegyűjtethetjük.
Itt még nem fontos kitérnünk a fizikai és kémiai változásra, az a következő egység feladata. Ezen az
órán elég a tulajdonságokkal, és azok megállapítási lehetőségeivel, például a mérőhengerrel, mérleggel, egyéb laboratóriumi eszközökkel való ismerkedés.
A minta alapján végezd el a mondatok átalakítását!
A szín megfigyeléséhez 				
nem kell eszköz. 				

A térfogat méréséhez
kell eszköz.

a) A szag megfigyeléséhez			
nem kell eszköz.				

A hőmérséklet méréséhez
kell eszköz.

b) A halmazállapot megfigyeléséhez		
nem kell eszköz.				

A tömeg méréséhez
kell eszköz.

c) A tömeg vizsgálata során		
az anyag nem változik meg.		

Az éghetőség vizsgálata során
az anyag megváltozik.

3.	feladat – Folytasd a mondatokat!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A harmadik feladat néhány alapgondolatot dolgoz fel újra, kicsit játékosabb formában. Elhelyezzük
a kémiát a természettudományok közé, megtanuljuk, hogy nem az egész anyaggal, hanem csak
egy kis mintával kísérletezünk, és hogy a kémiai tulajdonságok mitől is függenek, mivel is foglalkozunk ebben a tárgyban tulajdonképpen.
a) A kémia a természettudományok körébe tartozik. Minden természettudomány a természet jelenségeit vizsgálja.
Tehát a kémia a természet jelenségeit vizsgálja.
b) A kémikus fő vizsgálódási módja a kísérlet. A kísérletnél a kísérletező az anyagból vett mintával
dolgozik.
Tehát a kémikus az anyagból vett mintával dolgozik.
c) Az anyagok összetételétől függnek a kémiai tulajdonságok. Az anyagok kémiai tulajdonságaitól függ az anyagok környezetre gyakorolt hatása.
Tehát az anyagok összetételétől függ az anyagok környezetre gyakorolt hatása.

tanári útmutató
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4.* feladat – Érzékszervvel, méréssel, kölcsönhatás során
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Ez a feladat kapcsolódik a másodikkal, elmélyíti az összefüggéseket. Esetleg kis segítséget kell nyújtani a megoldáshoz. Meg kell győződni ugyanis arról, hogy tisztában vannak-e a gyerekek azzal,
mit is jelent a tulajdonságok mélysége, szintje, a tulajdonságok megismerési módjának bonyolultsága. Hiszen az érzékszervekkel „felületesebb” ismereteket szerezhetünk egy adott anyagról, mint
például az elégetése során.
A tulajdonságok megismerési módjai: méréssel, érzékszervekkel, kölcsönhatás során.
Rakd sorba a tulajdonságok megismerési módjait a beavatkozások erősségi szintje szerint! Az erősebbtől haladj az egyszerűbb felé!
Sorrendjük: kölcsönhatás során  méréssel  érzékszervvel

5.	feladat – Miből vannak?
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Ez egy játékos feladat, a kombinatív képesség fejlesztésére. Az óra elején tartott „eszköz bemutatóra” támaszkodhatnak a gyerekek. Ez a feladat az egyik házi feladat is lehet!
A feladatnak nyolc lehetséges megoldása van. A gyerekek feladatlapján kilenc üres tálca van, mert
az is a feladat részét képezi, hogy rájöjjenek nincs annyi megoldás, mint amennyi üres hely. Ez a
további hasonló feladatoknál is így lesz! Arra is hívjuk fel a feladatok megoldása után a gyerekek
figyelmét, hogy lehetett olyan tálca is, amelyen semmilyen eszköz nincs!
Piri osztálya a laboratóriumi eszközökkel ismerkedett. Tapasztalták, hogy vannak üvegből, fából és
fémből készült eszközök.
A gyerekek különböző feladatot kaptak, melyekhez egy vagy többféle anyagú eszközt kellett használniuk, de az is lehez, hogy nem volt szükség eszközre. Nézd végig, hogy milyen anyagú eszköz lehetett
a tálcán! Az eszközök anyagának megfelelő betűjel beírásával válaszolj!
A) üveg
B) fa
C) fém

—

ABC

C

A

B

AC

AB

BC
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2. egység

Az anyagok változásai
Ezen az órán mindenképpen tisztázzuk a fizikai és kémiai változás fogalmát, illetve az ezt kísérő
energiaváltozások fogalmait. Ez utóbbi még a következő órán is sorra kerül, nem baj, ha most nem
tudjuk annyira elmélyíteni. Az olvasásra és megoldásra 15 perc javasolt. Ebben nincs benne a jelek
frontális egyeztetése és megbeszélése.
A téma feldolgozását kezdhetjük az INSERT jegyzetelési mód megtanításával. A feladatok előtti
bevezető szöveget a gyerekek önállóan elolvassák úgy, hogy minden mondat végére jelet tesznek,
a következők szerint.

 ha tudott, értett dologról van szó
+
 ha új ismeret számára
?
 ha nem érti
–
 ha ellenkezik eddigi ismereteivel
Frontálisan esetleg táblázatba szedjük össze, hogy melyik jelet hol alkalmazták a legtöbben. Ezt
követően mindenképpen tisztázzuk, mi az, amit nem értenek.
Ezt követheti az óra további menete, kísérletek stb.
A feladatlapot az óra végén, önállóan oldják meg a tanulók.

olvasd el!
Az anyagok tulajdonságai az anyagok egymásra hatása során változnak. Abban az esetben, ha az anyag
nem alakul át másik anyaggá, azaz csak fizikai tulajdonsága vagy fizikai állapota változik meg, fizikai
változásról beszélünk. Kémiai változás, reakció során az anyag összetétele, szerkezete is megváltozik,
mindig új anyag jön létre.
Az anyagokat alkotó részecskék szüntelen mozgása, ütközése, súrlódása adja az anyag belső energiáját. Ennek a belső energiának a változása a fizikai és kémiai változásokat egyaránt kíséri. Ha az anyag
energiát ad a környezetének, exoterm változásról beszélünk. Endoterm változás során az anyag vesz
fel energiát a környezettől. Amilyen mértékben növekszik az anyag belső energiája, olyan mértékben
csökken a környezeté, és fordítva.
Az új anyag keletkezésével járó kémiai változásokat más szempontok szerint is csoportosíthatjuk.
A kiindulási és keletkezett anyagok száma szerint megkülönböztetünk egyesülést, illetve bomlást.
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1.	feladat – Új anyag lesz, avagy nem?
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE –
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
Hétköznapi példával, például egy papírdarab eltépésének, illetve elégetésének bemutatásával jó
szemléltethető a két változástípus közötti különbség. Egyszerű, látványos, és örömmel fogadják!
a) Józsi az anyagok változásait fizikai (F) és kémiai (K) változásra osztotta. Laci a belsô energia megváltozása szerint csoportosított, így hôtermelô (Ht) és hôelnyelô (He) változásokat különböztetett meg.
A tanár mindkét szempontot jónak tartotta, és arra kérte a gyerekeket, állapítsák meg, milyen csoportok jöhetnek létre, ha mindkét szempontot figyelembe veszik.
A betûjelzésekkel írd fel, hogy milyen csoportok jöhetnek létre!

F

Ht

F

c, d

He

K

a, f, g

K

Ht
b, h, i

He
e

b) Ezután a tanár felsorolt néhány folyamatot, és azt kérte, a változásokat sorolják be a gyerekek a
keletkezett csoportokba. Írd a csoport alatti pontsorra a változás betûjelét!
A) olvadás

D) fagyás

G) szublimáció

B) a szén égése

E) cukor hôbontása

H) robbanás

C) lecsapódás

F) forrás

I) kén-dioxid keletkezése
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2.	feladat – Exo  kívül, kint. Endo  belül, bent
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A második feladat ellenôrzése során el kell mélyítenünk a gyerekben, hogy az, hogy milyen változásról beszélünk, mindig attól függ, hogy az anyag (rendszer) belsô energiája hogyan változik. Ezt
szolgálja maga a feladat is.
A bevezetô szöveg elolvasása után Zsuzsi azt mondta:
egy anyag belsô energiája Akkor és csak akkor növekszik, ha a környezeté
csökken.
Válaszd ki, és karikázd be az alábbi esetek közül azoknak a betûjelét, amelyek megfelelnek az állításnak! Húzd át azoknak a betûjelét, amelyek nem felelnek meg az állításnak!
A) Az anyag belsô energiája növekszik, és a környezeté csökken.		

endoterm

B) Az anyag belsô energiája növekszik, és a környezeté is növekszik.

……….

C) Az anyag belsô energiája csökken, és a környezeté is csökken.		

………..

D) Az anyag belsô energiája csökken, és a környezeté növekszik.		

exoterm

Írd a helyes állítások mellé azt is, hogy ezeket milyen változásoknak nevezzük!

3.	feladat – Egybôl több vagy többôl egy?
induktív gondolkodás – sorozatok képzése
A harmadik feladat szakmai szerepe hasonló, mint az elôzôé, remélhetôleg sikerül végleg bevésniük az egyesülés és bomlás közötti különbséget.
A) cink + kén



cink-szulfid

E) cukor



szén + víz

B) vas + oxigén



vas-oxid

F) víz



hidrogén + oxigén

G) mészkô



kalcium-oxid + szén-dioxid

C) magnézium + oxigén  magnézium-oxid
D) szén + oxigén



szén-dioxid

A reakcióegyenletek betûjelét valamilyen rend szerint raktuk sorba. Folytasd a sort!
A, E, B, F, C, G, D
Fogalmazd meg a szabályt! egy egyesülés, egy bomlás
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4.	feladat – Tegyünk rendet!
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A negyedik feladat önmagáért beszél. Szétválasztjuk a két fô változástípust. Megtanuljuk, hogy
mindkettôt be tudjuk sorolni az energiaváltozás szerint. Az egyesülés és bomlás fogalmát viszont
csak a kémiai reakcióra értelmezzük. Megjegyezhetjük, hogy a fizikai változást is bonthatjuk exoés endoterm folyamatra.
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmakkal!
a belsôenergia változása szerint

a részt vevô anyagok száma szerint

exoterm

endoterm

anyagi változások

bomlás

fizikai

egyesülés

kémiai

anyagi változások

fizikai

kémiai

a részt vevő
anyagok
száma szerint

a belsőenergia
változása szerint

endoterm

exoterm

egyesülés

bomlás
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3. egység

Halmazállapotok, halmazállapot-változások
Ezen az órán elmélyíthetjük az eddig megszerzett ismereteket, építhetünk a természetismeret
tárgyban tanultakra.
Az óra elején a feladatlap megoldásával, majd a helyes megoldások megbeszélésével kideríthetôk, és
ezt követôen pótolhatók a hiányosságok. A megoldásra szánt idô 10 perc.
A feladatlapot önállóan, de akár párban is megoldhatják a gyerekek. A páros munkában remélhetôen egy egészséges vita, szakmai kommunikáció alakul ki közöttük, ezért ezt javaslom.

olvasd el!
Amikor az anyagok halmazállapotáról beszélünk, arra gondolunk, hogy minden anyagot pici
részecskék sokasága, azaz halmaza alkotja. Ezek elrendezôdése légnemû, cseppfolyós, illetve szilárd állapotban különbözik.

1.	feladat – Folyik, száll vagy kopog?
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az elsô feladatban nem minden tulajdonság jelenik meg, amit általában megfigyeltetünk. Ezt az óra
további részében tisztázhatjuk, esetleg táblázatos formában a gyerekek csoportmunkában szedjék
össze. A háromfôs csoportokban mindenki egy-egy halmazállapot szakértôje lehet, majd megosztja
ismereteit a többivel. Így mindenkinek jut munka!
A feladatnak kilenc megoldása van, ebbôl négy helyes.
Feri jól tudja, hogy a víz a Földön mind a három halmazállapotban elôfordul. Azon gondolkodott,
vajon mi a jellemzô a vízre az egyes állapotokban. Összepárosította a halmazállapotokat és a tulajdonságokat, és azután választotta ki a helyes megoldásokat. Vajon mi állt a papírján?
Végezd el te is a párosításokat a halmazállapotok, illetve a tulajdonságok betûjeleivel a lehetséges
összes különbözô módon! Írd be a betûpárosokat a táblázatba!
Halmazállapotok:	Tulajdonságok:
A) légnemû		

1. alakja állandó

B) folyadék		

2. részecskéi szabadon mozognak

C) szilárd		

3. térfogata állandó

Jelöld csillaggal a helyes párokat!

Halmazállapot
A
A

Tulajdonság
1

*

2

A

3

B

1

B

2

B

*

3

C

*

1

C
C

2
*

3

tanári útmutató

1. modul • ANYAGI VÁLTOZÁSOK

25

2.	feladat – Hogyan is alakulnak át egymásba?
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
A második feladat megoldása során szerzett ismereteket szintén jól felhasználhatjuk az óra második felében. Remélhetôleg a gyerekek precízen össze tudják majd szedni mind a hat halmazállapot-változást, amelyekbôl itt csak öt jelenik meg. A szublimáció ellentétes folyamata a depozíció
(kicsapódás) maradt ki. Ez egy kis tanári segítséggel pótolandó.

olvasd el!
Ha egy anyag egyik halmazállapotából egy másikba alakul át, halmazállapot-változásról beszélünk. A halmazállapot-változás nem más, mint a halmazállapotok közötti átmenet.
Tudjuk, hogy a halmazállapot-változásokat is energiaváltozások kísérik.

A megadott változások és a hozzájuk tartozó energiaváltozások segítségével add meg az általános
szabályokat!
a jég olvadása		



endoterm folyamat

a gáz cseppfolyósítása



exoterm folyamat

a víz forralása		



endoterm folyamat

a szárazjég „eltûnése”



endoterm folyamat

a víz fagyása		



exoterm folyamat

A megadott példák alapján jellemezd a folyamatokat energiaváltozás szerint!
a cukor olvadása



endoterm folyamat

a zsír dermedése



exoterm folyamat

a jód szublimálása



endoterm folyamat

az esôvíz elpárolgása



endoterm folyamat

a pára lecsapódása



exoterm folyamat

Fogalmazd meg szóban a szabályt!
A szilárd anyag folyékonnyá válik, a folyékony légnemûvé válik, a szilárd légnemûvé válik (olvadás,
forrás, szublimáció) endoterm folyamat. A fordított (lecsapódás, fagyás) exoterm folyamat.
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3.	feladat – Exo  kívül, kint. Endo  belül, bent
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A harmadik feladat megoldása, illetve ennek ellenôrzése során jó lehetôség nyílik arra, hogy kiderüljön milyen hiányosságok vannak az energiaváltozással kapcsolatban. Helyre tehetôk, elmélyíthetôk
az endoterm és exoterm fogalmak. Érdemes felrajzolni óra végén az úgynevezett lépcsôdiagramot,
mellyel jól szemléltethetô az energiaváltozás abban az esetben is, ha nincs hômérséklet-emelkedés!
Karcsiék egyik feladata a kémiadolgozatban az volt, hogy a következô halmazállapot-változásokat két
csoportba kellett osztaniuk, és meg kellett adniuk a csoport nevét. Oldd meg te is a feladatot!
Halmazállapot-változások: olvadás
lecsapódás
párolgás
forrás
fagyás
szublimálódás
endoterm

exoterm

olvadás, forrás, párolgás,
szublimálódás

lecsapódás,
fagyás

4.	feladat – Folytasd az állítások után következô mondatokat!
	Deduktív gondolkodás – visszalépô következtetés
a) Ha egy anyag szublimál, akkor szilárdból légnemûvé válik.
A szilárd jód most nem vált légnemûvé, tehát nem szublimált.
b) Ha a 0 °C-os jég energiát vesz fel, akkor megolvad.°
A 0 °C-os jég most nem olvadt meg, tehát nem vett fel energiát.
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4. egység

Égés és tûzoltás
Ezt az anyagrészt mindenképpen a kísérletek bemutatásával érdemes kezdeni, majd ezt követi a
feladatlap önálló feldolgozása, és a helyes megoldások tisztázása.
Az eddig megismert alapfogalmak ismétlésére jó lehetôséget ad a feladatlap, kiderülhetnek a hiányosságok. A megoldáshoz 10 perc szükséges.

olvasd el!
Az elôzô órákon már szó volt arról, hogy a változásokat milyen két nagy csoportra osztjuk, és hogy
ezeket mindig energiaváltozás kíséri. Az egyik legismertebb és legfontosabb kémiai változás az
égés. Az égés lehet lassú, gyors, vagy akár robbanásszerû. Két legfontosabb feltétele az éghetô anyag
és az oxigén. A gyors égéshez, melyet mindig fényjelenség kísér, és rövid idô alatt zajlik le, még az
úgynevezett gyulladási hômérséklet is fontos.
Az égés szûk értelemben véve anyagok reakciója oxigénnel, melynek során különbözô oxidok keletkeznek.

1.	feladat – Égess képzeletben!
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Az elsô két feladat célja az égés feltételeivel, ismérveivel való ismerkedés.
A kész példa alapján egészítsd ki az alábbi szóegyenleteket!
vas + oxigén		
alumínium + oxigén
magnézium + oxigén





vas-oxid,		

és energia szabadul fel

alumínium-oxid,

és energia szabadul fel

magnézium-oxid, és energia szabadul fel

2.	feladat – Általánosíts!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – elôrelépô következtetés,
láncKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatokat!
a) Az anyagok oxigénnel való egyesülésekor oxidok keletkeznek.
Az égés oxigénnel való egyesülés, tehát az égés során oxidok keletkeznek.
b) Az anyagok égésekor energia szabadul fel, és ha egy folyamatban energia szabadul fel, akkor az
exoterm folyamat, tehát az égés energiaváltozás szempontjából exoterm folyamat.
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3.	feladat – Olts tüzet!
rendszerezô képesség – besorolás
A tûzoltás módja ismeret, tapasztalat felhasználása, nem képességfejlesztés. A feladat megoldását
egyrészt egyéni tapasztalatokra, másrészt az óra elején látott kísérletekre alapozhatjuk. Fontos
megbeszélni a gyerekekkel, hogy melyik tüzet nem érdemes, és melyiket tilos vízzel oltani!
Hogyan oltanád el az alábbi tüzeket? Egészítsd ki az ábrát! Jelöld aláhúzással, hogy a tûzoltás során az
égés melyik feltételét szüntetted meg!
az éghetô anyag

a tûzoltás módja

a megszüntetett feltétel

égő gyertya

letakarom

éghető anyag / oxigén / gyulladási hőmérséklet

benzintűz

homokkal

éghető anyag / oxigén / gyulladási hőmérséklet

gáztűzhely
lángja

elzárom a gázt

éghető anyag / oxigén / gyulladási hőmérséklet

tábortűz

poroltóval

éghető anyag / oxigén / gyulladási hőmérséklet

égő gyertya

vízzel leöntöm

éghető anyag / oxigén / gyulladási hőmérséklet

4.	feladat – Az égés feltételei
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Pista elgondolkodott azon, hogy a víz az égés két feltételét is megszünteti egyszerre.
Milyen párosításokban lehetne kettôt kiválasztani az égés három feltételébôl? Jelöld betûkkel a feltételeket (éghetô anyag: É, oxigén: O, gyulladási hômérséklet: H), és írd le az összes lehetséges párosítást!
É, O

É, H

O, H

5.	feladat – Kakukktojás
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A negyedik feladat egy kis óra végi játék része is lehet. A feladatok megoldása után beszéljük meg
a megoldást!
Melyik nem illik a felsorolásba? Húzd át! Választásodat indokold!
fa égése

benzin égése

emésztés

gáz égése

magnézium égése

Indoklás: az emésztés lassú égés, a többi gyors, fényjelenséggel jár.

cigaretta izzása

tanári útmutató
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5. egység

Összefoglalás
1.	feladat – Ki lesz kémikus?
deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés
a) A kémikusok vizsgálják az anyagok viselkedését, összetételét. Akik vizsgálnak valamit, kíváncsi
emberek.
Tehát a kémikusok kíváncsi emberek.
b) Ha tanulom a kémiát, megértem az anyagok viselkedését. Ha megértem az anyagok viselkedését,
vigyázni tudok a környezetemre.
Tehát ha tanulom a kémiát, vigyázni tudok a környezetemre.

2.	feladat – Oda- és visszaalakulások
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Ez a feladat a halmazállapotok egymásba való átalakulásának lehetôségeit gyakoroltatja. Itt megjelenik a légnemû anyag szilárddá alakulásának esete is! Hat megoldás van, de ezt ne mondjuk meg
elôre!
Határozd meg, hogy egy adott halmazállapot milyen másik halmazállapotba alakulhat át! A betûjellel
dolgozz! A párosokat írd be egy-egy lombikba!
				
				
				

LF
lecsapódás

SL
szublimáció

Légnemû: L
Folyadék: F
Szilárd: S

LS
kicsapódás

SF
olvadás

FS
fagyás

FL
párolgás, forrás

Írd a lombikok alatti pontsorra a halmazállapot-változások nevét!
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3.	feladat – Alkoss szabályt!
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Ebben a harmadik feladatban az égés lényegét fogalmazzák meg egy mondatban. Ez segítheti ôket
a következô órai számonkérésben is.
Az alábbi kifejezések felhasználásával határozd meg, mi az égés!
éghető anyag

egyesül

kémiai

oxigénnel

változás

Az égés olyan kémiai változás, amelynek során az éghetô anyag az oxigénnel egyesül.

4.	feladat – Fizika vagy kémia?
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Az anyagok változásai vagy fizikai változások, vagy kémiai változások.
Az égés nem fizikai változás, tehát az égés kémiai változás.

5.	feladat – Pár kerestetik!
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIák képzése
Melyik szó illik az üres téglalapokba? Írd be a megadottak közül a megfelelô szót!
hideg

::

fény
lakóház

::

víz

::

gôz

munka

építőanyag

földgáz

víz

benzin

hő
energia

=

::

tűz

::

energia

::

energiaforrás

hamu

=

épület
anyag

tégla

=

meleg

erő
kőolaj

energiaforrás

kôszén

6.	feladat – Ég-e a vas?
	Deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés
Egészítsd ki a mondatot!
Az olyan égést, amely nem jár fényjelenséggel, és hosszabb idôt igényel, lassú égésnek nevezzük. Az
emésztés és a rozsdásodás is égés, de nem kíséri fényjelenség, és hosszabb idôt igényelnek, ezért ezeket a folyamatokat is lassú égésnek nevezzük.

2. MODUL
anyagi
halmazok

tanári útmutató

2. modul • ANYAGI HALMAZOK

33

Fejlesztendő képességek
Kompetencia-komponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

+

+

Rendszerezô képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+

+
+

+

Sorképzés, sorképzô osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás

+
+

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés

+

Elôrelépô következtetés

+

+

Visszalépô következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
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ANYAGI HALMAZOK
A 2. modul szakmai feladata egyértelmûen az, hogy két mindennapi anyagon, a levegôn és a vízen
keresztül bemutassa az anyagcsoportokat. Az elemek, vegyületek, keverékek, oldatok fogalmát
megismerjék a gyerekek, könnyûszerrel tudjanak ezek között különbséget tenni. A további modulokban is kínálkozik lehetôség ennek megteremtésére. Kiemelkedô szerep jut ebben az anyagrészben a
környezetvédelemnek is.
A fogalmi gondolkodás fejlesztése itt a különféle anyagcsoportok ismérveinek megismertetése. Miért
keverék a keverék, mi az elegy, mitôl vegyület a vegyület, és elem az elem. Kémiai jelek, atomszerkezet
ismerete nélkül, de már el lehet kezdeni ismerkedni az atomok azonos, illetve különbözô voltával.
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1. egység

Levegô és víz
Ezt a feladatsort nem kezdhetjük közvetlenül az elôzô modul után. Javasolom, hogy az ezt megelôzô órán a levegô, és annak védelme legyen a téma. A feladatlap megoldását pedig a víz általános
tulajdonságait ismertetô óra végére tegyük.
A feladatlap megoldásához szükséges ismeretek:
– a levegô és víz fizikai tulajdonságai,
– keverékek, elegyek fogalma és ezek fôbb tulajdonságai,
– desztillált víz fogalma.
Az utolsó feladat már a következô órára utal, de egyszerûen megoldható. A feladatlap megoldására
10 percet szánjunk!

olvasd el!
A következô feladatok a bennünket körülvevô éltetô levegôrôl, és a szintén létfontosságú vízrôl
szólnak. Ez a két anyag mindennapi életünkben nagyon fontos szerepet játszik. Ismernünk kell
tulajdonságaikat, hogy védelmükben, a környezetvédelemben mi is részt tudjunk venni.
A feladatok megoldásában segítenek az elôttük álló kijelentések, illetve meglévô tudásod, ismereteid.

1.	feladat – Nem látjuk, mégis itt van!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELÔRELÉPÔ KÖVETKeztetés
A feladat célja, hogy érzékeltesse a gyerekekkel, a levegô fô alkotóinak és a levegô fizikai tulajdonságainak szoros összefüggését. Nem lehet a benne lévô oxigén például szilárd. Megjegyzendô,
hogy az aránylag kis mennyiségben jelenlévô alkotók között lehet szilárd, de a fôbb alkotók tulajdonságai áttevôdnek.
Következtess, és fejezd be a mondatokat!
a) Egy összetett anyag akkor, és csak akkor keverék, ha benne az összetevôk megôrzik eredeti tulajdonságaikat.
A levegô keverék, tehát benne az összetevôk, a nitrogén, az oxigén és egyéb anyagok megôrzik eredeti
tulajdonságaikat.
b) A keverékben az összetevôk megôrzik eredeti tulajdonságaikat, ezért fizikai módszerekkel szétválaszthatók.
A levegô keverék, tehát összetevôi fizikai módszerekkel szétválaszthatók.
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2.	feladat – Az ioncserélt nem desztillált!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Ebben a feladatban gyakoroltathatjuk a desztillált víz fogalmát.
A nagybetûs tételmondat figyelmes elolvasása után válaszd ki és karikázd be a helyes állítások
betûjelét, és húzd át a helytelenekét!
A víz akkor és csak akkor desztillált víz, ha nincsenek benne oldott
anyagok.
A) Ez a víz nem desztillált víz, és nincsenek benne oldott anyagok.
B) Ez a víz desztillált víz, és nincsenek benne oldott anyagok.
C) Ez a víz nem desztillált víz, és tartalmaz oldott anyagokat.
D) Ez a víz desztillált víz, és vannak benne oldott anyagok.

3.	feladat – Nem látjuk, mégis árthat!
	KOMBINATÍV képesség – KOMBINÁLÁS
A harmadik feladat az egyre súlyosbodó levegôszennyezésre szeretné felhívni a figyelmet. Kicsit
ismerkedhetnek a kén-dioxid, illetve szén-monoxid tulajdonságaival is. Ebben a feladatban szintén
hat megoldás van, de ezt ne mondjuk elôre!
Panka osztálya a levegôvel kapcsolatos olvasmányokban több légszennyezô anyag nevével is találkozott, mint például a kén-dioxid, a szén-monoxid, a por stb.
Azon gondolkodtak, hogy milyen kétféle gázból álló keverékeket tudnának elôállítani a nitrogén,
oxigén, kén-dioxid és szén-monoxid keverésébôl.
Készíts a fôzôpoharakba te is ilyen párosításokat a gázok neve elôtt álló betûk segítségével!
A) oxigén
B) kén-dioxid
C) nitrogén
D) szén-monoxid

A, B

A, C

A, D

C, D

B, D*

B, C

Jelöld csillaggal azt a párosítást, amelyik csak mérgezô gázokat tartalmaz!
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4.	feladat – Mi a keverék?
	Rendszerezô képesség – definiálás
Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a keverék!
fizikai módszerek

összetett anyag

összetevők

megőrzik eredeti
tulajdonságaikat

szétválaszthatók

A keverék olyan összetett anyag, amelyben az összetevôk megôrzik eredeti tulajdonságaikat, és ezért
fizikai módszerekkel szétválaszthatók.

5.	feladat – Rakd rendbe!
	Rendszerezô képesség – felosztás,
induktív gondolkodás – sorozatok képzése
a) Válogasd szét a tulajdonságokat,			
és adj nevet a csoportoknak!				
							
1. gáz							
2. oxigénre és hidrogénre bontható
3. szennyezôdhet
4. színtelen						
5. táplálja az égést					
6. tûzoltásra használják				
7. keverék						
8. létfontosságú
9. szagtalan						
10. oxigénre és hidrogénre bontható			
11. folyadék						

levegô
gáz
táplálja az égést
keverék
oxigénre és nitrogénre bontható
szennyezôdhet
színtelen
létfontosságú
szagtalan
oxigénre és nitrogénre bontható
tûzoltásra használják
folyadék
víz

b) Folytasd a tulajdonságok felsorolását!
gáz
táplálja az égést
szennyezôdhet
színtelen
oxigénre és hidrogénre bontható
keverék
oxigénre és nitrogénre bontható
létfontosságú
szagtalan
tûzoltásra használják
A sor elve: 2 levegô, 2 közös, 1 víz, 2 levegô, 2 közös, 1 víz.
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2. egység

Oldatok
Ezt az órát is a kísérletekkel érdemes kezdeni, pl. só oldása vízben, táramérlegen (tömegük összeadódik!), illetve tanulókísérlet formájában a gyerekek néhány egyszerû oldhatósági kísérlet végeznek.
Ezek után töltik ki a feladatlapot, akár csoportban, ahogy a tanulókísérletnél ülnek, de lehet egyénileg is. A feladatlap megoldása kb. 10 percet vesz igénybe.

olvasd el!
Az alábbi feladatok a mindennapi életben nagyon fontos anyagokkal, az oldatokkal kapcsolatosak. Az oldatok is összetett anyagok, oldószerbôl és egy vagy több oldott anyagból épülnek fel.
Az általában nagyobb mennyiségben jelenlévô folyadékot szoktuk oldószernek nevezni, a kisebb
mennyiségben jelenlévô, többnyire szilárd anyagot pedig oldandó anyagnak hívjuk. Ha az oldódás megtörtént, az oldandó anyag helyett oldott anyagról beszélünk.

1.	feladat – Otthon ki is próbálhatod!
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Folytasd!
cukor

+

víz

=

cukoroldat

só

+

víz

=

sóoldat

szódabikarbóna

+

víz

=

szódabikarbóna-oldat

+

oldószer

=

oldat

Általánosíts!

oldott anyag
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2.	feladat – Következtess!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCkövetkeztetés
Fejezd be a mondatot!
Az oldatok több komponensbôl, oldott anyagból és oldószerbôl álló anyagok. Ha egy anyag több komponenst tartalmaz, akkor az összetett anyag.
Tehát az oldatok összetett anyagok.

3.	feladat – Az oldódás folyamata is energiaváltozással jár!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Az oldatot mint anyagot (rendszert) vizsgálva felidézhetjük, gyakoroltathatjuk a belsô energia
fogalmát, és az ennek változásaival kapcsolatos fogalmakat.
A következô mondat alapján karikázd be a lehetséges, és húzd át a nem lehetséges esetek betûjelét!
az oldódás Akkor és csak akkor exoterm, ha energialeadással jár, ekkor az
oldat a környezetének energiát ad át.
A) Az oldódás során a környezet kap energiát, a folyamat nem exoterm.
B) Az oldódás során a környezet kap energiát, a folyamat exoterm.
C) Az oldódás során a környezet ad át energiát, a folyamat nem exoterm.
D) Az oldódás során a környezet ad át energiát, a folyamat exoterm.

4.	feladat – Mi mikor oldódik?
kombinatív képesség – variálás
Bár a kémiai összefüggéseket nem ismerik, érdemes az oldhatóság kérdéseivel foglalkozni. A negyedik feladat megoldása során fontos tisztázni, mit is jelent az, hogy oldódik, illetve hogy egy anyagból tudok-e oldatot készíteni.
Az oldódás három feltételtôl függ: az oldószer minôségétôl, az oldandó anyag minôségétôl és a hômérséklettôl. Az oldódás vizsgálatához tehát változtathatom az anyagot (A), az oldószer minôségét (O) és
a hômérsékletet (H) is, de most csak két tényezôt változtassunk egymás után! Persze az sem mindegy, hogy a változtatást milyen sorrendben végezzük! Milyen lehetôségeket tudsz elképzelni? Csak a
betûkkel jelölj!

A, O

A, H

O, H

O, A

H, A

H, O
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5.	feladat – Hasonló a hasonlóban oldódik jól!
rendszerezô képesség – felosztás
Válogasd szét az anyagokat, és adj nevet a csoportoknak!
só

cukor

olaj

vatta

zsír

nem oldódik

oldódik

vízben
vatta

vas

benzinben

vas
só
cukor

olaj
zsír
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3. egység

A víz alkotórészei
Érdemes az órát a Hoffmann-féle vízbontó beindításával kezdeni. A gyerekeket arra kérhetjük,
mondják el, szerintük mi várható.
Ismét jó lehetôség nyílik a kémiai változás, endoterm, exoterm folyamat, egyesülés, bomlás fogalmak ismétlésére.
Fontos új fogalmak: az elem, vegyület, és visszatérô a keverék.
A feladatlapot mindenképpen az óra végén kell megoldaniuk, a kísérlet eredményének megtekintése fontos ebbôl a szempontból is. A megoldásra kb. 10 percet adjunk!

olvasd el!
Az életünkhöz nélkülözhetetlen víz vegyület. Részecskéiben két hidrogén- és egy oxigénatom
kapcsolódik egymáshoz kémiai kötéssel. Ezt a kapcsolatot csak kémiai úton, elektromos árammal
tudjuk bontani. Ekkor két színtelen, szagtalan gáz keletkezik, az elemek csoportjába tartozó hidrogén és oxigén. Ha két rész hidrogént és egy rész oxigént csak összekeverünk, egy durranógáz
nevû keveréket kapunk. Ha meggyújtjuk, akkor a hidrogén vízzé ég el, ez már kémiai változás,
mert új anyag keletkezett.

1.	feladat – Az egyik „éltet”, a másik robban!
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az elsô feladat megoldása során nem szabad elfeledkezni arról, hogy a megoldásban az alkotók
neve, jele szerepel. Ezután fontos megbeszélni, hogy milyenek az arányok a levegôben, illetve a
durranógázban!
A feladatnak mindössze három megoldása van.
Kémiaszakkörön Kristófék az elemi gázokról tanultakat gyakorolták. A kísérletek elvégzése után azt
a feladatot kapták, hogy a hidrogén (H), az oxigén (O), és a nitrogén (N) kezdôbetûinek segítségével
képzeletben állítsanak elô két komponensbôl álló gázelegyeket.
Milyen megoldásokat találtak Kristófék, ha minden betű egyszer szerepelhet, és az elegyképzésnél a
különböző sorrend nem számít új megoldásnak? Egy- egy négyzetbe egy-egy betû kerüljön!
H

O

O

N

H

HN

Melyik egy nagyon veszélyes gázelegy, illetve amelyik egy „éltetô” elegy összetevôit tartalmazza.
Végezd el te is a feladatot, majd nevezd meg a két gázelegyet!
A robbanásveszélyes elegy összetevôi: hidrogén és oxigén		

neve: durranógáz

Az „éltetô” elegy összetevôi:

neve: levegô

oxigén és nitrogén 		
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2.	feladat – Hogyan „szedhetô szét” a víz?
deduktív gondolkodás – választás
Egyik kémiaórán a felelô azt mondta:
A víz vagy kémiai úton, vagy elektromos árammal bontható összetevôire.
Karikázd be azt a választ, amelyik a felelô állítása alapján lehetséges, és húzd át azt, amelyik nem!
A) A vizet kémiai úton választjuk szét összetevôire, és nem elektromos árammal.
B) A vizet nem kémiai úton választjuk szét összetevôire és nem elektromos árammal.
C) A vizet nem kémiai úton választjuk szét összetevôire, hanem elektromos árammal.
D) A vizet kémiai úton választjuk szét összetevôire, elektromos árammal.
A tanár ezt a nagybetûvel írt kijelentést nem fogadta el. Reméljük, te tudod, miért döntött így! A négy
lehetôség közül húzd alá azt az állítást, amelyiket a tanár elfogadja!

3.	feladat – Tûzbôl víz!
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
Egészítsd ki a szóegyenleteket!

magnézium

+

oxigén



magnézium-oxid

vas

+

oxigén



vas-oxid

hidrogén

+

oxigén



hidrogén-oxid vagy
dihidrogén-monoxid,
azaz víz

4.	feladat – Elemek, vegyületek
rendszerezô képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi az elem és a vegyület!
összetett anyag

atomok

különböző

azonos

egyszerű anyag

atomok

Az elemek olyan egyszerû anyagok, amelyek azonos atomokból állnak.
A vegyületek olyan összetett anyagok, amelyek különbözô atomokból állnak.
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5.	feladat – Elem, vegyület vagy keverék?
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
Az ötödik feladat annak elmélyítését szolgálja, hogy milyen ismert anyagok tartoznak az egyes
anyagcsoportokba. Ennek eldöntése az anyagcsoportok és az anyagok tulajdonságainak alapos
ismeretét feltételezi. A lehetséges párosok száma kilenc, és ebbôl három helyes.
Nóri nehezen tudja még besorolni az anyagokat összetételük szerint. Összepárosította az anyagok
nevét és az anyagtípusokat, de tovább még nem jutott. Írd fel az összes lehetséges párt!
		

Anyagok:				

Anyagcsoportok:

víz
levegô
oxigén

keverék
vegyület
elem

víz

keverék

levegő*

keverék

víz*

vegyület

levegő

vegyület

víz

elem

levegő

elem

oxigén

keverék

oxigén*

elem

oxigén

vegyület

Segíts Nórinak, jelöld csillaggal a helyes megoldásokat!

6.	feladat – Logikus!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPÔ KÖVETKEZTETÉS
A hatodik feladat maradhat otthonra, ha esetleg nem értünk a feladatlap végére.
Az állítások alapján következtess, és folytasd a mondatokat!
a) Ha egy anyag vegyület, akkor benne a különbözô atomok között kémiai kötés van.
A durranógázban a különbözô atomok között nincs kémiai kötés, tehát nem vegyület.
b) Ha a vizet elektromos árammal bontjuk, akkor hidrogén és oxigén keletkezik.
Most nem keletkezett belôle hidrogén és oxigén, tehát nem bontottuk árammal.
c) Ha a hidrogénbôl nem lett víz, akkor nem égett el.
Most elégett a hidrogén, tehát víz lett belôle.
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4. egység

Az anyagi halmazok rendszerezése
Az óra elején az oldatok, keverékek szétválasztási módjait szedjük össze a gyerekek segítségével,
különös tekintettel a mûveletek alapelvére, arra, hogy milyen tulajdonságbeli különbség miatt válnak külön az összetevôk (pl. szûrésnél a részecskék mérete közötti különbség miatt, stb.), illetve, a
szétválasztási módok céljára (bepárlás, lepárlás, desztillálás közötti különbségek). Egy táblázatot is
készíthetünk ezzel kapcsolatosan!
Ezután közösen olvassuk el a feladatlap bevezetô szövegét, és ezt követôen mindenki önállóan oldja
meg azt. A feladatok megoldása 15 percet vesz igénybe.

olvasd el!
A körülöttünk lévô világ (velünk együtt) nagyszámú kicsiny anyagi egységbôl, részecskébôl épül
fel. A sok részecskébôl felépülô rendszereket anyagi halmazoknak nevezzük.
Az anyagokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk, ilyen például az összetétel, mely szerint
megkülönböztetünk egyszerû és összetett anyagokat. Az egyszerû anyagok csak egyfajta atomot
tartalmaznak, és kémiai változással sem bonthatók szét más anyagokra. Ezeket elemeknek nevezzük. Az elemek kémiailag tiszták, csak egyforma atomokból állnak. Elemek például az oxigén, nitrogén, hidrogén, vas stb.
Az összetett anyagok csoportjába tartoznak a vegyületek, a keverékek és az oldatok.
A vegyületek többfajta atomot tartalmaznak, amelyeket csak kémiai változással tudunk szétválasztani. A vegyületekben az alkotó atomok aránya szigorúan meghatározott, állandó. A vegyületek is
a kémiailag tiszta anyagok közé tartoznak. Vegyület például a víz, a szén-dioxid.
A keverékek olyan összetett anyagok, amelyekben az összetevôk (komponensek) megôrzik saját
tulajdonságaikat, ezért fizikai úton elkülöníthetôk egymástól. A keverékekben a komponensek aránya nem állandó. A keverékek lehetnek homogén rendszerek, amikor még mikroszkóppal sem láthatunk határfelületeket, az alkotórészeket még így sem tudjuk megkülönböztetni. Ilyen homogén
rendszerek az elegyek, mint például a levegô. A heterogén keverékekben határfelületeket figyelhetünk meg, mint például a homokos vízben, füstös levegôben.
Az oldatok speciális keverékek, oldószerbôl és oldott anyagból állnak.
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1.	feladat – Rendszerezz!
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A bevezetô szöveg összefoglalja az eddig megszerzett ismereteket, így az elsô feladat megoldása
remélhetôleg senkinek nem jelent gondot.
Töltsd ki az ábrát a megadott fogalmakkal az anyagok összetétel szerinti csoportosításának megfelelôen!
oldatok

elemek

összetett anyagok
egyszerû anyagok

anyagi halmazok

keverékek

vegyületek

anyagi halmazok

egyszerű anyagok

elemek

összetett anyagok

vegyületek

oldatok, keverékek

2.	feladat – Következtess!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ELÔRELÉPÔ KÖVETKEZTETÉS
	VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A feladat elmélyíti és konkretizálja a különféle anyagcsoportok lényegét.
A meghatározások segítségével fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) Az egyszerû anyagok azonos atomokból állnak.
A hidrogén egyszerû anyag, tehát azonos atomokból áll.
b) A többféle atomból álló anyagok vagy keverékek, vagy vegyületek.
A víz többféle atomból áll, de nem keverék, tehát a víz vegyület.
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3.	feladat – Az egy sokféle is lehet!
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A harmadik feladat még konkrét példa nélkül utal arra, hogy egy kémiai változást több szempont
szerint is vizsgálhatunk. Ez segíti majd a késôbbiekben végzett reakcióanalízist.
Hét megoldása van a feladatnak, mert azt nem tehette a csoport, hogy semmilyen szempontot nem
választ.
A kémiaórán a gyerekeket tanáruk csoportokba osztotta. Feladatuk az volt, hogy egy-egy változást
soroljanak be a változások különbözô típusaiba. Választhattak, hogy mely szempontot vagy szempontokat vesznek figyelembe.
A szempontok betûjelei:
A) A változás alapvetô jellege szerint
B) Energiaváltozás szerint			
C) A részt vevô anyagok száma szerint

(fizikai vagy kémiai)
(endoterm vagy exoterm)
(egyesülés vagy bomlás)

Írd be a téglalapokba a szempontok betûjeleinek segítségével, hogy melyik csoport milyen szempontot vagy szempontokat választhatott!
A

B

C

AB

AC

BC

ABC

4.	feladat – Melyik szó illik a pontsorra?
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Írd be az üres téglalapokba a megadott szavak közül a megfelelôt!
a)
szőke lányok

::

=

Kati

exoterm folyamat

oldat

endoterm folyamat

::

endoterm folyamat

olvadás
jég

b)
bomlás

::
szétesés

szétesés
egyesülés

=

fehér
hidrogén

::
oldás

fehér
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5.	feladat – Szennyezettbôl kémiailag tisztát!
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – besorolás, SORKÉPZés
Remélhetôleg mindenki jól megértette a szétválasztási mûveletek alapelvét, és így könnyen dönteni
tud!
Egy vödörnyi, homokkal és lebegô szennyezôdésekkel teli Duna-vízbôl teljesen tiszta, oldott anyagoktól mentes vizet szeretnénk nyerni. Válaszd ki az alábbiak közül az erre a célra alkalmas három
szétválasztási eljárást, és rakd mûveleti sorrendbe!
desztillálás

ülepítés

bepárlás

Sorrendjük: ülepítés  szûrés  desztillálás

szûrés

lepárlás

mágnesezés
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5. egység

Összefoglalás
1.	feladat – Igaz vagy hamis?
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A feladat megoldása nagyobb összpontosítást igényel. Ennek kapcsán mérhetô fel igazán, ki érti jól
az egyes anyagtípusok közötti különbségeket. A bontás alatt mit értünk, mi a célja, ezt érdemes a
feladat megoldása elôtt megbeszélni velük.
A fejezet bevezetô szövege alapján jelöld a táblázat megfelelô rovataiban I-vel az adott anyagtípusra
igaz, és H-val a hamis állításokat!
Állítás

Elemek

Vegyületek

Keverékek

Többfajta atomból állnak, és sem fizikai, sem kémiai
úton nem bonthatók.

H

H

H

Egyfajta atomból állnak, és sem fizikai, sem kémiai úton
nem bonthatók.

I

H

H

Egyfajta atomból állnak, és kémiai úton elemekre
bonthatók.

H

H

H

Többfajta atomból állnak, és fizikai úton bonthatók.

H

H

I

Egyfajta atomból állnak, és fizikai úton bonthatók.

H

H

I/H

Többfajta atomból állnak, és csak kémiai úton bonthatók.

H

I

H

2.	feladat – Melyik szó illik a pontsorra?
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Írd be az üres téglalapokba a megadott szavak közül a megfelelôt!
a)
tető

::
limonádé

b)
gáz

::

oldószer

halmazállapot

oldószer

c)
macska

=

ház

::
konyhasó

folyadék

=

tea

állat

oldószer

=
homogén

oldat

tenger

::

víz

folyadék

::

oldószer

komponens

konyhasó
szilárd

::
oldat

oldott anyag
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3.	feladat – Összetételük szerint válogasd szét a felsorolt anyagokat!
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Az utolsó feladat a már ismert fogalmak és hétköznapi példák összekapcsolásával szeretné életközelibbé tenni a tanultakat.
Csoportosítsd az anyagokat, és add meg a halmazok nevét!
levegô

szén
limonádé

desztillált víz
konyhasó
vegyületek

ércek
vas

oxigén
tengervíz

keverékek

durranógáz
jódtinktúra

szén-dioxid
elemek

oldatok

elemek

vegyületek

szén
oxigén
vas

desztillált víz
szén-dioxid
konyhasó

keverékek

oldatok

levegô
ércek
durranógáz

limonádé
tengervíz
jódtinktúra

4.	feladat – Következtess!
deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés,
választó következtetés
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) Ha az összetett anyagban az alkotók megôrzik eredeti tulajdonságaikat, akkor az anyag keverék.
A levegô összetett anyag, és a benne lévô alkotók megôrzik eredeti tulajdonságaikat, tehát a levegô
keverék.
b) A keverékek lehetnek homogének vagy heterogének.
Az ércek nem homogén keverékek, tehát heterogének.
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5.	feladat – A hétköznapokban is figyeld a jeleket!
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – Kombinálás, Összes részhalmaz
képzése
A feladat az év elején megtartott balesetvédelmi oktatáshoz kapcsolódik. Itt újra lehetôség van az Rés S-mondatok megemlítésére is. Mint a feladat címe utal rá, ezeknek a jeleknek a figyelembevétele
nagyon fontos a hétköznapokban is. A környezetvédelem jelentôsége is elôtérbe kerülhet itt.
Mint tudjuk nemcsak a kémiaórán, hanem a mindennapi életben is hasznos a veszélyjelek ismerete.
A kémiatanár kiválasztotta az alábbi háromféle címkét, majd az osztályt két csoportra osztotta, és
különbözô feladatokat adott nekik.

F tûzveszélyes

T mérgezô

N környezeti veszély

a) Ildikó csoportját arra kérte a tanár, hogy készítsenek elô minél többféle olyan címkét, amelyre a
megadott háromból kétféle veszélyjelet rajzolnak. A jelek sorrendjének nincs jelentôsége. Milyen címkéket rajzolhatott Ildikó csoportja? A betûjelekkel válaszolj!

FT

TN

FN

b) Zsolt csoportját arra kérte a tanár, hogy keressék ki mindazoknak az iskolai vegyszereknek a biztonsági adatlapját, amelyek címkéjéhez e három veszélyjelen kívül nem kell más jel. Milyen lehetôségeket kellett keresniük?

–

F

N

T

FN

FT

TN

FN

3. MODUL
atomszerkezet
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Fejlesztendő képességek
Kompetencia-komponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

+

+

Rendszerezô képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+
+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképzô osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+

+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+
+

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés

+

Elôrelépô következtetés

+

Visszalépô következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+
+

+

Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
+

+
+

+
+
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Atomszerkezet
A modul tartalma a 7. osztályos tananyagnak az atomok felépítésére és a periódusos rendszerre vonatkozó része. A leckék címei körülbelül kifejezik a haladás sorrendjét, amely a tananyag logikájából
következôen szinte minden tankönyvben azonos.
1. Az elem és az atom
2. Az anyagmennyiség
3. Az atom felépítése
4. Az atom elektronszerkezete
5. A periódusos rendszer
E témakör szakmai feladata talán épp a kémia lényegének a megtanítása: vannak atomok, összesen
annyiféle, mint amennyit a periódusos rendszerben látunk, és az atomok annyira kicsik, hogy a kézzel megfogható mennyiségben már körülbelül 1023 db atom van.
Az atomok belsô szerkezettel rendelkeznek, és ebben rend van, ezt mutatja a periódusos rendszer.
Az azonos atomok sokaságából elemek épülnek fel, és ebben is rend van, ezt is mutatja a periódusos
rendszer.
A témakörben a fogalmi gondolkodás fejlesztésének nagyon fontos szakaszához értünk. A halmazállapotok kapcsán már igyekeztünk az anyag folytonosságának képzetét megszüntetni, de erre itt
újabb lehetôség adódik. Az anyag láthatósága a gyerek számára a legfontosabb tulajdonsága, ezért
mondja azt, hogy az üres fazékban nincs semmi. Az ezt a képzetet megcáfoló észleléseket kell sokszor
és sokféleképpen kell erôsíteni.
A gyerekeknek a fejezet végére oda kellene eljutniuk, hogy a világon minden százféle atomból épül
fel, és az atomok nagyon-nagyon kicsik, de vannak. Ez az alap lesz az, amire a kémiai tanulmányok
teljes további épülete rárakódik. Az ebben a fejezetben található bármely ismeret késôbb pótolható, a szemlélet
kialakítása azonban már itt feltétlenül szükséges.
A képességfejlesztésben a matematikai kulcskompetenciával kapcsolatban is fontos lenne a mól
nagyságrendjének érzékeltetése. A csendes értô olvasás gyakoroltatására különösen alkalmas a nehéz,
elvont kémiai szöveg. A leckék végén található összefoglalásokat próbáljuk olvastatni és együtt példákkal értelmezni.
Az elkészített munkafüzeti egységek felhasználásának egyik módja az, hogy óra végén kb. 12 percben a feladatok segítségével átismételjük a tanultakat. Talán idôkímélôbb felhasználási lehetôséget
jelent az a megoldás, ha az egyes feladatokat a megbeszélés elôtti motivációra vagy a megbeszélés
utáni lezárásra, részösszegzésre használjuk fel.
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1. egység

Az atom és az elem
1. FELADAT – A rózsa illata
deduktív gondolkodás – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Az elsô feladat az új anyag feldolgozásának elejére való. Hozzákapcsolhatjuk még a víz párolgását
és esô formájában való lehullását, vagy a higany-oxid bomlásának és a higanygôz lecsapódásának
kísérletét. Azt a nagyon fontos tapasztalatot kell levonnia minden gyereknek, hogy a szemmel nem
látható részecskék biztosan vannak, mert például az illatukat érezzük, vagy bár nem látjuk, hogyan
mennek át a részecskék a tavakból a felhôkbe, de hogy oda jutottak, hogy ott vannak, arról egy
záporesô könnyen meggyôz. Itt kell bizonyítanunk az atomok létét!
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) A rózsa illatanyaga párolog.
Az elpárolgott illatanyag parányi részecskékbôl áll.
A rózsa illatanyaga tehát parányi részecskékbôl áll.
b) A rózsa illatanyagának részecskéi nagyon kicsik.
A nagyon kicsi részecskék szabad szemmel nem láthatók.
A rózsa illatanyagának részecskéi tehát szabad szemmel nem láthatók.

2. FELADAT – Elem vagy nem elem?
rendszerezô képesség – DEFINIÁLÁS
A második feladat az elem tanári magyarázata után a definíció megjegyzéséhez ad támpontot. Felidéztethetjük, hogy az anyagokat már csoportosítottuk egyszerû és összetett anyagokra. A definíció
lényege a tágabb kategóriában való elhelyezés és a szûkítés feltételeinek megadása. Itt érdemes
kitérni a kémiai elem és a hétköznapi életben használt ceruzaelemek névbeli azonosságára, valamint az elem szó más vonatkozásaira (elemi érdeke stb.).
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a kémiai elem!
anyag

atomok
azonos

egyszerű
áll

a) A kémiai elem olyan egyszerû anyag, amely azonos atomokból áll.
b) Egy egyszerû anyag akkor és csak akkor kémiai elem, ha azonos atomokból áll.
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3.	feladat – Elem vagy atom?
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
A harmadik feladat az elôzô folytatása lehet. A halmaz és az atom méretének különbségét kellene
megéreztetni a példák sokaságával. Ezzel elôkészítjük a mól fogalmát is.
Javasoljuk, hogy a megfelelô szó kiválasztása után beszéljük meg, miért épp az a szó a megfelelô.
A kalapács feje vasból van. A vas nevû elem kötött vasatomokat tartalmaz. Az ezüstgyûrû szemmel
nem látható ezüstatomok sokasága, benne az atomok kötötten vannak.
Írd be az üres téglalapokba a megadott szavak közül a megfelelôt!
a)
ház

::

=

tégla

vasbeton

b)
homokszem

::

hajszál

::

tenger

::

elem

elem

elem

::

elem

::

ezüst

::

atom

homok

ezüstatom
anyag

=

vízcsepp
atom

hegy

vasatom

vasatom

atom

=

hajkorona
ezüst

d)

anyag

=

homokhegy
atom

c)

elem

::

vas

arany

elem
anyag

víz
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4.	feladat – Mi van a hajóban?
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
A negyedik feladatban azt is tovább gyakoroltatjuk, hogy a hétköznapi tárgyak is atomokból vannak, de bôvítjük is a fogalmat azzal, hogy az atomok kötve vannak. Azt is magyarázhatjuk, hogy ha
valami valamibôl áll, akkor az alkotók gyakran már nem ugyanúgy vannak benne, mint szabadon
voltak. Az elemekben az atomok nem atomokként, hanem kötve vannak. Új mûködési szint jelenik
meg. A kerékpár is vázból és kerekekbôl áll, de mégsem csak ezek összessége.
Fejezd be a mondatokat a megadott példa alapján!
Ha a hajótest vasból van, és a vas elem, az elemek pedig azonos atomokból állnak, akkor a hajó vasatomokból áll.
a) Ha a gyûrû ezüstbôl van, és az ezüst elem, az elemek pedig azonos atomokból állnak, akkor az ezüstgyûrû ezüstatomokból áll.
b) Ha a gyémánt szénbôl van, és a szén elem, az elemek pedig azonos atomokból állnak, akkor a gyûrûbe foglalt gyémánt szénatomokból áll.

5.	feladat – Mit jelent a vegyjel?
deduktív gondolkodás – VÁLASZTÁS
Az ötödik feladat helyes mondata megerôsíti ezt az információt. Ez a feladattípus különösen alkalmas a fontos, feltétlenül megtanítandó mondatok megerôsítésére, mert a válaszadáshoz legalább
négyszer el kell olvasnia a gyereknek a tételmondatot.
A nagybetûvel írt állítás helyes. Karikázd be azoknak az állításoknak a betûjelét, amelyek elôfordulhatnak, és húzd át azokét, amelyek nem!
egy VEGYJEL AZ ATOMOKAT VAGY AZ ELEMEKET JELölI, esetleg mindkettôt.
A) Egy vegyjel az atomokat is és az elemeket is jelöli.
B) Egy vegyjel az atomokat jelöli, az elemeket nem.
C) Egy vegyjel az elemeket jelöli, az atomokat nem.
D) Egy vegyjel sem az atomokat, sem az elemeket nem jelöli.
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6.	feladat – Alkoss vegyjeleket!
kombinatív képesség – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A hatodik feladatot az óra végére hagyhatjuk játékként, vagy akár házi feladatként is feladhatjuk,
ha a következô óra elején megbeszéljük. Az elemek névsorát a gyerekek szívesen nézegetik, tetszik
nekik, hogy a nevek nemzetköziek. Néhány érdekes nevet meg is fejthetünk, például Ciprus – cuprum – réz, argentum – ezüst – Argentína. (Megmondhatjuk, hogy a szaktanterem falára kifüggesztett periódusos rendszerben is ugyanezek a nevek és vegyjelek vannak.)

A vegyjelek egy vagy két betûbôl állnak. Az elsô betû mindig nagybetû, a második betû csak kisbetû
lehet. Milyen egy- vagy kétbetûs vegyjeleket tudnál összeállítani az A, B, C, a, r, u betûkbôl? Írd fel az
összes lehetséges változatot!
elsô betû lehet:
második betû lehet:
		
		
		
		
		

A		
nincs betû
B
a
C
r
u

Ellenôrizd az elemek névsorából, hogy létezike ilyen elem! Írd a kapott betûk mellé, hogy
melyik elemet jelentik, illetve húzz egy vízszintes vonalat, ha nincs ilyen vegyjelû elem!

betû(k)		

értelmezés

A		

–

B		

bór

C		

szén

Ar		

argon

Br		

bróm

Cr		

króm

Aa		

–

Ba		

bárium

Ca		

kalcium

Au		

arany

Bu		

–

Cu		

réz
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2. egység

Az anyagmennyiség
Ez a lecke nagyon nehéz, nagyon távol áll a gyerekek mindennapi tapasztalataitól, ezért a gyakorlást próbáljuk hétköznapi példákkal, humorral, történetekkel oldani.
Beszélhetünk arról, hogy egy óra 60 perc, egy nap 24 óra, a tucat régen gyakori mértékegység volt,
gyakran hatosával árulják a tányérokat, poharakat, evôeszközöket, sôt sokszor a tojást is. Lehet a
kanalas orvosságot kanállal mérni, a sódert lapáttal vagy talicskával. Most még nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért éppen ennyi db a mól, de próbáljuk elfogadtatni, hogy így állapodtak meg
a tudósok.
Azt is hangsúlyozhatjuk, hogy az anyagmennyiség a hét SI-alapegység egyike 1. hosszúság: l méter,
m; 2. tömeg, m – kilogramm, kg; 3. idô, t – másodperc, s; 4. hômérséklet, T – kelvin, K; 5. áramerôsség, I – amper, A; 6. fényerôsség, Iv – kandela, cd és 7. anyagmennyiség, n – mól, mol.
A most következô feladatok az egész órát kitöltik gyakorlással!

1.	feladat – Mit írt a laboráns?
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
Az elsô feladat elôtt feltétlenül magyarázzuk ennek a számnak a nagyságát, a 6 · 1023 leírásának
módját. Maga a feladat egyszerû, mechanikus gyakoroltatás, a szabály alapszintû felismertetése. Itt
csak egész mólokkal dolgozunk.
Egy igazságügyi vegyész laboránsa számításai során egy papírlapra két táblázatot készített. A papír a laboratóriumi asztalon volt,
amikor egy balesetben teljesen összetört autó akkumulátorának
savoldatát vizsgálták. Bekopogott valaki, mire a laboráns odafordult, és a sav kifröccsent az asztalra. Ahogy a cseppek szétugrottak, kimarták a papírt, és így hiányos lett az alsó táblázat.
a) Figyeld meg az elsô táblázatot, és ennek alapján segíts a laboránsnak újra kitölteni a második táblázatot!
az atom
vegyjele

az atom neve

az atomok száma
(db)

az atomok anyagmennyisége (mol)

jelölés

vas

Fe

6 · 1023 db

1 mol

1 Fe

nátrium

Na

2 · 6 · 1023 db

2 mol

2 Na

szén

C

5 · 6 · 1023 db

5 mol

5C

az atom
vegyjele

az atom neve

az atomok száma (db)

az atomok anyagmennyisége (mol)

jelölés

vas

Fe

3 · 6 · 1023 db

3 mol

3 Fe

nátrium

Na

0,5 · 6 · 1023 db

0,5 mol

0,5 Na

szén

C

6 ·6 · 1023 db

6 mol

6C

b) A kitöltött táblázat adatainak ismeretében állapítsd meg az összefüggést!
Bármely atom esetében 6 · 1023 db atom anyagmennyisége 1 mol atom.
Bármely atom esetében 1 mol atomban az atomok száma 6 · 1023 db atom.
A vegyjel elé írt szám a(z) anyagmennyiséget jelenti.
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2.	feladat – Hány mól szénbôl van a ceruzabél?
induktív gondolkodás – ÁTKÓDOLÁS
A második feladat a gramm és mól átváltást gyakoroltatja. A hétköznapi példákon kívül arra is
hangsúlyt helyezünk, hogy gramm–mól, illetve mól–gramm váltás is legyen, illetve a feladatok
szövegezése egyre egyszerûsödjön, valamint az 1-nél kisebb anyagmennyiség is elôkerüljön. Fontos, hogy a gyerek mindig szám, mértékegység, anyagfajta sorrendben adja meg a végeredményt,
és ezek egyike se maradjon ki. Ha valaminek a végeredményeként 1 mol-t ad meg a gyerek, és nem
mondja meg, milyen anyag, akkor ne fogadjuk el a megoldást.
Megemlíthetjük, hogy a szög, a fûrész, az aranyékszer valójában ötvözet, nem elemi fém, de 100%os tisztaságú elemre, anyagra, szinte nem is tudunk korrekt példát mondani (gyémánt, 24 karátos
arany). Nagyon fontos azonban, hogy a kémiai ismereteket a gyerekek mindennapi környezetének
anyagaihoz kapcsoljuk.
Számolj a periódusos rendszerbôl leolvasható adatok alapján! A szükséges adatokat itt is megadtuk.

C

Au

Fe

szén

arany

vas

név

12

197

56

1 mol atom grammokban mért
tömege

vegyjel

a) 12 gramm szén anyagmennyisége éppen 1 mol szén.
Egy grafitból, azaz szénbôl lévô ceruzabél 0,12 gramm szén, ennek anyagmennyisége 0,01 mol szén.
b) 1 mol vas tömege 56 gramm vas.
A most kezemben tartott fûrész lapja 2 mol vasból van,
tehát a fûrészlap tömege 112 gramm vas.
c) 197 gramm arany anyagmennyisége 1 mol arany.
Az összes családi aranyékszer-tömege 19,7 gramm arany,
vagyis a családi arany ékszer anyagmennyisége 0,1 mol arany.
*d) 14 C tömege 168 g

2 Au tömege 394 g 3 Fe tömege 168 g

*e) 3 Fe tömege ugyanannyi, mint 14 C tömege.
28 C tömege ugyanannyi, mint 6 Fe tömege
12 Au tömege ugyanannyi, mint 197 C tömege
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3.* feladat – Fejtsd meg a rejtvényt!
induktív gondolkodás – sorozatok képzése
Folytasd a sort!
a)			
A sorképzés alapja

12 g szén,
1 mol szén,

b)
		
A sorképzés alapja
c)
		
A sorképzés alapja

24 g szén,
2 mol szén,

36 g szén,
3 mol szén,

48 g szén,
4 mol szén,

60 g szén
5 mol szén

0,12 g szén,
1,2 g szén,
0,01 mol szén, 0,1 mol szén,

12 g szén,
1 mol szén,

120 g szén,
10 mol szén,

1200 g szén
100 mol szén

12 g szén,
1 mol szén,

3 g szén,
1,5 g szén
0,25 mol szén, 0,125 mol szén

6 g szén,
0,5 mol szén,

4.	feladat – A fogócska következménye
kombinatív képesség – variálás
A mágnestábláról a fogócskázók a szünetben leverték a C és a g betûket, valamint a 12-es számot. Most
azon vitatkoznak, hogyan lehetne ezekbôl két kártyát értelmes sorrendben feltenni.
a) Írd fel az összes lehetséges esetet!
C

12				

C

g				

g

12

12

C				

g

C			

12

g

b) Keretezd be pirossal azt, amelyik értelmezhetô!
c) Írd fel a három jel értelmes sorrendjét! 12 g C

5.*	feladat – Több vagy kevesebb?
rendszerezô képesség – sorképzés
Rakd tömeg szerint növekvô sorrendbe!
4C

5H

1 Au

3 Fe

5 H < 4 C < 3 Fe < 1 Au
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6.*	feladat – Mit mérünk?
deduktív gondolkodás – visszalépô következtetés
Ha az anyagmennyiséget mérjük, akkor a mértékegység a mól. Ha egy mennyiségnek a mértékegysége gramm, és nem mól, akkor ez a mennyiség nem anyagmennyiség.

7.	feladat – Mi a mól?
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
Az óra végén a definíció kapcsán találjuk meg a tömeg–gramm-analógiát. Kérdezzünk rá fordítva
is: Mi a tömeg, illetve az anyagmennyiség mértékegysége, valamint tisztázzuk azt is, hogy mennyi
is 1 mól?
A tömeget grammban, az anyagmennyiséget mólban mérjük. A gramm a tömeg mértékegysége.
Határozd meg, mi a mól! A mól az anyagmennyiség mértékegysége.
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3. egység

Az atom felépítése
Ez a lecke a gyerekeknek érdekes, könnyen tanulható, sikerélményt okoz. Lényegében ezt a négysornyi szöveget kell megtanulni, ami a feladatok elôtt van dôlt betûvel. Mire a gyerekek végighaladnak ezen a munkafüzeti részen, már meg is tanulták. Az óra nyugodt munkával telik, a gyerekek az óra végén sikerélménnyel távoznak.
Ha van idô, mesélhetünk még az atom felfedezésérôl.
A tanárnô a következô, keretbe foglalt szöveget adta oda az osztálynak, és azt kérte, mindenki csoportosítsa a leírás alapján az elemi részecskéket. Azt azonban nem mondta meg, hogy milyen szempont
alapján képezzék a csoportokat.

olvasd el!
Az atomot háromféle elemi részecske építi fel: a proton, a neutron és az elektron. A proton az
atommagban található, nehéz részecske, töltése pozitív. A neutron szintén az atommagban helyezkedik el, szintén nehéz részecske, töltése viszont nincs. Az elektron nem az atommagban, hanem
az elektronfelhôben van, tömege nagyon kicsi, és töltése negatív.

1.	feladat – Kati megoldása
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Kati igyekszik mindig a társaság középpontjában lenni, így az elhelyezkedésük alapján csoportosította az elemi részecskéket is.
a) Gyûjtsd ki a szövegbôl az elemi részecskék nevét, valamint az elhelyezkedésükre vonatkozó szavakat! proton, neutron, elektron, atommag, elektronfelhô
b) Készítsd el te is Kati csoportjait! Adj nevet a két halmaznak, és írd a halmazba az oda tartozó
részecskék nevét!
A csoport neve			

A csoportba tartozó részecskék neve

atommag				

proton és neutron

elektronfelhô				

elektron
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2.	feladat – Zoli csoportjai
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – hierarchikus osztályozás
Zoli mindig éhes, és a büfében kapható ételeket is leginkább a tömegük szerint értékeli. Ô ezt a szempontot érvényesítette most is.
Írd be az üres helyekre, milyen két csoportot írhatott, és mely részecskék tartoznak a csoportokba?
atom

proton

neutron

könnyû részecske

nehéz részecskék

ATOM

nehéz részecskék

könnyű részecskék

proton, neutron

elektron

elektron
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3.	feladat – Ildi és Erika szempontjai
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – besorolás
lldi és barátnôje, Erika a legtöbb embert nagyon szélsôségesen ítéli meg, vagy szeretik, vagy nem szeretik ôket. Az elemi részecskéket is töltésük szerint csoportosították. A beszédesebb Ildi mondatokban
írta le a csoportokat, Erika pedig vázlatábrát készített.
a) Egészítsd ki Ildi mondatait!
Nincs töltése a neutronnak.
Van töltése a protonnak és az elektronnak, ezen belül pozitív töltése van a protonnak, negatív töltése
van az elektronnak.
b) Töltsd ki Erika vázlatábráját! Írd a téglalapokba a töltés szerinti csoportosítás szempontját, a pontozott vonalakra pedig az adott csoportba illô részecskék nevét!

elemi részecskék

nincs töltése

van töltése

neutron

pozitív töltés

negatív töltés

proton

elektron
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4.	feladat – Józsi munkája
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – besorolás
Józsi minden holmiját nagyon rendben tartja, és úgy látszik, a fejében is rend van, mert ô táblázatot
készített. Töltsd ki Józsi táblázatát!
hol található

tömege

töltése

proton

atommagban

nagy (nehéz)

pozitív

neutron

atommagban

nagy (nehéz)

nincs töltése

elektron

elektronfelhôben

kicsi (könnyû)

negatív

5.	feladat – Játsszunk!
induktív gondolkodás – sorozatok képzése
Józsi kitöltött táblázatának szavait bizonyos rend szerint írtuk fel. Folytasd a sort!
negatív, kicsi, az elektronfelhôben, nincs töltése, nagy, az atommagban, pozitív, nagy, az atommagban.

6.	feladat – Összefoglalás
kombinatív képesség – kombinálás
Az atomot felépítô három részecske (p+, n0, e–) közül kettô az atommagban van. Írd fel az összes
lehetôséget, ha azt tudod, hogy az atommagban csak kétféle részecske lehet.
p+ és n0

p+ és e–

n0 és e–

Karikázd be azt a lehetôséget, amelyik igaz!

7. 	feladat – Utazás az anyag belsejébe
rendszerezô képesség – SORKÉPZÉS
Gondolatban menj egyre beljebb a ceruzád hegyébe, amely kötött szénatomokból álló grafit. Mit látnál? Írd a téglalapokba kívülrôl befelé haladva a megadott szavakat!
szénatom
szén

atommag
szénatom

szén

elektronfelhô

elektronfelhő

atommag

8.	feladat – Mi mekkora?
	Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés
1 db proton tömege megegyezik 1 db neutron tömegével. 1 db neutron tömege közelítôleg 2000 elektron tömegével azonos.
1 db proton tömege tehát közelítôleg 2000 elektron tömegével azonos.
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4. egység

Az atom elektronszerkezete
Az atom elektronszerkezetével kapcsolatos az elsô kérdés, a számonkérés második része helyett
használhatjuk. Kémiai tartalma összesen a két kulcsmondat.

1.	feladat – Mit súgtak Bendegúznak?
kombinatív képesség – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Bendegúz elég gyenge tanuló, így feleletei során gyakran támaszkodik a súgásra.
A lecke felmondásakor a következô mondatot súgták neki:
Az elektromosan semleges atomokban a …………………………………… megegyezik.
Ahol a pontok vannak, ott a protonszám, rendszám és elektronszám szavakat egyaránt súgták, de
nem tudjuk, hogy Bendegúz egyáltalán hallott-e valamit.
a) Milyen válaszokra számíthatunk? Írd le az összes lehetôséget!
protonszám

rendszám

elektronszám

a protonszám és a
rendszám

a protonszám és az
elektronszám

a rendszám és az
elektronszám

a protonszám,
a rendszám és az
elektronszám

nem hallott semmit

b) Melyik a teljes helyes válasz? Karikázd be!
c) Húzd alá azt a lehetôséget, amelyik ugyanezt jelenti, de nem a legegyszerûbb megfogalmazás!
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2.	feladat – Mi volt a dolgozatkérdés?
rendszerezô képesség – DEFINIÁLÁS
Bendegúz egyest kapott a feleletére. A tanár kíváncsi volt, hogy csak Bendegúz nem tanult, vagy az
egész osztály nem érti a tanultakat, ezért röpdolgozatot íratott. Az elsô kérdés a következô volt:
– Mit nevezünk kémiai elemnek?
a) Alkosd meg a kémiai elem meghatározását a következô szavak segítségével!
egyszerű

atomok

azonos protonszám

anyagok

A kémiai elemek olyan egyszerû anyagok, amelyek azonos protonszámú atomokból épülnek fel.
b) Az atomszerkezet témakör 1. egységének 2. a) feladatában a következô meghatározását adtuk:
a kémiai elemek olyan egyszerû anyagok, amelyek azonos atomokból állnak.
Hasonlítsd össze a két meghatározást! Milyen új ismeret jelenik meg benne?
Az atomok azonosságát a protonszámuk azonossága adja.

3.	feladat – Keresd a párját!
	KOMBINatív képesség – kombinálás
A tanulók fizikából még nem tanulták a töltések különbözôségét, a vonzást és a taszítást. Könnyen
érthetô, kevés magyarázatot kíván, de foglalkoznunk kell vele. A harmadik feladattal felmérhetjük,
kinek okoz ez gondot.
Az atomban pozitív töltésû proton (p+), semleges neutron (n0) és negatív töltésû elektron (e–) található.
Az ellentétes töltések vonzzák, az azonos töltések taszítják egymást.
Képezd ebbôl a három különféle töltésû részecskébôl az összes lehetséges párt, és állapítsd meg,
milyen kölcsönhatás van közöttük!
a párok 		
+
+		
p
0		
+
–		
0
0		
0
–		
–
–		

a kölcsönhatás
taszítás
semmi
vonzás
semmi
semmi
taszítás
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4.	feladat – Logikázd ki!
deduktív gondolkodás – választó következtetés,
	Elôrelépô következtetés
A kémiai reakció és a fizikai változás szavakat eddig is használtuk, de a gyerekek többségének nem
volt világos, hogy pontosan hol húzódik a határ. Most érdemes idôt szánni rá, és az eddig megismert folyamattípusokat besorolni újra ezekbe a kategóriákba.
Fejezd be a mondatokat!
a) Az anyagi változások vagy fizikai változások, vagy kémiai reakciók.
A kristálycukor hevítés miatti szenesedése kémiai reakció, tehát nem fizikai reakció.
b) Az atom külsô elektronjainak helyzete a kémiai reakciókban megváltozik, fizikai változás során változatlan. A cinkpor és a kénpor egyesülésekor az atomok külsô elektronjainak helyzete megváltozik,
tehát a cinkpor és a kénpor egyesülése kémiai reakció.

5.	feladat – Elektronok sokasága
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Az ötödik feladat az elektronszerkezet megismertetése után használható. Ezen az órán még nem
kell tudni az okosabb gyerekeknek sem az elektronszerkezeteket, hiszen ehhez majd a periódusos
rendszer tanulmányozása ad segítséget. Egyelôre elegendô a 2, 8, több elektron megjegyzése, gyakorlása. Nem is baj, ha itt most még misztikusnak tûnik az elektronszerkezet, annál jobban fognak
örülni a következô órán, amikor a periódusos rendszer segítségével kitisztul a kép. Nyugtassuk
meg a gyerekeket, hogy ezt még nem fogjuk számon kérni a következô órán!

olvasd el!
Egy atom elektronburkát három héj alkotja. A belsôbb, kisebb héjon 2 elektron fér el, a második
héjon is legfeljebb csak 8 elektron lehet. A harmadik héjat akár 18 elektron is alkothatja. Elôször
mindig a belsôbb, atommaghoz közelebbi héjak töltôdnek fel elektronnal.
A klóratomnak 17 elektronja van. Ezek úgy helyezkednek el, hogy 2 van legbelül, 8 van a második
héjon, 7 elektron pedig a legkülsô héjon található.
Ismereteid és a minta alapján folytasd a mondatokat!
a) A lítiumatomnak három elektronja van. Ezek 2, 1 sorrendben helyezkednek el.
b) A szénatomnak 6 elektronja van. Ezek 2, 4 sorrendben helyezkednek el.
c) A nátriumatomnak 11 elektronja van. Ezek 2, 8, 1 sorrendben helyezkednek el.
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5. egység

A periódusos rendszer
1.	feladat – Kinek mi a kedvenc eleme?
kombinatív képesség – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A periódusos rendszer érdekli a gyerekeket, fôként az atomok neveit nézegetik, de ha csak feladatot
kapnak vele kapcsolatban, akkor elvesztik az érdeklôdésüket. Fontos, hogy személyes kapcsolatuk
alakuljon ki vele, megszeressék. Ez a feladat – a matematikai képességfejlesztésen túl – játékos
motiválásra, a pozitív attitûd kialakítására is alkalmas.
A példában azért szerepel a három nemesgáz neve, mert az elektronszerkezet kapcsán gyakran
szóba kerülnek. Érezzék a gyerekek, hogy a nemesgázok itt vannak a mindennapi életünkben.
Az egység összes feladatához használják a gyerekek a periódusos rendszert! (Lehetôleg olyat,
amelyben az elnevezések is szerepelnek.)
Pisti édesapja villanyszerelô, ezért ôt is nagyon érdekli minden elektromos berendezés. A periódusos
rendszert nézegetve örömmel fedezte fel a neont. Ezt a szót a neoncsô kapcsán ismeri. Az argont az
argonlézer szóösszetételben hallotta, míg a kriptonról a kriptonizzó jutott eszébe. A neon (Ne), az
argon (Ar) és a kripton (Kr) lett a három kedvenc eleme.
Válassz Te is magadnak kedvenc elemet! Melyik az? Miért választottad?
Tovább nézelôdve, Pisti talált még három, drótként használt elemet: a vas (Fe), az alumínium (Al) és a
réz (Cu) keltette fel az érdeklôdését.
Végül azon gondolkodott, hányféle lehetôsége lenne, ha egyféle drótot és egyféle világítótestet áramkörbe kötne.
világítótestek: Ne			
drótok: Fe
			
Ar				
Al
			
Kr				
Cu
Írd fel vegyjelekkel te is az összes lehetôséget!
világítótest

drót

világítótest

drót

világítótest

drót

Ne

Fe

Ne

Al

Ne

Cu

Ar

Cu

Kr

Fe

Kr

Al

Ar

Al

Ar

Fe

Kr

Cu
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2.	feladat – Haladjunk csak sorban!
induktív gondolkodás – SOROZATOK KÉPZÉSE
A második a feladattal a gyerekek játékosan felfedezhetik, hogy rend van a periódusos rendszerben, ami pedig a természetet képezi le, azaz a természetben is rend van. Ezt a feladatot csoportmunkában is elvégeztethetjük.
A periódusos rendszer egy táblázat, amely sorokból
és oszlopokból áll. Az elemek atomjait növekvô protonszámuk szerint rendezzük sorba, vagyis a protonok száma adja a rendszámot. A periódusos rendszer
sorait periódusoknak, oszlopait csoportoknak nevezzük.
Figyeld meg a periódusos rendszert, és folytasd a
sort!
a) 1. hidrogén, 2. hélium, 3. lítium, 4. berillium, 5. bór, 6. szén, 7. nitrogén, 8. oxigén, 9. fluor, 10.
neon.
Beszéljük meg, hogy mi a sorozatképzés szempontja! A növekvô protonszám.
b) hidrogén – 1, lítium – 2, nátrium – 3, kálium – 4, rubídium – 5, cézium – 6, francium – 7
Beszéljük meg, hogy mi a sorozatképzés szempontja! Az azonos fôcsoportba tartozás mellett a héjak
számának növekedése.
c) nátrium – 1, magnézium – 2, alumínium – 3, szilícium – 4, foszfor – 5, kén – 6, klór – 7, argon – 8
Beszéljük meg, hogy mi a sorozatképzés szempontja! Az azonos periódusba tartozás mellett a külsô
elektronok számának a növekedése.

3.	feladat – Nem kell megtanulni, csak le kell olvasni!
deduktív gondolkodás – FELTÉTELKÉPZÉS
A harmadik feladat segítségével ráébreszthetjük a gyerekeket arra, hogy a periódusos rendszer
segítség, sok adat leolvasható belôle, kevesebbet kell megjegyezni, megtanulni.
A következô mondat alapján karikázd be a lehetséges, és húzd át a nem lehetséges esetek betûjelét!
egy atom akkor és csak akkor található egy adott sorszámú periódusban,
ha elektronhéjainak száma az adott szám.
A) Az atom a 2. periódusban van, elektronhéjainak száma 3.
B) Az atom a 2. periódusban van, elektronhéjainak száma 2.
C) Az atom a 3. periódusban van, elektronhéjainak száma 2.
D) Az atom a 3. periódusban van, elektronhéjainak száma 3.
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4.	feladat – Melyik a hasonló?
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
A negyedik feladat elsôsorban a gyorsabban haladóknak való. Játékosan elôrevetíti, szabályjátékként gyakoroltatja a nemesgázszerkezethez való ugrást. Csoportmunkában is csinálhatják a gyerekek. Ennek majd az ionok képzôdésénél lesz jelentôsége. Az a) és b) példa az oszlopon belüli
párokat erôsíti.
Figyeld a periódusos rendszert, válaszd ki a felsorolt elemek közül a megfelelôt, és vegyjelét írd be a
pontozott helyre!
a) F : Br = Ne : Kr
Ar
Kr
Cl
Na
Beszéljük meg, mi a szabály! Oszlopon belül kettôt lefelé léptünk vagy soron belül egyet jobbra léptünk.
b) Na : K = Mg : Ca
Li
Cl
Ca
Na
Beszéljük meg, mi a szabály! Oszlopon belül egyet lefelé léptünk, vagy soron belül egyet jobbra léptünk.
c) Na : Ne = K : Ar
Ar
Kr
Cl
Na
Beszéljük meg, mi a szabály! Egyet visszafelé léptünk. (A közeli nemesgázhoz léptünk.)
d) O : Ne = S: Ar
Ar
Kr
Cl
Na
Beszéljük meg, mi a szabály! Kettôt elôre léptünk. (A közeli nemesgázhoz léptünk.)

5.* feladat – A csoportok a hasonlók!
rendszerezô képesség – sorképzés
Az általános iskolás korosztály számára az atomok elektronszerkezete inkább csak szabályjáték,
majd a középiskolában válik igazán tudássá.
Számozással rakd sorba az elektronok növekvô száma szerint a következô elektronszerkezetû atomokat!
elektronszerkezet

név

1.

1			

hidrogén

5.

2,8,1			

nátrium

4.

2,8			

neon		

3.

2,7			

fluor		

2.

2			

hélium		

6.

2,8,8			

argon		

Karikázd be a nemesgázok elektronszerkezetét!

6.* feladat – Mi a lényeg?
rendszerezô képesség – definiálás
A példák alapján fogalmazd meg, mi a közös, és mi a különbözô a periódusos rendszer azonos fôcsoportjaiban lévô atomok elektronszerkezetében!
A megfogalmazáshoz a következô szavakat használhatod:
külsô elektronok száma

elektronhéjak száma

A periódusos rendszer azonos fôcsoportjaiban lévô atomok külsô elektronjainak száma megegyezik,
elektronhéjainak száma viszont eltér egymástól.

4. MODUL
a kémiai
részecskék
kapcsolatai

fejlesztendô képességek
Kompetencia-komponens

1. egység

2. egység

Definiálás

+

+

Felosztás

+

3. egység

4. egység

5. egység

+

+

Rendszerezô képesség
Halmazképzés, besorolás

Sorképzés, sorképzô osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+
+

Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

+

Feltételképzés

+

+

Elôrelépô következtetés

+

+

Visszalépô következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+
+

+

+

Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
+

+

+
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A kémiai részecskék kapcsolatai
A modul tartalma a 7. osztályos tananyagnak a kémiai kötésekre vonatkozó része. A leckék címei
körülbelül kifejezik a haladás sorrendjét.
1. Fémes elemek
2. Nemfémes elemek
3. Molekulákból álló vegyületek
4. Ionokból álló vegyületek
5. Az elemek és vegyületek áttekintése
A témakör szakmai feladata a fémes, kovalens és ionos kötéssel kialakuló részecskék és halmazok
megismerése, az elemek és vegyületek elkülönítése. Ezt a középiskolai tanulmányok során még
részletesen tanulják a gyerekek, ezért itt nem az elméleti alapokra, inkább az anyagismeretre kell a
hangsúlyt helyeznünk.
A fogalmi gondolkodás fejlesztése szempontjából kiemelt terület itt az atomi és a halmaztulajdonságok elkülönítése. A gyerekeknek nagyon nehéz a halmaz és a részecske közötti szemléletváltás.
Például „az oxigén színtelen, szagtalan, kétatomos molekulákból álló gáz”. Ráadásul mindezt még
jelöljük is, néha a halmazt ugyanúgy, mint a részecskét: például oxigéngáz (O2), oxigénmolekula (O2);
néha ugyanazt másképpen: például oxigén (O, O2). Gyakoroltassuk minél többször a részecske és a
halmaz közötti váltást!
A tanulási módszereket most kell fejlesztenünk. Nagyon fontos az egyszerû vázlatkészítés gyakorlása,
a vázlat megtanultatása, ehhez segítség adása, valamint a vázlat alapján a szóbeli elmondás gyakoroltatása. Ezt most, a három-négy mondatos szövegeken kell elkezdenünk.
Az elkészített munkafüzeti egységek felhasználásának egyik módja az, hogy óra végén kb. 12 percben a feladatok segítségével átismételjük a tanultakat. Talán idôkímélôbb felhasználási lehetôséget
jelent az a megoldás, ha az egyes feladatokat a megbeszélés elôtti motivációra vagy a megbeszélés
utáni lezárásra, részösszegzésre használjuk fel.
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1. egység

Fémes elemek
A lecke feldolgozásának célja a fémek megismerése, a fémek és a nemfémek elkülönítése. A fémeket
hat különbözô szempont szerint különböztetjük meg a nemfémektôl. A szempontokat nem könnyû
memorizálni, ebben segíthet ez a munkafüzeti feldolgozás. Az órán e munkafüzet segítségével
haladhatunk.

1.	feladat – Az ékszerész ötletei
kombinatív képesség – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Az elsô feladat elôtt bemutathatunk a szertárból néhány színes vegyszert és fémet, illetve a gyerekek tapasztalatai alapján felidéztethetjük különbözô anyagok színét. Ha levontuk a következtetést,
hogy a fémek szürkék, akkor jöhet a kivételeket bemutató 1. feladat, amely a szín szempontját köti
a fémekhez. Mondjuk el, hogy a réz vörös, a sárgaréz réz–cink ötvözet.
Egy ékszerész szeretné fellendíteni üzletét, ezért azon gondolkodik, hogy a szokásos színû arany
ékszereken kívül, milyen más változatokat készíthetne. A tiszta arany sárga, az ezüsttel ötvözött arany
fehér, a rézzel ötvözött arany pedig vörös színû. Készíthet a mester olyan ékszert, amely egységes színû,
de különbözô színû szemek is alkothatnak például egy láncot.
Írd fel, hogy szín szerint milyen ékszereket készíthet az ékszerész!
sárga

fehér

vörös

sárga–fehér

sárga–vörös

fehér–vörös

sárga–fehér–vörös

(A sorrend tetszôleges!)

2.	feladat – Metálfény
deduktív gondolkodás – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A második feladat a fémes fény kifejezés tisztázására szolgál. Nem nehéz, de hasznos egyszer azonosítani, hogy a metálszínre van magyar szó is. Jó, ha a színt és a fémes fényt is összekapcsoljuk,
mert az óra végi definíciót így könnyebb lesz megalkotni. (Ma fémporokkal a mûanyagoknak is
tudnak metálfényt adni.)
Fejezd be a mondatot!
A fémeket jellemzi egy különleges csillogás.
A különleges csillogás neve fémes fény.
A fémeket jellemzi a fémes fény.
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3.	feladat – A higany „híg elem”
deduktív gondolkodás – VÁLASZTÁS
A harmadik feladat megint egy kivételt mutat. Szerencsés lenne elôtte tisztázni, hogy milyen halmazállapotúak a fémek. Ehhez a feladathoz használtathatjuk a periódusos rendszert, hogy elôkészítsük a fémek helyének meghatározását. (Mondok egy fémet, keresd ki a periódusos rendszerbôl,
és mondd meg, milyen halmazállapotú. Pl. magnézium, vas, réz, nátrium, kalcium.)
Kitérhetünk arra, hogy a higany szó a nyelvújítás korából (a XVIII. századból) való, az elemeket
akarták -any, -eny végzôdéssel ellátni az arany mintájára, és a híg szó + -any végzôdésbôl lett a
higany. Ez az egy ilyen típusú elemnév maradt meg, valamint a cink nyelvújításkor kapott neve – a
horgany – a horganyzott lemez kifejezésben. Az oxigén neve éleny volt, mert az élethez kell.
A feladat megoldása után azt is tisztázzuk, hogy egy adott fém nem lehet szobahômérsékleten egyszerre szilárd és folyékony. Ezt ugyanis a logikailag helyes válasz nem zárja ki!
A nagybetûvel írt igaz állítás után négy különbözô mondatot olvashatsz. Karikázd be annak a betûjelét,
amelyik elôfordulhat, és húzd át azét, amelyik nem fordulhat elô!
Egy FÉM SZOBAHÔMÉRSÉKLETEN VAGY SZILÁRD, VAGY FOLYÉKONY HALMAZÁLLAPOTÚ.
A) Egy fém szobahômérsékleten nem szilárd és nem folyékony halmazállapotú.
B) Egy fém szobahômérsékleten szilárd, és nem folyékony halmazállapotú.
C) Egy fém szobahômérsékleten folyékony, és nem szilárd halmazállapotú.
D) Egy fém szobahômérsékleten szilárd és folyékony halmazállapotú.
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4.	feladat – Megmunkálás
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
A negyedik feladat lényege a megmunkálás szó, amely szakkifejezés. Említhetjük, hogy nemcsak a
fémek, hanem a mûanyagok is nagyon jól megmunkálhatók. A megmunkálás sokféleségére bizonyára a gyerekek is tudnak példákat hozni, elbeszélgethetünk errôl, vagy kérdés–felelet formájában játszhatunk is. A vasat kovácsolják. Az alumíniumból fóliát hengerelnek. A réztárgyakat kalapálással vagy öntéssel alakítják formára. Az ezüstékszereket fogóval tudják hajlítani. Az aranyból
olyan cérnavékony szálat tudnak húzni, hogy hímezni lehet vele.
A fóliára rákérdezô feladatba azért került az üveg, mert az autóüveget sötétítô mûanyag fóliával
fóliázzák, de ettôl különítsük el a fóliakészítést.
Az elsô szópár mintájára válaszd ki a felsorolt szavak közül a megfelelôt, és írd be az üres téglalapokba!
a)
mosás

::

kovács

b)
keverés

::

locsolás

üllô

::
gipsz

vas

tégla

víz

kovácsolás

=

habarcs
cserép

c)

=

ruha

alumínium

vas

::

betonacél

::

alumínium

fújtató

hajlítás
beton

=

::

betonacél

fóliakészítés
agyag

üveg

5.	feladat – Miért hideg a kés pengéje?
deduktív gondolkodás – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Az ötödik feladat kapcsán a hôvezetés fogalmát járhatjuk körül. Ehhez feltétlenül tanári magyarázat szükséges. Jó lenne érzékeltetni, hogy két egyforma hômérsékletû tárgy közül érezzük a jobb
hôvezetésût hidegebbnek, mint a másikat. Sorolhatunk különbözô anyagokat, és a gyerekek mondják meg, jó-e a hôvezetésük! (Játék is lehet a „Repül a …” mintájára.)
Fejezd be a mondatot!
A fémeket szobahômérsékleten is hidegnek érezzük. Azokat az anyagokat érezzük hidegnek szobahőmérsékleten, amelyek jól vezetik a hôt.
A fémek tehát jól vezetik a hôt.
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6.	feladat – +1 tulajdonság
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A hatodik feladat a fémek áramvezetésérôl szól. Ezt elég nagy biztonsággal tudják a gyerekek. Felhívhatjuk a figyelmüket arra, hogy a hô- és az áramvezetés összefügg.
A szigetelô anyagokra vonatkozó példák kapcsán emeljük ki a gyakorlati vonatkozásokat: a csavarhúzó nyele fa, a vezetékek burkolata mûanyag, a távvezetékeken porcelán tartók vannak, pamutruhával megfogva elhúzhatjuk az áramforrástól az áramütést szenvedôt.
Az üveggel kapcsolatban sok gyerek hallott az üvegkábelrôl, de ott nem elektronvezetés van, mint
a fémekben, hanem fény halad az üvegbôl készített optikai szálakban.
Mutassuk meg a magnéziumszalagot, hogy látható legyen a fémes fénye. Sok gyerek azt hiszi, hogy
a magnézium valami tablettaféle, mert sok reklám szól arról, hogy szedjünk magnéziumot.
Sorold be két halmazba a következô anyagokat, és nevezd meg a halmazokat!
sárgaréz

papír
porcelán

vas
ezüst

alumínium
gumi

fa
pamut

mûanyag
magnézium

vezetők

nem vezetők vagy szigetelők

sárgaréz, vas,
alumínium, ezüst,
magnézium

papír, fa, műanyag,
üveg, porcelán, gumi,
pamut

üveg
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7.	feladat – Milyen anyagok a fémek?
rendszerezô képesség – DEFINiálás
A hetedik feladat a fémek jellemzôinek összefoglalására, begyakoroltatására szolgál. Segítsük a gyerekeket abban, hogy meg tudjanak jegyezni egy ilyen hosszú és bonyolult definíciót. Tisztázzuk,
hogy a tágabb kategóriába való besorolással kell kezdeni: olyan anyag, aztán soroljuk a specialitásokat, az elkülönítô jellemzôket. Ha ezekbôl sok van, akkor nehéz egyesével megjegyezni, foglaljuk
ôket csoportokba. Például a szín és a fémes fény, a szilárd halmazállapot és a megmunkálhatóság,
valamint a hô- és az áramvezetés összetartozik. Így már csak három dolgot kell megjegyezni! Végül
foglalkozzunk a kivételekkel is!
A megjegyzést nagyban segíti, ha képhez kapcsoljuk a tanulnivalót. Ehhez a munkafüzetben is
igyekeztünk segítséget adni, de az órán a tanár is kitehet olyan anyagokat, amelyek képi fogódzóként szolgálnak. Például egy rézdarabot vagy rézforgácsot a színhez, higanyt a színhez és a halmazállapothoz, kalapácsot a megmunkálhatósághoz, egy darab drótot a vezetéshez.
A munkafüzet feladatain végighaladva megismerted a fémek fô jellemzôit. Ezek a sajátosságok különböztetik meg a fémeket a többi anyagtól.
a) Gyûjtsd ki az 1–6. feladatban megismert jellemzôket! Tedd zárójelbe a kivételeket!
színük: szürkés színûek (kivéve a sárga aranyat és a vörösrezet)
fényük: fémes fényûek
halmazállapotuk (szobahőmérsékleten és légköri nyomáson): szilárd halmazállapotúak (kivéve a
higanyt)
megmunkálhatóságuk: jól megmunkálhatók
hôvezetésük: jól vezetik a hôt
áramvezetésük: jól vezetik az elektromos áramot
b) A kigyûjtött szavak, kifejezések segítségével fogalmazd meg, mik a fémek!
A fémek olyan anyagok, amelyek szürkés színûek (kivéve a sárga aranyat és a vörösrezet), fémes
fényûek, szilárd halmazállapotúak (kivéve a higanyt), jól megmunkálhatók, jól vezetik a hôt és az
elektromos áramot.
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2. egység

Nemfémes elemek
1.	feladat – Fém vagy nemfém
induktív gondolkodás – SOROZATOK KÉPZÉSE
Az elsô feladat célja az, hogy emlékezetbe idézzük a fémek és a nemfémek csoportját. Arra is alkalmas a feladat, hogy gyakoroltassuk a nehezebb vegyjeleket. A feladatban hallgatólagosan az eredetileg megadott sorrendet követjük, de ez nincs benne a feladat szövegében, ezért minden olyan
megoldás is elfogadható, amelyben a fémek és nemfémek a szabály szerint követik egymást. (Más
elemek is elfogadhatók, csak a szabálynak megfelelôk legyenek, pl. Zn, Ni, Cl, C.)
Írd a név alá a vegyjeleket!
vas

réz

arany

ezüst

nikkel

cink

kén

oxigén

hidrogén

nitrogén

szén

klór

Fe

Cu

Au

Ag

Ni

Zn

S

O

H

N

C

Cl

A felsorolt elemek vegyjelét valamilyen szabály szerint sorba tettük. Állapítsd meg, mi a szabály, majd
folytasd a sort!
a) Fe, Cu, S, O, Au, Ag, H, N, Ni, Zn, C, Cl
a szabály: két fém, két nemfém
b) Fe, S, O, Cu, H, N, Au, H, N
a szabály: egy fém, két nemfém
c) S, Fe, O, Cu, H, Au, N, Ag, C, Ni, Cl, Zn
a szabály: egy nemfém, egy fém

2.	feladat – Ki kivel?
kombinatív képesség – KOMBINÁLÁS
A második feladattal a témakör további menetét szabjuk meg. Ezen az órán csak az azonos atomok
kapcsolatával foglalkozunk, a témakör végén pedig majd az ionkötéssel is.
Az elemeket alapvetôen két csoportra oszthatjuk, fémekre és nemfémekre. Minthogy az elemek azonos atomokból állnak, azt is mondhatjuk, hogy az atomok is lehetnek fématomok (F) és nemfématomok (NF).
Milyen lehetôségek jöhetnek létre, ha mindkét atomtípus egymáshoz is és a másikhoz is kapcsolódhat? Írd fel a lehetséges eseteket!
F

F

NF

NF

F

NF
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3.	feladat – Fématomok barátok közt
deduktív gondolkodás – LÁNCKÖVETKEZTETÉS, VÁLASZTÁS
A harmadik feladat segítségével azt tisztázzuk, hogy az összes fém fémkristályt alkot.
a) Következtess és fejezd be a mondatot!
Az azonos és a különbözô fématomok is kapcsolatot alakítanak ki egymással. Az egymással kapcsolatot kialakító fématomok fémkristályt alkotnak.
Az azonos és a különbözô fématomok tehát fémkristályt alkotnak.
b) A nagybetûvel írt helyes állítás után négyféle mondatot látsz. Karikázd be annak a betûjelét, amelyik lehetséges, és húzd át azt, amelyik nem!
Egy vegyjel a fématomot vagy a Fémkristályt jelöli, esetleg mindkettôt.
A) Egy vegyjel nem jelöli sem a fématomot, sem a fémkristályt.
B) Egy vegyjel nem jelöli a fématomot, de jelöli a fémkristályt.
C) Egy vegyjel jelöli fématomot, de nem jelöli a fémkristályt.
D) A vegyjel jelöli a fématomot is és a fémkristályt is.
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4.	feladat – Nemfémek fekete és ragyogó kristályban
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
A negyedik feladatban megismerkedünk azzal, hogy egyes nemfémes atomok nemfémes kristályt
alakítanak ki. Ez nem hangsúlyos, a gyémánt inkább kivétel. Ne soroljuk ide a molekularácsos kristályokat (pl. kén, jód).
Azért került ez elôre, mert a fémkristályokhoz hasonló, kristályos szerkezetrôl van szó.
Keresd meg, hogy a négy felsorolt szó közül melyik illik leginkább az üres téglalapokba!
a)

::

nemfém

nemfématom
vas

b)

::

tégla

elem

telefonhívás

::

fémkristály

hangjelzés

csörgés

d)
ember

::
elem

=

telefonálás

név
fémkristály

gyémánt

szén

=

ház

nemfémkristály

c)

=

=

::

szénatom

::

nemfémkristály

szénatom

szénatom
vegyjel

szénatom

::

szénatom
jelzés

vegyjel

nemfémkristály
vegyjel

vegyjel

::

szénatom

vegyjel
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5.	feladat – Nemfémek párban
deduktív gondolkodás – FELTÉTELKÉPZÉS
Az ötödik feladat az óra lényege, a molekulaképzôdés. A kovalens kötés nem kötelezô tananyag,
a molekula állandó összetételének a megértése viszont nagyon fontos. Utaljunk arra, hogy ez az
atomok elektronszerkezetébôl (sajátságaiból) következik.
Érzékeltessük, hogy a molekula nem egyszerûen a részek összessége, hanem egy új képzôdmény,
ezért nem is jelölhetjük ugyanúgy, mint az atomokat.
Foglalkozzunk itt is azzal, hogy a képlettel nemcsak a molekulát, hanem a molekulák halmazát is
jelöljük, de a képletre még úgyis visszatérünk a következô leckében.
A nagybetûvel írt kijelentés alapján karikázd be annak az állításnak a betûjelét, amelyik esetében a
nagybetûs kijelentés igaz, és húzd át annak a betûjelét, amelyik esetében nem!
Ha meghatározott számú atom kapcsolódik össze, akkor és csak akkor, de
akkor biztosan új kémiai részecske, molekula alakul ki.
A) Meghatározott számú atom kapcsolódott össze, molekula alakult ki.
B) Véletlenszerû számú atom kapcsolódott össze, molekula alakult ki.
C) Meghatározott számú atom kapcsolódott össze, molekula nem alakult ki.
D) Véletlenszerû számú atom kapcsolódott össze, molekula nem alakult ki.

6.	feladat – A hivatalos kapcsolat
renszerezô képesség – definiálás
Az alábbi kifejezések segítségével fogalmazd meg, mi a molekula!
semleges

meghatározott
számú atom

összekapcsolódik

kémiai részecske

A molekula olyan kémiai részecske, amely semleges és benne meghatározott számú atom kapcsolódik
össze.
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7.	feladat – A kapcsolat jele
deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés
Az alább megadott állítás ismeretében fejezd be a megkezdett mondatokat!
A molekulában összekapcsolódott atomok számát a képletben a vegyjel melletti indexszám mutatja.
a) Az oxigénmolekula két oxigénatom összekapcsolódásával keletkezett, tehát képletében a vegyjel
melletti indexszám 2 (O2).
b) A hidrogénmolekula képletében (H 2) a vegyjel melletti indexszám 2, tehát a hidrogénmolekula két
hidrogénatom összekapcsolódásával keletkezett.

8.	feladat – Nemfémek magányosan
deduktív gondolkodás – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A nyolcadik feladattal a nemfémes elemek másik kivételes csoportját képezzük, a nemesgázokat
Fejezd be a mondatokat!
a) A nemesgázok a periódusos rendszer jobb oldalán találhatók.
A periódusos rendszer jobb oldalán nemfémes elemek találhatók.
A nemesgázok tehát nemfémes elemek.
b) A nemesgázok, a hélium kivételével, nyolc külsô elektronnal rendelkeznek, azaz nemesgáz-szer
kezetûek.
A nemesgáz-szerkezetû kémiai részecskék nem reakcióképesek.
A nemesgázok tehát nem reakcióképesek.
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3. egység

Molekulákból álló vegyületek
Ez a lecke csak gyakoroltatja a molekuláról eddig tanultakat, és néhány konkrét molekula képletével egészíti ki. Használtassunk modelleket! A modellekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy
maguk az atomok természetesen nem színesek.

1.	feladat – Hogyan lehet tûzbôl víz?
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Az elsô két feladat a kísérlethez kapcsolódik. Céljuk az, hogy bemutassák, a vegyületek többféle
elembôl is keletkezhettek, és bennük az alkotók aránya állandó.
Jó, ha elvégeztetjük a kísérletet: a cinkdarabra cseppentett sósavon jól látható a gázfejlôdés, és a
gáz veszélytelenül meg is gyújtható. A vízbontás is viszonylag problémátlan kísérlet, amennyiben
az iskolában van vízbontó készülék. Ha nem tudunk kísérletezni, elméletileg is megbeszélhetjük a
problémát.
Rakd sorrendbe a betûk segítségével a hidrogén égésének, a víz keletkezésének lépéseit!
A) A hidrogéngáz kékes lánggal ég.
B) Hidrogéngázt fejlesztünk.
C) A száraz fôzôpohár bepárásodik.
D) A fejlôdô hidrogéngázt meggyújtjuk.
A helyes sorrend: B, D, A, C

2.	feladat – Miért fulladunk meg a vízben, mikor a vízben annyi oxigén
van?
deduktív gondolkodás – visszalépô KÖVETKEZTETÉS,
elôrelépô KÖVETKEZTETÉS
A vizet elektromos árammal bontva, az egységesnek tûnô vegyület kötött összetevôit szabaddá
tehetjük. Az, hogy mindig 1 egység oxigéngáz és 2 egység hidrogéngáz keletkezik, arra utal, hogy
a vízben az összetevôk aránya állandó.
Az élôlények a víz molekuláiban lévô, kötött oxigéntartalmat nem tudják felhasználni, csak a vízmolekulák között elkeveredett, oldott oxigént. Ez sokkal kevesebb, mint a levegôben lévô oxigéntartalom,
ezért fulladunk meg a vízben. A vízi állatok légzôszervei a kisebb oxigéntartalomhoz alkalmazkodtak.
Következtess, és fejezd be a mondatokat!
a) Ha keverékrôl beszélünk, akkor az anyagban az összetevôk aránya változó.
A vízben az összetevôk aránya állandó, tehát a víz nem keverék.
b) Ha egy anyagban az összetevôk aránya mindig állandó, akkor vegyületrôl van szó.
A vízben az összetevôk aránya mindig állandó, tehát a víz vegyület.
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3.	feladat – Nemfém a nemfémmel
deduktív gondolkodás – FELTÉTELKÉPZÉS
Lapoztassunk vissza a 2. egység 2. feladatához, ahol láttuk, hogy milyen atomtípusok kapcsolódhatnak egymással.
Az atomok elektronszerkezeténél tanultakat itt kamatoztathatjuk.
(Felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy a szén–szén kapcsolat nem ilyen, de az a kivétel. A szén önmagával kapcsolódva nem molekulát, hanem kristályrácsot képez.)
A nagybetûkkel írt igaz állítás után négy, nagybetûvel jelölt mondatot olvashatsz. Karikázd be azok
betûjelét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés igaz, és húzd át azokét, amelyek esetén nem!
Ha A nemfémes elemek Atomjai egymással Kapcsolódnak, akkor és csak akkor,
molekulát képeznek.
A) A nemfémes elemek atomjai kapcsolódtak, molekulát képeztek.		

…O2………

B) A nemfémes elemek atomjai nem kapcsolódtak, molekulát képeztek. 		

……………

C) A nemfémes elemek atomjai kapcsolódtak, molekulát nem képeztek. 		

……………

D) A nemfémes elemek atomjai nem kapcsolódtak, molekulát nem képeztek.

…He……..

Az igaz esetekre írj egy-egy példát a pontsorra!

4.	feladat – Ki kivel játszik?
	Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Peti nagy focista, mindenrôl a foci jut eszébe. Amikor a vegyületekrôl tanult, rögtön eszébe jutott, hogy a tanult atomok
közötti kapcsolatokat úgy is elképzelheti, mint a válogató mérkôzéseket, bár itt két azonos atom is kapcsolódhat egymással,
ami csapatok esetében persze lehetetlen. Megpróbálta felírni a
H, C, O egymással és önmagukkal alkotott összes kapcsolati
lehetôségét.
Írd fel a párokat, és írjál 1-1- példát is!

H
H
				

C
H 2					

C

nem molekula

H
C
				

C
CH4					

O

CO, CO2

H
O
				

O
H 2O					

O

O2

tanári útmutató

4. modul ” A KÉMAI RÉSZECSKÉK KAPCSOLATAI

5.	feladat – Vízmolekula és víz
deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés
Az általános leírásból következtess a konkrét vegyületre!
a) A vegyületmolekulákat képlettel jelöljük.
A vízmolekula vegyületmolekula, tehát a vízmolekulát képlettel jelöljük.
b) A vegyületeket képlettel jelöljük.
A csapból folyó víz vegyület, a csapból folyó vizet képlettel jelöljük.
c) Írd fel a víz képletét! H2O

6.	feladat – Azok a fránya képletek!
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Írd a megfelelô szót az üres téglalapokba!
a)
vegyjel

::
képlet

b)
képlet

::
molekula

képlet

=

indexszám

indexszám
indexszám

szoknya
molekula

=
fémes elem

cipő

::

kosztüm

ion

::

cipőfűző

nemfémes elem
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4. egység

Ionokból álló vegyületek
Ez a munkafüzeti egység nem alkalmas az óra végigvezetésére, inkább csak a nehezebben érthetô
részek gyakoroltatására használhatjuk. Az ionkötés kialakulásáról és az ionkötésû vegyületek jellemzésérôl itt nincs szó, de ez általában könnyen érthetô.

1.	feladat – Melyik a szülô, melyik az utód?
	Rendszerezôképesség – hierarchikus osztályozás
Az elsô feladattal tisztázzuk, mi is az ion.
Az atom a legegyszerûbb, töltéssel nem rendelkezô kémiai részecske. A molekula meghatározott
számú atomból keletkezett kémiai részecske. Az egyszerű ion atomból keletkezett, elektromos töltéssel rendelkezô kémiai részecske. Az ion lehet pozitív és negatív töltésû.
Melyik három kémiai részecskérôl volt szó?
atom, molekula, ion
Milyen származási kapcsolatban állnak? Írd a neveket a megfelelelô helyre!
atom

molekula

ion

pozitív

negatív

2.	feladat – Hogyan jelöljelek?
deduktív gondolkodás – VÁLASZTó következtetés
A második feladat megoldása elôtt idéztessük fel a 2. egység 2. feladatát; most jutottunk el oda,
hogy a fémhez és a nemfémhez hozzákapcsolódik a nemesgáz és az ionvegyület, és mindez a jelölésekkel is összeköthetô.
Fejezd be a mondatokat!
*a) Az elemek vagy fémes elemek, vagy nemfémes elemek.
A kén elem nem fém, tehát nemfémes elem.
*b) Az elemeket vagy vegyjellel, vagy képlettel jelöljük.
Az oxigén elem, de nem vegyjellel, hanem képlettel jelöljük.
*c) Képlettel vagy molekulából álló anyagot, vagy ionvegyületet jelölünk.
A NaCl képlet nem molekulából álló anyagot jelöl, tehát a NaCl képlet ionvegyületet jelöl.
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3.	feladat – Pozitív és negatív
induktív gondolkodás – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A minta alapján alakítsd át a mondatokat!
A pozitív ion vonzza a negatív iont.

A negatív ion taszítja a negatív iont.

A pozitív ionnak kevesebb elektronja van, mint
annak az atomnak, amelybôl létrejött.

A negatív ionnak több elektronja van, mint annak
az atomnak, amelybôl létrejött.

A pozitív ionnak kevesebb elektronja van, mint
ahány protonja van.

A negatív ionnak több elektronja van, mint ahány
protonja van.

4.	feladat – Sor és rend
kombinatív képesség – Permutálás
A harmadik feladat szerepe az, hogy az ionképzôdést, és az ionok töltésszámát a periódusos rendszerhez kapcsoljuk.
Írd fel az összes lehetséges sorrendben a Na+, Li+, K+-iont! Karikázd be ezek közül azt, amelyik megfelel a periódusos rendszerben látható sorrendnek!
Na+

K+

Li+		

K+

Na+

Li+

Li+

K+

Na+

Na+

Li+

Ki+		

K+

Li+

Na+

Li+

Na+

K+

92

Matematika „B” • kémia • 7. évfolyam

tanári útmutató

5.	feladat – Ki kivel táncol?
kombinatív képesség – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A negyedik feladat az ionvegyületek képzését gyakoroltatja. Érdemes ennek a feladatnak kapcsán
megmutatni azt is, hogy a párosítás táblázattal nagyon egyszerû.
Kati nagyon szeret táncolni. Amikor a pozitív és negatív ionokról volt szó, akkor ez valahogy úgy
jelent meg a szeme elôtt, mint a lányok és a fiúk sora.
a) Sorold fel a K+-, Ca2+-, Al3+-, illetve a Br – -, S2– -ionokból képezhetô összes párt! Írd mellé a képletét
és a keletkezett vegyület nevét!
K+
Br–
			

KBr			

kálium-bromid

K+
S2–
			

K2S			

kálium-szulfid

Ca2+
Br–
			

CaBr2			

kalcium-bromid

Ca2+
S2–
			

CaS			

kalcium-szulfid

Al3+
Br–
			

AlBr3			

alumínium-bromid

Al3+
S2–
			

Al2S3			

alumínium-szulfid

b) Hogyan lehetne ezt a feladatot egy táblázattal egyszerûbben megoldani?
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5. egység

Összefoglalás
1.	feladat – Fémek és nemfémek csoportosítása
rendszerezô képesség – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A tizedik feladatban rendszerezzük az eddig tanult ismereteket. Az a cél, hogy a gyerek rájöjjön,
a vázlatábrával vagy vázlattal könnyebben áttekinthetôvé, és így könnyen tanulhatóvá válik a
néhány soros lecke.
Gyakoroltatnunk kell azt is, hogy a vázlat alapján mondatokká is vissza tudja alakítani a gyerek a
tanultakat. Adhatunk már az órán is valamilyen jutalmat annak, aki a munkafüzetet nézve a kérdésre szépen tud válaszolni, de a következô órán kikérdezésre is használhatjuk.
Ha van idô, akkor arra is rávezethetjük a tanulókat, hogy épp a vázlatot kell megtanulni. Nem elég
a vázlat alapján elmondani, magát a vázlatot is fel kell idézni. Az óra végén fejbôl felírathatjuk a
táblára a vázlatot és a vázlatábrát!
Az elemeket fémekre és nemfémekre oszthatjuk. A fématomok mindig fémkristályokat alkotnak (pl.
vas, Fe). A nemfémek ritkábban szintén kristályokat alkotnak (pl. szén, C), általában azonban molekulákat képeznek (pl. oxigén, O2). A nemesgázok atomosak (pl. neon, Ne).
a) Készíts vázlatábrát a leírás alapján a megadott helyre!
elemek

fémek

nem fémek

kristályok
pl.
(vegyjellel)

kristályok

Fe

molekulák
C

atomok
O2

b) Készíts vázlatot a leírás alapján a megadott helyre!
elemek

fémek
		
kristályok
nemfémek
		
kristályok
		
molekulák
		
atomok		

pl. Fe
pl. C
pl. O2
pl. Ne

c) Hogyan épülnek fel az elemek?
A vázlatábrát vagy a vázlatot nézve próbálj néhány mondatban válaszolni a kérdésre!
Ha nem megy, nézd meg a feladat száma utáni leírást, és próbáld újra!
A vázlatábra vagy a vázlat segít jobban neked?

Ne
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2.	feladat – Miért magányosak a nemesgázok?
deduktív gondolkodás – VISSZALÉPÔ KÖVETKeztetés
Fejezd be a mondatokat!
a) Az atomok akkor és csak akkor kapcsolódnak egymással, ha reakcióképesek.
A nemesgázatomok nem reakcióképesek, tehát nem kapcsolódnak egymással.
b) Az atomok akkor és csak akkor lépnek kémiai reakcióba, ha nem nemesgáz-szerkezetûek.
A nemesgázatomok nemesgáz-szerkezetûek, tehát nem lépnek reakcióba.

3.*	feladat – Vegyületek
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Van három elemünk: a nátrium (Na), a kalcium (Ca) és a klór (Cl). Milyen kételemû vegyületeket
tudunk létrehozni ebbôl a három elembôl? Elôször képezzük az összes lehetséges párt, aztán válasszuk ki a képletírásnak megfelelô sorrendûeket. A képletben mindig a pozitív iont képezô elem vegyjelét írjuk elôre.
lehetséges párok

megjegyzések

Na
Na
Ca
Ca
Cl
Cl

két fém nem képez vegyületet
NaCl = konyhasó
két fém nem képez vegyületet
CaCl2
a sorrend nem jó
a sorrend nem jó

Ca		
Cl		
Na		
Cl		
Na		
Ca		

4.*	feladat – Számoljunk!
induktív gondolkodás – ÁTKÓDOLÁS
Írd a pontsorra a megfelelôket!
ha
1 mol Fe tartalmaz 1 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 1 · 56 g,
akkor 5 mol Fe tartalmaz 5 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 5 · 56 g.
a)

ha
1 mol Fe tartalmaz 1 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 1 · 56 g,
akkor 3 mol Fe tartalmaz 3 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 3 · 56 g.

b)

ha
1 mol Fe tartalmaz 1 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 1 · 56 g,
akkor 2 mol Fe tartalmaz 2 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 2 · 56 g.

5. MODUL
a kémiai
jelrendszer
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fejlesztendô képességek
Kompetencia-komponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerezô képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképzô osztályozás

+

+

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás

+

Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés

+

Elôrelépô következtetés
Visszalépô következtetés

+

Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

+

Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+

+

+
+
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A kémiai jelrendszer
Az ötödik modul szakmai feladata, hogy a gyerekek megtanulják pontosan, helyesen használni a
különbözô kémiai jeleket. Gyakori hiba ugyanis, és sajnos ez a köznyelvben is tapasztalható, hogy
az egyes fogalmakhoz nem a megfelelô jelet társítják. Fontos annak ismerete is, hogy ezek a jelek mit
takarnak, tehát a minôségi jelentés megteremtése mellett elengedhetetlen a mennyiségi jelentés elmélyítése is. Fogalomalkotás terén a kémiai egyenlet, mint új kémiai jel jelenik meg. Pontosítjuk a kémiai
reakció fogalmát, új aspektusokból tárgyaljuk azt. Megtanulják a tömegmaradás törvényét, illetve az
ezzel szoros összefüggésben lévô atommegmaradást. A kémiatanulás talán egyik legnehezebb feladata is itt kerül sorra, ez nem más, mint az egyenletrendezés. Ebben hasznos segítség a mól, moláris
tömeg kellô szintû ismerete, és ennek helyes alkalmazása.
Bár inkább nyolcadik osztályban bevett gyakorlat, de hetedikben is elkezdhetô az úgynevezett
reakcióanalízis, melynek során a kémiai reakciót különbözô szempontok szerint besoroljuk a megfelelô kategóriába.
A képességfejlesztésben fôleg az elméleti háttér kap szerepet. Az egyes egységeknél nehezebb,
átfogóbb, több idôt igénylô feladatok találhatók.
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1. egység

Kémiai reakció
Az egység feldolgozása mindenképp az óra végén javasolt! A kémiai reakció mélyebb lényegének
megértése után remélhetôleg semmi nehézséget nem fog okozni.
Kisebb csoportokra osztva a gyerekeket mindegyik csoport megold egy-egy feladatot, majd táblánál, vagy írásvetítô-fólián beszámolnak végzett munkájukról. Ebben az esetben természetesen
több idôt igényel a megoldás, de mindjárt az ellenôrzés is lezajlik. Önálló munka esetén a feladatlap
kitöltése 10 percet vesz igénybe.

olvasd el!
A kémiai reakció során, mindig új anyag jön létre. Az új anyag keletkezése régibôl úgy történik,
hogy az atomkapcsolatok felbomlanak, és másféle kapcsolatok alakulnak ki. Az anyag részecskéinek szerkezete és összetétele megváltozik, új, más tulajdonságú anyag képzôdik.

1.	feladat – Változatok háromféle anyagra
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – permutálás
Az elsô feladat visszacsatol az év eleji anyagra, felidézteti az egyesülés és bomlás fogalmát.
Célja még, hogy felhívja a figyelmet a reakcióban részt vevô anyagok eltérô minôségére is.
A feladatoknak 3–3 érdemben különbözô megoldása van. A gyakorlatnak megfelelôen a gyerekek
feladatlapján ennél több lehetôség van.
Egy kémiafeladatról csak azt tudjuk, hogy háromféle anyag szerepel a reakcióban, A, B és C anyagok.
Milyen változások írhatók fel ezekbôl, ha a) egyesülésrôl, b) bomlásról van szó? A lehetséges megoldásokat írd a pontsorokra!
a) Lehetséges egyesülések:
A + B  C
A + C  B
B + C  A

(B + A
(A + C
(C + B

b) Lehetséges bomlások:
A  B + C
B  A + C
C  A + B

(A  C + B)
(B  C + A)
(C  B + A)

 C)
 B)
 A)

100

Matematika „B” • kémia • 7. évfolyam

tanári útmutató

2.	feladat – Alkoss definíciót!
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A második feladat bizonyára komoly fejtörést okoz majd elsô ránézésre. Felhívhatjuk a gyerekek
figyelmét a bevezetô szöveg tartalmára, minél többször olvassák el, annál jobban rögzül a kémiai
reakció lényege, és ennek több oldalról történô megfogalmazása.
A felsorolt szavak, kifejezések segítségével írd a pontsorra a kémiai reakció kétféle meghatározását!
változás

a régi kötések

új kötések

felbomlanak

jönnek létre

helyettük

A kémiai reakció olyan változás, amelyben a régi kötések felbomlanak, és helyettük új kötések jönnek
létre.
Egy változás akkor és csak akkor kémiai reakció, ha a régi kötések felbomlanak, és helyettük új kötések jönnek létre.

3.	feladat – Most lehetsz válogatós!
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A harmadik feladathoz hasonló majdnem mindegyik modulban elôfordul. Hiszen ez a kémiatanulás alapja, és nem lehet eleget gyakoroltatni.
A felsorolt változásokból alkoss két csoportot, és nevezd meg a csoportokat! Betûjelekkel dolgozz!
Választásodat indokold!
A) a víz elpárolog
B) a magnézium elég
C) a vizet elektromos árammal alkotóira bontjuk
D) a forró levesben lévô kanál átmelegszik
E) a sósavból cink segítségével hidrogént fejlesztünk
F) télen az elektromos felsô vezeték összehúzódik
G) a cukor megolvad
H) a kálium-permanganát hevítésekor oxigéngáz képzôdik
Kémiai reakciók: B, C, E, H
Indoklás: a felsorolt folyamatokban mindig új anyag keletkezik (de minden egyéb helyes megoldás
elfogadható, például a fenti definíció stb.)
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4.	feladat – Kémia- vagy fizikaóra?
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPÔ KÖVETKEZTETÉS,
	VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A negyedik egy egyszerû feladat az eddigiek újragondolása.
Következtess, és fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) Ha egy folyamatban nem keletkezik új anyag, akkor az nem kémiai reakció.
Most kémiai reakció zajlott le, tehát új anyag keletkezett.
b) Az általunk eddig megismert változások vagy fizikai, vagy kémiai változások.
A szén égése nem fizikai változás, tehát kémiai változás.

5.	feladat – Energiák
inDUKTÍV GONDOLKODÁS – analógiák képzése
Az ötödik feladat nagyobb óra eleji elôkészítést igényel. Tisztában kell legyenek a gyerekek azzal,
hogy a kiindulási és a keletkezett anyag energiaszintjének viszonya dönti el, hogy egy reakció
exoterm,vagy endoterm. Ugyanígy azzal is, hogy ezt a reakció beindításához befektetett energia és
a felszabaduló energia egymáshoz való viszonya határozza meg. (Pl. ha E befektetett
E felszabaduló,
akkor endoterm a folyamat.)
Sokakban vetôdik ugyanis a kérdés, hogy hogyan lehet egy reakció hôtermelô, amikor mi gyújtjuk
meg?

>

A minta alapján alakítsd át a mondatokat!
A hôtermelô reakció exoterm.

A hôelnyelô reakció endoterm.

A hôtermelô reakció kiindulási anyagainak energiaszintje magasabb, mint a végtermékeké.

A hôelnyelô reakció kiindulási anyagainak energiaszintje alacsonyabb, mint a végtermékeké.

A hôtermelô reakció megindításához befektetett
energia kisebb, mint a reakció során felszabaduló energia.

A hôelnyelô reakció megindításához befektetett
energia nagyobb, mint a reakció során felszabaduló energia.
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2. egység

Kémiai jelrenszer
Az óra végén a szöveg közös elolvasása után, egyéni munkával oldják meg a gyerekek a feladatokat. A feladatlap ellenôrzése után, ha még marad idô, néhány konkrét példán gyakoroltathatjuk a
kémiai jeleket, akár úgy is hogy ôk kérdeznek egymástól, de egyszerre egy páros dolgozik, a többi
figyeli ôket.
A feladatlap megoldására 10 percet szánjunk.

olvasd el!
A kémiában különbözô jeleket használunk. Tesszük ezt azért, hogy amit megjelenítünk, rövid,
tömör és közérthetô, valamint a nemzetközi tudományos kapcsolatokban, kereskedelemben is
mindenki által érthetô, egyértelmû legyen.
A legegyszerûbb kémiai jelek a vegyjelek. Ezekkel az elemeket, illetve ezek atomjait jelöljük. A periódusos rendszerben található valamennyi jel vegyjel. A vegyjel jelentéseirôl már az elôzô fejezetekben bôvebben tanultál, így tudod, hogy minôségi és mennyiségi információkat is takar.
A vegyjelekbôl képezzük a képleteket, melyekkel elem-, illetve vegyületmolekulákat, valamint
ionvegyületeket jelölünk. A képletnek is van minôségi és mennyiségi jelentése is.
A kémiai folyamatok, változások, reakciók jelölésére a kémiai egyenletet használjuk. A kémiai
egyenletnek is – a vegyjelhez, illetve a képlethez hasonlóan – van minôségi és mennyiségi jelentése is A kémiai egyenlet azonban nem azonos a matematikában tanult egyenlettel, mivel a bal
és a jobb oldala nem cserélhetô fel. A bal oldalon a kiindulási, a jobb oldalon pedig a keletkezett
anyagok találhatók. Az egyenlet elemzésekor meg tudjuk állapítani azt is, hogy milyen jellegû
folyamatról van szó, például az energiaváltozás, a résztvevô anyagok száma vagy a részecskeátmenet szempontjából.
Fontos, hogy ismerjük és felismerjük a kémiai jeleket, nevüket megfelelô helyen használjuk. Ezt
is segítik a következô feladatok.

1.* feladat – Mi mit jelöl?
kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Három fontos mondat eleje és vége összekeveredett!
mi					
1. A vegyjel				
2. A képlet				
3. Az egyenlet				

mit jelöl
A) a reakció kémiai jele.
B) az atomok és elemek kémiai jele.
C) a molekulák és vegyületek kémiai jele.

A számok és a betûk segítségével képezd az összes lehetséges párt, majd karikázd be a valóban összetartozó párokat!
		

1–A			

1–B			

1–C

		

2–A			

2–B			

2–C

		

3–A			

3–B			

3–C
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2.	feladat – Rakd sorba!
	RENDSZEREZô KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Ez a feladat a fentihez hasonlóan a különbségeket érzékelteti és azt, hogyan alakulnak ki egymásból a kémiai jelek. A sor némi magyarázatra szorul, mert a képletet vegyjelekbôl alakítjuk ki, de az
egyenletben mindkettô megjelenhet.
Írd fel a kémiai jeleket úgy, hogy az egyszerûbbtôl haladj az összetettebb felé!
Sorrendjük: vegyjel  képlet  egyenlet

3.	feladat – Folytasd a mondatláncokat!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A második feladat mondatai a képlet és az egyenlet közötti lényeges különbséget célozzák érzékeltetni.
a) A kémiai egyenletben megkülönböztetik a bal és a jobb oldalt. A bal és a jobb oldal közötti különbség a folyamat irányát is mutatja.
Tehát a kémiai egyenlet a folyamat irányát is mutatja.
b) Az elemmolekulákban több atom kapcsolódik össze. A több atom összekapcsolódásakor létrejövô
kémiai részecskéket képlettel jelöljük.
Tehát az elemmolekulákat képlettel jelöljük.

4.	feladat – Mérgezô klórgázból konyhasó
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
Egészítsd ki a szóegyenleteket!

nátrium

+

klórgáz



nátrium-klorid

kalcium

+

klórgáz



kalcium-klorid

magnézium

+

klórgáz



magnézium-klorid
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3. egység

Kémiai számítások
Ezen az órán mélyíthetjük el a gyerekekben, hogy valamennyi kémiai jel rendelkezik minôségi és
mennyiségi jelentéssel is.
Ha szükséges, röviden átolvashatják a bevezetô szöveget, majd oldják meg a feladatokat.
A feladatlapot mindenképpen az óra végén dolgoztassuk csak fel.
Ez az egység is 10 percet vesz igénybe az órából.

olvasd el!
Az anyagi rendszer tömege nem változik meg, ha benne kémiai reakció megy végbe. Ez a tömegmaradás törvénye.
Amikor egyenletet írunk, azt mindig rendeznünk kell a tömeg- (atom-) megmaradás törvényének megfelelôen.
Ehhez fontos helyesen ismernünk, kiszámítanunk a moláris tömegeket.
A moláris tömeg az anyag egy móljának tömege. Ez igaz atomra, ionra, molekulára egyaránt.

1.* feladat – Mit jelent a vegyjel?
induktív gondolkodás – analógiák képzése
Egészítsd ki a mondatokat!
A vegyjel az anyag egy atomját is jelenti. A szén egy atomját a szén vegyjele (C) jelenti.
a) A vegyjel az anyag egy mólját is jelenti. A szén egy mólját a szén vegyjele (C) jelenti.
b) A vegyjel az anyag egy móljának tömegét is jelenti. A szén 12 grammját a szén vegyjele (C) jelenti.
c) A vegyjel magát az anyagot is jelenti. A szenet mint anyagot a szén vegyjele (C) jelenti.

2.	feladat – Mit jelent a képlet?
induktív gondolkodás – ANALÓGIák képzése
Az elsô feladat a minôségi és mennyiségi jelentésekrôl szól. Erre érdemes a gyerekek figyelmét felhívni. Az általános szabály csak tanári segítséggel, szóban elvárt.
a) A minták alapján egészítsd ki a mondatokat!
Az NaCl képlet azt fejezi ki, hogy ez a nátrium-klorid, és benne az ionok aránya 1:1
A H 2O képlet azt fejezi ki, hogy ez a dihidrogén-monoxid, azaz a víz, és benne az összekapcsolódott
atomok aránya 2:1.
Az MgCl 2 képlet azt fejezi ki, hogy ez a magnézium-klorid, és benne az ionok aránya 1:2
A CO2 képlet azt fejezi ki, hogy ez a szén-dioxid, és benne összekapcsolódott atomok aránya 1:2.
b) Fogalmazd meg a szabályt általánosan!
Az ionvegyületek képlete kifejezi, hogy milyen ionokból épülnek fel, és hogy bennük milyen az ionok
aránya. A molekulavegyületek képlete kifejezi, hogy milyen atomok kapcsolódnak össze a molekulában, és hogy bennük milyen a kötött atomok aránya.

tanári útmutató

5. modul • A KÉMIAI JELRENDSZER

105

3.	feladat – Melyik illik a pontsorra?
	INDUKTÍV gondolkodás – ÁTKÓDOLÁS
A második feladat már egy kis számolgatást is igényel. Elôkészítésénél fontos a moláris tömeg fogalmának, és kiszámítási módjának felelevenítése.
A mintafeladat segítségével fogalmazd meg megállapításaidat, és írd a képletek melletti pontsorokra!
Ennek alapján válaszd ki és húzd alá a megfelelő tömegarányt!
Példák:
H 2O 
		
		
		
		

1 mol vízmolekulában 2 g hidrogén és 16 g oxigén van,
ebbôl a tömegarány 2 : 16 , egyszerûsítve 1 : 8.
2:1
1:1
1:8

CO2 
		
		
		
		

1 mol szén-dioxidban 12 g szén és 32 g oxigén van,
ebből a tömegarány 12 : 32, egyszerűsítve 3 : 8.
1:2
1:1
3:8

NH3 
		
		
		
		

1 mol ammóniában 14 g nitrogén és 3 g hidrogén van,
ebből a tömegarány 14 : 3, ez nem egyszerűsíthető.
3:1
14 : 3
1:3

4.	feladat – Rakd sorrendbe az egyenletírás lépéseit!
	RENDSZEREZô KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A harmadik feladat az egyenletírás általános szabályait, módját szedeti össze.
Az alábbi lépések segítségével állapítsd meg, hogyan írunk egyenletet!
A) Rendezzük az atomok megmaradásának törvénye szerint.
B) Ha szükséges kiszámoljuk és felírjuk a moláris tömegeket.
C) Felírjuk a keletkezett anyagok kémiai jelét.
D) Felírjuk a kiindulási anyagok kémiai jelét.
A helyes sorrend betûkkel jelölve: D  C  A  B
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5.* feladat – Egyenletrendezés
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
egy egyenlet Akkor és csak akkor rendezett, ha a kiindulási anyagok
és a végtermékek tömege megegyezik.
Válaszd ki, és karikázd be az alábbi esetek közül azoknak a betûjelét, amelyek megfelelnek az állításnak! Húzd át azoknak a betûjelét, amelyek nem felelnek meg az állításnak!
A) Az egyenlet rendezett, és a kiindulási anyagok és a végtermékek tömege megegyezik.
B) Az egyenlet rendezett, és a kiindulási anyagok és a végtermékek tömege nem egyezik meg.
C) Az egyenlet nem rendezett, és a kiindulási anyagok és a végtermékek tömege megegyezik.
D) 	Az egyenlet nem rendezett, és a kiindulási anyagok és a végtermékek tömege nem egyezik
meg.

6.* feladat – Vegyjelekbôl képlet
kombinatív képesség – variálás
Tamás már jól tudja, hogy melyek a kémiai jelek. Kíváncsi, vajon tud-e valamilyen kémiai tartalommal
is rendelkezô két egységbôl álló összeállítást, képletet kirakni a hidrogén (H), az oxigén (O) a szén (C)
vegyjelébôl és a 2-es számból. Az összeállításokban minden jel csak egyszer szerepelhet!
Végezd el te is a feladatot!
H

O

2

H

H

2

2

O

H

C

2

C

O

2

C

O

O

H

C

H

O

C

C

2

Mely anyagok képletét kaptad meg? Mit jelentenek a számmal kezdôdô formák?
H2, O2, CO, valamint 2H, 2O, 2C, amelyek 2 mól atomot jelentenek.
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4. egység

Reakció- és vegyülettípusok
Az év végi összefoglalásban is kíván kis segítséget adni a feladatlap. Nagyon sok alapfogalom kerül
elô újra. A feldolgozás óra végén javasolt, 15 percben.

olvasd el!
A kémiai reakciókat több szempont szerint is minôsíthetjük. Egyik szempont az energiaváltozás,
mely szerint ismerünk exoterm és endoterm folyamatokat.
A másik szempont a résztvevô, vagy kiindulási anyagok száma, mely szerint egyesülésrôl, és
bomlásról beszélhetünk. A harmadik, az anyagok közötti részecskeátmenet, ide tartoznak a
redoxireakciók és a protolitikus (sav-bázis) reakciók.

1.	feladat – Készíts rendszerezô ábrát!
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A feladat önmagáért beszél, biztosan igényel egy kis segítséget. Mindenképpen meg kell beszélni a
bevezetô szöveg lényegét, tartalmát, mielôtt elkezdjük a feladatlap kitöltését.
A bevezetô szöveg segítségével töltsd ki az alábbi ábrát a kémiai reakciók besorolási szempontjai szerint!
kémiai reakciók

energiaváltozás

exoterm

endoterm

résztvevő (kiindulási)
anyagok

egyesülés

bomlás

részecskeátmenet

savbázis

redoxi
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2.	feladat – Vegyülettípusok
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A második feladat megoldása nem követel mélyebb ismereteket, ezekrôl a vegyülettípusokról.
Inkább az a célja, hogy ezeknek a szavaknak a megjelenését, használatát megszokottá tegye.
Rékáék eddigi kémiatanulmányaik során négy fô vegyülettípussal találkoztak. Ezek a savak, bázisok,
sók és az oxidok. Az osztályt csoportokra osztották, és mindegyik csoport különféle vegyülettípusokkal foglalkozhatott, akár többfélével is. Írd fel az összes lehetôséget!
A vegyületcsoportok nevéhez tartozó betûjelekkel dolgozz!
A) oxidok
B) savak
C) bázisok
D) sók
A

B

AB

AC

ABC

ACD

C
AD

D
BC

BD

CD

BCD

ABCD

3.* feladat – Fejtsd meg a rejtvényt!
induktív gondolkodás – sorozatok képzése
Az oxidok közé tartozik a magnézium-oxid, a nátrium-oxid, a vas-oxid.
A savak közé tartozik a sósav, a kénsav, a szénsav.
A bázisok közé tartozik a szalmiákszesz, a marónátron, a lúgos mosószerek
A sók közé tartozik a nátrium-klorid, a kalcium-karbonát, a kalcium-klorid
Folytasd a sort!
nátrium-klorid, sósav, magnézium-oxid, szalmiákszesz, kalcium-karbonát, kénsav, nátrium-oxid,
marónátron, kalcium-klorid, szénsav, vas-oxid, lúgos mosószerek
A sorképzés alapja só, sav, oxid, bázis
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4.	feladat – Kémhatások
	RENDSZEREZÔ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A feladat akkor is megoldható, ha nem tanultak még részletesen a sav–bázis-reakciókról. A kémhatások ismerete, és az hogy ezeket oldatokban értelmezzük, nagyon fontos.
Az indikátorok olyan anyagok, amelyek színváltozással jelzik az oldat kémhatását. A kémhatás
számszerû kifejezésére a pH-skála szolgál. A semleges kémhatású oldat pH-ja 7, a savas oldatoké ez
alatti, míg a lúgosaké e fölötti értéket mutat.
Állítsd csökkenô pH-érték szerinti sorba a szövegben fellelhetô oldattípusokat!
Írd a pontsor megfelelô részére ôket!

		

lúgos oldat

>

semleges oldat

>

savas oldat

5.	feladat – Redoxi = redukció és oxidáció
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A negyedik feladat megoldásához fontos pontosan tisztában lenniük azzal, hogy a redukció és az
oxidáció egyszerre zajlik, egymás nélkül a két részfolyamat nem létezik. Miután általános iskolában
nem tanulunk a diszproporcionálódási folyamatról, ezért a gyerekek joggal nem karikázzák be az
A) választ!
A nagybetûs állítás után lévô mondatok betûjelei közül karikázd be azét, amelyik mondat elôfordulhat, és húzd át azét, amelyik nem!
A REDOXIREAKCIÓBAN EGY adott ANYAG VAGY OXIDÁLÓDIK, VAGY REDUKÁLÓDIK.
A) Egy redoxireakcióban egy adott anyag redukálódik is és oxidálódik is.
B) Egy redoxireakcióban egy adott anyag redukálódik és nem oxidálódik.
C) Egy redoxireakcióban egy adott anyag oxidálódik és nem redukálódik.
D) Egy redoxireakcióban egy adott anyag nem redukálódik és nem oxidálódik.
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5. egység

Összefoglalás
A feladatok az ismétlésen túl az egyre súlyosbodó környezetszennyezésre is szeretnék felhívni a
figyelmet.

1.	feladat – Alkoss mondatláncokat!
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCkövetkeztetés
Fejezd be a mondatokat!
a) A természetes, tiszta víz fontos ásványi anyagokat tartalmaz. Az ásványi anyagokat hasznosítja az
emberi szervezet.
Tehát a természetes, tiszta vizeket hasznosítja az emberi szervezet.
b) A levegô összetett anyag, de komponensei megôrzik saját fizikai tulajdonságaikat. Ha egy összetett
anyag komponensei megôrzik saját tulajdonságaikat, akkor az az összetett anyag keverék.
Tehát a levegô keverék.

2.	feladat – Folytasd a sort!
induktív gondolkodás – ÁTKÓDOLÁS
ha
1 mol Fe tartalmaz 1 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 1 · 56 g,
akkor 5 mol Fe tartalmaz 5 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 5 · 56 g.
a)

ha
1 mol Fe tartalmaz 1 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 1 · 56 g,
akkor 4 mol Fe tartalmaz 4 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 4 · 56 g.

b)

ha
1 mol Fe tartalmaz 1 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 1 · 56 g,
akkor 1,5 mol Fe tartalmaz 1,5 · 6 · 1023 db vasatomot és tömege 1,5 · 56 g.
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3.	feladat – Mit rejtenek a betûk?
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Lóci szeret a betûkkel játszani. Barátját is szívesen fogja egy kis agytornára. Azt a feladatot adta neki,
hogy készítsen három betûbôl álló összeállításokat a K, V, S és az A betûk felhasználásával. A játékszabály szerint minden betû csak egyszer szerepelhet az összeállításban, és a betûk más sorrendje sem
jelent új megoldást.
Írd be te is az Erlenmeyer-lombikokba az összes lehetséges összeállítást!

KVS

KSA

VSA

KVA

Ezután Lóci azt kérte barátjától, hogy jelölje meg azt az összeállítást, amelyben a betûk célszerû felcserélése után egy anyag, illetve ugyanezeket más sorrendben olvasva egy a mindennapi életbôl és a
kémiaóráról is jól ismert vegyülettípus nevét kapta.
Jelöld be ezt az összeállítást, majd írd a pontsorokra az anyagot, illetve a vegyülettípust!
Anyag:

VAS			

Vegyülettípus: SAV

4.	feladat – A környezetvédelem mindannyiunk ügye
rendszerezô képesség – DEFINIÁLÁS
A megadott szavak segítségével határozd meg, mi a környezetvédelem!
megőrizni

tevékenység

Föld

állapot

segít

természetes

a) A környezetvédelem olyan tevékenység, amely segít megôrizni a Föld természetes állapotát.
b) Egy tevékenység akkor és csak akkor környezetvédelem, ha segít megôrizni a Föld természetes
állapotát.

