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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és 
követő tananyag 

A tanulók legyenek képesek az értelmező (interpretáló) szövegértés elsajátítására; az elsajátított, új ismeretek alkalmazására a
már ismert információkkal együtt.

45 perc
10. évfolyam (16–17 év)
Megelőző tananyag:
Bevezetés a 10. osztályos kémia tananyagba
Követő tananyag:
A szerves vegyületek összetétele

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
•• Kémia 7., 8., 9. évfolyam
•• Biológia 11. évfolyam
•• Filozófia 12. évfolyam

••
••
••
••
••

Kereszttantervi kapcsolódások:
Anyanyelv – szövegértelmező olvasás
Információs és kommunikációs kultúra – könyvtárhasználat, információkeresés módjai, könyvhasználat (szótárak,
lexikonok stb.)
Tanulás – az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása és felhasználása
Énkép, önismeret: a tanulók szemléletének formálása
A problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése

Szűkebb környezetben
•• A szövegértés–szövegalkotás fejlesztése a kémia tantárgyban
•• A szövegértés–szövegalkotás fejlesztése a 10. évfolyamon a
természetismeret tantárgyban
•• Szociális, életviteli és környezeti kompetencia: nyitottság
és kíváncsiság a sajáttól eltérő világok iránt
•• Magyar nyelv és irodalom: tulajdonnevek (személynevek)
írása és olvasása

Tanári útmutató

A képességfejlesztés 
fókuszai

A szerves kémia története 5

•• A szövegen belüli tájékozódás: direkt és indirekt információk megtalálása, azonosítása, értelmezése
•• A szövegbeli kapcsolatok felismerése
•• Az információk funkciójának, összefüggéseinek felfedezése, értelmezése
•• A szöveges és a képi információ integrálása (ábra és kép
információinak leolvasása és alkalmazása)
•• A lényeg kiemelése – kulcsszavak kiemelésével
•• Állítások logikai értékének meghatározása
•• Az önművelés, önfejlesztés (pl. szókincsbővítés) igényének
alakítása könyvhasználattal (pl. lexikon, szótár, kézikönyv,
CD-ROM, internet)
•• A szövegjelentés feltárása, a szöveg globális megértése

ajánlás
A kémiatanításban gyakorta találkozunk ismeretterjesztő és tudományos szövegekkel, amelyek
lineáris szerkesztésmóddal felépülő, magyarázó jellegű szövegtípusok; ismeretterjesztő-tájékoztató céllal és a meggyőzés szándékával készülnek. E 45 perces modul évkezdő ráhangolódásként szolgál a 10. évfolyamos kémiatananyaghoz. A szövegértés és a szövegalkotás kompetenciájának fejlesztésére kiválóan alkalmasak a kémiatörténeti szövegek, szemelvények. Az itt
bemutatott kémiatörténeti szöveggel az a célunk, hogy motiváljuk a diákokat.
A 45 perces modul feldolgozása: a fő feladat a kémiatörténeti szöveg globális értése-értelmezése, vagyis a diákok nagyrészt önálló munkaformában dolgozhatnak, majd ellenőrzésképpen
különböző munkaformában – önállóan, kooperatív módon vagy szükség esetén tanári irányítással, frontálisan – elkészítik a szöveg globális megértését segítő fürtábrát.
A differenciálás szempontja lehet a tanulók különböző szövegértelmezési szintje, tempója,
az irányítás szükségessége. Azaz ily módon a szövegértési helyzetet individuális vagy társas
tanulási szituációként is értelmezni tudjuk. Célunk, hogy minden tanuló elsajátítsa a szövegértés és szövegalkotás kompetenciáját, ezért szánjunk időt az egyéni tempót figyelembe vevő
differenciált feladatkitűzésre és értékelésre! Fontos kideríteni az esetleges sikertelenség okát, és
személyre szabott segítséget nyújtani. Ezzel juttathatjuk a tanulót sikerélményhez, és motiválhatjuk a további tanulásra. Bátran éljünk a dicséret és jutalmazás eszközével!

Értékelés
Az értékelés szemléletesen megmutatja a tanulásban és készségfejlesztésben elért eredményt, a
siker vagy a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a készségfejlesztés
különböző fázisaiban szükséges:
•• a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, vagyis az azonnali visszacsatolás;
•• az önértékelés az önálló munka ellenőrzésével;
•• a tanulók önismeretének és önbizalmának növelése, önbecsülésük erősítése.
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Az értékelés alapelve az, hogy megfigyeljük,
•• a diák megoldásában a megfelelő gondolatmenetet követte-e, és megértette-e azt az elvet,
amelynek felfogása célként szerepelt,
•• milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során,
•• miközben kerüljük az esetleges pontatlan megfogalmazás miatti büntetést, inkább pozitív
megerősítést alkalmazzunk.

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok
Ellenőrző feladatlapok megoldókulccsal
Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk. Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó, Bp., 1989.
Magyar Nagylexikon, 1–19. kötet. Magyar Nagylexikon Kiadó, Bp., 1993. (CD-ROM)
Természettudományi lexikon, 1–7. kötet. Főszerkesztő: Erdey-Grúz Tibor. Akadémiai Kiadó,
Bp., 1964. (CD-ROM)
Természettudományi kislexikon 1–2. kötet. Felelős szerkesztő: Somogyi Béláné. Akadémiai
Kiadó, Bp., 1992.
Természettudományi kisenciklopédia. Szakszerkesztő: Walter Gellert. Gondolat Kiadó, Bp.,
1987

Kiemelt készségek,
képességek

a szövegkohézió tartalmi
elemeinek a felfedeztetése, az információ integrálása

direkt és indirekt infor
mációk megtalálása

válaszadás kérdésekre,
kiemelt információk
megtalálása

Állítások igaz vagy hamis
volta

A tartalom megértésének
igazolása

áttekintő olvasás

Az 1. bekezdés ok-okozati
összefüggéseinek keresése

II. Tájékozódás a szövegben

A szerves kémia története
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A teljes szöveg áttekintése, megértése

Lépések,
tevékenységek

A MODUL VÁZLATA

önálló
feladatmegoldás

a munkaforma megválasztásában differenciálhatunk

önálló
feladatmegoldás

néma olvasás egyéni
tempóban;
szövegelemzés meg
adott szempontok
szerint

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni munka

önálló vagy koope
ratív munka

egyéni munka

egyéni

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés,
megoldások
összehasonlítása

megbeszélés,
megoldások
összehasonlítása

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
3. feladata

a munkalap
2. feladata

a munkalap
1. feladata

a munkalap
a mellékletben

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

Tanári útmutató
A szerves kémia története 7

Kiemelt készségek,
képességek

a tanulók az előzetes ismereteikre támaszkodva választanak ki infor
mációkat

az információk
integrálása

logikai kapcsolatok fel
tárása, direkt és indirekt
információk keresése, lokalizálása

modell készítése szöveg
alapján

direkt és indirekt infor
mációk keresése, lokali
zálása

Lépések,
tevékenységek

A szöveg globális megértése
szempontjából jelentős fogalmak tisztázása
A bevésődés elősegítése

A figyelem összpontosítása a
szöveg tematikai hálójának
egyik fontos sűrűsödési pontjára

Az állítások igaz vagy ha
mis volta a szöveg értelme
zéséhez:
•• a megállapítások igaz
ságtartamának eldöntése,
•• az igaz–hamis állítások
megítélését támogató
részletek keresése

Direkt információk keresése

Hiányos mondatok kiegé
szítése
•• az információ integ
rálása

önálló munka

önálló
feladatmegoldás

az elsajátított
tudás alapján az
állításokkal
kapcsolatos
egyéni
döntéshozatal

önálló munka

önálló
feladatmegoldás

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni munka

egyéni munka

egyéni vagy kooperatív munka

egyéni munka

egyéni munka

Munkaformák

megbeszélés,
megoldások
összehasonlítása

megbeszélés

megbeszélés,
megoldások
összehasonlítása

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
8. feladata

a munkalap
7. feladata

a munkalap
6. feladata

a munkalap
5. feladata

a munkalap
4. feladata

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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Kiemelt készségek,
képességek

A már ismert, elsajátított
tudásanyag azonosítása,
megerősítése másfajta „képi
formában”

Az információ vizuális
megjelenítése fürtábrán
a szöveg globális megértését szolgálja.

III. A megértettek alkalmazása

Lépések,
tevékenységek

a munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló vagy
csoportos munka
tanári irányítással

Munkaformák

közös
megbeszélés – tanári példányra
támaszkodva

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
9. feladata

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

Tanári útmutató
A szerves kémia története 9
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A MODUL FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
A szerves kémia története, fejlődése kémiatörténeti szemelvény
alapján
Feladat
A munkalap szövegének elolvasása
A szöveg globális megértése: a szöveg önálló
feldolgozása

•• Néma, áttekintő olvasás

Feladatok
Tájékozódás a szövegben; a szövegkohézió tartalmi elemeinek •• Információk visszakeresése,
felfedeztetése: az 1. bekezdés ok-okozati összefüggéseinek keintegrálása
resése. A figyelem összpontosítása a szöveg tematikai hálójának •• Lényegkiemelés
egyes „sűrűsödési pontjaira”
•• A témával kapcsolatos inforA szöveg globális megértése szempontjából jelentős fogalmak,
mációk szöveges megfogalmozzanatok tisztázása
mazása
•• Az ábra hiányzó elemeinek
beillesztése a megadott információk alapján
Feladatok
A szöveg alapján megfogalmazott állítások igaz–hamis voltá- •• Az információk vissza
nak eldöntése
keresése és összehasonlítása
Az állítások igazságtartamának vizsgálata az adott szöveg alapa szöveggel
ján
•• Az ok-okozati viszonyok
felismerése
Feladat
Fürtábra-kiegészítés: a szöveg alapján kell azonosítani az ábra •• A szöveg globális megértését
alkotórészeit
szolgáló feladat: fürtábra
készítése. Az ábra hiányzó
elemeinek beillesztése megDifferenciálási lehetőség
adott információk alapján,
A csoport felkészültségi szintjétől függően különböző munkaönállóan vagy kooperatív
formákkal: önálló, kooperatív
módon, ha szükséges, tanári
irányítással

Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel a kivetített tanári példányról vagy frontálisan

•• Összehasonlítják a meg
oldásukat egymáséval,
illetve a tanár által bemutatott helyes megoldással; ahol
szükséges, javítanak.

Tanári útmutató

A szerves kémia története 11

A szerves kémia története
megdöntheti. HamaA XVIII–XIX. század fordulójának egyik legrosan beteljesedett a
tekintélyesebb természettudósa, a svéd Jöns
vis vitalis-elmélet sorJacob BERZELIUS kora kémiai ismereteit
sa is. WÖHLER néösszefoglaló tankönyvét két részre osztotta:
met vegyész 1828-ban
egyik az élettelen ásványvilágból származó
szinte véletlenül azt
anyagokat tárgyalta, ez az anorganikus vagy
tapasztalta, hogy két
szervetlen kémia, a másik az élő szervezetekközönséges szervet
ből elkülönített anyagokat, ez az organikus
len só, az ammóniumvagy szerves kémia. Ez a felosztás gyakorlaklorid és a kálium-cia
ti okokból hasznosnak
Wöhler
nát vizes oldatából
bizonyult, és többé-kemelegítés és bepárlás
vésbé máig is fennmaután karbamid [CO(NH2)2] kristályosodik ki,
radt.
ugyanaz az anyag, amelyet 1773-ban ROUEL
BERZELIUS koráLE vizeletből, vagyis tipikusan szerves eredeban elvi különbséget
tű anyagból különített el.
láttak a kétféle anyagWÖHLER ezzel megvalósította az elvi
csoport, a kétféle kéleg lehetetlennek hitt átmenetet szervetlen és
mia között. Minthogy
szerves anyag között, és a vis vitalis közreműmódszereik felmondBerzelius
ködése nélkül szerves anyagot állított elő. Kíták a szolgálatot az élő
sérlete eredményének elvi jelentőségét ő maga
szervezetekből szármais azonnal felismerte, s kísérletét ma is úgy tezó anyagok átalakítását
kintjük, mint a vis vitalis-elv megdöntését és
vagy még inkább előállítását célzó kísérletek
a tudományos szerves kémia megszületését.
folyamán, azt hitték, hogy az ilyen anyaA 20. században kibontakozó biokémia
gok képződéséhez valami különleges, csak
az élő sejtben lejátszódó kémiai folyamatokaz élő természetben működő „életerő”, latiról bebizonyította, hogy azoknak
nul „vis vitalis” szükséges, s ilyen
minden egyes elemi lépése a laanyagot mesterségesen nem is leboratóriumi kémiában jól ismert
het előállítani. Ez a rövid életű,
és alaposan tanulmányozott törés a későbbi ismeretek birtokában
vények szerint játszódik le. Tehát
olyan gyakran nevetségesnek bé
nincs a sejtnek külön kémiája. Ami
lyegzett elmélet azért  jöhetett létre,
a sejtben lejátszódó folyamatokat
mert az emberek a tudomány gyaa laboratóriumban létrehozott átkorlati lehetőségeinek korlátait elvi
alakulásoktól megkülönbözteti, az
méretűvé fokozták. Más is közreRouelle
a folyamatok magas szintű szerjátszhatott azonban a vis vitalis-el
vezettsége és összehangoltsága, a
mélet kialakulásában: az élettelen
lehetőségek tökéletes kihasználáanyag és az élő szervezetek között
sa. Ezt a szervezettséget a sejteket felépítő
tátongó minőségi különbséget vetítették ki
nukleinsav- és fehérjemolekulák működése
az alkotóelemekre, nem ismervén fel, hogy
hozza létre. Úgy látszik, mintha a vis vitalis
az élő anyagot az élettelentől nem alkotóelea fehérjék és nukleinsavak különleges, semmeinek lényegbevágó különbözősége, hanem
milyen más anyagnál nem tapasztalt irányító,
szervezettségének foka választja el.
összehangoló sajátságai mögé rejtőzött volna.
Bármilyen elméletet dolgozunk is ki az
A kellően nagyszámú atomból felépült, maanyagi világ leírására, azt megannyi pozitív
gasrendű struktúra teszi lehetővé a minőségitény sem tudja végérvényesen bizonyítani,
leg új funkciók megjelenését.
de egyetlen ellentmondó, negatív kísérlet is
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A vis vitalis-elmélet hiányos ismereteken
alapuló, kezdetleges és hibás evolúciója szét
választott: valóságban nem létező válaszfalat
emelt szervetlen és szerves anyagok közé. Az
anyagi világ evolúciójának felismerése, amely
a képességek és funkciók tökéletesedésének
feltételét a struktúra egyre magasabb szintű
belső bonyolultságában, szervezettségében
látja, összeköt: kapcsolatot teremt élő és élettelen között, megláttatja az egységet az anyagi
világ változatos formáiban.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a
szerves kémia a szén vegyületeinek kémiája.
Ma már csak történetileg kialakult, praktikus okokkal magyarázhatjuk, hogy a kémiának egy külön ága foglalkozik a szénvegyületek leírásával, sajátságaik és átalakulási
lehetőségeik tanulmányozásával. A szén vegyületeinek száma ugyanis messze meghaladja valamennyi többi elem összes vegyületeinek számát. Ma több mint négymillió
széntartalmú vegyületet ismerünk   – szemben a néhány százezer, szenet nem tartalmazó, „szervetlen” vegyülettel –, s számuk egyre
újabbak megismerésével évről évre rohamosan nő. A lehetséges szénvegyületek száma
elvileg határtalan.

kémia 10.

E rengeteg szénvegyület egy része az élő
természetben is előfordul, onnan különíthető el, nagyobb részük azonban kizárólag
mesterségesen, laboratóriumban vagy ipari
úton előállított anyag. WÖHLER úttörő kísérlete óta a szerves kémikusok arra törekszenek, hogy az élő természetből kivont anyagok
kémiai szerkezetét felderítsék, s a szerkezet ismeretében azok mesterséges előállítását, szintézisét is megvalósítsák. A szintetikus szerves
kémia lenyűgöző eredményeket ért el ezen a
téren.
Az eltelt másfél évszázad folyamán a kémikusok rengeteg új, a természetben nem létező anyagot is előállítottak, köztük nagyon
sok olyat, amelynek nagy gyakorlati jelentősége van (pl. gyógyszereket). Sőt a szintetikus
kémia egyes ágazatai, amilyen pl. a műanyagkémia, ma már nagy gazdasági szerepet játszó iparágak, amelyek termékeikkel sokban
hozzájárulnak az ember környezetének átalakításához.
Ezért – bár kémiai szempontból a szén
vegyületek semmiben sem különböznek más
elemek vegyületeitől – joggal nevezhetjük
őket továbbra is „szerves” vegyületeknek.

A szerves kémia története 13

Tanári útmutató

MUNKALAP
1.

A szöveg 1. bekezdése alapján kapcsolja össze az alábbi fogalmakat, majd magyarázza
meg a köztük lévő összefüggést!
szerves
szervetlen

anorganikus
organikus

élő
élettelen

szerves – organikus – élő; szervetlen – anorganikus – élettelen
Berzelius felosztása szerint a kémia két részre osztható: az egyik a szerves, más néven organikus
kémia, mely az élő szervezetből elkülönített anyagokkal foglalkozik; a másik a szervetlen, azaz anorganikus kémia, mely az élettelen ásványvilág anyagaival foglalkozik.
2. 	Húzza alá a következő állítások közül azt, amelyik a szöveg alapján a vis vitalis-elmélet
re igaz!
a) A szerves vegyületek mesterségesen nem állíthatók elő, erre csak a természetben működő
életerő képes.
b) Wöhler az 1828-ban végzett kísérletével alátámasztotta a vis vitalis-elméletet.
c) Az élő és az élettelen anyagok közti különbség fő oka az alkotóelemeik különbözősége.

3.

A szövegben szereplő tudósok közül kinek a nevéhez fűződik az életerő-elmélet megdöntése?
Wöhler német vegyész nevéhez fűződik
a) Egészítse ki az alábbi folyamatábrát a vis vitalis-elméletet megdöntő kísérlet alapján!

(A diák példányában csak a hő, a víz és a vízgőz van kitöltve.)
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4.

kémia 10.

Foglalja össze röviden, hogy a szöveg szerint milyen azonosság és milyen különbség vonható a német vegyész és Rouelle kísérlete között!
Azonosság: Wöhler is, Rouelle is karbamiddal dolgozott.
Különbség: Rouelle vizeletből – szerves anyagból – különítette el a karbamidot, míg Wöhler ammóniumklorid és kálium-cianát – két szervetlen só – vizes oldatából állította elő.

5.

A szöveg szerint melyik évet tekintjük a tudományos szerves kémia megszületésének?
1828

6.

Döntse el a szöveg alapján, hogy az alábbi mondatok igaz vagy hamis megállapításokat
tartalmaznak-e!
A laboratóriumi és a természetben lejátszódó kémiai folyamatok ugyanazon törvények
alapján működnek. ……igaz……
A laboratóriumi folyamatok szervezettebbek, összehangoltabbak, a lehetőségeket tökéletesen kihasználják. ……hamis……
A biokémia bebizonyította, hogy a sejteknek nincs külön kémiája. ……igaz……
A vis vitalis-elmélet kapcsolatot teremt élő és élettelen között. ……hamis ……

7.

Keresse meg a szövegben és pótolja a hiányzó molekulák nevét!
SEJT = …nukleinsav-molekula… + … fehérjemolekula…

8.

A következő feladat a szerves és a szervetlen vegyületekre vonatkozik. Helyettesítse be a
mondatokba a keretben található kifejezéseket az olvasott szöveg alapján!
szintetikus; négymillió; szervetlen; szén; szerves

Minden szerves anyag alkotórésze a ………szén……….
Ma több, mint …négymillió… széntartalmú vegyületet ismerünk.
A szénvegyületek száma évről évre ……nő………
A ………szintetikus……… kémia egyik ágazata a műanyagkémia.
A ………szerves……… vegyületek nagyobb része kizárólag mesterségesen állítható elő.
Az általunk ismert …szervetlen…… vegyületek száma néhány százezer.
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9.

A szöveg teljes megértésére szolgál a következő feladat. Az olvasott szöveg alapján töltse
ki az alábbi fürtábrát a felsorolt nevekkel és fogalmakkal!

BERZELIUS
organikus

anorganikus

szervetlen
kémia

néhány
százezer vegyület

vis
vitalis

1828

WÖHLER

szerves
kémia

széntartalmú

több mint 4
millió vegyület

MIT TEHETÜNK KÖRNYEZETÜNK
VÉDELME ÉRDEKÉBEN?

VERBÁLIS ÉS VIZUÁLIS INFORMÁCIÓK MEGÉRTÉSÉRE,
ÉRTELMEZÉSÉRE ÉS REPRODUKÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és 
követő tananyag

A tanulók legyenek képesek:
•• az értelmező (interpretáló) szövegértés elsajátítására, a verbális és vizuális információk integrálására, az elsajátított
új ismeretek alkalmazására a már ismert információkkal
együtt,
•• az alkotó (kreatív) szövegértésre, kiselőadás készítésére és
bemutatására, a verbális-előadói készség fejlesztésére.
90 perc (2 tanóra)
10. évfolyam (15–16 év)
Megelőző tananyag:
•• Egészséges táplálkozás
Követő tananyag:
•• Összefoglalás (a biológiailag fontos vegyületek)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
•• Alsóbb évfolyamok: környezetismeret, biológia, kémia, fizika, földrajz
•• Középiskolai évfolyamok: kémia 9., földrajz 10., biológia 11.
és 12.

••
••
••
••
••

Kereszttantervi kapcsolódások:
Anyanyelvi szövegértelmező olvasás
Információs és kommunikációs kultúra – könyvtárhasználat, az információkeresés módjai, könyvhasználat (szótárak, lexikonok stb.)
Tanulás – az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása és felhasználása
Énkép, önismeret: a tanulók szemléletének formálása
A problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése

Szűkebb környezetben:
•• A szövegértés–szövegalkotás fejlesztése a kémia tantárgy
ban
•• A szövegértés–szövegalkotás fejlesztése 10. évfolyamon a
természetismeret tantárgyban
•• Szociális, életviteli és környezeti kompetencia: nyitottság
és kíváncsiság a sajáttól eltérő világok iránt; a szövegek által közvetített értékek felismerése, elemzése, tudatosítása;
a konkrét környezet értékeire, környezetvédelmére, fejlesztési lehetőségeire vonatkozó feladatok megfogalmazása
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A képességfejlesztés 
fókuszai

kémia 10.

•• A szövegen belüli tájékozódás: direkt és indirekt információk lokalizálása, azonosítása, értelmezése
•• A szövegbeli kapcsolatok felismerése
•• A szöveges és a képi információk integrálása (ábra és kép
információinak leolvasása és alkalmazása)
•• A lényeg kiemelése kulcsszavak kiemelésével
•• A szókincs fejlesztése, gazdagítása
•• A magyarázó szövegtípus (ismeretterjesztő szöveg) okokozati viszonyainak felismerése, megértése
•• Az együttműködési készség fejlesztése
•• Képi információ szóbeli megjelenítése
•• Tématartás a szövegalkotásban
•• A részlegesen reproduktív beszédkészség fejlesztése: a ta
nult, olvasott anyag összefoglalása szóban; szövegmondás
vázlat alapján
•• Véleménynyilvánítás: személyes állásfoglalás megfogalma
zása
•• Az önművelés, önfejlesztés (pl. szókincsbővítés) igényének
alakítása könyvhasználattal (pl. lexikon, kézikönyv, CDROM, internet)
•• A szövegjelentés feltárása, a szöveg globális megértése

AJÁNLÁS
A környezetvédelem, illetőleg a hulladékgyűjtés és -megelőzés kérdése ma nagyon korszerű
téma, mivel hazánkban most kerül elterjesztésre a szelektív hulladékgyűjtés, sőt ehhez televíziós reklámkampány is kapcsolódik.  A szelektíven gyűjthető hulladékok közül a papír- és
a műanyag tárgyak anyaga a szerves kémia körében tárgyalt vegyületek közül kerül ki. A vegyületek, vegyületcsoportok tárgyalása során az előállításuk, előfordulásuk, felhasználásuk is
szóba kerül, így a mindennapi élettel összekapcsolható a kémiatanítás.
A tanítás során a kérdéskör aktualitása okot ad arra, hogy minél többet beszélgessünk a
diákokkal a környezetvédelem fontosságáról, a megelőzés jelentőségéről, illetve a hulladékkezelésről a mindennapi életünkben. Az itt bemutatott szövegekkel és prezentációkkal a diákok
motiválása a célunk.
A 90 perces modul feldolgozását két tanórában képzeljük el: az 1. részben a fő feladat a szöveg
globális értése-értelmezése, vagyis a diákok nagyrészt önálló munkaformában dolgozhatnak. 
A 2. részben elsősorban a globális szövegértés megerősítése történik, illetve a verbális-előadói
készség fejlesztése, a szóbeli előadás befogadása és tartalmának megértése.
A differenciálás szempontja lehet a tanulók különböző szövegértelmezési szintje, tempója, az
irányítás szükségessége. A csoport összetételétől függően ugyanazon feladatlap különböző munkaformában való feldolgozása lehetőséget ad a differenciálásra. Ily módon a szövegértési helyzetet
individuális vagy társas tanulási szituációként is tudjuk alkalmazni. Célunk, hogy minden tanuló
elsajátítsa a szövegértés és szövegalkotás kompetenciáját, ezért szánjunk időt az egyéni tempót
figyelembe vevő differenciált feladatkitűzésre és értékelésre. A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a felkínált feladatok közül. Olvasni önállóan kell; a szövegmegértés, a fogalmak, szakkifejezések tisztázása történik más-más munkaformában. Nem kötelező megoldani a feladatok mindegyikét, a tanár választhat a képességszint
és a felhasználható idő szerint. Fontos kideríteni az esetleges sikertelenség okát, és személyre
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szabott segítséget nyújtani. Ezzel juttathatjuk a tanulót sikerélményhez, és motiválhatjuk a további tanulásra. Bátran éljünk a dicséret és jutalmazás eszközével!

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a tanulásban és készségfejlesztésben elért eredményt, a
siker vagy a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért e modulban is a készségfejlesztés
különböző fázisaiban szükséges
•• a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, azaz az azonnali visszacsatolás,
•• az önértékelés az önálló munka ellenőrzésével,
•• a tanulók önismeretének és önbizalmának növelése, önbecsülésének erősítése.
Az értékelés alapelve az, hogy megfigyeljük,
•• a diák megoldásában a megfelelő gondolatmenetet követte-e, és megértette-e azt az elvet, amelynek felfogása célként szerepelt,
•• milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során, miközben kerüljük az esetleges pontatlan megfogalmazás miatti büntetést, inkább pozitív megerősítést alkalmazzunk.

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok.
Ellenőrző feladatlapok megoldókulccsal.
Környezet- és természetvédelmi lexikon 1–2. köt.
Akadémiai Kiadó, Bp. 2002.
Magyar Nagylexikon, 1–19. kötet.
Magyar Nagylexikon Kiadó, Bp., 1993. (CD-ROM)
Természettudományi lexikon, 1–7. kötet.
Főszerkesztő: Erdey-Grúz Tibor.
Akadémiai Kiadó, Bp., 1964. (CD-ROM)
Természettudományi kislexikon, 1–2. kötet.
Felelős szerkesztő: Somogyi Béláné.
Akadémiai Kiadó, Bp., 1992.
Természettudományi kisenciklopédia.
Szakszerkesztő: Walter Gellert.
Gondolat Kiadó, Bp., 1987.

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

áttekintő olvasás

néma olvasás
egyéni tempóban,
szövegelemzés
megadott szempontok szerint

Tájékozódás a szövegben
•• a lényeg kiemelése
•• a bekezdések felismerése, a kulcs
szavak kikeresése
•• az új fogalmak felismerése
a szövegstruktúra
felismerése, a szöveg
globális értelmezése,
verbális és vizuális
információk integrálása,
vázlatkészítéshez a
jegyzetelési technika
fejlesztése

csoportos
feladatmegoldás

II. A szövegstruktúra felismerése, a szókincs elsajátítása, illetve kiegészítése

Mit tehetünk környezetünk védelme
érdekében?
Áttekintő olvasás: globális megértés

I. A teljes szöveg áttekintése, megértése, feldolgozása csoportmunkában

Lépések,
tevékenységek

A MODUL 1. EGYSÉGÉNEK VÁZLATA

csoportmunka

csoportos

Munkaformák

csoportos
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
1. feladata

munkalap
a mellékletben

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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az új fogalmak megértése a lexikon hasz
nálatával

meglévő szókincs felelevenítése

Kiemelt készségek,
képességek

Felkészülés a feldolgozott szöveg szóbeli előadására
vizuális és verbális információk azonosítása,
integrálása,
csoportos és egyéni
munka összekapcsolása

III. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Szókincsfejlesztés
•• a szövegbe ágyazott szakszókincs elsajátítása, a szakkifejezések
magyarázata

Lépések,
tevékenységek

A kiválasztott
diákok felkészülését segíthetik a
csoporttársak;
az előadás egyéni
tevékenység.

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Jelentés megadása
(mondatba foglalással is lehetséges)

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

önálló vagy
kooperatív
munka

csoportos
– ha szükséges,
tanári irányítással

Munkaformák

csoportos
megbeszélés

csoportos
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
3. feladata

Magyar
Nagylexikon,
Természettudományi Lexikon
vagy Környezetés Természetvédelmi lexikon

a munkalap
2. feladata

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

Tanári útmutató
Mit tehetünk... 21

22 szövegértés–szövegalkotás 

kémia 10.

A MODUL 1. EGYSÉGÉNEK FELDOLGOZÁSI MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

5 tanulói csoport kialakítása szükséges. Minden csoport
kap egy, a munkalapban szereplő szöveget és az adott témáról szóló multimédiás prezentációt. Az egyes szövegekhez kapcsolódó prezentációk megtekintéséhez csoportonként 1, összesen 5 számítógépre van szükség.
A modul feladatának meghatározása
Rövid beszélgetés a környezetvédelem fontosságáról: a
megelőzés jelentősége; a hulladékkezelés; a szelektív hulladékgyűjtés a mindennapjainkban
Feladatok
A szöveg globális megértése: az egyes szövegek feldolgozása önállóan és az adott szöveghez kapcsolódó multimédiás prezentáció megtekintése csoportmunkában
Feladatok
Tájékozódás a szövegben: vázlatkészítés képek segítségével az olvasott szöveg alapján; a bekezdések szerepe;
kulcsszavak, kulcsfogalmak

Feladat
Szókincsfejlesztés: a szövegben szereplő ismeretlen fogalmak, szakkifejezések meghatározása
Feladat
Felkészülés szóbeli szövegalkotásra
Kb. 7 perces előadás az egyes környezetvédelmi szövegek
és a hozzájuk kapcsolódó multimédiás prezentációk alapján

•• Néma, áttekintő olvasás

•• A vázlatkészítéshez a jegyze
telési technika fejlesztése irá
nyított, előre választott képek
segítségével
•• Lényegkiemelés
•• Vizuális és verbális információk
integrálása, azonosítása
•• Lexikonhasználat csoportos mun
kában

•• A témával kapcsolatos infor
mációk szöveges megfogalmazása

Differenciálási lehetőség
A csoport felkészültségi szintjétől függően különböző
munkaformákkal: önálló, csoportos
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített
tanári példányról vagy frontálisan

•• Összehasonlítják a megoldásukat
egymáséval, illetve a tanár által
bemutatott helyes megoldással;
ahol szükséges, javítanak.

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei
Munkaformák

Módszerek

Tanulásszervezés

A tanulók kreativitását
fejlesztő feladat. A szöveg globális megértését
szolgálja.   

a diákok figyelmét, érdeklődését felkeltő gondolatok megfogalmazása, diaképek bemutatása  

Azonosítjuk a téma legérdekesebb,
illetve legfontosabb gondolatait, rész
leteit, kérdéseit, diaképeit – a diák
szempontjából

a szóbeli előadásmód,
mint hatékony tanulási
módszer

a szövegalkotás szóbeli
megnyilvánulása

A környezetvédelem egyéb kérdés
köreinek felvetése – diákszemmel

Az elsajátított ismeretanyag felele
venítése és felhasználása a szóbeli előadásokban
Az elhangzó szöveg információinak
jegyzetelése

a munkaforma
kiválasztásában
differenciálhatunk

Az alkotókészség
jelentőségét állítja
a feladat
fókuszba.

A munkaforma
kiválasztásában
differenciálhatunk.

a munkaformá
ban differenciálhatunk

egyéni
vagy kooperatív
munka

egyéni
vagy kooperatív
munka

egyéni és
csoportos munka

megbeszélés

megbeszélés

előadások

A modul környezetvédelemmel kapcsolatos, csoportos munkában feldolgozott témáinak szóbeli előadása

Lépések,
tevékenységek

A MODUL 2. EGYSÉGÉNEK VÁZLATA

a 2. munkalap
3. feladata

a 2. munkalap
2. feladata

az 1. munkalap
kitöltetlen részei

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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A MODUL 2. EGYSÉGÉNEK FELDOLGOZÁSI MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Az öt, környezetvédelemmel kapcsolatos, csoportos munkában
feldolgozott téma szóbeli előadása – a verbális és a vizuális információk integrálása
Feladat
A környezetvédelem 5 fontos kérdését részletező, bemutató, ismertető szóbeli kiselőadások elhangzása, a modul témájának
globális megértése és alkalmazása, az előadásokat hallgató diákok jegyzetelése irányított feladatok alapján

•• Kiselőadások; az elhangzó
információk lejegyzése
•• Közös megbeszélés.

Feladat
Kreatív szövegértés: információbővítés lehetősége; a globális
szövegértésről való megbizonyosodás

•• A környezetvédelemmel
kapcsolatos egyéb gondolatok megfogalmazása

Feladat
Az önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása;
egy kérdés vagy probléma több nézőpontú értékelése, megvita
tása

Differenciálási lehetőség
A csoport felkészültségi szintjétől függően különböző munkaformákkal: önálló, csoportos

Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári példányról vagy frontálisan

•• Az előadások és a feldolgozott szövegek, illetve
multimédiás prezentációk
alapján született egyéni
gondolatok, vélemények
megfogalmazása, előadása,
eszközökhöz való kap
csolása

•• Összehasonlítják meg
oldásukat a tanár által
bemutatott helyes meg
oldással, ahol szükséges,
javítanak

Tanári útmutató

Mit tehetünk... 25

Mit tehetünk környezetünk védelme érdekében?
1. A hulladék keletkezésének
megelőzése
Minden folyamatban keletkezik hulladék.
A természetben keletkező melléktermékek
hasznosulnak, körforgásba kerülnek. Például
a lehullott falevelekből az állatok lakóhelye
lesz, majd a lebontó szervezetek tápláléka és
végül tápanyag a növények számára. Az ember legtöbb hulladéka azonban felesleges, sőt
veszélyes szemét. Ezek az anyagok kikerülnek
a természet körforgásából. Mivel a Föld nyersanyag- és energiahordozó-készletei végesek, a
következő generációk elől feléljük a tartalékokat. Ráadásul a szemét kezelése is egyre nagyobb probléma, mert Magyarországon csak
a háztartásokban évente több Gellért-hegynyi
szilárd hulladék keletkezik.
A háztartási hulladék csoportjai:
a) Szilárd hulladék, amit a köznyelv szemétnek nevez.
b) Folyékony hulladék, hétköznapi nyelven
szennyvíz. 
A világ nagyvárosaiban keletkező szenny
víznek csupán 2%-át tisztítják. Magyar
országon is körülbelül a fele kerül valamilyen módon tisztításra.
c) Veszélyes hulladékok, amelyek az élővilágra, az egészségre károsító hatással lehetnek.
Ide tartoznak a gyógyszerek, a vegyszerek,
a festékek maradványai, a szárazelemek,
amelyek sajnos nagyon gyakran belekerülnek a kommunális hulladékba. Ezeket
gyűjtsük külön, ne keverjük a többi szemét
közé, hanem vigyük el hulladékudvarokba,
adjuk le a megmaradt gyógyszert a patikában, az elemeknek a legtöbb iskolában van
gyűjtődoboza!
d) Komposztálható anyagok a kerti és a konyhai zöldhulladék. Ezek elkülönített gyűjtéssel, majd komposztálással visszajuttathatók
a természet körforgásába, és értékes talajjavító, humusz keletkezhet belőlük.

Ha kisebb mennyiségben termelnénk hulladékot, egyszerűbb lenne a hulladék kezelése.  
Elsődleges feladatunk tehát az, hogy igyekezzünk a minimálisra szorítani a hulladéktermelést. Mit tehetünk ennek érdekében?
1) A veszélyes hulladék csökkentése
Igyekezzünk olyan tisztítószereket, festékeket, vegyszereket használni, amelyek nem
veszélyesek a környezetre, mert lebomlanak!
Ilyen tisztítószer a szódabikarbóna, az ecet,
a citromlé, a konyhasó. A festékek közül a
vizes bázisúakat részesítsük előnyben az oldószeresekkel szemben! Így hígítóra sincs
szükség, és száradás előtt vízzel minden korrigálható, ki- és lemosható. Még ezekből is
csak annyit használjunk, amennyi a célnak
éppen megfelel!
Az elemmel működő használati tárgyak
megvásárlása előtt gondoljuk meg, hogy nem
helyettesíthetnénk-e árammal működővel!
Ha feltétlenül szükséges az elemes működés
a hordozhatóság miatt, akkor vegyünk hozzá akkumulátort vagy tölthető elemet, mert
ezeknek sokkal hosszabb az élettartamuk.
Nemcsak környezetbarát, de olcsóbb megoldás is, ha nem kell mindig új elemet vennünk,
majd kidobnunk.
2) Takarékoskodás a vízzel
A világ egyik legnagyobb problémája az ivóvíz hiánya. Ezt mi nem is vesszük észre, hiszen hozzászoktunk a vezetékes ivóvíz adta
kényelemhez. Míg a gazdagabb országokban
az egy főre eső vízfogyasztás 350 liter fejenként naponta, addig Kenyában, egyes vidékeken ez az érték csak 2-5 liter. Manapság
a Földön 2 milliárd ember szenved a vízhiánytól. Gyakorlatilag minden csepp víz, ami
kifolyik a háztartásokban a csapokból, rövid
időn belül szennyvízzé válik, aminek tisztítása költséges, és nem is teljesen megoldott.
Ezért igyekezzünk takarékoskodni az ivóvízzel! Ne hagyjuk, hogy a víz feleslegesen folyjon! A csöpögő csapokat javíttassuk meg, de
addig is, míg erre sor kerül, fogjuk fel a vizet
egy edényben, mert az még felhasználható
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bármire! A teli kád vízben való fürdés helyett
zuhanyozzunk, de addig is zárjuk el a csapot,
amíg szappanozzuk magunkat! Ezt hívják
matrózfürdőnek. Fogmosáskor, mosogatáskor nem kell végig folyatni a vizet. A mosóés mosogatógépet csak akkor indítsuk be, ha
összegyűlt annyi mosni vagy mosogatnivaló,
amennyi teletölti! Ha csak lehet, használjunk
takarékos programot!
Ezekkel a háztartási praktikákkal beruházások nélkül pénzt spórolhatunk meg
magunknak, és a környezetünkre is jobban
vigyázunk!

2. Háztartási hulladék és csomagolás
A háztartási szilárd hulladék a termékek feles
legessé válásából, elhasználódásából és csoma
golásából keletkezik. Ennek ismeretében meg
vizsgálhatjuk, hogy mit tehetünk ennek a
hulladékfajtának a csökkentése érdekében.
A fejlett világ fogyasztói társadalmaiban
nag yon sok mindent veszünk meg pusztán
a vásárlás öröméért, a reklámok hatására,
megszokásból vagy divatból, akkor is, ha nincs
rá szükség ünk. Ha a vásárlási szokásainkon
változ-tatunk, akkor nagyon sokat tehetünk a
környezetünkért. Minden vásárlás előtt gondoljuk meg, hogy valóban szükségünk van-e
arra a termékre! Ne vegyük  se magunknak,
se ajándékba olyan tárgyak tömegét, amelyek
garantáltan a szekrény mélyén, majd lomtala
nításkor a szemétben végzik! Tárgyaink, aján
dékaink legyenek tartósak, javíthatók és lehe
tőleg természetes anyagúak!
Ha már megtörtént a baj, és hegyekben
áll otthon a kidobásra ítélt ruhanemű, játék,
könyv, mütyürke, akkor igyekezzünk elcserélni, elajándékozni a még használható dolgokat! Sokan vannak, akik örülnek még nekik,
a karitatív szervezetek, a szeretetszolgálatok
segítenek eljuttatni hozzájuk. Amerikában
nagy hagyománya van a garázsban tartott kiárusításoknak, ahol a használható holmikhoz
olcsón lehet hozzájutni. Az iskolában, baráti
társaságokban is lehet hasonló zsibvásárokat
tartani.
Igyekezzük elkerülni az „egyutas”, eldobható tárgyakat, ha van tartós alternatívájuk!
Ne használjunk otthon egyszer használatos
papír- vagy műanyag tányérokat, poharakat,
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evőeszközöket! Kerüljük azokat az éttermeket,
ahol így szolgálják fel az ételt! Használjunk
mosható textilszalvétát, zsebkendőt, törölközőt a papír helyett! Az ajándékok túlcsomagolása felesleges, elég egy jelzésértékű dísz,
szalag. A z ajándékzacskót többször is fel lehet
használni. Sok helyen évekig ugyanabban a
tartós táskában, zacskóban hozza a Mikulás
az ajándékokat. Használjuk ki a termékek teljes élettartamát! Elromlott gépeinket javíttassuk meg, ne vegyünk újat addig, amíg a régi
használható! Írjunk a papírlapok mindkét
oldalára, az elrontott fénymásolatok, levelek
hátoldala jó jegyzetlap lehet! Ha a füzetünk
nem telik be, folytassuk a következő tanévben, még hasznos is év elején visszalapozni
az ismétlésnél! Legyünk kreatívak a tárgyak
hasznosításában! Egy-egy kiürült, eredeti
funkciójában már nem használható doboz,
üveg remek tárolóedény, irattartó lehet még.
Tízórainkat zacskók, fóliák helyett uzsonnás
dobozban vigyük magunkkal! Az eredetileg
egyszer használatosra tervezett műanyagpalackot kulacs helyett hetekig használhatjuk,
ráadásul otthon egészségesebb italt tölthetünk
bele, mint az eredeti cukros üdítő volt.
A legtöbb esetben nem tudjuk elkerülni,
hogy a háztartásba a termékek ne valamilyen
csomagolásban kerüljenek. Ezek a csomagolóanyagok gyakran azonnal a szemétbe kerülnek. Ezért igyekezzünk csak annyira becsomagolt árukat venni, amennyire az a szállítás és
tárolás megkönnyítése, a higiénia, a tartósítás
szempontjából feltétlenül szükséges! Kerüljük a tetszetősség miatt túlcsomagolt termékeket! Soha ne feledjük, hogy a csomagolást
is ki kell fizetnünk, akkor is, ha csak a benne
lévő árura van szükségünk! Kevesebb hulladékkal jár, ha visszaváltható palackba töltött
italt veszünk az eldobható helyett, ha zacskós
tejet választunk a palackos vagy dobozos helyett, ha nagyobb kiszerelésűt választunk sok,
egyesével becsomagolt keksz helyett, a kosarunkba méretjük a narancsot a hálós helyett.
Vigyünk magunkkal a bevásárláshoz kosarat,
vászontáskát, és ne fogadjunk el műanyag
zacskókat! Az elkerülhetetlenül hazavitt zacskó még használható szemeteszsákként.
Ha a Magyarországon egy év alatt keletkező 4,3 millió tonna kommunális szilárd
hulladékot bevásárlókocsikba rakva egymás
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mögé tolnánk, akkor a kocsisor kétszer körbeérné a Földet. A szilárd hulladék keletkezésének megelőzésével tudjuk a problémát a
leghatékonyabban kezelni, hosszú távon ez az
egyetlen megoldás. Ehhez azonban szükség
van arra, hogy vásárlói szokásainkat átalakítsuk, felelősséget érezzünk az utánunk jövő
nemzedékekért.

3. A szilárd hulladék kezelése
A szilárd kommunális hulladék sorsáról anynyit tudunk, hogy azt a kukásautó elszállítja
a ház elől. Arra már kevesebben tudnak válaszolni, hogy ezt követően mi lesz a sorsa.
A vegyesen gyűjtött hulladékkal két dolog
történhet: hulladéklerakóba, szeméttelepre
rakják vagy hulladékégetőben elégetik. Ezekre a helyekre sokszor hosszú utazást követően
jut csak el a szemét, mert nincsen minden tele
pülésen megoldva a lerakás, és csak egy kommunálishulladék-égető van Magyarországon,
Rákospalotán.
A szállítás is szennyezési forrás, hiszen
az autók kipufogógáza nagymértékben hozzájárul a légszennyezéshez. A szállítás során
nemcsak a hulladék tömege, hanem a térfogata is sokat számít, mivel ez határozza meg,
hogy mennyi fér az autóba. Az otthoni hulladék térfogatának csökkentése ezért nagyon
fontos. Ügyeljünk arra, hogy ne levegővel teljenek meg a szemetesek, ezért amit csak lehet,
kilapítva, „laposra taposva” tegyünk bele! A
szállítandó hulladékot a legtöbb helyen tömörítik is, ehhez mi otthon már előre járuljunk
hozzá!
A magyarországi hulladéklerakók a kelet
kezett hulladék 90%-át kell, hogy befogadják.
Sajnos egyharmaduk engedély nélkül működik, kétharmaduk nem felel meg az előírásoknak. Talán egy sincs, amely maradéktalanul
eleget tenne minden feltételnek. Ezeknek a
lerakóknak szaguk van, megtelepednek bennük a rovarok és a rágcsálók, amelyek betegségeket terjesztenek, az elszivárgó, szennyezett
víz megfertőzi az ivóvízbázisokat.
Jól tudjuk, hogy ahol szeretnének hulladéklerakót építeni – még ha a legkorszerűbb
technológiával is –, ott a lakosság élénken tiltakozik. Ez nem meglepő, hiszen senki sem
szeretne szeméttelep mellett lakni. Ezért is ér-
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demes megfontolnunk, hogy mit vásárolunk,
mennyi szemét lesz belőle, hiszen hamarosan
már lépni sem tudunk a hulladékhegyektől.
A biztonságos hulladéklerakó jellemzői a
következők:
– a beérkező hulladékot mérik, regisztrálják;
– folyamatos ellenőrzés biztosított (bekerített, őrzött);
– vízszigetelés van;
– szivárgó vizeket kezelő berendezés mű
ködik;
– rendelkezik a keletkező gázok kezeléséhez szükséges berendezéssel;
– a szemetet folyamatosan kezelik, tömörítik;
– a kész rétegeket földdel takarják.
A másik alternatíva a probléma kezelésére a hulladékégetés. Az egyetlen kommunálishulladék-égető hazánkban Rákospalotán
van. A veszélyeshulladék-égetők száma országszerte 40-50. A legkorszerűbb Dorogon
található.
Az égetőműben 850–1000 oC-on működnek a kazánok, a felszabaduló hőenergiát
elektromos áram termelésére vagy melegvíz előállítására lehet használni. Azonban
a magas víztartalmú zöldhulladék égetése
miatt jelentős az égetőmű gázfelhasználása.
A hulladék 10-20%-a a visszamaradó hamu,
ami veszélyes hulladéknak minősül. Az égetés során a füstgázban veszélyes, mérgező
komponensek is megjelennek. Ha a legkorszerűbb füstszűrőket alkalmazzák is, az csak
arra jó, hogy a megszabott határértéket ne
lépje túl a levegőszennyezés mértéke. Teljesen kiküszöbölni azt, hogy a levegőbe por és
veszélyes anyagok kerüljenek, nem lehet. A
kibocsátott füst különösen dús nehézfémekben. Vannak országok, amelyek a hátrányok
ellenére is a hulladékégetést tartják a legjobb
megoldásnak, mint például Japán.
A legkorszerűbb megoldás az, ha égetés
vagy lerakás előtt mindazokat az anyagokat eltávolítjuk a hulladékból, amelyek még
hasznosíthatóak mint másodnyersanyagok.
Így jelentős mennyiségű energiát és nyers
anyagot takaríthatunk meg. Ez a szelektív
hulladékgyűjtéssel valósítható meg, ami azt
jelenti, hogy a háztartási hulladékokat anyagfajtánként külön gyűjtjük. Ennek színtere leg-
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gyakrabban a szelektív gyűjtősziget, ahol az
egyes anyagtípusok külön gyűjtőedényben
kerülnek elhelyezésre. Az edények általában
különböző színűek, a bedobónyílásaik mellett
piktogramok és feliratok segítenek minket,
hogy minden a helyére kerülhessen. A gyűjtőszigetek jól megközelíthető, forgalmas helyeken kerülnek kialakításra.
Ehhez hasonló a konténeres gyűjtés, ami
csak abban különbözik a gyűjtőszigettől,
hogy ott egyetlen nagy konténer különböző
rekeszeibe kerülnek a szétválogatott anyagok.
Zsákos, kukás, más néven házhoz menő gyűjtés esetén a ház elé kikészített, külön gyűjtött
anyagokat meghatározott időpontokban szállítják el. Sok városban működik hulladékudvar, ahová a lakosság szállítja el az otthon szelektíven gyűjtött hulladékot, és a személyzet
gondoskodik annak további kezeléséről.

4. Szelektív hulladékgyűjtés: a papír és a
fémek
A papír
A papírt már több mint kétezer éve ismeri,
készíti és alkalmazza az emberiség. Fő alap
anyaga a növényi rost, amelyet fából, gabonafélék szárából, egyes országokban bambusznádból nyernek. A papírgyártás első
szakaszában a fát rostjaira bontják. A beáztatott, majd lehántott fából nyerik ki a rostokat,
amelyeket tisztítás, fehérítés és sűrítés után rövid használati idejű papírok alapanyagaként
használnak. Tudjuk, hogy a papír legnagyobb
része fából készül, és ugyanakkor a fa, az erdő
Földünk tüdeje!
A papírt nagyon sokáig főként írásos tárgyi és történelmi emlékek megörökítésére
használták, de ma már fontos szerepet játszik
az élet más területein is. Gondoljunk csak a
csomagolóanyagok széles skálájára, az írott
és nyomdai anyagok számtalan különböző
formájára vagy akár fizetőeszközeinkre. A világ 6,3 milliárd lakója fejenként 50 kg papírt
használ el évente. Ez a szám az iparilag fejlett
országok közül az USA-ban 340 kg/fő/év, az
EU-ban 170 kg/fő/év, míg az iparilag fejletlen
afrikai országok 1-2 kg/fő/év érték átlagából
adódik. Az elfogyasztott papírmennyiségnek
világviszonylatban mintegy 60-70%-a válik
másodlagos nyersanyaggá, azaz kerül újrahasznosításra.
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A papírhulladékot csak akkor tudják újra
feldolgozni, ha az nem szennyezett. Ezért a
gyűjtőedényekbe nem szabad beledobni a
zsíros, olajos étellel érintkező papírt. A szelektív hulladékok közé tehetjük a feleslegessé
vált újságokat és szórólapokat, a régi telefonkönyveket, a tiszta papírzacskókat, tojástartót,
csomagolópapírokat. Ügyelni kell arra, hogy
a szelektív papírgyűjtőbe ne kerüljön fóliázott
vagy más, műanyaggal vagy fémmel kevert
papír! Kivétel ez alól az italoskarton; egyes
városokban a papírok között gyűjtik. Zsákos,
kukás vagy más néven házhoz menő gyűjtés
esetében a papírcsomagolási hulladék a száraz
hulladékok között gyűjtendő.
A hulladékválogatóban először szét
válogatják, majd bálázzák a különböző fajtájú hulladékokat (pl. kartonpapír, újságpapír,
papírcsomagolás). A bálákat vízzel keverve
pépesítik, majd a papírgyártás hagyományos
folyamatain keresztül félkész papírterméket
(óriási papírtekercs) állítanak elő. Ebből utána különböző papírtermékek készülnek, pl.
csomagolópapír, vécépapír, füzet, papírtáska,
zsák stb. Azonban a papírhulladékból a bálázást követően aprítással és magas hőfokon
történő tömörítéssel más késztermékek is előállíthatók, pl. bútorok.
A fémek
A legjellemzőbb fémből készült csomagolástípusok: alumínium italdoboz, alumínium
csomagolófólia, vas és alumínium konzervdoboz, üvegek záróelemei és -kupakjai. Ugyan
a fémek más hulladékokból történő kiemelésére léteznek megoldások (pl. mágneses szétválasztás), mégis fontos, hogy a gyűjtés során
odafigyeljünk, hogy melyik fémet vihetjük a
gyűjtőszigetre, és melyiket kell hulladékudvarba szállítani: a nagy méretű fémhulladékot
(lom), a festékes, illetve egyéb mérgező anyaggal szennyezett fémdobozokat a hulladékudvarban lehet leadni. Kiemelt fontossággal bírnak a csomagolási hulladékokon belül magas
arányt képviselő alumíniumdobozok, mivel
kiválóan, szinte 100%-ban hasznosíthatók.
Az alumíniumdobozokat lehetőleg préseljük
össze, mert így jelentősen csökken a hulladék
térfogata!
Az üres konzervdobozokat és egyéb acéllemez csomagolóeszközöket szétválogatják,
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majd nagy nyomás alatt eredeti térfogatuk
töredékére, bálákba sajtolják össze, ezután
pedig az acélműbe küldik beolvasztásra.
A fémhulladékokat az acélgyártás során
hozzáadott alapanyagként használják, ezáltal
értékes nyersanyagokat takarítunk meg, s e
hasznosítással jelentős mennyiségű energiát
is megspórolunk. A használt alumíniumcsomagolásokból újraolvasztás után különböző
alumíniumtermékek készülnek, pl. kerékpár-,
autó- és motoralkatrészek, karácsonyfatalp vagy
akár a londoni metró szellőztetőlapátja is.

5. Szelektív hulladékgyűjtés: műanyag,
üveg, italoskarton
A műanyag
A műanyag szerves óriásmolekula, amelyet
szintetikus úton vagy természetes óriásmolekulák átalakításával állítanak elő. A gyártás
nyersanyagigényét kőolajból fedezik. A szintetikus eljárás során kis molekulájú vegyületekből (monomerekből) nagy molekulájú
vegyületet, úgynevezett polimert alakítanak
ki. A természetes alapú műanyagokat a természetben található óriásmolekulák (fehérje,
cellulóz) átalakításával hozzák létre.
A gyűjtőszigetekről elszállított műanyag
hulladékokat típusonként szétválogatják, tö
mörítik és bálázzák. A bálákat a hasznosítás
helyén aprítják, majd megtisztítják a különböző szennyeződésektől (papír, ragasztó, homok; élelmiszer-, italmaradék stb.). Olvasztás
után a műanyagdarabkákat granulálják, azaz
egyenletes szemcsékké alakítják. Az így nyert
félkész termékből különböző műanyag tárgyakat készítenek: fóliát, műanyag palackokat, flakonokat, csöveket, ládákat vagy akár
pulóvert is.
Az üveg
Az üveg fizikai és kémiai tulajdonságai miatt időtálló csomagolóanyag. Könnyű for
mázhatósága és a tökéletes szigetelő képessége, valamint az, hogy nem korrodálódik
és nem engedi át a folyadékot, méltán teszi
az üveget sok élelmiszer számára kiválóan
alkalmas, biztonságos és értéknövelő csomagolássá. Az üvegek színe szerint a csomagolóipar fehér és színes üveget állít elő.
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A fehér üveget elsősorban nem romlandó élelmiszerek és anyagok csomagolásához, míg a
színes üveget az áruk, termékek fénytől való
védettsége biztosításának érdekében gyártják. Az üvegcsomagolásnak két hátránya van:
törékeny és nehéz.
Az üvegek hasznosításának előfeltétele: a
pontos külön gyűjtés és az üvegek tiszta állapota. Az üveg, színe szerint megfelelő módon gyűjtve, 100%-ban hasznosítható, és a
végtermék minősége szinte azonos az eredeti
üvegével. Nincs szükség a hasznosítás előtti
szétválogatásra sem, így sok idő és energia takarítható meg.
Az üveghulladék csak a gyűjtőszigeten
vagy a hulladékudvarokban gyűjthető, mert a
házhoz menő, zsákos gyűjtés során az üvegszilánk kiszak íthatja a zsákot, és sérülést
okozhat.
Érdemes végiggondolni: ha nem gyűjtjük szelektíven az elhasznált üvegeket, azok
nagy része sohasem hasznosul újra. Az
üvegpalackok at viszont újra kell gyártani,
ami a Föld természeti kincseinek csökkenését jelenti, nem beszélve a hulladéklerakóban
felhalmozódó szeméttömeg növekedéséről.
A hasznosítás első lépéseként – amennyiben a gyűjtőedényekben nem voltak színenként külön gyűjtve – szétválogatják a fehér
és színes üvegpalackokat, majd összetörik,
és mágnesek segítségével eltávolítják a közé
keveredett fémdarabokat, kupakokat. Ezt az
üvegtörmeléket megtisztítják, és apróra zúzzák. Az összegyűjtött és megtisztított csomagolóüvegek megfelelő hőmérsékleten kilencszer kevesebb energiafelhasználás mellett
újraolvaszthatók, tetszőlegesen formázhatók,
ismét üveggé alakíthatók, megtartva eredeti
tulajdonságaikat, a tisztaságot és az átlátszóságot.
Az italoskarton
A többrétegű italoskartonok családja a háromféle anyagtípusból készülő, ún. társított
csomagolóanyagok kategóriájába tartozik. Alkotóelemei: a papír, a műanyagok (polietilén)
és az alumínium. A csomagolóanyag ezen alkotók egymásra rétegezéséből áll, minimum
75%-ot képvisel a kartonpapír, amelyen kívül
egy polietilén réteget követően 5%-nyi alumí-
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nium, s végül még kétrétegű polietilén réteg,
amely elválasztja a folyadéktól a csomagolást.
Hűtés nélkül is hosszú ideig megőrzi az áru
a frissességét, így a szállítás és a tárolás során energiát lehet megtakarítani. Emellett a
csomagolások kis tömege és kedvező alakja
hely- és költségkímélő szállítást, tárolást eredményez.
Szelektív gyűjtésére sok módszer létezik, az adott ország, város szelektív hulladékgyűjtő rendszerétől függően. Van, ahol a
papírhulladékkal együtt gyűjtik: Ausztriában
a posta ing yen szállítja el a kilapított dobozokat az erre szánt kartondobozban, másutt
a fémdobozokhoz kell tenni. Ezután a gyűjtött hulladék egy válogatóműhelybe kerül,  
ott kiválogatják, majd bálázzák, és így kerül
a papírgyárba hasznosításra. A gyűjtés szempontjából nagyon fontos, hogy a kiürült ital-

kémia 10.

dobozokat kilapítva dobjuk a megfelelő gyűjtőkonténerbe!
Az italoskartonok mintegy ¾ részben
papírt tartalmaznak; ez igen jó minőségű
papírrost, ezért a papírgyárakban újra papír
készülhet belőle. A papírgyárakban a papírmerítéssel elválasztják a papírt a többi anyagtól (műanyag, alumínium). A hasznosított
rostszálakból számos új termék készül: papírzacskó, papírtörölköző, jegyzetfüzet, papírdoboz stb. A maradék anyagok (polietilén, alumíniumkeverék) további kezelést igényelnek,
aminek egyik módszere az elégetés a városi
erőművekben vagy a cementg yári hasznosítás. Van olyan hasznosítási eljárás is, amikor
alkotórészeire bontják, és így a műanyagból
vödröket, kerti bútorokat készítenek. Az alumíniumot beolvasztják, és új alumínium termékek készülnek.
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1. MUNKALAP
1.

Készítsenek csoportmunkában vázlatot a következő szövegek és diák alapján!
A természetben keletkezett „hulladék” az ökológiai körforgásban hasznosul. Hivatkozás a szövegre: falevél – „alom”, táplálék, tápanyag

••Szilárd hulladék = szemét
••Folyékony hulladék = szennyvíz (világ nagyvárosainak adatai
– magyarországi adatok)
••Veszélyes hulladékok: gyógyszerek, festékek, vegyszerek, szárazelemek
– szelektálás
••Komposztálható anyagok = kerti és konyhai zöldhulladék

Környezetbarát tisztítószerek: szódabikarbóna, ecet, citromlé, konyhasó
Környezetbarát festékek: vizes bázisúak

Az akkumulátor vagy tölthető elem szerepe, használatának előnye, tulajdonságai
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Az ivóvíz hiánya a világ egyik legnagyobb problémája.
A vízfogyasztásról szóló adatok, az ivóvíz szennyvízzé válása.
A takarékoskodás különböző formái: zuhany használata, a háztartási
gépek, eszközök gazdaságos használata = háztartási praktikák.

2. 	Ha további ismeretekre van szüksége vagy ha ismeretlen kifejezéssel találkozik a szövegben, használja a rendelkezésre álló lexikonokat vagy kérjen segítséget a tanártól!
Pl. A háztartásunkban keletkező és használatos szerek (mosó-, vegy-, tisztítószerek) közül melyek minősülnek veszélyes hulladékoknak?
3.

A csoport tagjai válasszanak maguk közül néhány tanulót, akik felkészülnek az olvasott
szöveg szóbeli előadására! Az előadás színesítésére használják azt a multimédiás prezentációt, amelyet a szöveg feldolgozásakor már alkalmaztak. Az előadás időtartama legfeljebb 7 perc legyen!
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2. MUNKALAP
1.

Készítsenek csoportmunkában vázlatot a következő szövegek és diák alapján!

••A termékek feleslegessé válása, elhasználódása
••A termékek csomagolásából keletkező hulladék

Felesleges tárgyak vásárlása: okok és következmények…

A feleslegessé vált, de még használható tárgyak felajánlása karitatív
szervezetek, szeretetszolgálatok számára vagy eladásuk, elcserélésük
„amerikai módon”: garázsban-kertben tartott kiárusítás

Az „egyutas”, eldobható tárgyak alkalmazásának kerülése. Kreativitás
a tárgyak hasznosításában: uzsonnás doboz használata; textilszalvéta, zsebkendő, törölköző; ajándékok egyszerű csomagolása; elromlott
gépek megjavíttatása; papírlapok mindkét oldala jegyzetlapként; a kiürült doboz jó tárolóedény
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Figyeljünk a sokféle csomagolásra: megfontolandó a visszaváltható palack, a zacskós tej vásárlása eldobható, palackos vagy dobozos termék
helyett; nag yobb kiszerelésű termékek vásárlása

A kommunális szilárd hulladék mennyisége ijesztő: lásd az ábrát – magáért beszél

2. 	Ha további ismeretekre van szüksége, vagy ha ismeretlen kifejezéssel találkozik a szövegben, használja a rendelkezésre álló lexikonokat vagy kérjen segítséget a tanártól!
Pl. a kommunális szilárd hulladék kifejezés magyarázata.
3.

A csoport tagjai válasszanak maguk közül néhány tanulót, akik felkészülnek az olvasott
szöveg szóbeli előadására. Az előadás színesítésére használják azt a multimédiás prezentációt, amelyet a szöveg feldolgozásakor már alkalmaztak! Az előadás időtartama legfeljebb 7 perc legyen!
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3. MUNKALAP
1.

Készítsenek csoportmunkában vázlatot a következő szövegek és diák alapján!

••A hulladékok hulladéklerakóba, szeméttelepre szállítása
••Hulladékégetőben való elégetés

A szállítandó hulladék tömörítése: „laposra taposva”, kilapítva gyűjtendő. (A képen összelapított csomagolóanyagok láthatóak.) A tömörítés jelentősége: a hulladék kevesebb helyet foglal.

A szabálytalan hulladéklerakók környezeti hatásai: bűzszennyezés, betegségeket terjesztő rovarok és rágcsálók megtelepedése, az ivóvízbázis
veszélyeztetése

••Hulladékmérés, -regisztrálás
••Bekerített, őrzött, ellenőrzött terület
••Vízszigetelés
••Szivárgó vizeket kezelő berendezés
••A keletkező gázok keletkezéséhez szükséges berendezés
••Folyamatos szemétkezelés, -tömörítés
••A kész rétegek földdel való takarása
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A hulladékkezelés problémájának másik lehetősége. Magyarországon
1 kommunálishulladék- és kb. 40-50 veszélyeshulladék-égető működik.
A hulladékégető működése, a hulladékégetés: 850–1000 °C-os kazánok;
a hőenergia felhasználása; a visszamaradó hamu = veszélyes hulladék;
a kibocsátott füst nehézfémekben dús

A szelektív hulladékgyűjtés jelentősége, korszerűsége, népszerűsítése:
a kommunális hulladék anyagfajtánként külön gyűjtése = szelektív
gyűjtősziget
A másik lehetőség a konténeres gyűjtés = egy nagy konténer különböző rekeszeibe szétválogatva kerül a hulladék
Zsákos, kukás = házhoz menő gyűjtés

2. 	Ha további ismeretekre van szüksége, vagy ha ismeretlen kifejezéssel találkozik a szövegben, használja a rendelkezésre álló lexikonokat vagy kérjen segítséget a tanártól!
Pl. a légszennyezés kérdése (magyarországi és világviszonylatban egyaránt); kommunális hulladék, veszélyes hulladék fogalma; a szelektív hulladékgyűjtés aktualitása; a piktogram kifejezés jelentése
3.

A csoport tagjai válasszanak maguk közül néhány tanulót, akik felkészülnek az olvasott
szöveg szóbeli előadására! Az előadás színesítésére használják azt a multimédiás prezentációt, amelyet a szöveg feldolgozásakor már alkalmaztak. Az előadás időtartama legfeljebb 7 perc legyen!
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4. MUNKALAP
1.

Készítsenek csoportmunkában vázlatot a következő szövegek és diák alapján!

Alapanyaga a növényi rost: a papír fából, gabonafélék szárából vagy
bambusznádból készül. A papírkészítés módszerei: a fa beáztatása, lehántása, rostjaira bontása, a rost tisztítása, fehérítése, sűrítése, végül a
visszaforgatott papír alapanyagként való felhasználása

Papírtárgyak: csomagolóanyagok, írott és nyomdai anyagok, fizetőeszközeink, higiéniai-háztartási tárgyak
A világ lakóinak papírhasználata – az USA-ban, az EU-ban, az afrikai
országokban
A másodlagos nyersanyag = újrahasznosításra kerülő papír

A papír szelektálása: gyűjthető az újságpapír, szórólap, régi telefonkönyv; tilos a gyűjtőedényekbe bedobni zsíros, olajos, étellel érintkező,
szennyezett papírt, illetve fóliázott vagy műanyaggal, fémmel kevert
papírt!

A papírhulladék újrahasznosításának folyamata: begyűjtés, szétválogatás, bálázás, pépesítés, félkésztermék gyártása, kész papírtermék készítése. Az ábra alapján egy másik gyártási folyamatot is bemutathatunk:
a bálázást követően aprítás, összetömörítés magas hőfokon, késztermék
gyártása
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A fémhulladékok szelektálása: gyűjtőszigetre vagy hulladékudvarba
szállítással. A nagy méretű fémhulladékot, a festékes, illetve egyéb
mérgező anyaggal szennyezett fémdobozokat hulladékudvarba szállítják. Az alumíniumdobozok 100%-ban újrahasznosíthatók – „laposra
taposva”, préselve kell őket gyűjteni

A fémhulladék újrahasznosításának folyamata: begyűjtés, szétválogatás, bálázás, aprítás, mágnessel való tisztítás a szennyeződésektől, olvasztás, fémtömbök készítése, laminálás, késztermék gyártása

2. 	Ha további ismeretekre van szüksége vagy ha ismeretlen kifejezéssel találkozik a szövegben, használja a rendelkezésre álló lexikonokat vagy kérjen segítséget a tanártól!

Pl. Fogalommagyarázatok: tektántábla, laminálás, gyűjtősziget, hulladékudvar
3.

A csoport tagjai válasszanak maguk közül néhány tanulót, akik felkészülnek az olvasott
szöveg szóbeli előadására. Az előadás színesítésére használják azt a multimédiás prezentációt, amelyet a szöveg feldolgozásakor már alkalmaztak. Az előadás időtartama legfeljebb 7 perc legyen!
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5. MUNKALAP
1.

Készítsenek csoportmunkában vázlatot a következő szövegek és diák alapján!

A műanyag hulladék szelektálása „laposra taposva”: ásványvizes és
üdítős palack gyűjthető a gyűjtőszigeteken. Tilos bedobni a mosószeres, tisztítószeres, étellel érintkező, szennyezett flakonokat, dobozokat!

A műanyaghulladék újrahasznosításának folyamata: begyűjtés, szétválogatás, tömörítés, bálázás, aprítás, a szennyeződésektől való tisztítás, olvasztás, granulálás (egyenletes szemcsékké alakítás), félkész
termékek gyártása, műanyag termékek, csomagolások készítése

Az üveghulladék szelektálása: a gyűjtőszigeteken gyűjthető a fehér és
a színes üveg. A fehér üveg nem romlandó élelmiszerek és anyagok csomagolására szolgál. A színes üveg gyártása az áruk, termékek fénytől
való védettsége érdekében történik. A hulladékudvarokban gyűjtendő
a tükör, a fénycső, az izzólámpa, a veszélyes anyagokat tartalmazó
üveg… Az üvegcsomagolás hátránya: törékeny és nehéz

Az üveghulladék újrahasznosításának folyamata: begyűjtés, tisztítás,
aprítás, színre válogatás, beolvasztás, formába öntés, üvegtermékek,
csomagolások készítése
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A többrétegű italdoboz vagy italoskarton alkotóelemei: papír, műanyagok (polietilén) és alumínium. Ezen alkotórészek egymásra rétegződéséből áll a csomagolóanyag. Előnye: hűtés nélkül is hosszú ideig megőrzi
az áru frissességét; „energiatakarékos”, hely- és költségkímélő szállítás
és tárolás

Az italoskartonok szelektív gyűjtése sokféleképpen történhet. Ausztriában például a papírhulladékkal vagy a fémdobozokkal együtt a posta
elszállítja őket (a dobozokat ki kell lapítani)
A szelektálás során az italoskarton alapanyagait külön-külön újrahasznosítják

2. 	Ha további ismeretekre van szüksége vagy ha ismeretlen kifejezéssel találkozik a szövegben, használja a rendelkezésre álló lexikonokat vagy kérjen segítséget a tanártól!
Pl. hogyan zajlik Magyarországon az italoskartonok szelektív gyűjtése?
3.

A csoport tagjai válasszanak maguk közül néhány tanulót, akik felkészülnek az olvasott
szöveg szóbeli előadására! Az előadás színesítésére használják azt a multimédiás prezentációt, amelyet a szöveg feldolgozásakor már alkalmaztak. Az előadás időtartama legfeljebb 7 perc legyen!

Tanári útmutató
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6. MUNKALAP
(A modul 2. egysége)
Az egyes csoportok kiválasztott tanulói a környezetvédelmi szövegek alapján készített jegyzet és
a multimédiás prezentáció segítségével egyenként előadják körülbelül 7 perces előadásukat.
1.

Az előadások figyelmes hallgatása közben minden tanuló jegyzeteljen, és dolgozza fel az
adott környezetvédelmi témát a megfelelő munkalap kitöltésével!

2.

Fogalmazzon meg legalább 2 környezetvédelmi problémát, amellyel még szívesen foglalkozna, de amire az előadások nem vagy csupán érintőlegesen tértek ki!
Pl.: A légszennyezés, illetőleg a szennyvíz kérdése.
Pl.: Környezetvédelmi okokból a vonaton történő áruszállítás lehetősége, mint pl. Svájcban.
Pl.: A környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelően működő gyárak, üzemek helyzete Magyarországon.

3.

Az elhangzott és feldolgozott anyagok, diaképek közül melyik téma tetszett a legjobban,
illetőleg melyik információ, kérdéskör keltette fel leginkább a figyelmét? Indokolja válaszát!
Egyéni vélemény megfogalmazása szükséges. Bármely téma, diakép, információ vagy problematika választható. A szövegalkotás, a nyelvi megfogalmazás, a véleménynyilvánítás, az indoklás kerül a figyelem
középpontjába.

AZ ETÉN

KÍSÉRLET ÉRTELMEZÉSE, KÉMIAI FOLYAMATOK
MAGYARÁZATÁNAK JÁTÉKOS ELSAJÁTÍTÁSA

Az etén 43
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret

Egy kísérlet előkészítése és elvégzése, a tapasztalt jelenségek értelmezése, kémiai folyamatok játékos formában való megértése
4x15 perc

Ajánlott korosztály

10. évfolyam (16–17 év)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag 

Megelőző tananyag: Az alkének szerkezete
Követő tananyag: A diének

Modulkapcsolódási 
pontok

••
••
••
••

Növényi hormonok
Élelmiszer-kereskedelem
Polimerek, hulladékgazdálkodás
A kémiai reakciók típusai

A képességfejlesztés 
fókuszai

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

A szövegegységek olvasása és megértése
A szövegkohézió nyelvi elemeinek a felfedeztetése
A szövegstruktúra felismerése
Ábra- és képértelmezés
Adatkeresés
Áttekintő olvasás
Együttműködés a döntéshozatalban
A szöveg adatainak táblázatos feldolgozása
Az ismeretek felidézésének képessége
Az összefüggések felfedezésének képessége
A lényeg kiemelése
Ok-okozati összefüggések keresése
A szaknyelvi szókincs bővítése az olvasott szövegekből
Szövegalkotás írásban
Szövegértés alapján az új tudás integrációja

Módszertani ajánlás
A modul feldolgozása során a tanulók különféle módszerek segítségével ismerkednek meg az
eténnel és tulajdonságaival. Az első 15 percben egy kísérlet során eténgázt állítunk elő. Különösen figyeljünk a biztonsági előírásokra, az óra elején ismételjük át a gyerekekkel, hogy mit
kell tenniük az egészségük megóvása érdekében! A diákok csoportokban oldják meg a kísérlet
előkészítésével kapcsolatos feladatokat!
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A második 15 perc során továbbra is ugyanazokban a csoportokban dolgozzanak, mint korábban, mert így a közös munka tapasztalatait is együtt fogalmazzák meg, és jobban tudják
hasznosítani egymás tudását, jobban tudnak figyelni egymásra.
A harmadik 15 perc során a tanulók játékos formában sajátítják el a polimerizáció folyamatának lényegét. Ekkor párokban dolgozzanak, mert a játékban is párosával vesznek majd
részt. Tudatosítsuk bennük, hogy a munkalap feladataival a játékra készülnek elő! A játék során
gyakorlatban kell bemutatniuk, hogy valóban megértették a szöveget. Az osztálytermet erre a
15 percre úgy rendezzük be, hogy a diákok valóban egy hosszú láncot alkothassanak, és közben ne tegyenek kárt a bútorokban! A játék során a diákok mondják el, hogy éppen milyen
szerepet töltenek be színészként a kémiai folyamatban, így ugyanis könnyebben rögzülnek az
új információk. „Katalizátornak” lehetőleg olyan diákot válasszunk, aki általában kevesebbet
szerepel a kémiaórákon, most ugyanis „főszerephez” juthat, és ő segítheti a többieket a tanulási
folyamatban!
Az utolsó 15 perc során a tanulók már dolgozhatnak egyénileg, mert ez az újonnan elsajátítandó anyagrész már nem kötődik szorosan a kísérlethez és a közös játékhoz. A diákok itt
az etén felhasználhatóságával ismerkednek meg, s ez a szöveg a mindennapi életükhöz, saját
tapasztalataikhoz közelíti az eténről szóló anyagrészt.        

Értékelés
Ennek a modulnak a feldolgozása során minden munkafolyamat végén értékeljük a gyerekek
munkáját! Ezeken az órákon többféle módszerrel dolgoznak, de mindig szükségük van tanári
visszajelzésre. Értékelésünkben mutassunk rá arra, hogy a feladatlapok kitöltése, a kérdések
megválaszolása szorosan kapcsolódik a berendezés összeállításához, a kísérlet megfigyeléséhez
vagy a kémiai folyamat eljátszásához. A szöveg alapos feldolgozása a későbbi munka sikeres
elvégzését segíti elő.
Hívjuk fel a diákok figyelmét arra is, hogy csak egymásra odafigyelő munkával tudnak
sikert elérni! Egyaránt értékeljük feladatmegoldásaikat és egymással szembeni viselkedésüket!
A leghamarabb tökéletesen elkészült ábrákat mutassuk be az osztály minden tagjának! A közös
játék során értékeljük, hogy mennyire tud az osztály összes tagja együtt dolgozni. Tudatosítsuk
bennük azt is, hogy csak akkor lesz sikeres a bemutató, ha mindannyian figyelnek egymásra!
Az utolsó anyagrész feldolgozása már egyénileg történik, viszont a szövegalkotási feladatok
több kreativitást igényelnek, ezért a legeredetibb szövegeket mindenképpen olvastassuk fel a
szerzőikkel!

Támogatórendszer
Balázs Lóránt: A kémia története
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.
Balázs Lórántné – J. Balázs Katalin: Ennyit kellene tudnod kémiából
Panem Kiadó, Bp., 1996.
Házi praktikák, fortélyok
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1996.
Kajtár Márton: Változatok négy elemre
Gondolat Kiadó Bp., 1984.
Mindentudó könyv a háztartás trükkjeiről
Cassandra Kent, 1998.
Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: Kémia itt, kémia ott, kémia mindenhol

Kiemelt készségek,
képességek

áttekintő olvasás

adatkeresés
a szöveg adatainak
táblázatos feldolgozása
az ábra értelmezése

szövegértés alapján az
új tudás alkalmazása
szövegértés alapján az
új tudás alkalmazása
adatkeresés
hiányos
mondatok kiegészítése

A szöveg olvasása

A kísérlet előkészítése

Ábra kiegészítése a szöveg és az el
készített táblázat adataival

A szöveg alapján a leírt berendezés
összeállítása

A szöveg alapján a leírt kísérlet elvégzése

A kísérlet tapasztalatainak összefoglalása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I. A kísérlet előkészítése és elvégzése (15 perc)

Lépések, tevékenységek

modulVázlat

heterogén
csoportok
kialakítása

néma olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

csoportos

csoportos

csoportos

csoportos

csoportos

egyéni

Munkaformák

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

1. munkalap
8. feladat

1. munkalap
7. feladat

1. munkalap
6. feladat

1. munkalap
5. feladat

1. munkalap
2., 3., 4. feladat,
1. szöveg

1. munkalap,
1. szöveg

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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a szövegstruktúra felismerése

olvasott szöveg megértésével a szaknyelvi
szókincs bővítése
a szövegkohézió nyelvi
elemeinek felfedezése

A szöveg szerkezeti egységeinek elkülönítése

Új fogalmak megismerése

Mondatok kiegészítése kötőszókkal

2.

3.

4.

áttekintő olvasás
olvasott szöveg megértésével a szaknyelvi
szókincs bővítése
áttekintő olvasás

A szöveg olvasása

Új fogalmak megismerése

A szöveg olvasása

1.

2.

3.

III. Játsszunk el egy reakciót! (15 perc)

áttekintő olvasás

A szöveg olvasása

1.

II. A kísérlet magyarázata (15 perc)

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

néma olvasás
egyéni tempóban

néma olvasás
egyéni tempóban

néma olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

egyéni

pármunka

egyéni

csoportos

csoportos

csoportos

egyéni

Munkaformák

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

3. munkalap
5. feladat

3. munkalap
2., 3., 4. feladat,
3. szöveg

3. munkalap,
3. szöveg

2. munkalap
4. feladat

2. munkalap
3. feladat

2. munkalap
2. feladat,
2. szöveg

2. munkalap,
2. szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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együttműködési
készség
szövegértés alapján az
új tudás integrációja

A kémiai folyamat eljátszása a szöveg
alapján

5.

áttekintő olvasás

információkeresés
logikai képességek
fejlesztése
szöveg és képek
együttes értelmezése
a szöveg szerkezeti
egységeinek felisme
rése
szövegalkotási képesség fejlesztése írásban
lényegkiemelés
szövegalkotási képesség fejlesztése írásban

A szöveg olvasása

Állítások igaz vagy hamis voltának
megállapítása

Címadás

Felszólalás írása

1.

2.

3.

4.

IV. Az etén mint gyümölcsérlelő hormon (15 perc)

adatkeresés
ábraértelmezés

Ábra és szöveg együttes értelmezése

4.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

néma olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

csoportos

páros

Munkaformák

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös játék

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

4. munkalap
4. feladat

4. munkalap
3. feladat,
4. szöveg

4. munkalap
2. feladat

4. munkalap,
4. szöveg

3. munkalap
7. feladat

3. munkalap
6. feladat

Eszköz
(mellékletben)
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. A kísérlet előkészítése és elvégzése (1x15 perc)
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra céljának bemutatása: kísérletet fogunk végezni, mely
nek során eténgázt állítunk elő, a kísérletleírással kapcsolatos
szövegek felhasználásával.
Áttekintő olvasás
1. munkalap, 1. szöveg
Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a következő feladatokat csoportokban végzik el, és csoportban készüljenek fel a
kísérlet megfigyelésére is!

Adatkeresés, a szöveg adatainak táblázatos feldolgozása, 
ábra és szöveg együttes ér
telmezése
1. munkalap 2., 3., 4., 5. feladat

Készítsük elő a berendezést!
Végezzük el a kísérletet!

A kísérlet megfigyelése

A feladat alapján foglaljuk össze a kísérlet tapasztalatait!

Adatkeresés, hiányos mondatok kiegészítése
1. munkalap 8. feladat

II. A kísérlet magyarázata (1x15 perc)
A következő 15 perces munka céljának bemutatása: az elvégzett kísérlet kémiai magyarázatával fognak megismerkedni.
Továbbra is a korábban kialakított csoportokban dolgozzanak,
hogy közösen tudják megfogalmazni a kísérlet eredményét.
Áttekintő olvasás
2. szöveg
Adatkeresés, a szövegkohézió
nyelvi elemeinek felfedezése, a
szövegstruktúra felismerése
2. munkalap 2., 3., 4. feladat
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III. Játsszunk el egy reakciót! (1x15 perc)
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A következő 15 perc céljának meghatározása: játékos formában
fognak megismerkedni egy kémiai folyamattal.
Alakítsunk ki párokat az osztály tagjaiból, illetve jelöljünk ki
egy diákot, aki a katalizátort fogja „alakítani” a játékban! Lehetőleg a külön szerepet kapott tanuló olyan diák legyen, aki
általában kevésbé jól szokott szerepelni az órákon.

párok kialakítása

áttekintő olvasás
3. munkalap 1. feladat
Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a következő feladatok a
játék előkészítését szolgálják!

adatkeresés
3. munkalap 2., 3., 4. feladat

Olvastassuk el a diákokkal a játék menetét!

áttekintő olvasás
3. munkalap 5. feladat

Mutassuk be a tanulóknak a játék menetét ábrázoló képeket!

adatkeresés, szöveg és ábra
együttes értelmezése
3. munkalap 6. feladat

Játsszuk el közösen a játékot! Közben kérdezgessük a gyerekektől, hogy éppen mit „alakítanak”!

közös játék

IV. Az etén mint gyümölcsérlelő hormon (1x15 perc)
Az óra céljának bemutatása: az etén mezőgazdasági termelésben betöltött szerepével fognak megismerkedni. A diákok most
egyénileg dolgozzanak!
áttekintő olvasás
4. szöveg
információkeresés
4. munkalap 2. feladat
címadás
4. munkalap 3. feladat
Képzeltessük el a gyerekekkel a szituációt, melyben az általuk
megírt szöveg elhangzana! A megírás után olvassanak fel néhány szöveget!

szövegalkotás írásban:
4. munkalap, 4. feladat
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Az etén
1. A kísérlet előkészítése és elvégzése
Bunsen-állványra szereljünk fel lombikfogóval egy gázfejlesztő lombikot! Tegyünk a lombikba
homokot! A homok a reakcióban nem vesz részt, csupán a reakció közegét biztosítja. A gázfejlesztő tölcsérébe öntsük tömény kénsav és etil-alkohol 3:1 térfogatarányú elegyét, és a lombikot
alulról melegítsük Bunsen-égő segítségével! A folyadékelegyet lassan csepegtessük a homokra,
és a képződő gázt vezessük brómos vízbe, illetve gyújtsuk meg!

2. A kísérlet magyarázata
a) A tömény kénsav higroszkópos, azaz vízmegkötő tulajdonságú. Hevítés hatására az etilalkohol reakcióba lép a kénsavval, és a kénsav vizet von el az alkoholból. Ennek következtében eténgáz fejlődik. A forró gáz a gázfejlesztő lombik kivezető csövén keresztül távozik.
          ccH 2SO4
CH3 – CH 2 – OH → CH 2 = CH 2 + H 2O
b) Az etén telítetlen vegyület, szénatomjai között kettős kötés van. Emiatt az etén reakcióképes vegyület. Molekulája megköti a brómmolekulát, miközben 1,2-dibróm-etánná alakul.
A folyamat során két anyagból egy anyag keletkezett, a folyamat tehát addíció.
CH 2 = CH 2 + Br2 → CH 2Br - CH 2Br
c) Az oldat azért színtelenedik el, mert a bróm a vizes közegben barna színű, de az eténmolekulához kötve színtelen vegyületté alakul.
d) A meggyújtott eténgáz kormozó lángja tökéletlen égésre utal. Azok a vegyületek égnek
kormozó lánggal, amelyekben a hidrogéntartalomhoz képest nagy a széntartalom, azaz te
lítetlenek. Az eténgáz tökéletes égés során – hasonlóan a metánhoz – szén-dioxiddá és vízzé
ég el.
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H 2O

3. A polimerizáció
Az etén molekulái katalizátor jelenlétében óriásmolekulává alakulnak, miközben a kettős kötések felszakadnak, és a szénatomok szabad vegyértékeivel lánccá kapcsolódnak össze. A folyamat
a polimerizáció, miközben sok azonos molekulából egy óriásmolekula keletkezik. Az „óriásmolekula” a polietilén (PE), ami napjaink egyik legnagyobb mennyiségben használt műanyaga.

Tanári útmutató
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4. Az etén mint gyümölcsérlelő hormon
Már régóta észrevették, hogy az érett almák közé rakott éretlen kivi gyümölcs gyorsabban megérik, mint ha külön edényben tartanák. Az 1930-as években fedezték fel, hogy a kémiából jól
ismert szénhidrogén, az alkének legegyszerűbb képviselője a növényekben is keletkezik természetes úton. Amikor egy termés érésnek indul, etiléngáz szabadul fel a szöveteiben, és az érési
folyamat felgyorsul.
Ez utóbbi folyamat akkor is megtörténik, amikor az etént kívülről adjuk az éretlen gyümölcshöz. Az éretlen állapotban leszedett gyümölcsöt (például banánt) gyakran etiléngázzal
érlelik, mielőtt eladják. Ha ugyanis a banánt éretten szedik le, akkor a szállítás során a hosszú
úton elrothad, és eladhatatlanná válik. A zölden leszedett gyümölcsöt azonban biztonságosan
tudják szállítani, és eténnel néhány nap alatt szép sárgára lehet érlelni. Ez az érési folyamat nem
is káros a szervezetünkre, hiszen olyan anyaggal kezelték, ami a természetben érlelte volna
meg.
Ma már olyan anyagokat is használnak, amelyek bomlásával etén szabadul fel, és hatására
egyenletessé válik a paradicsom érése, növekszik a cukorrépa cukortartalma is.
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1. MUNKALAP
1.

Olvassák el figyelmesen „A kísérlet előkészítése és elvégzése” című 1. szöveget!

2.

Keressék ki a szövegből, hogy milyen eszközökre és kémiai anyagokra van szükség a
kísérlet elvégzéséhez! Helyezzék el őket az alábbi táblázatban!
Eszközök

Anyagok

Bunsen-állvány

homok

lombikfogó

kénsav

gázfejlesztő lombik

etil-alkohol

Bunsen-égő

brómos víz

3.

Keressék ki a szövegből, hogy milyen folyadékelegyet kell önteni a gázfejlesztő tölcsérbe!
Tömény kénsav és etil-alkohol 3:1 térfogatarányú elegyét.

4.	Egészítsék ki az alábbi mondatot:
A gázfejlesztő tölcsérbe háromszor annyi tömény kénsavat kell önteni, mint etil-alkoholt.
5. 	Nézzék meg alaposan az alábbi ábrát! Írják a nyilak mellé a táblázatban felsorolt eszközök és anyagok neveit!

Tanári útmutató
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6.

A fenti ábra segítségével állítsák össze a berendezést!

7.

Végezzük el a szövegben leírt kísérletet!

8.

A tapasztalataik alapján egészítsék ki a hiányos mondatokat az alább felsorolt kifejezésekkel!
Sárga, színtelen, kormozó, színtelen
A kísérlet tapasztalata:
A kénsav és etil-alkohol elegyéből színtelen gáz fejlődik.
A brómos víz sárga színe eltűnik, és színtelen oldat keletkezik.
A meggyújtott eténgáz kormozó lánggal ég.
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2. MUNKALAP
1.

Olvassák el figyelmesen „A kísérlet magyarázata” című 2. szöveget!

2.

A szöveg négy jelenségre ad magyarázatot. A négy jelenség mellé írják le annak a bekezdésnek a betűjelét, amelyik a magyarázatát adja!
1) Az etén a brómmolekula megkötésével 1,2-dibróm-etánná alakul.  b)
2) A kísérlet során az eténgáz tökéletlenül ég el. d)
3) H
 a tömény kénsav és etil-alkohol elegyét melegítés közben homokra csepegtetjük, akkor eténgáz fejlődik. a)
4) A brómos víz az eténgáz hatására elszíntelenedik.  c)

3.

Keressék ki a szövegből az alábbi kémiai kifejezések jelentését!
a) higroszkópos: vízmegkötő
b) addíció: két anyagból egy anyag keletkezik

4. 	Egészítsék ki az alábbi mondatokat a hiányzó kötőszókkal, kifejezésekkel! Használhatnak szinonimákat is!
a) A
 tömény kénsav higroszkópos, azaz vízmegkötő tulajdonságú. Hevítés hatására az etil-alkohol reakcióba lép a kénsavval, és a kénsav vizet von el az alkoholból.  
Ennek következtében eténgáz fejlődik.
b) A
 z etén telítetlen vegyület, szénatomjai között kettős kötés van. Emiatt az etén reakcióképes vegyület. Molekulája megköti a brómmolekulát, miközben 1,2-dibróm-etánná alakul.
A folyamat során két anyagból egy anyag keletkezett, a folyamat tehát addíció.
c) A
 z oldat azért színtelenedik el, mert a bróm a vizes közegben barna színű, de az eténmolekulához kötve színtelen vegyületté alakul.
d) A
 meggyújtott eténgáz kormozó lángja tökéletlen égésre utal. Azok a vegyületek égnek
kormozó lánggal, amelyeknek a hidrogéntartalmához képest nagy a széntartalma, azaz
telítetlenek.

Tanári útmutató
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3. MUNKALAP
1.

Olvassák el figyelmesen „A polimerizáció” című 3. szöveget!

2.

Keressék ki a szövegből, mi a polimerizáció, és írják le a lényegét!
Sok azonos molekulából egy óriásmolekula keletkezik.

3.

Keressék ki a szövegből, hogy mire van szükség a polimerizáció során, hogy az etén molekulái óriásmolekulává alakuljanak!
katalizátorra

4.

Keressék ki a szövegből, hogy milyen anyag keletkezik az etén polimerizációja során!
polietilén

5.

Készüljenek fel a reakció eljátszására!

Utasítások: Alkossanak párokat! A párok két kezükkel fogják meg egymás kezét!
Egy-egy páros egy-egy molekulát jelent. Egy tanuló legyen a katalizátor, aki a reakciót végrehajtja. Járjon végig a párok között, és szakítsa szét az egyik kezüket, a tanulók pedig a szabad
kezeikkel fogják meg a hasonló szabad kezeket. A folyamat végén egy hosszú lánc keletkezik.
Ez a hosszú lánc az óriásmolekula, vagyis a polietilén.
6.

A szöveg alapján írják be a képbe az ábrák mellé, hogy mit jelképeznek
a) a párok: egy-egy molekulát
b) a párok között járkáló tanuló: a katalizátort
c) a folyamat végén kialakuló hosszú lánc: a polietilént

7. 	Játsszák el a reakciót!
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4. MUNKALAP
1.

Olvassa el figyelmesen „Az etén, mint gyümölcsérlelő hormon” című 4. szöveget!

2.

Állapítsa meg a szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak-e!
a) Az etén szénhidrogén, az alkének legegyszerűbb képviselője. Igaz
b) Etiléngáz csak mesterséges eljárással hozható létre. Hamis
c) A banánt, ha hosszú útra viszik, gyakran éretlen állapotban szedik le. Igaz
d) A zölden leszedett gyümölcs már sohasem érik meg. Hamis
e) Ha az éretlen gyümölcsöt etiléngázzal érlelik, akkor az egészségre károssá válik. Hamis
f) A
 z etén hatására egyenletessé válik a paradicsom érése, növekszik a cukorrépa cukortartalma is. Igaz

3.

Adjon címet az egyes bekezdéseknek!
a) Az etén természetes úton való létrejöttének felfedezése
b) Éretlen gyümölcs érlelése kívülről hozzáadott eténnel
c) Az etén egyéb hasznosítási módjai a mezőgazdaságban

4.

Az iskolában kémiaórán vita alakult ki arról, hogy káros-e az egészségre a mezőgazdaságban hasznosított etén. A fenti szöveg alapján írja le rövid felszólalását, melyben bebizonyítja osztálytársainak, hogy a gyümölcsök érlelésére használt etén (önmagában) nem
káros a szervezetünkre!

Figyeljünk a fogalmazásra, a tényszerű érvekkel való alátámasztásra, az érvelés következményeinek átgondolására és a kulcsszavak használatára. A gyengébb tanulóktól fogadjuk el, ha szó
szerint idéznek vagy leegyszerűsítik a kifejezésmódot.

SZAPPANFŐZÉS DISZNÓZSÍRBÓL –
A SZAPPANOK TISZTÍTÓ HATÁSA

KÉMIAI KÍSÉRLET LEÍRÁSÁNAK ÉRTELMEZÉSÉRE,
SZÖVEGES ÉS KÉPI INFORMÁCIÓ EGYÜTTES
BEFOGADÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret

Kémiai kísérlet leírásának értelmezése, a kísérlet során tapasztalt jelenségeket bemutató szöveg megértése
Szöveg és képi megjelenítés együttes értelmezése
2×15 perc

Ajánlott korosztály

10. évfolyam (16–17. év)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag 

Megelőző tananyag: Zsírok, olajok
Követő tananyag: Oxigéntartalmú vegyületek összehasonlítása

Modulkapcsolódási 
pontok

••
••
••
••
••

Állati szövetek
A felépítő és lebontó folyamatok a sejtben
Kémiatörténeti vonatkozások, mosószerek
Egészségtan, higiénés viszonyok
Észterek, észterek hidrolízise

A képességfejlesztés 
fókuszai

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Adatkeresés
Ábrák értelmezése
Áttekintő olvasás
Együttműködés a döntéshozatalban
A szöveg adatainak táblázatos feldolgozása
Az ismeretek felidézésének képessége
Az összefüggések felfedezésének képessége
Csoportosítási szempontok keresése
A lényeg kiemelése
A logikai képességek fejlesztése
Az ok-okozati összefüggések keresése

Tanári útmutató
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Módszertani ajánlás
A modul célja elsősorban az, hogy segítse a diákokat a kémiai kísérletek leírásának megérté
sében. Ha van rá lehetőség, akkor szerencsés, ha a tanulók el is végzik az órán a kísérletet.
Ebben az esetben mindenképpen ügyeljünk arra, hogy a gyerekekkel ismertessük azokat a szabályokat, amelyeket be kell tartaniuk a kísérletezés közben saját biztonságuk érdekében! Az első
15 perc során a gyerekek párokban dolgoznak. Ügyeljünk arra a párok kialakításakor, hogy az
egyik tanuló minden esetben tudja segíteni a másikat!
A kísérlet elvégzése után a szöveg alapján foglaljuk össze a diákokkal a végbemenő kémiai
változások lényegét!
A második 15 percben a tanulók 4 csoportban dolgozzanak! Itt is ügyeljünk arra, hogy
a csoport  tagjai segíteni tudják egymás munkáját! Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy
a döntéseiket együttesen kell meghozniuk! Figyeljük munka közben a csoportokat, hogy minden tanuló dolgozzon! Lehetőség szerint úgy helyezzük el az asztalokat, hogy a csoportok minden tagja figyelemmel tudja kísérni a közös munkát!

Értékelés
Az óra során folyamatosan értékeljük a diákok többféle tevékenységét! A párok és a csoportok
munkájánál emeljük ki azt, hogy sikeres volt-e a közös munka, és azt is, hogy valóban mindenki
dolgozott-e! Értékeljük az együttműködési készséget is! Folyamatosan ellenőrizzük a munkalap
kitöltését, de értékeljük a kísérlet elvégzését is! Mutassuk be a leghamarabb elkészült munkákat!  
A szöveges és képes kártyák párba állításánál a csoportok egy-egy tagja mutassa be az elkészült
feladatot!  

Támogatórendszer
Balázs Lóránt: A kémia története
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.
Balázs Lórántné – J. Balázs Katalin: Ennyit kellene tudnod kémiából
Panem Kiadó, Bp., 1996.
Házi praktikák, fortélyok
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1996.
Kajtár Márton: Változatok négy elemre
Gondolat Kiadó, Bp., 1984.
Mindentudó könyv a háztartás trükkjeiről
Cassandra Kent, 1998.
Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: Kémia itt, kémia ott, kémia mindenhol
Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998.

Kiemelt készségek,
képességek

áttekintő olvasás

adatkeresés, a
szöveg adatainak táblázatos feldolgozása
a folyamat értelmezése

együttműködési készség

adatkeresés, az infor
mációk összekapcsolá
sa
adatkeresés

A szöveg elolvasása

Felkészülés a kísérlet elvégzésére

A kísérlet egyes lépéseinek elkülönítése a szöveg alapján

A kísérlet elvégzése

A kísérletben szereplő anyagok szere
pének vizsgálata

Kémiai képlet és elnevezés összekap
csolása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I. Szappanfőzés disznózsírból (15 perc)

Lépések, tevékenységek

modulVázlat

egymást segítő
párok kialakítása

néma olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

pármunka

pármunka

pármunka

pármunka

pármunka

egyéni

Munkaformák

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

a kísérlet
bemutatása
párokban

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

1. munkalap
5. feladat

1. munkalap
4. feladat

1. munkalap
3. feladat

1. munkalap
2. feladat

1. szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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adatkeresés

sorrendbe rendezés

logikai képesség

szöveges és képi
információk együttes
értelmezése

Egy folyamat vázlatának elkészítése

Szöveges kártyák sorrendbe rendezése

Szöveges és képes kártyák párokba állítása

2.

3.

II. A szappanok tisztító hatása (15 perc)

Szinonimák keresése

1.

7.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

csoportmunka

csoportmunka

csoportmunka

pármunka

Munkaformák

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

2. munkalap  
3. feladat,
szöveges és képes
kártyák

2. munkalap
2. feladat,
szöveges kártyák

2. munkalap
1. feladat

1. munkalap
6. feladat

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete
I. Szappanfőzés disznózsírból (15 perc)
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az első 15 perces munka céljának bemutatása: kísérletet fognak végezni, disznózsírból fognak szappant előállítani.
A szöveg olvastatása

áttekintő olvasás: 1. szöveg

Alakítsunk párokat az osztály tanulóiból lehetőleg úgy, hogy
minden párt egy gyorsabban és egy általában lassabban dolgozó diák alkosson.

párok kialakítása

Készítsük fel a tanulókat a kísérlet elvégzésére!
Gyűjtessük ki velük a szövegből a kísérlethez szükséges eszközöket és anyagokat!

adatkeresés
1. munkalap 2. feladat

A szöveg alapján határoztassuk meg a diákokkal a kísérlet
egyes lépéseit!

adatkeresés,
információk összekapcsolása
1. munkalap 3. feladat

Végeztessük el a párokkal kísérletet!

a kísérlet elvégzése

A szöveg alapján foglaljuk össze a lejátszódott jelenség kémiai
magyarázatát!

adatkeresés,
információk összekapcsolása
1. munkalap 4. feladat
kémiai képlet és elnevezés
összekapcsolása
1. munkalap 5. feladat
szinonimakeresés
1. munkalap 6. feladat
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II. A szappanok tisztító hatása (15 perc)
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A második 15 perces munka céljának a bemutatása: a szappanok tisztító hatásával fognak megismerkedni szöveges és képes
kártyák seg ítségével.
Szóban ismételtessük át a tanulókkal azt, amit a poláris és az
apoláris molekulákról tanultak!
Alakítsunk ki az osztály tanulóiból 4 csoportot lehetőleg úgy,
hogy egy-egy csoportba gyorsabban és lassabban dolgozó diákok is kerüljenek!

4 csoport kialakítása

Idéztessük föl a diákokkal a kézzel történő mosás folyamatát!

vázlatpontok sorrendbe rendezése
2. munkalap 1. feladat

Rendeztessük sorrendbe a diákokkal a vázlat alapján a szöveges kártyákat!

szöveges kártyák sorrendbe
rendezése

Mutassuk be a diákoknak a képes kártyákat!
Kérdezzünk rá, hogyan ábrázolják a képek a textíliát, a szenynyeződéseket, illetve a mosó- és öblítő-szerek molekuláit!
Rendeztessük párokba a szöveges és a képes kártyákat!

szöveges és képes kártyák
párokba rendezése
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Szappanfőzés disznózsírból – a szappanok 
tisztító hatása
1. Szappanfőzés disznózsírból
A kísérlet menete
Egy 100 cm3 -es gömblombikba tegyünk egy evőkanálnyi disznózsírt, és öntsük hozzá 5 gramm
nátrium-hidroxid 20 cm3 -es vizes oldatát! A gömblombikot fogjuk be egy Bunsen-állványba, és
főzőpohárban vízfürdőn melegítsük 20 percig! Az ekkor nyert oldatot öntsük egy főzőpohárba
100 cm3 hideg vízhez, és adjunk hozzá egy kanál (kb. 5-10 gramm) konyhasót! Tegyük félre a
főzőpoharat, majd nézzük meg egy-két nap múlva! Azt fogjuk látni, hogy fehér szappanréteg
vált ki az oldat tetején, amit lapocska formájában kiszedhetünk a főzőpohárból.
A jelenség magyarázata
A víz hatására a zsírmolekulák hidrolízissel glicerinre és a zsírsavakra bomlanak.
CH 2 – OC – C17 H35				
|					
CH – OC – C17 H35 + 3 H 2O	

→

|					

CH 2 – OH
׀
CH   – OH

+

3 C17 H35 – COOH

׀

CH 2 – OC – C17 H35				

CH 2 – OH

zsír (glicerin-trisztearát)

glicerin

zsírsavak

A zsírsavmolekulák a nátrium-hidroxiddal sóvá, szappanmolekulákká alakulnak.
C17 H35 – COOH + NaOH = C17 H35 – COONa + H 2O
zsírsav

szappan (nátrium-sztearát)

A szappanmolekulák a vízben feloldódnak, konyhasó hozzáadására azonban kiválnak az oldatból, mert a só részecskéi elvonják a szappanmolekulákat körülvevő vízmolekulákat. Ekkor a
szappan molekulái összecsapódnak, és az oldat tetején gyűlnek össze. Ezt a folyamatot nevezzük kisózásnak.
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Tanári útmutató

2. A szappanok tisztító hatása
Vágják ki a rajzokat és a szövegeket tartalmazó kártyákat, és keverjék össze!

A textil felü
letén a zsíros
szennyeződés
apoláris jelle
génél fogva a
poláris vízben
nem oldódik
fel.

A szennyezett
ruhához mosó
szert öntve a
mosószer molekuláinak apoláris részei a zsíros
szennyeződésbe
nyomulnak, míg
poláris feji részei
vízmolekulákkal
veszik körbe ma
gukat.

A mosás csak
mozgatás hatására
megy végbe, amikor mechanikai hatásra a zsíros szen�nyeződés leválik
a textil felületérő,l
és a szappanmolekulákkal együtt
oldatba kerül.

A mosóvízben a
szennyezőanyag
részecskéi micellákba zárva úsznak az oldatban.
A micellák belső
része apoláris, a
külső felületük
vizet kedvelő,
poláris.

Újabb mosószer
vagy textilöblítő
hozzáadására a
molekulák a textil
felületére kötőd
nek, és jó illatot
kölcsönöznek az
anyagnak.
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1. Munkalap 
1.

Olvassák el figyelmesen a „Szappanfőzés disznózsírból” című 1. szöveget!

2.

Készüljenek fel a kísérlet elvégzésére! Keressék ki a szöveg első bekezdéséből a kísérlet
elvégzéséhez szükséges eszközöket és kémiai anyagokat! Helyezzék el őket az alábbi táblázatban!
Eszközök

Anyagok

gömblombik

egy evőkanál disznózsír

evőkanál

5 gramm nátrium-hidroxid 20 cm3-es vizes oldata

Bunsen-állvány

100 cm3 hideg víz

főzőpohár

egy kanál konyhasó

3.

Az alábbi mondatok a szappanfőzés egy-egy lépését mutatják be. Állítsák sorba őket
a szöveg alapján!
A. Főzőpohárban vízfürdőn melegítsük a gömblombikot!
B. A főzőpohár tetejéről szedjük le a szappanlapocskát!
C. 100 cm3 -es gömblombikba tegyünk egy evőkanálnyi disznózsírt!
D. A felmelegített oldatot öntsük 100 cm3 hideg vízbe!
E. Tegyük félre a főzőpoharat egy-két napra!
F. Ö
 ntsük 5 gramm nátrium-hidroxid 20 cm3 -es vizes oldatát a gömblombikban lévő
disznózsírhoz!
G. Adjunk az oldatunkhoz egy kanál konyhasót!
H. A
 gömblombikot fogjuk be Bunsen-állványba, és főzőpohárban vízfürdőn melegítsük 2 0
percig!
1) C.
2) F.
3) H.
4) D.
5) G.
6) E.
7) B.

Tanári útmutató

4.

Szappanfőzés disznózsírból... 67

Keressék ki a szövegből, hogy melyik anyag milyen szerepet tölt be a szappanfőzés folyamatában! Állítsák párba a számmal, illetve a betűvel jelölt információkat!
1) a víz       
2) a nátrium-hidroxid
3) a konyhasó   
A. Hatására a zsírsavmolekulák szappanmolekulákká alakulnak.
B. Részecskéi elvonják a szappanmolekulákat körülvevő vízmolekulákat, ezáltal a szappan
molekulái összecsapódnak és az oldat tetején gyűlnek össze.
C. Hatására a zsírmolekulák hidrolízissel glicerinre és zsírsavakra bomlanak.
1) C.
2) A.
3) B.

5.

Keressék ki a szövegből, milyen anyagoknak a képletei a következők!
a) C17 H35 – COOH             zsírsavak
b) NaOH                             nátrium-hidroxid
c) C17 H35 – COONa           szappan

6.

Keressék ki a szövegből a következő anyagok köznyelvi elnevezését!
a) Glicerin-trisztearát:       zsír
b) Nátrium-sztearát:          szappan
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2. Munkalap  
1.

Az alábbiakban a kézzel való mosás folyamatának öt lépését olvashatják összekeverve.
Tegyék őket sorrendbe!
A. A szennyezett ruhát dörzsöljük.
B. A szennyezett ruhát vízbe tesszük.
C. Megindul a tisztulási folyamat.
D. A mosóvízhez mosószert öntünk.
E. A ruhákhoz textilöblítőt öntünk.
1. B.
2. D.
3. A.
4. C.
5. E.

2.

A fenti vázlat alapján rakják sorba a szöveges kártyákat!

3.

Rendezzék párokba a szöveges és a képes kártyákat!

A SZÉNVEGYÜLETEK OXIDÁCIÓJA

ADATKERESÉSRE, KÉMIAI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSÉRE
IRÁNYULÓ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

70 szövegértés–szövegalkotás 

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző és 
követő tananyag 

A kémiai reakciók ismétlése, folyamat értelmezése
15 perc
10. évfolyam (16–17. év)
Megelőző tananyag: Karbonsavak reakciói
Követő tananyag: Észterek

Modulkapcsolódási 
pontok

A képességfejlesztés 
fókuszai

••
••
••
••

A szénhidrátok felépítése és lebontása a sejtben
A molekulák szerkezete
Redoxireakciók
Gombák és baktériumok anyagcseréje

••
••
••
••
••

Adatkeresés
Áttekintő olvasás
Az ismeretek felidézésének képessége
Az összefüggések felfedezésének képessége
Ok-okozati összefüggés keresése

kémia 10.

Tanári útmutató

A szénvegyületek oxidációja 71

Módszertani ajánlás
A modul célja elsősorban az, hogy átismételtesse a diákokkal a kémiai reakciókról, elsősorban az
oxidációról tanultakat. A tanulóknak a már korábban megszerzett ismereteiket kell hasznosítaniuk az új tananyag feldolgozásánál. A reakciótípusokat az új szöveg alapján kell felsorolniuk.
A szénvegyületek oxidációjáról szóló szöveg alapján egy folyamat egyes lépéseit kell elkülöníteniük, és a változások során keletkező anyagokat kikeresniük a szövegből, és sorrendbe rendezni. A modul feldolgozására szánt idő nagyon kevés, ezért a diákok egyénileg dolgoznak.

Értékelés
A munka során minden egyes lépésnél értékeljük szóban a diákok munkáját! A munkalap
feladatainak megoldása előtt szóban ismételtessük át velük a kémiai reakciókról tanultakat, és
mindenképpen értékeljük az elhangzottakat!  

Támogatórendszer
Balázs Lóránt: A kémia története
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.
Balázs Lórántné – J. Balázs Katalin: Ennyit kellene tudnod kémiából
Panem Kiadó, Bp., 1996.
Házi praktikák, fortélyok
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1996.
Kajtár Márton: Változatok négy elemre
Gondolat Kiadó, Bp., 1984.
Mindentudó könyv a háztartás trükkjeiről
Cassandra Kent, 1998.
Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: Kémia itt, kémia ott, kémia mindenhol
Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998.

áttekintő olvasás

adatkeresés

adatkeresés, ismétlés

folyamat értelmezése,
sorrendbe rendezés
adatkeresés

A szöveg olvasása

A már tanult kémiai reakciók felele
venítése, felismerésük a szövegben

Az oxidáció létrejöttének lehetséges
módjai

A vegyületek sorba állítása növekvő
oxidáltság szerint

Összefoglalás

2.

3.

4.

5.

Kiemelt készségek,
képességek

1.

Lépések, tevékenységek

modulVázlat

néma olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

Munkaformák

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
5. feladat

munkalap
4. feladat

munkalap
3. feladat

munkalap
2. feladat

munkalap,
szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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Tanári útmutató

A szénvegyületek oxidációja 73

A feldolgozás menete

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra céljának meghatározása: a szénvegyületek
oxidációjával fognak megismerkedni.
A szöveg olvastatása

Kérdések az ismétlés céljából
Kerestessük ki a tanulókkal a szövegből a kémiai
reakciókat!

néma olvasás egyéni tempóban
(A szénvegyületek oxidációja c.
szöveg)
ismétlés tanári kérdésre adott
válaszok alapján
adatkeresés
(munkalap 2. feladat)
ismétlés, adatkeresés
(munkalap 3. feladata)

A kémiai folyamat értelmezése

adatkeresés,
sorrendbe állítás

Összefoglalás

adatkeresés
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A szénvegyületek oxidációja
A metán hőbontásával etén állítható elő. Az
etén két szénatomos olefin szénhidrogén.
Víz-addíciójával – kénsav jelenlétében – etilalkohol állítható elő belőle. A reakció valójában víz megkötését jelenti, de oxidáció is,
hiszen a szénhidrogén molekulájába oxigénatom épül be.
Az etil-alkoholt nagy mennyiségben hasz
nálja az ipar oldószernek, de ez a vegyület az
öszszetevője a szeszes italoknak is. Az etil-alkohol réz-oxidos oxidációjával acetaldehidhez
jutunk. Az acetaldehid oxidáltabb vegyület,
mint az etil-alkohol, az oxidáció ebben az
esetben nem oxigénatom felvételét, hanem
hidrogénatomok leadását jelenti.
Ez az átalakulás a szervezetünkben is
lejátszódik az alkohol lebontásakor. Ebben a
folyamatban azonban nem réz-oxid, hanem
bizonyos enzimek segítségével oxidálódik az
alkohol.

Az acetaldehid ezüsttükörpróbával oxidálható ecetsavvá. Ha az aldehid oldatához
ammóniás ezüst-nitrát-oldatot öntünk, és enyhén melegítjük, a kémcső falán csillogó ezüsttükör megjelenését észleljük. A reakcióban az
ezüstionok fémezüstté redukálódnak, míg az
acetaldehid molekulák ecetsavvá oxidálódnak. Az ecetsav molekulája egy oxigénatommal tartalmaz többet, mint az acetaldehid-molekula. A 100%-os ecetsav gőze meggyújtva
meggyullad, és színtelen gázzá, szén-dioxiddá ég el, miközben víz is keletkezik. A széndioxid a szén legoxidáltabb vegyülete, tovább
égetni, tovább oxidálni nem lehet.
Láthatjuk tehát, hogy ha a metánt (földgázt) egyszerűen elégetjük, és így nyerünk
hőenergiát, akkor olyan értékes anyagoktól
esünk el, mint például az alkohol, az ecetsav és
az ezekből előállítható számtalan vegyület.

Tanári útmutató

A szénvegyületek oxidációja 75

Munkalap

1.

Olvassák el figyelmesen „A szénvegyületek oxidációja” című szöveget!

2.

Keressék ki a szövegben szereplő reakciótípusokat!
a) hőbontás
b) addíció
c) oxidáció
d) ezüsttükörpróba
e) égetés

3.

Keressék ki a szöveg második bekezdéséből, hogy hányféleképpen mehet végbe oxidáció!
Kétféleképpen: oxigénatom felvételével, illetve hidrogénatom leadásával.

4.

A szöveg alapján állítsák sorba növekvő oxidáltság szerint az alábbi vegyületeket:
ecetsav, etilalkohol, szén-dioxid, etén, acetaldehid
etén – etilalkohol – acetaldehid – ecetsav – szén-dioxid

5.

Keressék ki a szövegből azokat az értékes anyagokat, amelyektől elesünk akkor, ha a
földgázt egyszerűen elégetjük!
Alkohol, ecetsav és az ezekből előállítható számtalan vegyület.

A SZŐLŐCUKOR-MOLEKULA SZERKEZETE

SZÖVEG ÉS KÉMIAI KÉPLETEK EGYÜTTES
ÉRTELMEZÉSE

A szőlőcukor-molekulka szerkezete 77

Tanári útmutató

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret

A korábbi ismeretek felelevenítése, kémiai folyamat elsajátítása,
a szőlőcukor-molekula szerkezetének vizsgálata, kémiai képletek és szöveg együttes értelmezése

15 perc

Ajánlott korosztály

10. évfolyam (16–17. év)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag 

Megelőző tananyag: A szénhidrátok csoportosítása
Követő tananyag: A szőlőcukor tulajdonságai

Modulkapcsolódási 
pontok

A képességfejlesztés 
fókuszai

••
••
••
••
••
••
••
••

Adatkeresés
Ábraértelmezés
A rendszerező képesség fejlesztése
Áttekintő olvasás
Az ismeretek felidézésének képessége
Az összefüggések felfedezésének képessége
Ok-okozati összefüggések keresése
Szókincsbővítés a kontextusból
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Módszertani ajánlás
A modul feldolgozására szánt idő nagyon kevés, mindössze 15 perc, ezért a diákok most egyénileg dolgoznak. A modul célja elsősorban az, hogy a tanulókat segítse a kémiai képletek minél
gyorsabb értelmezésében. A szőlőcukor-molekula szerkezetével egyrészt a szöveg, másrészt a
képletek segítségével ismerkednek meg. A munkalap feladatai segítik őket abban, hogy felelevenítsék az új anyag elsajátításához szükséges ismereteket, és hogy megtalálják a szöveg egyes
adatait a bonyolult ábrán. A már tanult ismereteket szóban és írásban egyaránt kérjük számon!
Azok a diákok, akik úgy érzik, hogy szükségük van szakirodalomra, használhatnak forrásokat.

Értékelés
A tananyag feldolgozása során szóban értékeljük a diákok munkájának minden mozzanatát!
Különösen figyeljünk az ismétlő kérdéseknél, ugyanis ezek a fogalmak szükségesek ahhoz,
hogy a tanulók el tudják sajátítani az új anyagrészt! A diákok elsősorban emlékezetükre hagyatkozva válaszoljanak ezekre a kérdésekre, de aki szükségét érzi, használhatja a szakkönyveket.
Az értékelésnél ne tegyünk különbséget a diákok közt aszerint, hogy használtak-e forrásokat
vagy sem! Szükség van folyamatos tanári ellenőrzésre azoknál a feladatoknál is, amelyekben a
szöveg adatait kell egybevetniük a képletekkel, és be kell karikázniuk a kért információkat. A
kutatómunka fakultatív, otthon vagy a tanórán egyaránt elvégeztethető. A gyűjtés eredményét
mindenképpen olvastassuk fel a g yerekekkel az egész osztály előtt!

Támogatórendszer
Balázs Lóránt: A kémia története
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.
Balázs Lórántné – J. Balázs Katalin: Ennyit kellene tudnod kémiából
Panem Kiadó, Bp., 1996.
Házi praktikák, fortélyok
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1996.
Kajtár Márton: Változatok négy elemre
Gondolat Kiadó, Bp., 1984.
Mindentudó könyv a háztartás trükkjeiről
Cassandra Kent, 1998.
Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: Kémia itt, kémia ott, kémia mindenhol
Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998.

áttekintő olvasás
adatkeresés
ábraértelmezés
ismeretek felidézésé
nek képessége
adatkeresés

ismeretek felidézésének képessége

ábraolvasás, szimbólu
mok felismerése,
szakkönyvek,
internet használata

A szöveg olvasása

Az első bekezdés feldolgozása

A szöveg adatainak felismerése a kémiai képleten belül

Ismétlés a szöveg alapján

Szöveg és ábra együttes értelmezése

Ismétlés a szöveg alapján

Kémiai folyamat értelmezése

Kutatómunka

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kiemelt készségek,
képességek

1.

Lépések, tevékenységek

modulVázlat

lehet fakultatív
feladat az érdeklődő diákok
számára

a gyengébb tanu
lók használhatnak
szakkönyvet

a gyengébb tanu
lók használhatnak
szakkönyveket

néma olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport/
A
differenciálás
lehetőségei

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

Munkaformák

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
11. feladat

munkalap
10. feladat

munkalap
9. feladat

munkalap
6., 7., 8. feladat

munkalap
5. feladat

munkalap
4. feladat

munkalap
2., 3. feladat

munkalap
(szöveg)

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
A szőlőcukor-molekulka szerkezete 79
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A feldolgozás menete
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az óra céljának bemutatása: a szőlőcukor-molekula szerke
zetével fognak megismerkedni egy szöveg, illetve kémiai 
képletek segítségével.
áttekintő olvasás
(munkalap szövege)
adatkeresés
(munkalap 2., 3., 4. feladat)
Elevenítsük fel a diákokkal azokat az ismereteket, amelyeket
már tanultak, és szükségesek a szöveg megértéséhez!
A felidézésben segít a szöveg, ill. a képlet. Azok a diákok, akik
elfelejtették a feladatokban szereplő fogalmakat, használhatnak szakkönyveket.

ismeretek felidézése
(munkalap 5. feladat)

adatkeresés, ábraértelmezés
(munkalap 6., 7., 8. feladat)
Tanult ismeretek felelevenítése

ismeretek felidézése
(munkalap 9. feladat)
folyamat értelmezése
(munkalap 10. feladat)

A kutatómunkát a diákok órán is elvégezhetik, de házi feladatként is kiadhatjuk számukra.
A feladat elvégzése legyen fakultatív!

kutatómunka
(munkalap 11. feladat)

Tanári útmutató

A szőlőcukor-molekulka szerkezete 81

A SZŐLŐCUKOR-MOLEKULA SZERKEZETE
A biológia határán
A szőlőcukor molekulájában hat szénatom, hat oxigénatom és tizenkét hidrogénatom kapcsolódik össze egymással. Összegképlete C6H12O6. A huszonnégy atom sokféle sorrendben kapcsolódhat egymáshoz, a szőlőcukor csak egy a sok közül. Molekulájában egy aldehidcsoport és öt
hidroxilcsoport kapcsolódik szénatomokon keresztül.

CH 2 – CH – CH – CH – CH – C = O
|
|
|
|
|
|
OH OH OH OH OH H
A szilárd szőlőcukorban azonban mégsem ez a szerkezet fordul elő. Azokban a molekulákban
ugyanis, amelyekben aldehid- és hidroxilcsoport fordul elő, egy egyensúly eléréséig szerkezetátalakulást tapasztalunk:
CH = O
|							
CH – OH
|							
CH – OH
|							
CH – OH
|							
CH – OH
|							
CH 2 – OH

CH – OH
|
CH – OH
|
CH – OH
|
CH – OH
|
CH – O
|
CH 2 – OH

Az átalakulás során az aldehidcsoportból és egy hidroxilcsoportból egy újabb hidroxilcsoport
és egy étercsoport alakul ki. Ez az izomer átalakulás gyűrűzáródással jár, a gyűrűs vegyület
felbomlásával pedig visszakapjuk az eredeti nyílt láncú molekulát. A keletkezett hidroxilcsoport – mivel a gyűrű felnyílásával visszaalakulhat aldehidcsoporttá – új nevet kap, glikozidos
hidroxilcsoportnak nevezzük.
A szilárd szőlőcukorban a molekulák gyűrűs formában vannak jelen, vizes oldatban azonban a gyűrűk felnyílnak, majd újra összekapcsolódnak, és ez a folyamat állandóan ismétlődik.
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kémia 10.

Munkalap 
1.

Olvassa el figyelmesen A biológia határán című szöveget!

2.

A szövegben található első képlet a szőlőcukor molekuláját mutatja. Keresse ki a szövegből az összegképletét!
C6H12O6

3.

Keresse ki a szövegből, hogy hány

a) aldehidcsoport található a molekulában: egy
b) hidroxilcsoport található a molekulában: öt
4.

Karikázzon be a molekula képletében egy aldehidcsoportot és egy hidroxilcsoportot,
és írja melléjük az elnevezéseket (aldehidcsoport, ill. hidroxilcsoport)!

5.

Korábbi tanulmányai alapján fogalmazza meg
a) mi az aldehidcsoport!  Amikor az oxocsoport a szénlánc végén helyezkedik el.
b) mi a hidroxilcsoport!  Az oxigén- és a hidrogénatom együttesen hidroxilcsoportot képez.

6.	Nézze meg figyelmesen a második ábrát is! Karikázza be a bal oldali képletben az aldehidcsoportot és egy hidroxilcsoportot!
7.

Keresse ki a szövegből, hogy milyen új nevet kap a keletkezett hidroxilcsoport, majd karikázza be azt is az ábrán!
glikozidos hidroxilcsoport

8.

Karikázza be az ábrán az étercsoportot is, és írja mellé az elnevezést!

9.

Korábbi tanulmányai alapján fogalmazza meg
a) mi az éter?  
Olyan vegyület, melyben az oxigénatom két egyszeres kötéssel kapcsolódik a szénatomokhoz.
b) mik az izomerek!  
Adott molekula különféle szerkezetei.
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10. A második ábrában talál két nyilat, melyek két kémiai folyamatot jelölnek. Keresse ki a
szövegből ennek a két folyamatnak az elnevezését, és írja a nyilak mellé!
→: gyűrűzáródás
←: gyűrűfelnyílás
11. 	Nézzen utána az interneten vagy szakkönyvben annak, hogy a környezetében hol találkozhat szőlőcukorral!
Pl. gyümölcsökben, kristálycukorban, keményítőben, cellulózban, a vérben (5 mmol/l) stb.

