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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A tanulók legyenek képesek:
– értelmező (interpretáló) szövegértés elsajátítására; verbális és
vizuális információk integrálására, az elsajátított, új  ismeretek
alkalmazására a már ismert információkkal együtt;   
– alkotó (kreatív) szövegértésre; kiselőadás készítésére és bemutatására, a vitakészség fejlesztésére.

Időkeret

1 x 90 perc (2 x 45 perc)

Ajánlott korosztály

9. évfolyam (15–16 év)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
– Bevezetés a 9. osztályos kémiába

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben:

Követő tananyag:
– A kvantummechanikai atommodell megismerése (az atomok
elektronszerkezete)

– Tantervi kapcsolódások:
Kémia, 7. évfolyam
Fizika, 11. évfolyam
Történelem, 9. 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
Problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése
Szűkebb környezetben:
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a kémia tantárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
– A szociális, életviteli és környezeti kompetencia: nyitottság és
kíváncsiság a sajáttól eltérő világok iránt
– Magyar nyelv és irodalom: Tulajdonnevek (személynevek)
írása és olvasása
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szövegértés-szövegalkotás „b”

A képességfejlesztés
fókuszai

kémia 9.

– Szövegen belüli tájékozódás: direkt és indirekt információk
lokalizálása, azonosítása, értelmezése
– A szövegbeli kapcsolatok felismerése
– Az információk funkciójának, összefüggéseinek felfedezése,
értelmezése
– A szöveges és a képi információk integrálása (ábra, illetve kép
információinak leolvasása és alkalmazása)
– Lényegkiemelés – kulcsszavak kiemelésével
– Állítások logikai értékének meghatározása
– Szókincs fejlesztése, gazdagítása
– A magyarázó szövegtípus (ismeretterjesztő szöveg) ok-okozati
viszonyainak felismerése, megértése
– Vitakészség fejlesztése
– Az önművelés, önfejlesztés (például szókincsbővítés) igényének
alakítása könyvhasználattal
(például lexikon, szótár, kézikönyv, CD-ROM, internet)
– A szövegjelentés feltárása, a szöveg globális megértése

tanári útmutató

1. Az atommodellek fejlődése
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A kémiatanításban gyakorta találkozunk ismeretterjesztő és tudományos szövegekkel, amelyek
lineáris szerkesztésmóddal felépülő magyarázó jellegű szövegtípusok; ismeretterjesztő céllal és
a meggyőzés szándékával készülnek. E 90 perces modul évkezdő ráhangolódásként szolgál a 9. évfolyamos kémiatananyaghoz. A szövegértés és a szövegalkotás kompetenciájának fejlesztésére kiválóan
alkalmasak a kémiatörténeti szövegek, szemelvények. Az itt bemutatott kémiatörténeti szöveggel
a diákok motiválása a célunk. A kvantummechanikai atommodell szemléltetéséhez ad ugyanis segítséget e kémiatörténeti szöveg. A hagyományos elméletek a gyakorlati kémikusok számára ma is
kedves atommodellek. A 15-16 éves diákok gondolkodásához is közelebb állnak ezen modellek.
A 90 perces modul feldolgozását 2 x 45 perces felosztásban képzeljük el: az 1. részben a kémiatörténeti szöveg globális értése-értelmezése a fő feladat, vagyis a diákok nagyrészt önálló munkaformában dolgozhatnak. A 2. részben elsősorban a globális szövegértés megerősítése történik, illetve
az argumentációs készség fejlesztése.
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. 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. 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. A feladatok mindegyikét nem kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő
szerint. A leglassabban haladóknak a csoportmunkát javasoljuk – tanári irányítással. Fontos kideríteni az adott esetben a sikertelenség okát és személyre szabott segítséget nyújtani. Ezzel juttathatjuk
a tanulót sikerélményhez, és motiválhatjuk a további tanulásra. Bátran éljünk a dicséret és jutalmazás
eszközeivel!

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a fejlesztési munkában elért eredményt, a sikert vagy
a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges:
– Minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, azaz azonnali visszacsatolás.
– Önértékelés az önálló munka ellenőrzésével;
– A tanulók önismeretének és önbizalmának növelése,  önbecsülésének erősítése;
Az értékelés alapelvei:
– A diák a megoldás során a megfelelő gondolatmenetet követte-e, megértette-e azt az elvet, amely
célként szerepelt?
– Milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során?
– Pontatlan megfogalmazások miatt ne büntessünk, csak pozitív megerősítést alkalmazzunk!

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok
Ellenőrző feladatlapok megoldókulccsal
Magyar Nagylexikon 1–19. kötet, Bp. Magyar Nagylexikon Kiadó, 1993– (CD-ROM)
Természettudományi lexikon 1–7. kötet, [főszerk. Erdey-Grúz Tibor et al.] . – Bp. Akad. K. 1964 – (CDROM)
Természettudományi kislexikon 1–2. kötet, [a lexikonszerk. vezetője Kicsi Sándor] ; [fel. szerk. Somogyi
Béláné]. – 4. kiad. – Bp. Akad, K. 1992.
Természettudományi kisenciklopédia [szakszerk. Walter Gellért et al.] –3. kiad. – Bp. Gondolat, 1987.

Kiemelt készségek,
képességek

Áttekintő olvasás

Néma olvasás
egyéni tempóban,
szövegelemzés
megadott szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

A tanulók az előzetes
ismereteikre támaszkodva választanak
ki információkat a
szövegegészből

A szövegstruktúra
felismerése; Tájékozódás
a szövegben; A szöveg
globális értelmezése;
Információk integrálása

Új fogalom megértése
lexikonhasználattal

A magyarázó szövegtípus
– az ismeretterjesztő szöveg
jellemzői

Lényegkiemelés
– bekezdések felismerése,
kulcsszavak keresése
– új fogalmak felismerése

Szókincsfejlesztés
– a szövegbe ágyazott
szakszókincs elsajátítása, a szakkifejezések
értelmezése

– jelentés
megadása
(mondatba
foglalással is
lehetséges)

Munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Önálló feladatmegoldás

II. Szövegstruktúra felismerése, szókincs elsajátítása

Az atomelmélet fejlődése
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A teljes szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

AZ 1. MODUL VÁZLATA

csoportos

önálló vagy
csoportos
munka tanári
irányítással

egyéni

egyéni

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés, megoldások összehasonlítása

megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 4.
feladata Magyar
nagylexikon vagy
Természettudományi
lexikon

A munkalap 2–3.
feladata

A munkalap 1.
feladata

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Direkt és indirekt
információk keresése,
lokalizálása; Logikai
kapcsolatok feltárása

Kiemelt készségek,
képességek

Tudományos és
hétköznapi stílus összeegyeztetése: eltérő képi
síkok összekapcsolása

A témával kapcsolatos
egyéb kérdések szöveges megfogalmazása

Az atommodellek felismerése gyakorlatban is
– a már ismert, elsajátított
tudásanyag azonosítása,
megerősítése másfajta „képi
formában”

Kérdéskultúra fejlesztése

III. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Állítások igaz vagy hamis
volta
– a szöveg globális
értelmezéséhez  megállapítások igazságtartamának
eldöntése
– információk integrálása

Lépések, tevékenységek

Munkaforma
kiválasztásában
differenciálhatunk

Munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Az elsajátított tudás
alapján az állításokkal
kapcsolatos egyéni
döntéshozatal

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy kooperatív munka

önálló vagy kooperatívmunka

önálló

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 7. feladata

A munkalap 6.
feladata

A munkalap 5.
feladata

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
1. Az atommodellek fejlődése
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Az 1. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Az atomelméletek kronológiai alakulása kémiatörténeti szöveg alapján
Feladatok:
A szöveg globális megértése
A szöveg stilisztikai, grammatikai elemzése
A szövegstruktúra feltérképezése

– Néma olvasás
– Az ismeretterjesztő szöveg jellegzetességeinek
felismerése, felvázolása

Feladatok:
Tájékozódás a szövegben
A bekezdések szerepe
A bekezdések kulcsszavai, kulcsfogalmai

– Az egyes atomelméletek megalkotóiról rövid
információhalmaz megismerése
– Lényegkiemelés

Feladatok:
Szókincsfejlesztés
A szövegben szereplő szakkifejezések meghatározása
Feladat:
Igaz-hamis állítások
Állítások igazságtartamának vizsgálata az adott
szöveg alapján
Feladat:
Az atommodellek felismerése metaforikus
képekkel
Két eltérő képi sík összeegyeztetése
Feladatok:
Kreatív szövegértés
Kérdéskultúra fejlesztése; Információbővítés
A globális szövegértés megbizonyosodása
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.

– Lexikonhasználat csoportos munkában

– Információk visszakeresése

– Egyéni vagy csoportos munkával párosítani az
atommodelleket a már ismert képpel
– A témával kapcsolatos információk szöveges
megfogalmazása

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

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Jegyzetelési technika fejlesztése;
Információgyűjtés az
egyes szócikkek alapján

Vizuális és verbális információk azonosítása,
integrálása

Csoportos és egyéni
munka összekapcsolása

Az atommodellek fejlődése
A szöveg címétől eljutnak a
tanulók a szövegegész teljes
megértéséig

Az elsajátított ismeretek
segítségével a tanulók
képesek a kártyákat
időrendi sorrendbe állítani

IV. Kronológiai sorrend kialakítása

A tanulók vitakészségének
fejlesztése

III. Az egyes atommodellek bemutatása

Az atommodellek képi felismerése

II. Atommodell-kártyák alkalmazása

Meglévő ismeretanyag felelevenítése, felhasználása az új
tudásanyag megértésében

Ismeretek elrendezése

A kiválasztott
diák felkészülését
segíthetik a csoporttársak; az előadás
egyéni tevékenység

Munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk

Szövegelemzés
megadott szempontok szerint

I. Az egyes atommodellek feldolgozása csoportmunkában

Lépések, tevékenységek

A 2. MODUL VÁZLATA

csoportos

egyéni és csoportos

csoportos

csoportos

Munkaformák

közös megbeszélés

előadások

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Atommodellkártyák (7)

Szócikkek
Atommodellkártyák

Atommodellkártyák (7)

Szócikk-kártyák (7)
Atommodellszócikk
Magyar nagylexikon
vagy Termé-szettudományi lexikon

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
1. Az atommodellek fejlődése
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A 2. MODUL FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Egy-egy tudós atomelméletének feldolgozása
csoportos munkában, 3-5 fős csoportban
Feladat:
Az atommodell-szócikk mindenki által
feldolgozandó
Az egyes szócikkek (források) tanulmányozása,
feldolgozása csoportonként – vagyis a csoport
számának megfelelő mennyiségben kell sokszorosítani az egyes szócikkeket.
Ha a tanulók szükségét érzik egyéb információk szerzésének, használják a rendelkezésükre álló lexikont, vagy kérjenek
tanári segítséget!

– Értő olvasás
– Közös megbeszélés
– Lexikonhasználat, anyaggyűjtés,
információszerzés
– A már elsajátított ismeretek összekapcsolása,
azonosítása az ábrán látott atommodellel

Feladat:
Ábrák értelmezése: a verbális és a vizuális
információk integrálása
Feladat:
Az önálló vélemény, álláspont, következtetés
megfogalmazása; egy kérdés vagy probléma
több nézőpontú értékelése, megvitatása szóban;
Vitakészség fejlesztése
Feladat:
Az atommodellek fejlődésének kronológiai
sorrendje; A verbális és a vizuális információk
integrálása, a modul témájának globális megértése és alkalmazása

– Kiselőadás (a tudós munkásságának ismertetése) az adott ábra felhasználásával

– A megfelelő időrendi-okozati sorrend
elkészítése

Differenciálási lehetőség:
A csoport felkészültségi szintjétől függően
különböző munkaformákkal: önálló, csoportos.
Az egyszerűbb atomelméletek (kronológiai
szempontból a legkorábbi elméletek) a lassabban haladó tanulók csoportjának ajánlottak.
A leggyorsabban dolgozó és a legmotiváltabb tanulók csoportjához az újabb elméletek
kerüljenek! A 4. és az 5. szócikkek terjedelmük
miatt a gyorsabban haladó tanulóknak ajánlottak
Az önálló munka értékelése:
A helyes megoldás ellenőrizhető
önellenőrzéssel, kivetített tanári példányról
vagy frontálisan

– Összehasonlítják a megoldásukat a tanár
által bemutatott helyes megoldással, ahol
szükséges, javítanak

tanári útmutató

1. Az atommodellek fejlődése
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AZ ATOMMODELLEK FEJLŐDÉSE
1. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd oldja
meg a szöveggel kapcsolatos feladatokat!

Az atomelmélet fejlődése
Démokritosz (Kr. e. 461–360) ókori görög filozófus, az atomisták egyike. Töredékesen fenn maradt műveiből ismerjük tanításait a világról,
miszerint  az érzékszerveinkkel érzékelt valóság
csupán látszat, valójában csak az űr és a benne
mozgó atomok léteznek. Az atom kifejezés
(a-tomosz: szétvághatatlan) arra utal, hogy ez
az anyag legkisebb önálló egysége, tovább nem
bontható. Az atomok egymástól alakjukban,
nagyságukban, helyzetükben és mozgásukban
különböznek.
John Dalton (1766–1844) angol természettudós, vegyész. Vizsgálta a gázok tulajdonságait
és viselkedését, tőle származik az első hidrogénre
vonatkoztatott relatív atomtömeg-táblázat, ő állította fel a többszörös súlyviszonyok törvényét.
Elmélete szerint az elemeket gömb alakú, egyforma atomok alkotják, és ezek meghatározott
arányban egyesülnek vegyületekké.
Joseph John Thomson (1856–1940) angol
fizikus. Legnagyobb tudományos teljesítménye,
hogy felfedezte az elektront a katódsugárzásban.
Ezért fizikai Nobel-díjat kapott 1906-ban. Az első
nem oszthatatlan atommodellt alkotta meg, mely
szerint a negatív töltésű elektronok a folytonos
pozitív töltésű, gömb alakú atomban elszórtan,
beágyazva találhatók, mint a mazsolaszemek
a pudingban. Innen származik „a mazsolás puding-modell” elnevezés is.
Ernest Rutherford (1871–1937) angol fizikus.
Fő kutatási területe az atomok szétbontása, a radioaktív sugárzás. Ezért kapott kémiai Nobel-dí-

jat 1908-ban. Ő fedezte fel a protont; feltételezte,
hogy a pozitív töltésű rész kicsi az egész atomhoz
képest. Atommodelljében a pozitív töltésű mag
körül kör alakú pályákon keringenek a negatív
töltésű elektronok.
Niels Bohr (1885–1962) dán fizikus. Rutherford laboratóriumában is dolgozott. Az ő atomelméletét fejlesztette tovább úgy, hogy megkötéseket vezetett be az elektronpályák
energiájára. Eszerint a pályák közötti átmenethez
meghatározott nagyságú (kvantált) energiára
van szükség, ez mindig egy ugrást jelent, nincs
folytonos átmenet. Elmélete tette lehetővé
a hidrogénatom színképének magyarázatát, de
más atomokéra nem volt alkalmazható. 1922ben fizikai Nobel-díjat kapott atomszerkezeti
vizsgálataiért. Hosszú ideig a magfizika vezető
egyénisége volt, fiával együtt részt vettek az
atombomba tervezésében is.
Arnold Sommerfeld (1868–1951) német
fizikus. Bohr munkáját fejlesztette tovább a hidrogénatom színképének, finomszerkezetének elemzésére alkalmas számítási módszer megalkotásával. Atommodelljében az elektron kör alakú
atomi pályái mellett ellipszis alakú pályákat is
megengedett.
Erwin Schrödinger (1887–1961) osztrák
fizikus. Az elméleti fizika több részével foglalkozott (fizikai Nobel-díj: 1933), híres egyenlete
alapján alakult ki a kvantummechanikai atommodell, amely jelenlegi ismereteink szerint
a legkorszerűbb. Az elektron anyagi tulajdonsága helyett hullámtermészetével írja le az atom
szerkezetét. Megállapítja, hogy az elektron pillanatnyi helyét nem határozhatjuk meg, csak
a megtalálási valószínűségét. Konkrét helyek
helyett azt a térrészt keresi, ahol az elektron nagy
(90%-os) valószínűséggel megtalálható.
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1. Írjon 2-3 bizonyítékot a szöveg alapján arra, hogy ez a szemelvény ismeretterjesztő jellegű
szöveg!
Például szakkifejezések alkalmazása, tudósok (fizikusok, kémikusok) nevei és elméletei, az atommodellek
rövid ismertetése.
2. Miért alkalmazott sok bekezdést a szöveg írója? Döntését indokolja!
Az atommodell fejlődése időrendben: az egyes tudósok és az ő elméleteik alapján.
3. Emeljen ki egy-egy kulcsszót vagy -fogalmat az egyes bekezdésekből!
Lehet neveket vagy modelleket is választani.
4. A szövegben előforduló szakkifejezések meghatározásához használjon szótárt vagy lexikont!
atomista az atomizmus – olyan szemléletmód, amely az egész helyett a valóságnak csak egymástól elszigetelt, nem összefüggő jelenségeit vizsgálja és veszi figyelembe – híve, követője
színkép – gerjesztett atomok által kisugárzott vagy az atomok magasabb gerjesztett állapotba való átmenetét
kiváltó elektromágneses sugárzás hullámhossz szerinti eloszlása
katódsugárzás – (fiz) a gázkisülési csövek katódjából kilépő elektronsugárzás
radioaktív sugárzás – vegyi elemek azon tulajdonsága, hogy spontán külső hatás nélkül nagy ener-giájú
sugárzást bocsátanak ki magukból; sugártevékenység – a nem stabil, ún. radioaktív atommagok bomlásának
folyamata, amely nagy energiájú ionizáló sugárzást kelt; ~ a természetben is előfordul
kvantummechanika – (tud) az atomi nagyságrendű részecskék mechanikája; a kvantumelméletnek az a
fejezete, amely véges szabadsági fokú, változatlan számú mikrorészecske együttesének viselkedését vizsgálja
magfizika – A magfizika a fizika azon részterülete, amely az atommag felépítésével és viselkedésével foglalkozik
5. Az olvasott szöveg alapján döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak (i), illetve
hamisak (h)!
– Ernest Rutherford fedezte fel a protont.
[igaz]
– Az első nem oszthatatlan atommodell alapján a negatív töltésű elektronok a folytonos pozitív
töltésű, gömb alakú atomba vannak beágyazva.
[igaz]
– Niels Bohr fiával együtt részt vett az atombomba tervezésében.  
[igaz]
– Arnold Sommerfeld atommodelljében az elektron kör alakú atomi pályái mellett nincsenek
ellipszis alakú pályák.  
[hamis]
– Erwin Schrödinger az elektron hullámtermészetével írja le az atom szerkezetét.
[igaz]
– Jelenlegi ismereteink szerint az atom az anyag legkisebb önálló egysége, tovább nem bontható.  
[hamis]

tanári útmutató
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6. Párosítsa össze a szöveg alapján a következő kifejezéseket az atommodellekkel!
Thomson

elektronfelhő

Dalton

bolygók  a Nap körül

kvantummechanikai

“mazsolás kalács”  

Rutherford

apró, tömör golyók

7. Fogalmazzon meg egy olyan kérdést a témával kapcsolatban, amelyre a szöveg nem ad választ!  
Például Démokritosz – Dalton közötti idő; neutron
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2. MUNKALAP
Olvassák el figyelmesen az atommodellről szóló és az Önök atomelméletének megfelelő
szócikket, majd oldják meg az alábbi feladatokat!
1. Készítsenek jegyzetet a szócikkek (az atommodell-szócikk, illetve az Önök atommodelljének
megalkotójáról szóló szócikk) alapján! Elsősorban az atommodellekre vonatkozó információkra
koncentráljanak!
     Ha szükségét érzik egyéb ismeretek szerzésének, használják a rendelkezésükre álló lexikont,
vagy kérjenek segítséget tanáruktól!

2. Válasszák  ki az atommodelljüknek megfelelő ábrát a atommodell-kártyák közül!
3. A csoport tagjai válasszanak maguk közül egy tanulót, aki a tudós nevében bemutatja az ő atommodelljét! Előadásában a 2. feladatban kiválasztott és tanulmányozott ábrát is alkalmazza!
4. Az előadásokon hallottak figyelembevételével állítsák időrendi sorrendbe az atommodellek
ábráit!

tanári útmutató
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ATOMMODELL-SZÓCIKK
atommodell: az →atom szerkezetét, felépítését
leíró elméleti kép, amely a megismerés folyamatában az atomot helyettesíti. A demonstrációs ~ek az atomok már ismert tulajdonságait szemléltetik (pl. a kémiai vegyértékeket,
kötéstípusokat, a molekulák térszerkezetét,
a kristályszerkezetet, a gázok tulajdonságait
stb.). Történetileg a már nem oszthatatlannak
tekintett atom első megemlítendő modellje
a Thomson-féle ~ volt (J. J. Thomson, 1902): ebben
az atom kb. 10 -10 m nagyságú, pozitív töltésű
gömb, melyben a negatív töltésű elektronok elszórtan találhatók (“mint a mazsolaszemek a pudingban”). Ph. Lenard nagy energiájú elektronok
platinán való szóródásából (→szórás) megállapította, hogy az atomnak csak elenyészően
kis része tekinthető tömörnek, ezeket a szórócentrumokat ő dinamidoknak nevezte (1903).
E.   Rutherford az →alfa-sugárzás vékony fémfólián történő szóródásának vizsgálata alapján
feltételezte (1911), hogy a teljes pozitív töltés
az atom méretéhez képest igen kicsiny, mintegy 10 -14 m sugarú →atommagban összpontosul,
s a mag körül keringenek a negatív töltésű elektronok (hasonlóan, mint ahogy a Nap körül
a bolygók). Mivel az elektronokat a mag körüli
pályán a Coulomb-erő tartja, Rutherford ~je
a klasszikus elektrodinamika szerint is insta-

bil, mert a keringő elektronok elektromágneses sugárzást bocsátanak ki s így energiát veszítve
spirális pályán a magba kellene zuhanniuk. Ezért
a modellt N. Bohr úgy fejlesztette tovább (1913),
hogy megkötéseket vezetett be az elektronok
lehetséges pályáira: a megengedett pályák sugara és a pályákon keringő elektronok energiája
csak szigorúan meghatározott értékeket vehet
föl, azaz kvantált mennyiség. Két pálya közti átmenet csak ugrásszerű lehet, s ennek során az
atom egy hv = Em – En energiájú fotont bocsát
ki (h a → Planck-állandó, v a foton frekvenciája,
Em és En a két pálya energiája). A Bohr-féle ~
fő eredménye a hidrogénatom színképének első
közelítésben helyes megmagyarázása volt, fogyatékossága viszont, hogy csak a hidrogénatomra
szolgáltatott eredményeket, és posztulátumszerű
(alapigazságszerű) feltevéseit a klasszikus fizika
alapján sehonnan sem lehetett levezetni. Az
atomok tulajdonságait mai ismereteink szerint
helyesen leíró ~ megalkotását a →kvantummechanika kifejlődése tette lehetővé. E szerint
az atommag-elektron, ill. az elektron-elektron
közötti kölcsönhatás elektromágneses eredetű,
s felírható egy, az atom állapotát egyértelműen megadó →hullámfüggvény (állapotfüggvény). Ennek ismeretében az atom kísérletileg
ellenőrizhető tulajdonságai kiszámíthatók.
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SZÓCIKK-KÁRTYÁK
1. SZÓCIKK
Démokritosz: lat. Democritus (*Kr.e. 461 k. Abdéra, †Kr.e. 360): ókori görög filozófus. A görög
atomista filozófia (→atomisták) egyik megteremtője. Műveiből csupán töredékeket ismerünk.
Természetfilozófiai tanítása szerint az érzékszerveinkkel észlelt világ létezése merő látszat,
valójában csak az űr és a benne mozgó atomok léteznek. A világmindenség úgy alakult ki, hogy
bizonyos atomok az űrben örvénylő mozgásba jöttek, s a nagyobb atomok a középpont felé, a
kisebbek kifelé mozdultak. Ez az örvénylés hozta létre az égitesteket. A kozmosz legkülső körpályáján jár a Nap, ettől beljebb található az állócsillagok ege és a bolygók, legbelül a Hold pályája van, a középpontban pedig a Föld. Arisztotelész egyik műve szerint ~ atomjai egymástól
csupán alakjuk, helyük és helyzetük szerint különböznek, ám egy másik munkájában nagyságot
és súlyt is tulajdonít nekik. Epikurosz említi, hogy ~ szerint az atomok folyamatosan zuhannak
az űrben. – A jelenségek világáról az érzékszerveink nyújtotta információk kapcsán a látást,
hallást, szaglást és ízlelést egyaránt a tapintás alfajainak tartotta. A látást úgy magyarázta,
hogy a tárgyakról szakadatlanul képecskék válnak le és jutnak a szemünkbe. – Etikai tanítását
mérsékelt →hedonizmus jellemzi, ezért nevezték „nevető filozófusnak”.
F. M. Die Fragmente der Vorsokratiker (H. Diels, W. Kranz, 1952). Irod. W. K. C. Guthrie: A History of Greek Philosophy (1., 1965).
2. SZÓCIKK
Dalton John (*1766. szept. 6. Eaglesfield, Cumberland, †1844. júl. 27. Manchester): angol természettudós, kémikus. 1793-tól a manchesteri akadémián tanított. 1787-től rendszeresen tett meteorológiai megfigyeléseket, 1796-tól a kémia is foglalkoztatta. Gázok, gázelegyek (pl. a levegő)
és gőzök viselkedését tanulmányozta (parciális nyomás →Dalton-törvény 1801, oldékonyság,
hőtágulás). Az elemek egyesülésével kapcsolatban felfedezte a többszörös súlyviszonyok
törvényét (1803). A hidrogénre vonatkoztatva első ízben állított fel relatív tömegtáblázatot, amelyben 6 elemet és 13 vegyületet tüntetett fel (1803), és ezek jelölésére szimbólumrendszert javasolt.
A korszerű atomelmélet megalapítója (1808). Nézete szerint az elemeket gömb alakú egyforma
atomok alkotják, és ezek határozott arányú egyesülése vezet a vegyületekhez. Elsőként észlelte
a színvakságot, éppen saját magán (1794, „daltonizmus”).
F.M. Meteorological Observations and Essays (1793); A New System of Chemical Philosophy
(1808–27).
3.–A SZÓCIKK
Thomson, (Sir [1943-tól]) George Paget (*1892. máj. 3. Cambridge, †1975. szept. 10. Cambridge):
angol fizikus. Sir Joseph John ~ fia. A cambridge-i egyetemen tanult matematikát és fizikát,
majd az egyetemen apja által vezetett Cavendish Laboratóriumában izotópkutatással foglalkozott (1913). Az I. vh. idején Franciaországban harcolt, majd a légierő számára végzett aerodinamikai kutatásokat. Az aberdeeni egyetemen (1922–30), Londonban az Imperial College professzora (1930–52). A II. vh. alatt ismét katonai kutatásokban vett részt, később Cambridge-ben
a Corpus Christi College vezetője volt (1952–62). – Vizsgálatai során nagyon vékony rétegeken
(cellulóz-acetát-film, arany, platina, alumínium) átbocsátott elektronsugarak a röntgensugaraknál már megismerthez hasonló elhajlási (diffrakciós) képet hoztak létre (1926). Ez a →Davisson–Germer-kísérlettel (1927) együtt közvetlenül és szemléletesen bizonyította az elektron hullámtermészetét. A kristályok elektronokkal való besugárzásánál fellépő interferenciajelenségek
kimutatásáért C.J. Davissonnal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott (1937).
F.M. The Wave Mechanics of Free Electrons (1930); Theory and Practice of Electron Diffraction (1939).
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3.–B SZÓCIKK
Thomson, Sir (1908) Joseph John (*1856. dec. 18. Cheetham Hill, ma Manchester, †1940. aug.
30. Cambridge): angol fizikus. Sir George Paget ~ apja. Manchesterben kezdett tanulni (1870),
mérnöknek készült, de később fizikával foglalkozott. A cambridge-i Trinity College ösztöndíjasa (1876), később munkatársa, 1918-tól haláláig vezetője. A kísérleti fizika professzora (1884),
a Cavendish Laboratórium vezetője (1884–1919). A Royal Society tagja (1884), elnöke (1916–20). –
Mozgó töltések elektrodinamikáját tanulmányozva felismerte, hogy a részecske úgy viselkedik,
mintha tömege megnőtt volna (1891). A katódsugarak elektromos és mágneses térben való
eltérülését vizsgálva bebizonyította, hogy a katódsugarak negatív töltésű részecskék (→elektron, 1897). Kimérte a katódsugárban repülő elektronok töltésének és tömegének arányát.
Tanítványai közül heten kaptak Nobel-díjat. Megalkotta az első, később tévesnek bizonyult →
atommodellt (1904). A pozitív töltésű csősugarak vizsgálata során kísérletileg észlelte a neon két
különböző izotópját (→parabolamódszer, 1912), a magyarázatot F. W. Aston adta meg. A katódsugárzás részecskejellegének megállapításáért fizikai Nobel-díjat kapott (1906).
F.M. Elements of the Mathematical Theory of Electricity and Magnetism (1895); Conduction of Electricity
through Gases (1903).
Thomson-féIe atommodell: (fiz)→atommodell
4. SZÓCIKK
Rutherford, Lord (1931-től) Ernest (*1871. aug. 30. Nelson, Új-Zéland, †1937. okt. 19. Cambridge):
angol fizikus. Kora legjelentősebb kísérletezője. A wellingtoni egyetemen szerzett oklevelet,
1895-től ösztöndíjasként J. J. Thomson cambridge-i Cavendish Laboratóriumában dolgozott. A
montreali McGill (1898), a manchesteri (1907) és a cambridge-i egyetem fizikaprofesszora volt
(1919-tól). Új-Zélandon mágneses vizsgálatokat végzett, a Cavendish Laboratóriumban a gázionok és a röntgenbesugárzás kölcsönhatását, az ionok elektromos térben való viselkedését és
a fényelektromos jelenséget tanulmányozta. 1897-ben az urán bomlásával kapcsolatban megkülönböztette az alfa-és béta-sugárzást. 1902-ben F. Soddyval közösen megalkotta az ún. radioaktív bomlási elméletet, amely szerint egyes elemek radioaktív sugárzás közben más kémiai
elemekké alakulnak át, ún. bomlási sort alkotva. Vizsgálatai alapot szolgáltattak az atom belső
szerkezetének felismeréséhez, az atommag posztulálásához (~-féle atommodell, 1911), a Bohrféle atommodell felállításához (1913). Felismerte, hogy az atommagbomlás sebessége nem befolyásolható, ami lehetőséget ad a geológiai kormeghatározásokra. A nitrogént α-részecskékkel
(hélium-atommaggal) bombázva oxigénhez és hidrogénhez jutott (1919), ezzel elsőként valósított meg mesterséges atomátalakítást. A legegyszerűbb pozitív részecskét, a H-atommagot ~
nevezte protonnak. 1908-ban kémiai Nobel-díjat kapott az elemek bomlásának vizsgálatáért és
a radioaktív anyagok kémiájában elért eredményeiért.
Rutherford-féle atommodell: (fiz)→atommodell
Rutherford-kísérlet, E. Rutherford szórási kísérlete az atomszerkezet vizsgálatára (1906–13):
radioaktív forrásból kilépő, pozitív töltésű →alfa-részecskékkel bombázott vékony fémfóliákat
egy légritkított kamrában, és szcintillációs ernyőn figyelte a részecskék szóródását. A bombázó
részecskék zöme egyáltalán nem vagy alig változtatott irányt, némelyikük azonban jelentősen
eltérült, sőt néhány visszafelé is szóródott. Következtetése szerint a nagyszögű eltérülések azért
következhetnek be, mert az atom pozitív töltése és tömegének legnagyobb része egy igen kis térfogatú, központi magban összpontosul, és azért ritkák, mert az atommagot üres térség választja
el a körülvevő elektronok felhőjétől (Rutherford-féle →atommodell, 1911). Az általa adott szórási formulával igazolható volt, hogy egy elem periódusos rendszerbeli sorszáma megegyezik
a mag pozitív töltéseinek számával és a kifelé semleges atomban az elektronok számával.
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5.–A SZÓCIKK
Bohr, Aage Niels (*1922. jan. 19. Koppenhága): dán fizikus. N. H. D. ~ fia. Koppenhágai és londoni tanulmányok után apjával az amerikai Los Alamosban az atombombaprogramon dolgozott (1944–45). A koppenhágai Elméleti Fizikai Intézet (ma Niels Bohr Intézet) munkatársa
(1946-tól), majd igazgatója (1963–70), a koppenhágai egyetem fizikaprofesszora (1956-tól), az É-i
országok elméleti fizikai int-ének (NORDITA) igazgatója volt (1975–81). Az atommagok kollektív
mozgásállapotait leíró folyadékcseppmodell (N. Bohr, J. A. Wheeler, 1933) és a nukleonok egyedi
mozgását megadó héjmodell (M. Goeppert – Mayer, H. D. Jensen, 1949) egyesítését J. Rainwater,
~ és B. Mottelson végezte el (1953). Az egyesített magmodell keretében értelmezhetővé váltak az
atommagok kísérletileg megfigyelt, korábban más modellekkel le nem írható jellemzői. Fizikai
Nobel-díjat kapott (J. Rainwaterrel és B. Mottelsonnal megosztva, 1975) az atommagokon belüli
részecskemozgás és kollektív mozgás közötti kapcsolat felfedezéséért és az erre alapozott magszerkezeti elmélet megalkotásáért.
F.M. Rotational States of Atomic Nuclei (1954); Nuclear Structure (1–2., B. Mottelsonnal, 1969-75);
Nuclear Deformations (1975).
5.–B SZÓCIKK
Bohr, Niels Henrik David (*1885. okt. 7. Koppenhága, †1962. nov. 18. Koppenhága): dán fizikus.
A. N. ~ apja. A koppenhágai egyetemen végzett (1911), Cambridge-ben J. J. Thomson, Manchesterben E. Rutherford csoportjában tanulmányozta az atom szerkezetét. 1916-tól Koppenhágában egyetemi tanár, 1920-tól haláláig a számára alakított Elméleti Fizikai Intézet igazgatója
volt, amely tisztségében fia követte. 1913-ban megalkotta a róla elnevezett atommodellt (→
Bohr-modell), amely ötvözte M. Planck →kvantumelméletét a Rutherford-féle atommodellel,
kiküszöbölve az utóbbi hiányosságait. Ezzel sikerült számot adnia a fénykibocsátás és -elnyelés
mechanizmusáról, és a tapasztalattal megegyező módon tudta értelmezni a hidrogénatom
színképét. Az impulzusnyomatékok kvantáltsága és az elnyelt, ill. kisugárzott energiaértékek
közötti összefüggések ellentmondanak a klasszikus fizikának, de a korábban nem értelmezhető
eredményekre magyarázatot adnak. ~ elmélete az atomszínképek jelenségeit is megvilágította, de nehezen volt alkalmazható bonyolultabb felépítésű atomokra, és nem oldotta meg a
kémiai kötések, a molekulaszínképek stb. problémáit. ~ atommodelljének továbbfejlesztésében
később L. de Broglie, W. Heisenberg, E. Schrödinger és P. Dirac játszott jelentős szerepet. 1920ban megadta az elemek periódusos rendszerének elméleti magyarázatát, amely többek között
a hafnium (Hf) felfedezésére vezetett. Eredményei új megvilágításba helyezték a mágnesség
elméletét. Nevéhez fűződik még a →korrespondenciaelv (1916) és a komplementaritási elv
(1927) megfogalmazása. Ezekre épül a kvantumelmélet ún. koppenhágai értelmezése. 1933ban J. A. Wheelerrel kidolgozta az atommag folyadékcseppmodelljét, amellyel 1939-ben leírta
az akkor fölfedezett atommaghasadást. A II. vh. éveiben először Svédországba, majd Angliába,
végül az USA-ba menekült, ahol fiával együtt részt vett az atombomba tervezésében is. 1945ben tért vissza Koppenhágába. Hirdette, hogy a nukleáris fegyverek ellenőrzéséhez az emberek
és gondolatok szabad áramlására van szükség. Évtizedekig a magfizika vezető személyisége
volt, a kvantummechanika fizikai és filozófiai értelmezésének tisztázásában meghatározó szerepet játszott. 1922-ben fizikai Nobel-díjat kapott az atomok szerkezetének és az azokból eredő
sugárzásának a vizsgálatáért. Az MTA tagja (t. 1938).
F. M. On the Constitution of Atoms and Molecules (1913); (Über die Quantentheorie der Linienspektren
(angolul 1918–22; németül 1923); Drei Aufsätze über Spektren und Atombau (1922); Atomic Theory and
the Description of Nature (1934); Természetfilozófia és az emberi kultúrák (magyarul 1939); Egy világ,
vagy egy se (németül, é. n.; m. 1947); Atomfizika és emberi megismerés (dánul 1957; németül 1958;
m. 1964). Kiad. Essays 1958 to 1962 on Atomic Physics and Human Knowledge (1964). Collected Works
(1–5., 1972–84).
Irod. U. Röseberg: N. B. Leben und Werk eines Atomphysikers (1985).

tanári útmutató

1. Az atommodellek fejlődése

6. SZÓCIKK
Sommerfeld, Arnold Johannes Wilhelm (* 1868. dec. 5. Königsberg, ma Kalinyingrád, Oroszo.,
†→1951. ápr.26. München): német fizikus. A königsbergi egyetemen D. Hilbert, A. Hurwitz és
C. L. F. Lindemann is tanította, ugyanott doktorált (1891). Göttingenben F. Klein asszisztense
(1893–96). Clausthalban a Bányászati Akadémián (1897), majd az aacheni technikai főiskolán
tanított (1900), Münchenben az elméleti fizika professzora (1906–31). Foglalkozott a diffrakció elméletével, atomspektrumok vizsgálatával. A Bohr-féle atommodell hiányosságainak
kiküszöbölésére bevezette a mágneses kvantumszámot (1916), amely a főkvantumszámmal
együtt meghatározta a kör mellett általa ellipszis alakúnak is feltételezett különböző hajlásszögű
elektronpályák lapultságát (Bohr–~-atommodell). A belső kvantumszám bevezetésével (1920)
és relativisztikus számolással a hidrogénatom színképe finomszerkezetének leírására alkalmas
formulát talált. Statisztikus mechanikai megközelítéssel vizsgálta a fémeket: a bennük lévő elektronokat elfajult elektrongáznak tekintette (Elektronentheorie der Metalle, 1927). Az MTA külső
tagja (1930).
F. M. Atombau und Spektrallinien (1916).
7. SZÓCIKK
Schrödinger, Erwin (*1887. aug. 12. Bécs, †~1961. jan. 4. Bécs): osztrák fizikus. A bécsi egyetemen tanult (1906–10). Az I. vh.-ban tüzérségi tisztként szolgált. Stuttgartban (1920), Breslauban
(1921, ma Wroclaw) és Zürichben (M. von Laue utódaként) professzor (1921–27), ahol kollégája
volt többek között H. Weyl és P. Debye. A berlini egyetemen M. Planck utóda (1927), Hitler hatalomra jutása után elhagyta Németországot, fizikaprofesszor Oxfordban (1933–36), majd Grazban (1936–38). Az Anschluss után Ausztriából is elment, Dublinban az Elméleti Fizikai Intézet
igazgatója (1940–55). 1955-tól a bécsi egyetem professzora. Az elméleti fizika több területével
foglalkozott: termodinamikával, a fémek fajhőjével, az atomi spektrumokkal, valamint a szín
fiziológiai kérdéseivel is. 1926-ban közölte a kvantummechanikában alapvető jelentőségű →
Schrödinger-egyenletet. Megalkotásához a Bohr-féle atomi pályák kvantumfeltételeivel való
elégedetlensége és az a feltételezése vezette, hogy az atomi színképek meghatározhatók valamilyen sajátérték-problémából. Az atomfizika megalapozásával kapcsolatban statisztikus interpretációval próbálkozott, s olyan elméletet kívánt felállítani, amelyben csak a hullámkifejezés szerepel. Ezen nézete miatt ellentétbe került más vezető fizikusokkal. Fizikai Nobel-díjas
(P. A. M. Dirackel megosztva, 1933).
F.M. Abhandlungen der Wellenmechanik (1927); Vier Vorlesungen über Wellenmechanik (1928); What
is Life? (1944); Space-Time Structure (1950); Statistische Thermodynamik (1952); Expanding Universe
(1956); Was ist ein Naturgesetz? (1962).
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verbális és vizuális
információk
integrálására, elemzésére,
értelmezésére irányuló
képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A tanulók legyenek képesek a verbális és a vizuális információk
összefüggésének megértésére és értelmezésére.

Időkeret

8 x 15 perc

Ajánlott korosztály

9. évfolyam (15–16 év)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

1. Megelőző tananyag, illetve tevékenység:
    – Kvantummechanikai atommodell
    Követő tananyag, illetve tevékenység:
    – Az atomok elektronszerkezetének kiépülése
2. Megelőző tananyag, illetve tevékenység:
    – A periódusos rendszer
    Követő tananyag, illetve tevékenység:
     – A molekulák kialakulása és szerkezete
3. Megelőző tananyag, illetve tevékenység:
    – Kristályrácstípusok
    Követő tananyag, illetve tevékenység:
    – Témazáró dolgozat
4. Megelőző tananyag, illetve tevékenység:
    – Keverékek
    Követő tananyag, illetve tevékenység:
    – Kolloid rendszerek
5. Megelőző tananyag, illetve tevékenység:
    – A reakciók lezajlásának feltételei
    Követő tananyag, illetve tevékenység:
    – Megfordítható kémiai folyamatok
6. Megelőző tananyag, illetve tevékenység:
    – Kémiai folyamatok egyensúlya a vizes oldatokban
    Követő tananyag, illetve tevékenység:
    – Sav-bázis reakciók
7. Megelőző tananyag, illetve tevékenység:
    – Vizes oldatok kémhatása, a pH
    Követő tananyag, illetve tevékenység:
    – Sók vizes oldatának kémhatása
8. Megelőző tananyag, illetve tevékenység:
    – Elektrolízis mennyiségi viszonyai
    Követő tananyag, illetve tevékenység:
    – Elektrokémia összefoglalás
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Modulkapcsolódási pontok

kémia 9.

Tágabb környezetben:
– Tantervi kapcsolódások:
Kémia, 9. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
        Környezeti nevelés – Környezettudatos gondolkodás  alakítá-  
sa, fejlesztése, a környezettel kapcsolatos állampolgári                                          
kötelességek vállalása, gyakorlása
Énkép, önismeret – A tanulók szemléletének formálása; problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése
Információs és kommunikációs kultúra: vizuális információhordozók által közvetített tudás értelmezése
Anyanyelv – Szövegértelmező olvasás
Szűkebb környezetben:
Kémia – Ábrák, grafikonok, függvények értelmezése
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a kémia tantárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
– A szociális, életviteli és környezeti kompetencia: nyitottság és
kíváncsiság a sajáttól eltérő világok iránt
– Magyar nyelv és irodalom: Stílusrétegek – A tudományos és az
ismeretterjesztő stílus eszközei
         Mondatszórend

A képességfejlesztés
fókuszai

– Ábrák, képek, diagramok, grafikonok megértése, értelmezése
– Kémiai modellek átkódolása más modellbe
– Információ kiválasztása írott szövegből
– Különböző információk összekapcsolása
– Összefüggések megfigyelése, megfogalmazása
– Kérdések megfogalmazása

tanári útmutató
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A kémia tankönyv szövegeinek olvasása a 9. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat,
amelyekre fel kel készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek
a szöveget, az ábrákat, a függvényeket, a grafikonokat és a képeket együttesen értelmezni. Ugyanis
a PISA 2000 felmérés tanulságai szerint fontos és mindeddig elhanyagolt területe a magyar természettudományos tanításnak a grafikonok, függvények, azaz a vizuális információhordozók értelmezése,
elemzése. A nem folyamatos szövegekhez kapcsolódó feladatokban nagy teljesítménybeli különbségek
mutatkoztak, az eredményekben nagyfokú egyenlőtlenség volt megfigyelhető.
A modulok tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési
céllal. Vagyis a szaktanári gondolkodást nem kell háttérbe szorítani, csak ezen az órán a szöveg és kép
alapú tudásközvetítő eszköz használata válik hangsúlyossá. Az alábbi nyolc modul segíti a tájékozódást
a valóságos viszonyokról. Cél, hogy a tanulók képesek legyenek a tapasztalati függvények összetartozó értékeinek leolvasására, grafikonokról és egyéb ábrákról információk értelmezésére.
Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történhet más-más munkaformában. A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk
a felkínált feladatok közül, akik a vizuális információhordozók értelmezésének valamelyikében már
gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott feladat megoldására. A munkaformák
megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont, szocializációs szempontból
kedvező hatású a heterogén párok szervezése. Ha sikerül a kooperatív tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Az erősen lemaradók a szövegalkotási feladatokat tanári irányítással kis csoportban is megoldhatják. A szövegértelmezési kudarc okozta szorongások leküzdése érdekében adjunk lehetőséget a tévedésre, ösztönözzük őket kérdésfeltevésre.
A szövegfeldolgozás és a képolvasás komplexitása pedig a közös megbeszélést indokolja. A beszélgetés
az érzelmi ráhangolódás eszköze is lehet az óra jelzett szakaszaiban.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a fejlesztési munkában elért eredményt, a sikert vagy a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges:
– minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése;
– önértékelés az önálló munka ellenőrzésével.
Az értékelés alapelvei:
– A diák a megoldása során a megfelelő gondolatmenetet követte-e, megértette-e azt az elvet, amely
célként szerepelt;
– Milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok
Ellenőrző feladatlapok megoldókulccsal
– Magyar értelmező kéziszótár [szerk. Juhász József et al.]. – Bp. Akadémiai Kiadó, 2003. (CD-ROM)
– Magyar értelmező kéziszótár [szerk. Pusztai Ferenc]. – Bp. Akadémiai Kiadó, 2003.
– Idegen szavak és kifejezések szótára [szerk. Bakos Ferenc]. – Bp. Akadémiai Kiadó, 2002.

Az ábra és az atom
gömb alakjának azonosítása

A térbeliség érzékelése: az
atomi pálya alakjának megértése

Az atommodellek ismerete:
– a szöveg alapján adandó
válasz
– az atommodellek
fejlődéstörténete már ismert tényként kezelendő

Információ kiválasztása
A szövegben szereplő
adatok közötti kapcsolatok megértése

III. A szöveg és az ábra együttes értelmezése

A megfelelő információk
kikeresése a szövegből

Áttekintő olvasás

A szöveg alapján azonosítani az
ábra elemeit

II. Ábra-kiegészítés

Az atom elektronszerkezete
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

AZ 1. MODUL VÁZLATA

Munkaforma megválasztásával

Munkaforma megválasztásával

Önálló feladatmegoldás

Néma olvasás
egyéni tempóban,
szövegelemzés
megadott szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

önálló vagy
páros munka

frontális vagy
egyéni

egyéni

egyéni

Munkaformák

feladat
megoldása
írásban

közös
megbeszélés

megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 3–4.
feladata

A munkalap 2.
feladata

A munkalap 1.
feladata

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Lényegkiemelés;
A szövegben szereplő
adatok közötti kapcsolatok megértése

Az ábra alapos megfigyelése és elemeinek
értelmezése

Az ábrán szereplő információk
leolvasása
Mértékegység ismerete

Kiemelt készségek,
képességek

A szövegben megtalálható
direkt információ, megállapítás
azonosítása, megkeresése

Lépések, tevékenységek

Önálló feladatmegoldás

Önálló feladatmegoldás

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni

egyéni munka

Munkaformák

Közös
megbeszélés

feladat
megoldása
írásban

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 9–10.
feladata

A munkalap 5–8.
feladata

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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Az 1. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Az atom elektronszerkezete
Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása
A szöveg globális megértése
Feladat:
Ábrakiegészítés: a szöveg alapján  kell azonosítani az ábra alkotórészeit.
Feladat:
A térbeliség (két- és háromdimenzió)
érzékelése: az atompálya alakja
Feladatok:
Az atommodellek – a kvantummechanikai és
azt megelőzők – ismerete
Feladatok:
A szövegben szereplő direkt információ, megállapítás megkeresése és megértése
Feladatok:
Az ábráról leolvasható információk azonosítása, ismerete
Ellenőrzés

– Néma olvasás

– Az ábra hiányzó elemeinek beillesztése megadott információk alapján
– A diákok a verbális és a vizuális információkat integrálják: kör alakú
atompálya látható a munkalapon, de az
atom gömb alakú.
– Információ visszakeresése
– Már tanult ismeretanyag mozgósítása
– Információt választanak ki.
– Adatok közötti összefüggések alapján válaszolnak a feladat kérdéseire.
– A szöveg megértésének érdekében az ábra
minden alkotórészének ismerete
Ellenőrzik megoldásukat, a hibákat javítják.

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

Összehasonlítják a megoldásukat a tanár által
bemutatott helyes megoldással, ahol szükséges,
javítanak.

Tájékozódás a
grafikonon. Jelölések
megfejtése

A grafikon tengelyeinek
jelölése

Önálló munka

Önálló munka

Önálló olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

A d-mezőbeli elemeket érintő
feladatok megoldása

Különböző információhordozók
összekapcsolása

IV. Az információhordozók együttes értelmezése
Munkaforma megválasztásával

III. A vizuális információhordozó alapján válaszadás adott kérdésekre

Tájékozódás a szövegben

Áttekintő olvasás;
Különböző információhordozók
értelmezése

A szöveg értelmezése segítségként szolgál a grafikon
értelmezésében

II. A szöveg értelmezése

Az atomok ionizációs
energiája
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

A 2. MODUL VÁZLATA

páros vagy
önálló munka

egyéni

egyéni

egyéni

Munkaformák

megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 9–10.
.feladata

A munkalap 3.
feladata

A munkalap 1–2.
feladata

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
2. Kémiai kaleidoszkop 
29

30

szövegértés-szövegalkotás „b”

kémia 9.

A 2. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Az atomok ionizációs energiája
Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása
Feladatok:
A munkalap 1–2. feladatának megoldása
Feladat:
Tengelyek (jelölésének) értelmezése
Feladatok:
A grafikon adatainak, elemeinek leolvasása,
értelmezése
Feladatok:
A szöveg és a grafikon együttes értelmezése:
a d-mezőbeli elemeket érintő feladatok
Ellenőrzés:
Differenciálási lehetőség:
A csoport felkészültségi szintjétől függően
különböző munkaformákkal: önálló, páros
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető
önellenőrzéssel, kivetített tanári példányról
vagy frontálisan

Néma olvasás
– Írásban feladatot oldanak meg; a szöveg
alapján kiegészítik a feladat hiányos megállapításait.
– A grafikon értelmezésének alapja, hogy a
tengelyek jelölését ismerjék, megértsék.
– Kérdésekre válaszolnak a grafikon adatai
alapján.
– Kérdésekre válaszolnak a grafikon és a
szöveg alapján.
Ellenőrzik megoldásukat, a hibákat javítják

Összehasonlítják a megoldásukat a tanár által
bemutatott helyes megoldással, ahol szükséges,
javítanak.

Tájékozódás az ábrán;
Jelölések megfejtése

Az ábra jelöléseinek meghatározása, értelmezése,
azonosítása

Önálló munka

Munkaforma megválasztásában

Önálló olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Az ábra elemeinek, adatainak
leolvasása

Tájékozódás az ábrán

Munkaforma megválasztásában

III. A vizuális információhordozó alapján válaszadás adott kérdésekre

Fogalommagyarázat;
Szótár- vagy lexikonhasználat lehetősége

Áttekintő olvasás;
Különböző információhordozók
értelmezése

Fogalomdefiníciók a
szöveg értelmezéseként;
Szókincsbővítés, a szövegalkotás egyik formája

II. A szöveg értelmezése

Elektronegativitás és
elsőrendű kötések
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

A 3. MODUL VÁZLATA

páros vagy
önálló

egyéni munka

egyéni vagy
páros

egyéni munka

Munkaformák

megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 3–7.
feladata

A munkalap 2.
feladata

A munkalap 1.
feladata
Idegen szavak és kifejezések szótára vagy
a Magyar értelmező
kéziszótár

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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A 3. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Elektronegativitás és elsőrendű kötések
Összefoglaló tanóra anyagaként alkalmazható
ez a 15 perces modul.
Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása

– Néma olvasás

Feladat:
A munkalap 1. feladatának megoldása:
fogalommeghatározások

– Önálló jelentésadással vagy lexikonhasználattal

Feladat:
Az ábra jelöléseinek azonosítása; A jelölések
ismerete

– Az ábra értelmezésének alapja, hogy a
jelöléseket ismerjék, megértsék.

Feladatok:
Az ábra információinak, elemeinek leolvasása,
értelmezése

– Kérdésekre válaszolnak a grafikon adatai
alapján.
– Írásban feladatot oldanak meg.

Ellenőrzés

Ellenőrzik megoldásukat, a hibákat javítják

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

Összehasonlítják a megoldásukat a tanár által
bemutatott helyes megoldással, ahol szükséges,
javítanak.

A megértést szolgálja
e feladat

A fogalmak tisztázásához
kapcsolódó feladat megoldása

Önálló munka

Önálló munka

Önálló olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Az ábra jelöléseinek, elemeinek, adatainak leolvasása

Tájékozódás az ábrában

Önálló munka

III. A vizuális információhordozó alapján válaszadás adott kérdésekre

Fogalommagyarázat;
Szótár- vagy lexikonhasználat lehetősége

Áttekintő olvasás;
Különböző információhordozók
értelmezése

Fogalommeghatározás a
szöveg értelmezéseként;
Szókincsbővítés, a szövegalkotás egyik formája

II. A szöveg értelmezése

Oldhatóság és
hőmérsékletfüggése
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

A 4. MODUL VÁZLATA

egyéni munka

egyéni

egyéni

egyéni

Munkaformák

megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 4–7.
feladata

A munkalap 3.
feladata

A munkalap 1–2. feladata Idegen szavak
és kifejezések szótára
vagy a Magyar
értelmező kéziszótár

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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A szövegben közvetlenül megtalálható
adatok,  elemek azonosítása

Szövegalkotás minta
alapján

A halmazállapotok felismerése; A kiválasztott elemek
grafikonon való értelmezése

Igaz–hamis állítások; Reprodukció: igaz állítások megfogalmazása

IV. Az információhordozók együttes értelmezése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Munkaforma megválasztásában

Munkaforma megválasztásában

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

páros vagy
önálló

páros vagy
önálló

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 11–12.
feladata

A munkalap 8–10.
feladata

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A 4. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Oldhatóság és hőmérsékletfüggése
Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása
Feladatok:
A munkalap 1–2. feladatának megoldása:
fogalommeghatározás
és -magyarázat

– Néma olvasás
– Írásban feladatot oldanak meg. Szótárvagy lexikonhasználat lehetséges.

Feladat:
A telített oldat fogalmának tisztázása feladatmegoldással

– Megerősítés: az oldhatóság megértését
szolgáló feladat megoldása.

Feladatok:
Az ábra jelöléseinek, elemeinek leolvasása,
értelmezése

– Kérdésekre válaszolnak az ábra adatai
alapján.

Feladatok:
A szöveg és a grafikon együttes értelmezése:
a halmazállapotra vonatkozó feladatok megoldása; A különböző halmazállapotú anyagok
viselkedése; A megállapítások grafikonon való
értelmezése
Feladatok:
Igaz–hamis állítások; A minta alapján további
igaz állítások alkotása
Ellenőrzés

– Kérdésekre válaszolnak a grafikon és
a szöveg alapján.
– Írásban feladatot oldanak meg.

– A grafikon leolvasása alapján alkotnak igaz
állításokat.
Ellenőrzik megoldásukat, a hibákat javítják.

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

Összehasonlítják a megoldásukat a tanár által
bemutatott helyes megoldással, ahol szükséges,
javítanak.

Kiemelt készségek,
képességek

A szöveg egy elemének
(kiindulási anyag)
azonosítása az ábra
egy elemével (reagens);
Tájékozódás az ábrán;
Fogalommagyarázat

Áttekintő olvasás;
Különböző információhordozók
értelmezése

Önálló munka

Önálló olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

A szöveg és az ábra
információinak azonosítása

Tájékozódás az ábrán;
Jelölések megfejtése; Hiányos ábra
kiegészítése

A reakcióhő jelölése az ábrán

A függvény jelöléseinek meghatározása, értelmezése, azonosítása; Az ábra kiegészítése

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 4–5.
feladata

A munkalap 3.
feladata

A munkalap 1–2.
feladata

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

szövegértés-szövegalkotás „b”

Önálló munka

Önálló munka

III. A vizuális információhordozó alapján válaszadás adott kérdésekre

Fogalommeghatározások a
szöveg értelmezéseként; Megadott válaszok közül választandó ki a helyes megoldás.

II. A szöveg értelmezése

A katalizátor
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

A 5. MODUL VÁZLATA
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Tájékozódás az ábrán

Irányított szövegalkotás

Az ábra alapján a reakciók
leírása – megadott fogalmak
felhasználásával

Kiemelt készségek,
képességek

Az ábra elemeinek, adatainak
leolvasása; Az aktiválási energia jelölése

Lépések, tevékenységek

Munkaforma megválasztásában

Munkaforma megválasztásában

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

önálló vagy
páros munka

páros vagy
önálló

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 8.
feladata

A munkalap 6–7.
feladata

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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az 5. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
A katalizátor
Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása
Feladatok:
Fogalommeghatározások a szöveg
értelmezéseként
Feladatok:
A szöveg és az ábra információinak azonosítása:  a reakcióhő jelölése az ábrán; ábra
kiegészítése;  az aktiválási energia jelölése
Az ábra jelöléseinek azonosítása; A jelölések
ismerete
Az ábra információinak, elemeinek leolvasása,
értelmezése
Feladat:
Szövegalkotás: az ábra alapján a reakciók
leírása, megszövegezése – megadott kifejezések segítségével
Ellenőrzés

– Néma olvasás
– A további feladatok ezen fogalmak ismeretére támaszkodnak, vagyis a megértésük szükséges.
– Az ábra értelmezésének alapja, hogy a
jelöléseket ismerjék, a függvényt pedig
megértsék.
– Kérdésekre válaszolnak a függvény adatai
alapján.

– Írásban feladatot oldanak meg; Szövegalkotás.
Ellenőrzik megoldásukat, a hibákat javítják.

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

Összehasonlítják a megoldásukat a tanár által
bemutatott helyes megoldással, ahol szükséges,
javítanak.

Áttekintő olvasás;
Különböző információhordozók
értelmezése

Áttekintő olvasás: globális
megértés

Tájékozódás az ábrán

Fogalommagyarázat;
Szótár- vagy lexikonhasználat lehetősége

Az ábra részfolyamatainak
felismerése

Fogalom-meghatározás
a szöveg értelmezéséhez;
Szókincsbővítés, a szövegalkotás egyik formája

II. Az ábra értelmezése

Önálló véleményalkotás
Mások gondolatmenetének megértése

A fényképezés
Ráhangolódás; Háttérismeretre kérdező feladat:
fényképezési technikák, eljárások ismeretére irányuló kérdés
megfogalmazása

I. A szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

A 6. MODUL VÁZLATA

Munkaforma megválasztásában

Önálló munka

Önálló olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
páros munka

egyéni

egyéni

önálló és frontális

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 2. feladata,  Idegen szavak
és kifejezések szótára
vagy a Magyar
értelmező kéziszótár

A munkalap 1.
feladata

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Tájékozódás az ábrában

Önálló munka

A megértést erősíti e
feladat

Szövegalkotás minta
alapján; Reprodukció

Egy fekete-fehér kép (gomba)
negatív képének kiválasztása a
szöveg és az ábra értelmezése
alapján

Egy fekete-fehér kép (hóember) negatív képének leírása

Önálló munka

Munkaforma megválasztásában

III. A vizuális információhordozó alapján válaszadás adott kérdésekre

Az ábra jelöléseinek, elemeinek, adatainak leolvasása,
értelmezése

III. A vizuális információhordozó alapján válaszadás adott kérdésekre

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

egyéni

páros vagy
önálló

egyéni munka

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 8.
feladata

A munkalap 7. feladata

A munkalap 3–6.
feladata

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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a 6. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
A fényképezés
Feladat:
A ráhangolás érdekében fényképezési technikákra, eljárásokra irányuló kérdés – milyen
fényképezési technikákat, eljárásokat ismernek?
Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása
Feladatok:
A munkalap 1-2. feladatának megoldása – az
ábrán szereplő kifejezések megértése, fogalommeghatározás és -magyarázat
Feladatok:
Az ábra jelöléseinek, elemeinek leolvasása,
értelmezése
Feladat:
A szöveg és az ábra együttes értelmezése
alapján egy fekete-fehér, gombát ábrázoló kép
negatív képének kiválasztása 2 variáció közül
Feladat:
Szövegalkotás, reprodukció – egy hóembert
ábrázoló, fekete-fehér kép negatív képének
leírása, megszövegezése
Ellenőrzés:

– Önálló véleménynyilvánítás

– Néma olvasás
– Írásban feladatot oldanak meg. Szótárvagy lexikonhasználat lehetséges.  

– Kérdésekre válaszolnak az ábra adatai
alapján.
– Írásban feladatot oldanak meg.
– Választaniuk kell a két kép közül – a szöveg és az ábra értelmezése és megértése
után.
– Szövegalkotás

Ellenőrzik megoldásukat, a  hibákat javítják.

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

Összehasonlítják a megoldásukat a tanár
által bemutatott helyes megoldással, ahol
szükséges, javítanak.

Áttekintő olvasás;
Különböző információhordozók
értelmezése

Az indikátorok színátcsapási tartományainak
megértését szolgálja
e feladat

Fogalommeghatározás

A szöveg direkt elemeinek, információinak
azonosítása

Átvezető kérdés az ábra
értelmezéséhez

A kémhatások felsorolása

Az indikátor fogalmának meghatározása a szöveg alapján

A vegyületek sav-bázis tulajdonságára irányuló kérdés

Az indikátorok színváltozásának okait felderítő
kérdés megválaszolása

II. A szöveg teljes értelmezése

Az indikátorok színátcsapása
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

A 7. MODUL VÁZLATA

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

egyéni

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 4.
feladata

A munkalap 3.
feladata

A munkalap 2.
feladata

A munkalap 1.
feladata

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

szövegértés-szövegalkotás „b”

Önálló munka

Önálló munka

Önálló munka

Önálló munka

Önálló olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei
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Kiemelt készségek,
képességek

Tájékozódás az ábrában;
Minden kérdés megválaszolható az ábra
tanulmányozása alapján.

Az ábrán látható adatok,
információk alapján
megfogalmazott állítás igaz vagy hamis
voltának eldöntése

Az ábra jelöléseinek, elemeinek, adatainak leolvasása

Az egyes indikátorokról igazhamis állítások alkotása minta
alapján; Mondatalkotás

Önálló munka

Munkaforma megválasztásában

III. A vizuális információhordozó alapján válaszadás adott kérdésekre

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni

egyéni vagy
páros

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 7–8.
feladata

A munkalap 5–6.
feladata

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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a 7. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Az indikátorok színátcsapása
Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása

– Néma olvasás

Feladatok:
A munkalap 1–2. feladatának megoldása – a kémhatások jelentősége, fogalommeghatározás

– Írásban oldanak meg önállóan feladatot.

Feladatok:
A szöveg direkt megállapításaira vonatkozó
kérdések az ábra információinak leolvasását
szolgálják.

– Az indikátorok színváltozásának megértését szolgáló feladatok megoldása

Feladatok:
A megállapítások ábrán való megértése; Az
ábra jelöléseinek, elemeinek leolvasása,
értelmezése
Feladat:
Az ábra alapján a fenolftaleinről megfogalmazott állítás igaz, illetve hamis voltának
eldöntése; További igaz állítások alkotása
Ellenőrzés

– Kérdésekre válaszolnak az ábra adatai
alapján.
– Írásban feladatot oldanak meg.
– Mondatalkotás modell alapján: igaz állítások írása
Ellenőrzik megoldásukat, a hibákat javítják.

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

Összehasonlítják a megoldásukat a tanár
által bemutatott helyes megoldással, ahol
szükséges, javítanak.

Áttekintő olvasás;
Különböző információhordozók
értelmezése

Önálló olvasás
egyéni tempóban

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Tájékozódás az ábrán a
szöveg alapján

Önálló munka

egyéni

egyéni

Munkaformák

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Fogalommagyarázat;
Szótár- vagy lexikonhasználat lehetősége

A szövegbeli információk azonosítása az
ábrán látottakkal

Információkeresés és
-azonosítás

Fogalom-definiálás a szöveg
értelmezéséhez

A szöveg alapján a vas korrózióját gyorsító tényezők
felsorolása, és az ábrán látható
tényező azonosítása

A szöveg direkt és indirekt információira, tényeire
vonatkozó kérdések

Önálló munka

Önálló munka

Munkaforma megválasztásával

egyéni

egyéni

egyéni  vagy
páros munka

közös
megbeszélés

megbeszélés

közös
megbeszélés

III. A verbális és a vizuális információhordozók együttes értelmezése alapján válaszadás adott kérdésekre

Az ábra elemeinek, részfolyamatainak felismerése

II. Az ábra kiegészítése, majd az értelmezése a szöveg alapján

A vas korróziója
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

A 8. MODUL VÁZLATA

A munkalap 5–8.
feladata

A munkalap 3–4.
feladata

A munkalap 2.
feladata
Idegen szavak és kifejezések szótára vagy
a Magyar értelmező
kéziszótár

A munkalap 1.
feladata

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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a 8. modul FELDOLGOZÁSának MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
A vas korróziója
Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása

– Néma olvasás

Feladat:
A munkalap 1. feladatának megoldása – ábrakiegészítés a szöveg alapján

– Írásban feladatot oldanak meg

Feladat:
A szöveg kulcsszavának megértését
szolgáló fogalommagyarázat; lexikon- vagy
szótárhasználat segítségével is lehetséges.

– Önálló szövegalkotás vagy lexikonhasználat gyakorlása

Feladatok:
A szöveg és az ábra együttes értelmezése alapján a vas korrózióját gyorsító tényezők felsorakoztatása, azonosítása

– A kulcsfogalom megértése szempontjából
fontos feladatokat oldanak meg.

Feladatok:
A szövegben szereplő szakkifejezések (katód,
anód, redukció, oxidáció) ismeretét szorgalmazó feladatok
Ellenőrzés

– Szakkifejezések alkalmazása

Ellenőrzik megoldásukat, a  hibákat javítják.

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

Összehasonlítják a megoldásukat a tanár
által bemutatott helyes megoldással, ahol
szükséges, javítanak.

tanári útmutató
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KÉMIAI KALEIDOSZKÓP
1. MUNKALAP
Az elektron megtalálási valószínűsége
az atomban
A kvantummechanikai atommodell nem az
elektron atomban elfoglalt aktuális helyére
keres felvilágosítást, mint az ezt megelőző
atommodellek, hanem az elektron megtalálási
valószínűségére. A számítások azt mutatják,
hogy az elektron a mag közelében többet fordul elő, mint a magtól távol, ami a mag vonzó
hatásának eredménye. Az atomnak azonban
nincs határozott körvonala, ezért az elektron
atomi pályájának azt a térrészt nevezzük, ahol
az elektron 90%-os valószínűséggel fordul elő.

d
b
a
c

1. Jelölje az ábrán, a megfelelő helyen az alábbi fogalmak betűjelét!
a) az atompálya határa
b) itt fordul elő a legnagyobb valószínűséggel az elektron
c) maximális valószínűség
d) atommag
2. Milyen alakú az ábrázolt atompálya a térben?
gömb alakú
3. Milyen atommodellről van szó a szövegben?
kvantummechanikai atommodellről
4. A szöveg szerint mi a szemléletbeli különbség a kvantummechanikai atommodell és az azt megelőzők
között?
Nem az elektron atomban elfoglalt aktuális helyére keres felvilágosítást, hanem az elektron megtalálási
valószínűségére.
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5. Mit jelent az a szövegből idézett állítás, hogy egy térrészben az elektron megtalálási valószínűsége
nagy?
Azt jelenti, hogy abban a térrészben az elektron sokszor fordul elő.
6. A szöveg szerint hol a legnagyobb az elektron megtalálási valószínűsége az atomban? Miért?
Az atommag közelében a legnagyobb – a mag vonzó hatása miatt.
7. Határozza meg az elektron atomi pályájának fogalmát az olvasott szöveg alapján!
Az a térrész, ahol az elektron 90%-os valószínűséggel fordul elő.
8. Az ábra tanulmányozása alapján  mekkora az elektron megtalálási valószínűsége az atommagtól
nagy távolságban?
nagyon kicsi, megközelítőleg 0
9. Mekkora az elektron megtalálási valószínűsége az atommagban?
0 (nulla)
10. Atomi méretekben milyen hosszúság-mértékegységet szokás használni?
(Az ábrán is ez látható.)

tanári útmutató
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2. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd tanulmányozza a hozzá kapcsolódó függvényt!

Az atomok ionizációs energiája
A periódusokban jobbra haladva egyre nő a
rendszám, így nő az atommag töltése. Ezáltal
nő az elektronhéjakra gyakorolt vonzó hatás,
s mivel az ugyanabba a periódusba tartozó elemek atomjaiban ugyanannyi a héjak száma, az
atomsugár is csökken. Ezzel egyidejűleg
várhatóan egyre nehezebb leszakítani elektront
az atomról, azaz elvileg nő az ionizációs energia.
Egy-egy perióduson belül valóban az a tendencia, hogy nő az ionizációs energia. Az újabb peri-

ódus kezdetén az ionizációs energia értékében
nagy csökkenés mutatkozik, majd utána ismét
indul a növekedés. Az ugyanazon periódusba
tartozó d-mezőbeli elemek ionizációs energiája
csak kis mértékben különbözik egymástól. Ennek oka, hogy ezeknél az elemeknél az újabb
elektronok a legkülső alatti héjra kerülnek, vagyis
a legkülső héj elektronszerkezete általában nem
változik.

Az atomok első ionizációs energiája a rendszám függvényében

A fenti szöveg és ábra alapos tanulmányozása után oldja meg a következő feladatokat!

1. A szöveg alapján egy perióduson belül haladva hogyan változnak az alábbi mennyiségek?
Használja a nő, csökken, változatlan szavakat magyarázatához!
rendszám

nő

elektronhéjak száma

változatlan

atomsugár

csökken

atommag töltése

nő

ionizációs energia

nő

elektronhéjakra gyakorolt vonzó hatás

nő
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2. Mi történik az ionizációs energiával egy új periódus kezdetén?
Nagymértékben csökken.
3. Mit ábrázolunk a grafikon két tengelyén?
E = energia, Z= rendszám
4. A szöveg és az ábra alapján állapítsa meg, hogy mely elemeknél kezdődnek új periódusok!
H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
5. Sorolja fel a 2. periódus elemeit!
Li, Be, B, C, N, O, F, Ne
6. Mely elemek zárják le az első öt periódust?
He, Ne, Ar, Kr, Xe
7. Melyik elemnek a legnagyobb az ionizációs energiája?
He = hélium
8. Melyiknek a legkisebb az ionizációs energiája?
Fr = francium
9. Indokolja meg az olvasott szöveg alapján, hogy miért csak kis mértékben különbözik egymástól
a d-mezőbeli elemek ionizációs energiája?
A legkülső héj elektronszerkezete ezen elemeknél általában változatlan; az újabb elektronok a legkülső alatti
héjra kerülnek.
10. Nevezzen meg d-mezőbeli elemeket az ábráról!
Sc, Y

tanári útmutató
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3. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd tanulmányozza a szöveghez kapcsolódó ábrát!

Az elsőrendű kötések
és az alkotóelemek
elektronnegativitásának viszonya
Ha a kötést létesítő két elem elektronegativitásának különbségét (ΔEN) az elektronegativitásösszeg (ΣEN) függvényében ábrázoljuk, akkor
a különböző elsőrendű kötéseket egy képzeletbeli háromszög csúcsainak közelébe eső pontok
képviselik, ahogy az az alábbi ábrán látható.

1. Határozza meg a következő fogalmakat! A meghatározáshoz használhatja az Idegen szavak és
kifejezések szótárát vagy a Magyar értelmező kéziszótárt!
ionkötés (vegy) kémiai kötéstípus, amelynek létrejöttekor az egyesülő atomok egyike elektront
ad át a másiknak, s az így keletkező pozitív és negatív ion közötti elektrosztatikus vonzás az
ionmolekulát összetartja –azon kémiai kötés, ahol az összetartó erő az ionok közötti elektrosztatikus vonzóerő
kovalens kötés (vegy) olyan elektronok által létrehozott kémiai kötés, amelyek egyidejűleg az
összekapcsolt atomok mindegyikéhez tartoznak - azon kémiai kötés, ahol a vegyületet alkotó
atomok elektronjai megoszlanak az atomok között, és az elektronok egyszerre több atommaggal
vannak elektrosztatikus kölcsönhatásban
fémes kötés (vegy) azon kémiai kötés, ahol az elektronok nagyon sok atom erőterében mozognak nagyon sok atommaggal egyidejű kölcsönhatásban
2. Mit jelentenek a grafikonon szereplő alábbi jelölések?

Δ
Σ
	EN 		
Fr
Fr+ 		
	F		
	F-		

különbség
összeg
elektronegativitás
francium atom
francium-ion
fluor atom
fluorid-ion

3. Mekkora az elektronegativitás-különbség maximuma, és ez melyik vegyület esetében számítható a grafikon alapján?
3,3 a FrF (francium-fluorid)-nál
4. Mekkora az elektronegativitás-különbség minimuma, és milyen példát lát erre az ábrán?
0 (nulla). Fr--Fr és F-F
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5. A tanulmányozott grafikon alapján milyen kötés alakul ki a francium-fluoridban?
ionkötés
6. Mi jellemző a kovalens kötést kialakító atomok elektronegativitására?
Az atomok elektronegativitásának összege nagy, különbsége kicsi.
7.  Ha két atom elektronegativitásának összege és különbsége is kicsi, akkor várhatóan milyen
kötést alakítanak ki a grafikon alapján?
fémes kötést

tanári útmutató
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4. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen a szöveget, és tanulmányozza alaposan a függvényt!

Az oldhatóság és
hőmérséklet-függése
Az oldás során azt tapasztaljuk, hogy még jól
oldódó anyagok esetében sem tehetünk korlátlanul oldandó anyagot az oldószerhez, ha
homogén elegyet akarunk létrehozni. Azt
az oldatot, amelyik már nem képes többet
feloldani az oldott anyagból, telített oldatnak
nevezzük. Ennek a töménysége az oldhatóság,
leggyakrabban az x g oldott anyag/100g oldószer egységben vagy tömegszázalékban adjuk
meg. A szilárd anyagok oldhatósága vízben
a hőmérséklet növekedésével együtt nő, a gázoké pedig csökken. Ezt mutatja be néhány
példán keresztül a mellékelt grafikon is.

Oldja meg az alábbi feladatokat a fenti szöveg és grafikon alapján!
1. Mit nevezünk homogén elegynek? A fogalom meghatározásához használhatja az Idegen szavak és
kifejezések szótárát vagy a Magyar értelmező kéziszótárt!
homogén elegy (vegy): elegy – többkomponensű homogén rendszer; homogén – egyfázisú rendszer; a rendszer tulajdonságai a rendszer minden részében megegyeznek
2. Fejezze be a következő mondatot az olvasott szöveg alapján!
Akkor lesz telített egy oldat, ha már nem képes az oldat többet feloldani az oldott anyagból.
3. Véleménye szerint mi történik, ha egy telített nátrium-klorid-oldathoz (konyhasóoldat) még 5 g
nátrium-kloridot teszünk?
A szilárd konyhasó az edény alján helyezkedik el, tehát nem oldódik fel az oldatban.
4. A grafikon, illetve az olvasott szöveg figyelembevételével egészítse ki a következő állítást!
A töménységet x g oldott anyag/100 g oldószer egységben vagy tömegszázalékban adjuk meg.
5. Milyen oldószer neve szerepel a grafikonon?
víz
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6. Mennyi az oldószer mennyisége?
100 g
7. Mit jelöl a két tengely?
oldhatóság és hőmérséklet
8. Milyen halmazállapotú anyagokról olvasott a szövegben?
Szilárd és gázhalmazállapotú oldott anyagokról – és folyékonyról, a vízről.
9. A hőmérséklet függvényében mi jellemző ezek oldhatóságára?
A szilárd anyagok oldhatósága vízben a hőmérséklet növekedésével együtt nő, a gázoké csökken.
10. Karikázza be a grafikonon szereplő anyagok neve közül annak a betűjelét, amelyik a szöveg
alapján gáz halmazállapotú!
a) kálium-jodid
d) hidrogén-klorid

b) kálium-nitrát

c) ammónia

e) nátrium-klorid

11. Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz-e vagy hamis az olvasott szöveg tartalmára!
100 g 30 °C-os vízben 200 g kálium-jodid feloldható.              H
12. Az előző feladat állításának mintájára írjon öt igaz állítást a grafikon alapján!

tanári útmutató
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5. MUNKALAP
Figyelmesen olvassa el a szöveget!

A katalizátor
A katalizátor olyan anyag, amely meggyorsítja
a reakciót, de a folyamat végén eredeti állapotában visszanyerhetjük. A katalizátor úgy gyorsítja meg a folyamatot, hogy egy kisebb aktiválási
energiájú utat nyit meg, mert az aktivált komplex
energiaszintje alacsonyabb, mintha nem használnánk katalizátort. Ez azonban a kiindulási anyagok és a termékek energiaszintjén nem változtat,
ezért ezek különbsége, a reakcióhő mindkét esetben ugyanannyi.
A szöveg elolvasása után tanulmányozza az
ábrát!

A szöveg és az ábra együttes figyelembevételével oldja meg az alábbi feladatokat!
1. A szövegben milyen szó helyettesíti az ábrán található reagens kifejezést?
kiindulási anyag
2. Mi a szövegben szereplő reakcióhő? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!
a) a reagens és a kiindulási anyag energiaszintjének különbsége
b) a kiindulási anyagok és a termékek energiaszintjének különbsége
c) az aktivált komplex és a termékek energiaszintjének különbsége
3. Jelölje be az ábrán a reakcióhőt! Használja a ↕ jelet!
4. Hány függvénygörbe van az ábrán?
2
5. Milyen mennyiséget ábrázolunk a nyíllal ellátott tengelyen? Egészítse ki az ábrát!
energiát (E)
6. A kiindulási anyagok vagy a termékek energiaszintje a nagyobb az ábrán?
a kiindulási anyagoké (reagenseké)
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7. Piros nyíllal (↕) jelölje be az ábrán az aktiválási energiát katalizátor jelenlétében és kékkel (↕)
a katalizátor nélküli aktiválási energiát!
8. Mi a különbség és a hasonlóság a két reakcióút között, ha egyszer használunk katalizátort, máskor
nem (sebesség, energiaszint, reakcióhő)?
Ha katalizátort használunk, a reakciósebesség megnő, mert az aktivált komplex energiaszintje alacsonyabb, de
a reakcióhő változatlan marad.

tanári útmutató
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6. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget!

A fényképezés
Fényképezés során a filmen az elbomlott ezüstbromidból származó ezüstszemcsék elhelyezkedése alapján rajzolódnak ki a lefényképezett
tárgyak (ennek megfelelően azok a részek lesznek sötétek a negatív képen, amelyek a valóságban világosak, vagyis ahonnan a filmre fény
vetődött). A kép azonban csak akkor marad látható, ha a fényképezéskor el nem bomlott ezüstbromid szemcséket eltüntetjük a filmről, hiszen
különben fény hatására azok is elbomlanak, és az
egész film megfeketedik. A kép rögzítése (fixálása) során a bomlatlan ezüst-bromidot nátriumtioszulfát (fixírsó, Na2S2O3) vizes oldata segítségével távolítjuk el, amely a vízben oldhatatlan
ezüst-bromidot kioldja a filmből:
AgBr + 2 S2O32- = [Ag(S2O3)2]3- + Br
A szöveg elolvasása után tanulmányozza az
alábbi ábrát!

A fekete-fehér negatív film készítésének lépései

Oldja meg a szöveg és az ábra alapján az alábbi feladatokat!
1. Milyen részfolyamatokra bontható a fekete-fehér negatív film készítése?
exponálás, előhívás, rögzítés
2. Magyarázza meg az előző feladat válaszaként használt kifejezéseket! A fogalmak meghatározásához használhatja az Idegen szavak és kifejezések szótárát vagy a Magyar értelmező kéziszótárt!
exponálás, illetve megvilágítás: (fényk) film, lemez megvilágítása
előhívás: (fényk) a fényérzékeny anyagokban a megvilágítás után a kép információit hordozó
ezüstkiválás. Az ~ során az így kivált ezüstatomok köré nőnek az ezüst kristályok. Ezzel a látens
(rejtett) kép valódi, látható képpé alakul
rögzítés, illetve fixálás: (fényk) fényképnegatívnak vegyszerrel való tartósítása, rögzítése
3. Hogyan jelölik az ábrán az ezüst-bromidot?
teli fehér körökkel
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4. Melyik részfolyamat után nincs már egyáltalán ezüst-bromid a filmen?
rögzítés
5. Mely részfolyamatokban keletkezik ezüst az ezüst-bromidból?
exponálás, előhívás
6. Melyik részfolyamat után szűnik meg a film fényérzékenysége?
rögzítés
7. Karikázza be az alábbi fotó negatív képének betűjelét!

										

A

B

8. Szövegalkotás. Írja le, hogy milyen lesz az alábbi fekete-fehér hóember negatív képe!  Indokolja
döntését! Rajzot is készíthet segítségképpen.
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7. MUNKALAP
Olvassa el és tanulmányozza kellő figyelemmel az alábbi szöveget és a hozzá kapcsolódó ábrát!

Az indikátorok átcsapása
A savak és bázisok, illetve vizes oldataik többsége színtelen, ezért a kémhatás (pH=7: semleges kémhatás, pH<7: savas kémhatás, pH>7:
lúgos kémhatás) jelzésére ún. indikátorokat
használunk. Az indikátorok sav-bázis tulajdonsággal rendelkező vegyületek, amelyek bizonyos
pH-tartományban protont veszítenek, illetve protont vesznek fel. A sav-bázis átalakulást azonban
a molekula kötésrendszerének átrendeződése is
követi, ami színváltozást eredményez.
A keverékindikátorok a pH-változást folyamatos színváltozással jelzik.

A szöveg és az ábra alapos tanulmányozása után oldja meg az alábbi feladatokat!
1. Sorolja fel a szöveg alapján a kémhatásokat!
Semleges kémhatás: pH=7, savas kémhatás: pH<7, lúgos kémhatás: pH>7
2. Definiálja a szöveg alapján az indikátor fogalmát!
Az indikátor olyan anyag, amelyik színével vagy színváltozásával jelzi az oldat kémhatását.
3. Milyen folyamathoz köthető a vegyületek sav-bázis tulajdonsága?
protonátadás, -felvétel
4. Milyen szerkezeti tulajdonság okozza az indikátorok színváltozását?
a kötésrendszer átalakulása, átrendeződése
5. Melyik indikátorok színátcsapási tartománya egyezik meg az ábrán látottak közül?
metilvörös és metilnarancs
6. Melyik indikátor színe csap át a semleges kémhatású oldatban?
lakmusz

tanári útmutató
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7. Írjon egy igaz állítást a fenolftalein indikátor átcsapásáról a fenti ábra alapján!
Például a fenolftalein indikátor színe a lúgos kémhatású oldatban csap át.
8. Melyik indikátorral nyerhetjük a legtöbb információt az oldat kémhatásáról és miért?
Az oldat kémhatásáról a legtöbb információt a keverékindikátorral nyerhetünk, mert több átcsapási tartománya van.
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8. MUNKALAP
Olvassa el kellő figyelemmel az alábbi szöveget!

A vas korróziója
A fémek korróziója redoxireakció. Szerkezeti
fémeink közül épp az elterjedten használt vasra jellemző, hogy a levegő hatására kialakuló
felületi oxidrétege szivacsos szerkezetű, így nem
védi meg a fémet a rozsdásodástól, azaz a vas
korróziójától.
A vas korróziója csak nedves levegő jelenlétében indul meg, és akkor is a vas felületének
valamilyen egyenetlensége, valamilyen sérülés
vagy kristályrácshiba körül. Itt a fémfelület úgy
viselkedik, mint egy kis galvánelem, amelyiknek
a két pólusa ráadásul érintkezik egymással. A negatív pólusnak (anód) megfelelő fémfelületen vas-

atomok oxidálódnak, hátramaradó elektronjaikat
az oxidáció helyétől nem messze lévő területeken
a fémfelületet borító vékony vízrétegben oldódó
oxigén veszi fel, redukálódik. Ez képviseli ennek
az ún. helyi elemnek a pozitív pólusát (katódját).
A folyamatot az enyhén savas közeg azért
gyorsítja, mert a hidrogénionok a vasat vas(II)ionokig oxidálhatják, amelyek a levegő oxigénje
hatására a vízcseppben oxidálódhatnak tovább.
A vas(III)-ionok alakítják ki a vörösbarna rozsdát, amelynek összetételét általában a FeO(OH)
képlettel adhatjuk meg.

A szöveg és az ábra figyelmes tanulmányozása után oldja meg az alábbi feladatokat!

A vas korróziójának vázlata
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1. Jelölje az ábrán, a megfelelő helyen az alábbi fogalmak betűjelét!
a) vízcsepp
b) fém
c) levegő oxigénje
d) fémfelület sérülése
e) rozsda
2. Magyarázza meg a korrózió fogalmát! A meghatározáshoz használhatja az Idegen szavak és kifejezések szótárát vagy a Magyar értelmező kéziszótárt!
korrózió (lat vegy) egyes, főként fémes anyagok felületének oxidálódás következtében beálló, az
anyag belseje felé haladó rongálódása, kimaródása
3. Milyen tényezők gyorsítják a vas korrózióját?
A sok rácshiba, a felület egyenetlensége és sérülései, savas közeg gyorsítja a vas korrózióját.
4. A gyorsító tényezők közül melyik van jelen az ábrán?
a fémfelület sérülése
5. Milyen színű a Fe3+-ionokat tartalmazó oldat?
vörösbarna
6. Hogy nevezzük a galvánelem negatív és pozitív pólusait?
negatív–anód, pozitív–katód
7. Melyik póluson zajlik oxidáció és melyiken redukció?
anód–oxidáció, katód–redukció
8. Milyen kémiai folyamatot nevezünk oxidációnak és milyet redukciónak?
oxidáció – elektronleadás; redukció – elektronfelvétel

az elektrokémia fejlődése

a környezettudatos
magatartás és életmód
elsajátítására és
kialakítására irányuló
képességfejlesztés

tanári útmutató
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A tanulók legyenek képesek:
– értelmező (interpretáló) szövegértés elsajátítására
– az elsajátított, új ismeretek alkalmazására a már ismert információkkal együtt   
– alkotó (kreatív) szövegértésre; tematikai háló készítésére,
szövegtömörítésre
– környezettudatos döntések hozatalára

Időkeret

1 x 45 perc

Ajánlott korosztály

9. évfolyam (15–16 év)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
– redoxireakciók

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben:

Követő tananyag:
– galvánelemek

Tantervi kapcsolódások:
– Kémia, 9. évfolyam
– Földrajz, 10. évfolyam
– Fizika, 8. évfolyam
– Biológia, 10. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
Anyanyelv – Szövegértelmező olvasás
Információs és kommunikációs kultúra – Könyvtárhasználat, információkeresés módjai, könyvhasználat (szótárak,
lexikonok stb.)
Környezeti nevelés – Környezettudatos gondolkodás alakítása,
fejlesztése; A környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek vállalása, gyakorlása; A környezetvédelem és a környezetszennyezés problematikájának tudatosítása; A szelektív hulladék gyűjtésének aktualitása
Énkép, önismeret – A tanulók szemléletének formálása. Az
egyén szerepének hangsúlyozása;
Problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése
Tanulás – Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak
elsajátíttatása, gyakoroltatása és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a kémia tantárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
– A szociális, életviteli és környezeti kompetencia: nyitottság és
kíváncsiság a sajáttól eltérő világok iránt
– Magyar nyelv és irodalom: Tulajdonnevek (személynevek)
írása és olvasása
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– Szövegen belüli tájékozódás: direkt és indirekt információk
lokalizálása, azonosítása, értelmezése
– A szövegbeli kapcsolatok felismerése
– Az információk funkciójának, összefüggéseinek felfedezése,
megfigyelése, értelmezése és megfogalmazása
– A verbális és a vizuális információk integrálása (a szöveg információinak képi dekódolása)
– Lényegkiemelés – kulcsszavak kiemelésével
– A szöveg egészére vonatkozó tematikai háló készítése (a szöveg
„sűrűsödési pontjai”)
– Állítások logikai értékének meghatározása
– A szókincs fejlesztése, gazdagítása: a szövegből kiemelt
közkeletű, szak-, esetleg idegen szavak jelentésének megadása
szinonimával vagy rövid magyarázattal
– Az önművelés, önfejlesztés (például szókincsbővítés) igényének
alakítása könyvhasználattal
– (például lexikon, szótár, kézikönyv, CD-ROM, internet)
– A magyarázó szövegtípus (ismeretterjesztő szöveg) ok-okozati
viszonyainak felismerése, megértése
– A szövegjelentés feltárása, a szöveg globális megértése

tanári útmutató
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AJÁNLÁS
„Természettudományos eszköztudásnak azt a képességet tekintjük, amelynek segítségével természettudományos
ismeretekből tényeken alapuló következtetéseket vagyunk képesek levonni annak érdekében, hogy megértsük a természetet, és döntéseket hozhassunk a világról és mindazokról a változásokról, amelyeket az emberi tevékenység
a világban okoz.” (PISA 2000)
E modul célja, hogy nagy figyelmet fordítsunk a veszélyes anyagok és készítmények helyes
kezelésének alapelveire, a környezetünkkel kapcsolatos felelős magatartás kialakítására. Hiszen
szükségszerű a környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden területén. Példaként
említendő a szelektív hulladékgyűjtés kérdése, illetve az újrahasznosítható áruk vásárlására való ösztönzés, hiszen így a hulladék mennyisége csökkenthető.  
A mai magyar tanítási gyakorlat a hangsúlyt nagyon erősen az értelmi nevelésre helyezi. Az érzelmi nevelés másodlagos szerepet kap, sok esetben teljesen háttérbe szorul. A környezeti nevelésre
napjainkban nagy hangsúlyt kell fektetni. A környezeti nevelésben az érzelmi és az értelmi nevelés
egyaránt rendkívül fontos és elválaszthatatlan egymástól. Az információátadás másodlagos célja, hogy
a diákok minél jobban megismerjék, megértsék, szeressék és óvják a természetet. Éppen ezért fontos,
hogy a feladatok, amelyeket a környezeti nevelés érdekében végeztetünk a gyerekekkel, érzelmileg is megragadják őket, alakítsák szemléletüket, és lehetőleg bekapcsolódjanak környezetvédelmi
tevékenységekbe. Az érzelmi nevelésnek nagy veszélye, hogy a gyerekeket elfogulttá tehetjük, és indulatokat gerjeszthetünk. A kémia – mint a környezeti nevelés egyik háttere – tárgyilagosságával
segíthet abban, hogy ezek az érzelmek ne rugaszkodjanak el a valóságtól.
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. Azaz ily módon a szövegértési helyzetet
individuális vagy kooperatív 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. A szövegmegértési képesség alacsonyabb
vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a felkínált feladatok közül. Olvasni önállóan kell, a szöveg
megértése, a fogalmak, szakkifejezések tisztázása történik más-más munkaformában. A leglassabban
haladóknak a csoportmunkát javasoljuk tanári irányítással. Fontos kideríteni az adott esetben a sikertelenség okát, és személyre szabott segítséget nyújtani. Ezzel juttathatjuk a tanulót sikerélményhez, és
motiválhatjuk a további tanulásra. Bátran éljünk a dicséret és jutalmazás eszközeivel!

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a fejlesztési munkában elért eredményt, a sikert vagy a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges:
– minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése;
– önértékelés az önálló munka ellenőrzésével;
– mindez növelje a tanulók önismeretét és önbizalmát, erősítse önbecsülését.
Az értékelés alapelvei:
– A diák a megoldása során a megfelelő gondolatmenetet követte-e, megértette-e azt az elvet, amely
célként szerepelt?
– Milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során?
– Pontatlan megfogalmazások miatt ne büntessünk, csak pozitív megerősítést alkalmazzunk!
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TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok
Ellenőrző feladatlapok megoldókulccsal
Magyar Nagylexikon 1–19. kötet – Bp. Magyar Nagylexikon Kiadó, 1993- (CD-ROM)
Természettudományi lexikon 1–7. kötet [főszerk. Erdey-Grúz Tibor ; szerk.biz. Bálint Andor et al.]. - Bp.
Akadémiai Kiadó, 1964(CD-ROM)
Természettudományi kislexikon 1-2. köt. [vez.szerk. Kicsi Sándor ; fel. szerk. Somogyi Béláné]. – 4. kiad., Bp.
Akadémiai Kiadó, 1992.
Természettudományi kisenciklopédia [szakszerk. Walter Gellért et al.]. – 3. kiad. – Bp. Gondolat, 1987.
Magyar értelmező kéziszótár [szerk. Juhász József et al.]. – Bp. Akadémiai Kiadó, 2003. (CD-ROM)
Magyar értelmező kéziszótár [szerk. Pusztai Ferenc]. – Bp. Akadémiai Kiadó, 2003.
Idegen szavak és kifejezések szótára [szerk. Bakos Ferenc]. – Bp. Akadémiai Kiadó, 2002.
A kémia története 1-2. köt. [szerk. Dr. Balázs Lóránt]. – Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Kiemelt készségek,
képességek

Cím és szöveg viszonyára vonatkozó összefüggés megfogalmazása

A cím értelmezése a szöveg
tartalma alapján

A tanulók az előzetes
ismereteikre, olvasmányélményeikre támaszkodva választanak
ki információkat
a szövegegészből.

Meglévő szókincs felelevenítése, új fogalom
megértése lexikon- vagy
szótárhasználattal

A magyarázó (tudományosismeretterjesztő) szövegtípus
– az ismeretterjesztő szöveg
jellemzői

Szókincsfejlesztés
– már ismertnek vélt információk, kifejezések
jelentésének magyarázata,
megfejtése
– a szövegbe ágyazott szakszókincs elsajátítása, a szakkifejezések értelmezése

II. Tájékozódás a szövegben

Áttekintő olvasás

A békacombtól a gombelemig
Áttekintő olvasás: globális
megértés

I. A teljes szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

– Önálló magyarázat
– jelentés megadása (mondatba
foglalással is
lehetséges)

Munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Néma olvasás
egyéni tempóban,
szövegelemzés
megadott szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Önálló, páros

Egyéni vagy
páros

Egyéni és
frontális

Egyéni

Munkaformák

Megbeszélés

Közös
megbeszélés

Közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap 3.
feladata Magyar
nagylexikon vagy
Természettudományi
lexikon.
Idegen szavak és kifejezések szótára vagy
a Magyar értelmező
kéziszótár

A munkalap 2.
feladata

A munkalap 1.
feladata

A munkalap
szövege

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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A szöveg globális megértése szempontjából jelentős fogalmak tisztázása

A szövegstruktúra
felismerése; Tájékozódás
a szövegben; A szöveg
globális értelmezése.
Információk integrálása

A környezetbarát módszer és
a veszélyes hulladék szerepe

Vázlatkészítés: a szöveg tematikai hálójának elkészítése,
a „sűrűsödési pontok” felsorolása

A verbális információk
vizuális dekódolása;
A megértettek alkalmazása

Önálló vélemény,
álláspont megfogalmazása; egy kérdés
vagy probléma több
nézőpontú értékelése,
megvitatása írásban és
szóban

A szöveg alapján modellkészítés – Volta-oszlop sematikus ábrájának kiegészítése

A környezetvédelem és -szenynyezés kérdése, a szelektív
hulladékgyűjtés fontossága,
aktualitása; A már ismert, elsajátított tudásanyag azonosítása,
megerősítése; Napjainkban aktuális kérdés, probléma megvitatása:
a környezettudatos nevelés,
magatartás fejlesztése

III. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Direkt és indirekt információk keresése,
lokalizálása;
Logikai kapcsolatok
feltárása

Állítások igaz vagy hamis
volta
– a szöveg globális
értelmezéséhez megállapítások igazságtartamának eldöntése
– információk integrálása

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Önálló munka

Önálló munka

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Önálló munka

Az elsajátított tudás
alapján az állításokkal kapcsolatos
egyéni döntéshozatal

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni

Egyéni

Önálló vagy
páros munka
tanári irányítással

Egyéni

Önálló

Munkaformák

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Megbeszélés, megoldások összehasonlítása

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A munkalap
9. feladata

A munkalap
8. feladata

A munkalap
7. feladata

A munkalap
5–6. feladata

A munkalap
4. feladata

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A FELDOLGOZÁS MENETE
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása:
Az elektrokémia fejlődése
Ráhangolás:
Milyen szerepet játszik a mindennapi életünkben az elektromos áram?
Frontális munka tanári irányítással

– Háttérismeretre kérdező feladat; Szóbeli
véleményalkotás; Megosztják egymással
véleményeiket.

Feladat:
A munkalap szövegének elolvasása

– Néma olvasás

Feladat:
A szöveg stilisztikai, grammatikai elemzése
A szövegstruktúra feltérképezése

– A tudományos-ismeretterjesztő szöveg jellegzetességeinek felismerése, felvázolása

Feladat:
Szókincsfejlesztés
A kiemelt szavak, kifejezések magyarázata
A szövegben szereplő szakkifejezések meghatározása

– Önálló jelentésadással
– Lexikonhasználat egyéni vagy páros
munkában

Feladat:
A szöveg alapján megfogalmazott állítások
igaz–hamis voltának eldöntése
Állítások igazságtartamának vizsgálata az adott
szöveg alapján
Feladatok:
A környezetbarát módszerek és a veszélyes
hulladék szerepe
A szöveg globális megértése szempontjából
jelentős fogalmak tisztázása
Feladat:
Vázlatkiegészítés – a szöveg tematikai
hálójának elkészítése,
a „sűrűsödési pontok” felsorolása; ha szükséges, tanári irányítással

– Információk visszakeresése és integrálása a
szövegben

– A környezettudatos magatartás elsajátítását
segítő-megerősítő feladatok elvégzése
önállóan

– A szöveg globális megértését szolgáló feladat: lényegkiemelés, kulcsszavak, -fogalmak alapján vázlatkiegészítés. Önállóan
vagy kooperatív módon

72

szövegértés-szövegalkotás „b”

Tanári tevékenység

Feladat:
A szöveg alapján modellkészítés
A verbális információk vizuális dekódolása;
A megértettek alkalmazása
Feladatok:
Kreatív szövegértés
– A környezetvédelem és -szennyezés
kérdése, a szelektív hulladék gyűjtésének
fontossága, aktualitása

kémia 9.

Tanulói tevékenység

– Volta-oszlop sematikus ábrájának
kiegészítése

– Napjainkban aktuális kérdés, probléma
megvitatása
– A kérdés, illetve probléma több nézőpontú
értékelése, megvitatása írásban és szóban

A tanulók kreativitását fejlesztő feladat;
a szöveg globális megértését szolgálja.  
Differenciálási lehetőség:
A csoport felkészültségi szintjétől függően
különböző munkaformákkal – önálló, páros
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.
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AZ ELEKTROKÉMIA FEJLŐDÉSE
1. MUNKALAP
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó fela

A békacombtól a gombelemig
Az elektromos áram mindennapi életünk egyik
legfontosabb segédeszköze. Ezzel világítunk, működtetjük háztartási gépeinket,
számítógépünket, televíziónkat,
videónkat. Áramot használnak
a leginkább környezetbarát
tömegközlekedési eszközök,
a fűtő- és hűtőberendezések, az
életmentő műszerek a kórházakban. Vég nélkül sorolhatnánk
a példákat az elektromos áram
fontosságának és hasznának alátámasztására. Most azonban inkább nézzük át a legfontosabb állomásokat, amelyek az elektromos
áram ilyen széleskörű felhasználhatóságához vezettek!
A 18. század közepén fedezték
fel a statikus elektromosságot, készítették
el a leydeni palackot
és a dörzselektromos
készülékeket. Megpróbálták
ezeket
az ismereteket felhasználni a néhány
rája- és angolnafajnál
megfigyelhető „állati elektromosság”
tanul-mányozásához
is.
Luigi
Galvani
(1737–1798), a bolognai egyetem anatómiaprofesszora tapasztalta
először,
hogy ha a leydeni
palack két pólusát
egy szétboncolt béka
lábához érinti, akkor
az izmai összerándulnak. Még ennél is meglepőbb
eredményre jutott,

amikor a rézhorogra akasztott békacombot vaslemezre helyezve ugyanezt az izomrángást észlelte. Az 1780-as években bebizonyította, hogy
a jelenség kiváltásához kétféle, egymással érintkező
fémre van szükség. Azonban ezt az „állati elektromosság” egyik fajtájának
tartotta, és e téves elképzelése mellett élete végéig
kitartott.
Alessandro Volta (17451827) a paviai egyetem fizikaprofesszoraként
vizsgálta
az elektromos jelenségeket.
Galvani kísérletének tapasztalatait fejlesztette tovább, ő
ismerte fel, hogy a békacomb
egyszerűen helyettesíthető
sóoldattal, mert nem
az„állatielektromosságról” van szó. Felfedezését bizonyítani is tudta, ő készítette az első galván elemet, amelyet róla neveztek el
Volta-oszlopnak,
ami legkönnyebben
kétféle pénzérméből és közéjük helyezett sóoldattal
átitatott bőr- vagy
szövetdarabkákkal
volt
előállítható.
Ahogy ezt Volta
eredeti közleményében olvashatjuk:
„Elhelyezem
az
asztalra
valamelyik
fémlapot, például az
ezüstöt, és erre cinket helyezek, ezen

A Volta-oszlop rajza az eredeti közleménye
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második fémlapra rakom a megnedvesített lemezkék
egyikét, majd egy másik ezüst jön, rögtön utána a cinklemez, amelyre ismét egy nedvesített lemezt teszek…”
Az oszlop kiválóan működött, könnyű volt
előállítani, ezért az akkori tudományos közéletben mindenki reprodukálta. A Volta-oszlop
segítségével végzett első vízbontási kísérlet
publikációja hamarabb jelent meg tudományos
folyóiratban, mint magáé az oszlopé. A jelenség
elméleti vonatkozásait illetően Volta is tévúton
járt, sőt a tudományos világban kivívott tekintélye meg is gátolta egy időre a fejlődést.
Michael Faraday (1791–1867) fogalmazta
meg az 1830-as évek elején az elektrokémia
alaptörvényeit, amelyeket az elektrolízis tanulmányozásakor azóta is Faraday-törvényeknek
neveznek. Ő volt az, aki szorgalmazta az elektrokémia nevezéktanának összeállítását, ekkor
keletkeztek az elektród, elektrolit, anód, katód,
anion, kation szavak is.
Ma már tudjuk, hogy az elektromos áram
előállításához elegendő két különböző fém és
valamilyen elektrolit, ami lehet egyszerű sóoldat,
gyümölcslé, zöldség, sav vagy lúg. A mindennapi
élet egyre nagyobb teljesítményű, de apró elemek létrehozását teszi szükségessé, ami speciális

kémia 9.
fejlesztéseket indított el. Így vált lehetővé, hogy
karórák, számológépek hosszú ideig működjenek
egy-egy kicsi gombelemmel.
Az utóbbi időben azonban az egyszer használható elemeket nem tartjuk korszerűnek, mivel
ezek a bennük található nehézfémek és extrém
tömény oldatok miatt a veszélyeshulladék-hegyeket növelik. Nagyobb az igény a pici akkumulátorok iránt, amelyek több évig képesek
áramot szolgáltatni mobiltelefonjainkhoz, fényképezőgépeinkhez, discmanünkhöz, walkmanünkhöz úgy, hogy lemerülésükkor árammal
regeneráljuk, feltöltjük őket. Ezekben az akkumulátorokban ötvöződik az elektrokémia két
ellentétes irányú folyamata: működés közben
galvánelemként dolgoznak, az árammal való
feltöltés során pedig elektrolizáló cellaként.
Az űrhajózás hihetetlen méretű fejlődését is
a korszerű áramforrások teszik lehetővé, itt napelemekkel töltik fel a kimerült elemeket. Egy-egy
űrszonda aktív élettartamát gyakran az határozza meg, hogy akkumulátorát hányszor lehet
újratölteni.

1. Fogalmazza meg röviden az olvasott szöveg alapján, hogy milyen kapcsolat van a címben
szereplő békacomb és a gombelem között!
az elektromosság
2. Írjon 2-3 bizonyítékot a szöveg alapján arra, hogy ez a szemelvény egy ismeretterjesztő szöveg!
tudósok nevei, kísérletek, dátumok, szakkifejezések, tudományos stílus (összetett mondatok, tárgyilagosság,
szóhasználat, a szöveg megszerkesztettsége: bevezetés, tárgyalás, befejezés…)
3. Szómagyarázat. Határozza meg saját szavaival a szöveg kiemelt fogalmainak jelentését! Ha
szükséges, használjon lexikont vagy szótárt!
környezetbarát  
„állati elektromosság”

pólus
elektrolit

tanári útmutató
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4. Döntse el az olvasott szöveg alapján, hogy az alábbi mondatok igaz avagy hamis megállapításokat tartalmaznak-e!
– Alessandro Volta készítette az első galvánelemet.
I
– Luigi Galvani rájött, hogy a békacomb helyettesíthető sóoldattal.
H
– A Volta-oszlop legegyszerűbb modelljében kétféle pénzérme között sóoldattal átitatott bőrvagy szövetdarabka található.
I
– Alessandro Volta „állati elektromosságnak” vélte a kísérleti eredményeit.  
H
– Az űrszondák akkumulátorait napelemekkel töltik fel.
I
– Alessandro Volta az eredeti kísérletében cink- és ezüstlemezeket használt.
I
5. Milyen környezetbarát módszert alkalmazhatunk eszközeink működtetéséhez a szöveg
szerint?
akkumulátorok, vezetékes áram, napelem
6. Miért veszélyes hulladék az elem és az akkumulátor?
A nehézfémtartalom és a bennük levő extrém tömény oldatok miatt.
7. Az alábbi vázlat az elektromos áram széleskörű felhasználhatóságához vezető út legfontosabb
állomásait tartalmazza. Egészítse ki a vázlatot az olvasott szöveg alapján!
A legfontosabb állomások:
Ø a leydeni palack és a dörzselektromos készülékek (18. század)
Ø Luigi Galvani békacombos kísérlete
Ø Alessandro Volta galváneleme = Volta-oszlop
Ø Michael Faraday elektrokémia alaptörvényei = Faraday-törvény; az elektrokémia nevezéktana
Ø	napjaink áramforrásai: gombelem, akkumulátorok (↔ egyszer használható elemek), napelemek
8. Egészítse ki a Volta-oszlop ábráját Alessandro Volta eredeti közleményében használt fogalmaival!
cink (Zn) ezüst (Ag)

sóoldattal átitatott bőr- vagy szövetdarab

A Volta-oszlop sematikus ábrája
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9. A környezetvédelem és a szelektív ill. veszélyeshulladék-gyűjtés jelentősége napjainkban egyre
növekszik.
Forduljon levélben az iskola vezetéséhez azzal a kéréssel, hogy nyíljon lehetőség veszélyes hulladék (elem, akkumulátor) gyűjtésére vagy szelektív hulladékgyűjtésre az iskola területén!
Indokolja kérését!  
A hivatalos levél formulája:
– megszólítás (az iskola vezetősége)
– problémafelvetés (a veszélyes vagy szelektív hulladék gyűjtése)
– a probléma részletezése (indokok)
– megfelelő szóhasználat, stílus
– elköszönés

