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TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

A kémia tárgya és jelentősége 
 

A kémia tárgyának és a kémia kísérletes 

jellegének ismerete, a kísérletezés 

szabályainak megértése. 

Kémiai kísérletek 

 

A kísérletezés szabályainak megértése. 

Laboratóriumi eszközök, vegyszerek 
 

Jelölések felismerése a csomagolásokon, 

szállítóeszközökön. 

Részecskeszemlélet a kémiában 
 

A részecskeszemlélet elsajátítása 

Elemek, vegyületek 

 

A vegyjelek gyakorlása az eddig megismert 

elemeken, újabb elemek bevezetése. Az 

eddig megismert vegyületek vegyjelekkel 

való felírása, bemutatása 

Molekulák 
 

Molekulamodellek építése. 

Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai A fizikai és a kémiai változások jellemzése, 
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változások 
 

megkülönböztetésük 

 
Kémiai változások (kémiai reakciók) 

 

Egyszerű egyenletek felírása. 

Hőtermelő és hőelnyelő változások 
 

Égés bemutatása. Hőelnyelő változások 

bemutatása 

Az anyagmegmaradás törvénye 
 

Egyszerű számítási feladatok az 

anyagmegmaradás 

Elegyek és összetételük 
 

Elegyek és oldatok összetételének 

értelmezése 

Oldatok 
 

Adott tömegszázalékú vizes oldatok 

készítése 

Keverékek komponenseinek szétválasztása 
 

Keverékek szétválasztásának gyakorlása 

A levegő, mint gázelegy 

 

A levegő térfogatszázalékos összetétele. 
 

Néhány vizes oldat 
 

Édesvíz, tengervíz (sótartalma 
tömegszázalékban 

Szilárd keverékek 
 

Ötvözetek 

Az atom felépítése 
 

A periódusos rendszer szerepének és az 
anyagmennyiség fogalmának a megértése. 

A periódusos rendszer 

 

A vegyértékelektronok száma és a kémiai 
tulajdonságok összefüggése a periódusos 
rendszer 1., 2. és 13–18. (régebben 
főcsoportoknak nevezett) csoportjaiban 

Az anyagmennyiség 
 

Az anyagmennyiség fogalma és 
mértékegysége. Avogadro-állandó 

Egyszerű ionok képződése 
 

Ionos kötés. Ionos vegyületek képletének 
jelentése. 
 

Kovalens kötés 

 

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése az 
atomok közötti közös kötő elektronpár 
létrehozásával 

Fémes kötés  
 

Fémek és nemfémek megkülönböztetése 
tulajdonságaik alapján. Fémek jellemző 
tulajdonságai 
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Továbbhaladás feltételei: 

 

A 7. évfolyam végén a tanuló 

 – tudjon különbséget tenni a vizsgált testek anyagai között, azok jellemző tulajdonsága alapján, 

 – tudjon megnevezni a természetben előforduló kémiai anyagokat, 

 – a mindennapi életünkben használt anyagok esetében ismerje fel, hogy melyek az ipari termékek, 

 – értse meg a kémiai ipar civilizált életünkben betöltött szerepét, 

 – értse meg a kémiatanulás módszereit, legyen képes alkalmazni azokat. 

 – tudjon példákat mondani a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások szerepére 

mindennapi életünkben, 

 – legyen képes a különféle anyagok tulajdonságainak megállapítására, a megismert 

anyagcsoportokba történő besorolásra, 

 – a különféle típusú kölcsönhatások bemutatása alapján legyen képes a kölcsönhatások 

csoportosítására, 

 – tudja, hogy melyek az égés feltételei, mi a tűzoltás kémiai lényege, 

 – ismerje az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggéseket, az egészséges 

táplálkozás feltételeit, 

 – törekedjék mikrokörnyezetében a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának 

megelőzésére, 

 – tudja a háztartási anyagokon szereplő pH adatokról a kémhatást megállapítani, 

 – legyen képes a mindennapi életben előforduló oldatok készítési és felhasználási utasításában 

feltüntetett adatok értelmezésére, oldatok készítésére, 

 – tudja a levegő összetevőinek nevét, ismerje a levegő és a víz szennyezésének fő forrásait és 

anyagait, 

 – váljék tudatossá a víz életünkben betöltött szerepének fontossága, 

 – tudjon példákat mondani a gyors és lassú égésre, ismerje az égésfajták hasonló és eltérő 

sajátosságait, 

 – tudja felsorolni a különféle energiaforrásokat, azok környezeti hatásait, érezze az 

energiatakarékosság szükségességét, 

 – tudja azt, hogy melyek a kőolaj-lepárlás termékei, milyen környezeti hatásaik vannak, 

tűzveszélyességüket, élettani hatásaikat, 

 – tudják a gázzal működő berendezések használatának szabályait, tűz- és robbanásveszélyességét, az 

égéstermékek élettani hatásait, 

 – ismerje az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, 

 – tudja felsorolni az atomot felépítő elemi részecskéket, 

 – tudja megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket, 

 – tudja használni a molekulamodelleket, 

 – tudjon egyszerű számítási feladatot megoldani, 

 – tudja használni a megismert laboratóriumi eszközöket, 

 – legyen képes megadott utasítások alapján egyszerű kísérletek elvégzésére, 

 – tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban szóban vagy írásban megfogalmazni, 

 – tudja hasznosítani az iskolai könyvtár ismeretterjesztő könyveit és folyóiratait ismereteinek 

kiegészítésére, 

 – tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje 

helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. 

 

 

 


