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Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Jelöljön ki egy elemet. KÉMIA  

 Emelt óraszámú csoport
 

 Emelt szintű csoport
 

Évfolyam: 8 

Vizsga típusa: Írásbeli 

                                              Szóbeli 

Követelmények, témakörök: 

Írásbeli vizsga: a szóbeli vizsga tananyaga alapján összeállított feladatlap. 

 

Témakörök Követelmények 

Egyesülés 
 

Az egyesülés, ezzel kapcsolatos egyenletek 
rendezése, kísérletek szabályos és 
biztonságos végrehajtása. 
 

Bomlás 

 
 

Bomlás, ezzel kapcsolatos egyenletek 

rendezése, kísérletek szabályos és 

biztonságos végrehajtása 

Gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció 
 

Égés, oxidáció, redukció ismerete, ezekkel 

kapcsolatos egyenletek rendezése, 

kísérletek szabályos és biztonságos 

végrehajtása 

Oldatok kémhatása, savak, lúgok 
 

Savak, lúgok és a sav-bázis reakcióik 
ismerete, ezekkel kapcsolatos egyenletek 
rendezése, kísérletek szabályos és 
biztonságos végrehajtása. 
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Kísérletek savakkal és lúgokkal 

 

Háztartási anyagok kémhatásának vizsgálata 

többféle indikátor segítségével 

Közömbösítési reakció, sók képződése 
 

Közömbösítés fogalma, példák sókra. 

A kémiai reakciók egy általános sémája 
 

Az általánosítás képességének fejlesztése 

típusreakciók segítségével 

Szerves vegyületek 
 

Az élelmiszerek legfőbb összetevőinek, mint 

szerves vegyületeknek az ismerete és 

csoportosítása 

 
Szénhidrátok 
 

Elemi összetétel és az elemek aránya. A 

„hidrát” elnevezés tudománytörténeti 

magyarázata. Egyszerű és összetett 

szénhidrátok 

Fehérjék 
 

Biológiai szerepük (enzimek és vázfehérjék). 
Fehérjetartalmú élelmiszerek. 
 

 
Zsírok, olajok 
 

Étolaj és sertészsír, koleszterintartalom, 
avasodás, kémiailag nem tiszta anyagok, 
lágyulás. 
 

 
Alkoholok és szerves savak 
 

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A glikol, a 

denaturált szesz és a metanol erősen 

mérgező hatása. 

Az egészséges táplálkozás 

 

Az egészséges életmód kémiai szempontból 

való áttekintése, egészségtudatos szemlélet 

kialakítása 

Szenvedélybetegségek 
 

 

 
Információk a drog- és alkoholfogyasztás, 

valamint a dohányzás veszélyeiről. 

Hidrogén 

 

A légköri gázok és a légszennyezés kémiai 
vonatkozásainak ismerete. 

 
Légköri gázok 

 

Annak kísérleti bemutatása, hogy az oxigén 
szükséges feltétele az égésnek 

Levegőszennyezés 
 

Információk az elmúlt évtizedek 
levegővédelmi intézkedéseiről 

Vizek A vizek, ásványok és ércek kémiai 
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 összetételének áttekintése; a vízszennyezés 
kémiai vonatkozásainak ismerete, 
megértése, környezettudatos szemlélet 
kialakítása 

Vízszennyezés 
 

Környezeti katasztrófák kémiai szemmel 

  
Ásványok, ércek 
 
 

Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma 

Vas- és acélgyártás 
 

Információk a vegyipar jelentőségéről, a vas- 
és acélgyártásról 

Alumíniumgyártás 
 

A folyamat legfontosabb lépései 

 
Üvegipar 
 

Az üveg tulajdonságai 

Papírgyártás 
 

Újrahasznosítás 

Műanyagipar 
 

A műanyagipar és hazai szerepe 

Energiaforrások kémiai szemmel 
 

Az energiaforrások áttekintése a kémia 
szempontjából, környezettudatos szemlélet 
kialakítása 

Fosszilis energiaforrások 

 

Információk az egyén energiatudatos 
viselkedési lehetőségeiről, a hazai 
olajfinomításról és a megújuló 
energiaforrások magyarországi 
fölhasználásáról 

 
Biomassza 
 

Megújuló energiaforrások. A biomassza fő 
típusai energetikai szempontból. 
Összetételük, égéstermékeik. Elgázosítás, 
folyékony tüzelőanyag gyártása. A 
biomassza mint ipari alapanyag a fosszilis 
források helyettesítésére 

Mész 
 

Információk a mész-, a gipsz- és a 
cementalapú építkezés során zajló kémiai 
reakciók szerepéről. 
A főbb lépések bemutatása, pl. a keletkező 
CO2-gáz kimutatása meszes vízzel, mészoltás 
kisebb mennyiségben 

 
Gipsz és cement 

 

Cementalapú kötőanyagok, kötési idő, 
nedvesen tartás. 

Savak, lúgok és sók biztonságos használata A háztartásban előforduló savak, lúgok és 
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 sók, valamint biztonságos használatuk 
módjainak elsajátítása. 

 

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 
 
Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége 

 

A háztatásban előforduló fertőtlenítő- és 
mosószerek, valamint biztonságos 
használatuk módjainak elsajátítása. A 
csomagolóanyagok áttekintése, a 
hulladékkezelés szempontjából is, 
környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 

Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése 

 
Információk a csomagolóanyagok 
szükségességéről, a környezettudatos 
viselkedésről 

Réz és nemesfémek 
 

Kémiai információk ismerete a háztartásban 
található néhány további anyagról, azok 
biztonságos és környezettudatos kezelése. A 
háztartásban előforduló kémiai jellegű 
számítások elvégzési módjának elsajátítása 

Permetezés, műtrágyák 

 

Információk a valós műtrágyaigényről. 

 

Az energia kémiai tárolása 
 

Mérgező fémsók, vegyületek begyűjtése. 

 
 
 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és 
fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, 
anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, 
redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, 
módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 
Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és 
szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok 
előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos 
felhasználásának módjait. 
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos 
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szerepet játszik. 
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a 
vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek 
elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja 
magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és 
vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek 
során tapasztalt jelenségeket. 
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban 
dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak 
változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is 
alkalmazva bemutatni. 
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi 
élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása 
során, illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók 
egyenleteinek leírásában. 
Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben 
előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 
Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját 
életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet 
személyes környezetének megóvásában. 

 

 


