
KÉMIA 

7. évfolyam (NAT 2020) 

• 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. 

• Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata és 

táblázatos összehasonlítása 

• 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. 

• 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. 

• A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében 

• 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. 

• Tudja felsorolni az atomot felépítő elemi részecskéket. 

• Tudja megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai 

jelüket. 

• Tudjon egyszerű számítási feladatot megoldani. 

• Tudja használni a megismert laboratóriumi eszközöket. 

• Legyen képes megadott utasítások alapján egyszerű kísérletek elvégzésére. 

• Tudja a modern technikai eszközöket használni ismereteinek kiegészítésére. 

• Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi 

életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet-és egészségkárosító hatásukat. 

• A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az 

elektronok száma azonos a semleges atomban.  

• Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti 

összefüggést.  



• Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket.  

• Tudjon egyszerűbb égési folyamatot szóegyenlettel felírni  

 

8. évfolyam (NAT 2012) 

• A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű reakcióegyenletek 

rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése hétköznapi fogalmakkal: gyors égés, 

lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, megfordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert 

folyamatok általánosítása (pl. égés, mint oxidáció; savak és bázisok közömbösítési 

reakciói), ennek alkalmazása kísérletekben. 

• 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. 

• 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. 

• 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 elemzésekor. 

• Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével 

kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában. 

 

 


