Első Óbudai Német Nemzetiségi Általános Iskola
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule

Helyi tanterv - felső tagozat
Természettudományok I.

Természetismeret
Biológia
Földrajz
Kémia

Természettudományok I.

Helyi tanterv

Tartalomjegyzék

Természetismeret .................................................................................................................. 2
Biológia ................................................................................................................................. 31
Földrajz.................................................................................................................................. 49
Kémia .................................................................................................................................... 68

1

Természetismeret

Helyi tanterv

TERMÉSZETISMERET
5–6. évfolyam
A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és
fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését szolgálja, melyben a
különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, földrajz – ismeretei
összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak mesterséges és természetes
környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez.
A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az egyeditől az
általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. Kiemelt szerepük van a
megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek tapasztalatait – tanári irányítás mellett –
növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot
szereznek a balesetmentes eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok
megosztásában és az együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás
önálló elvégzése, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése.
Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük és
működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. Megismerik a közvetlen
környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő kapcsolatát.
Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben és időben,
térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a szervezet és az
életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és szépsége, amely erősíti a fiatalok
kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz.
A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A
kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy a tanuló
felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken.
A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi folyamatokat egységben
jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat,
megláttatja az emberi tevékenység pozitív és negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom
hibáira, anyag- és energiatakarékos szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét
hangsúlyozza az egészség és a környezet védelmében.
A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és működésének
megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele kapcsolatos tennivalók,
tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a betegségek megelőzésére helyeződik.
A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a figyelmet a reális önismeret, a család és a társas
kapcsolatok jelentőségére.
Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt legalább egy
alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat lehetőséget nyújt a
tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló készségeinek, képességeinek
fejlődését is.
Célok, feladatok
Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító
életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség
fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret tantárgy egyik legfontosabb feladata.
A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan gyerekek
nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek okait,
következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket megfogalmazni, és
életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a gondolkodásmód segít
eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a világ megismerésének
lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését szolgálja. A korábban
megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti jelenségek megfigyelésének a
képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti igényt, előkészíti a
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természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és megalapozza a 7. évfolyamtól
induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a fizika és a kémia, valamint a földrajz
tanulását.
A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a
lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit, folyamatait,
kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett elemi ismeretekre
építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi rendszere, alakulnak absztrakciós
szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók közvetlen környezetében megfigyelhető,
tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, kísérleti modellezése, az oksági összefüggések
feltárása során formálódik a diákok természettudományos szemlélete.
A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek elsajátításában, a
természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez való pozitív attitűd
alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a tanulóknak az élet különféle
területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes
élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is
erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja.
A használható tudás megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi
kereteken kívül is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a
tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan
élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a természethez való
pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és hozzájárulnak a természettudományok iránti érdeklődés
felkeltéséhez.
A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az érettségiig ívelő
közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az állandóság és változás látszólagos
antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a struktúra és funkció összefüggései, az
anyag, az energia, az információ különböző formái más-más tartalomhoz kötődve jelennek meg,
fejlesztve azokat a készségeket és képességeket is, melyek a tudományos megismerés, a technikai
eszközök alkalmazásának feltételeit biztosítják.
A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a természetismeret tantárgy
keretein belül az ember szervezetének és működésének megismerése, a környezet és fenntarthatóság
problémakörének elemzése.
A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a környezet és az
egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének formálásához, segíti az
együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális problémáinak vizsgálatán keresztül
felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére, egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi
környezeti problémák megoldása érdekében. A hazai tájak és életközösségek megismerése pedig
hozzájárul a nemzeti büszkeség, a hazaszeretet fejlődéséhez.
A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési képességeket,
személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi módszereit, technikáit,
átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. A tananyag feldolgozása több
ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési követelményeihez. A tanulás
folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az önálló információszerzésre is.
A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs képességek
fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a tanulók életkoruknak
megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, folyamatok értelmezése és a
természet bemutatása során.
Mindezek eredményeként a tanuló megőrzi kíváncsiságát, motivált marad az ismeretszerzésben.
Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás folyamatában. Ismeri és érti a
tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi életében, munkájában a felmerülő
akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, képességek hasznosítására. Ez olyan szellemiséget,
munkatermi hangulatot igényel, ahol a nevelő társ az ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a
tanulót a megismerés útján, lehetőséget teremt az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel,
értékelésével jobb teljesítményre ösztönzi őket.
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A tanulók értékelése
A tárgyat érdemjeggyel értékeljük. A témakörök lezárásaként témazáró vagy témaközi dolgozatot
írnak a tanulók, – teszt, feladatlap – illetve a témakör tárgyalása közben időről – időre írásbeli feleletre
kerül sor. Az egyes órákon a diákok szóbeli feleletben is számot adnak tudásukról, melynek értékelési
alapjai: a tanulók tényismereti szintje, a szaknyelv használata, az ismeretek alkalmazása,
kulcsfogalmak, topográfiai ismeretek elsajátítása.
Értékelésre kerülhetnek a témakörökhöz kapcsolható házi dolgozatok, kiselőadások, gyakorlati
tevékenységek, a tanulók megfigyelései, tapasztalatai, a vizsgálódásuk eredményei, azokról készített
feljegyzések, a gyűjtőmunkájuk, füzetvezetésük, tanórai aktivitásuk, projekt munkájuk, versenyeken
való eredményes szereplésük.

Természetismeret 5. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 72 óra, heti óraszám: 2 óra
Tematikai egység
Élet a kertben
Állatok a házban és a ház körül
Alföldi tájakon
Állandóság és változás környezetünkben – Anyag és közeg
Tájékozódás a valóságban és a térképen
A Föld és a Világegyetem
Felszíni és felszín alatti vizek
Hegyvidékek, dombvidékek
A természet és a társadalom kölcsönhatásai
Év végi összefoglalás, számonkérés

órakeret
13
8
6
9
6
7
8
7
6
2
Összesen:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Élet a kertben

72

Órakeret
13 óra

A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek.
A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos növények
testfelépítésén keresztül.
A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban,
fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése.
A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek felépítése –
működése közötti oksági összefüggések feltárása, magyarázata.
A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények
testfelépítésének példáján.
A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni
védekezés kapcsán.
A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember személyes
felelősségének felismertetése a környezet alakításában.
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Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mire van szükségük a növényeknek
ahhoz, hogy szépek, egészségesek
legyenek, és bő termést hozzanak?
Miért egészséges a zöldség-és
gyümölcsfélék fogyasztása?
Miben különbözik a konyhakert a
virágos kerttől?
Milyen növényi részt fogyasztunk,
amikor zöldséget, gyümölcsöt
eszünk?
Mi a veszélye a kártevők vegyszeres
irtásának?
Miért találkozunk sok
földigilisztával és csigával eső után?
Miért képes az éti csiga sértetlenül
átjutni az éles borotvapengén?
Ismeretek:
A növényi test felépítése, a szervek
működése, a növények életfeltételei.
Gyümölcs- és zöldségfélék
(őszibarack, dió, szőlő, burgonya,
vöröshagyma, paprika,
káposztafélék) környezeti igényei,
termőhelye, testfelépítése, ehető
részei, élettartama, felhasználása.
A zöldség- és gyümölcsfélék
szerepe az egészség megőrzésében.
Fogyasztásuk higiénés szabályai.
A gyümölcs- és zöldségfélék
kártevői: burgonyabogár,
káposztalepke, házatlan csigák,
monília.
A kártevők elleni védekezés. A
vegyszerhasználat következményei.
A petúnia és a tulipán szervei,
testfelépítése.
Dísznövények szerepe közvetlen
környezetünkben (lakás,
osztályterem, udvar). A növények
gondozásának elemi ismeretei.
A földigiliszta és az éti csiga
testfelépítése, életmódja,

Fejlesztési követelmények
A növények életfeltételeinek
igazolása kísérletekkel.
Ismert kerti növények
összehasonlítása adott szempontok
(testfelépítés, életfeltételek,
szaporodás, anyagcsere) alapján.
Az egyes fajok/fajták környezeti
igényei és gondozási módja közötti
összefüggés megismerése.
Zöldség- és gyümölcsfélék ehető
növényi részeinek összehasonlítása.
A termény és a termés
megkülönböztetése konkrét
példákon keresztül.
A főbb növényi szervek és a
módosult növényi részek
azonosítása ismert példákon.
A kártevők alapvető rendszertani
(ország, törzs, osztály szintű)
besorolása és a kártevők hatására
bekövetkező elváltozások
értelmezése.
A vegyszermentes védekezés
fontosságának tudatosítása, a
biológiai védekezés lehetőségeinek
és jelentőségének felismerése.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
gyümölcsök, zöldségfélék
ábrázolása a
festményeken.
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés: a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése; a
szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése: a szöveg
elemei közötti ok-okozati
viszony magyarázata; egy
hétköznapi probléma
megoldása a szöveg
tartalmi elemeinek
felhasználásával;
hétköznapi kifejezés
alkalmi jelentésének
felismerése.
Történelmi, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
Amerika felfedezése.

Matematika:
Fogalmak egymáshoz
való viszonya.
A kert életközösségként való
Rendszerezést segítő
értelmezése.
eszközök és
Egy tipikus egyszikű és egy tipikus algoritmusok.
Összehasonlítás,
kétszikű növény virágának
vizsgálata; a tapasztalatok rögzítése. azonosítás,
megkülönböztetés.
Növények telepítése, gondozása az Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
osztályteremben, iskolaudvaron, a
szempont szerint, adott,
növények fejlődésének
illetve elkezdett
megfigyelése.
válogatásban felismert
szempont szerint.
A földigiliszta és az éti csiga
Matematikai modellek
megfigyelése, összehasonlítása.
(hierarchikus kapcsolatok
ábrázolása).
A kerti madarak szerepének
bemutatása a kártevők
Technika, életvitel és
megfékezésében.
gyakorlat:
zöldség- és
gyümölcsfélék
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jelentősége.
Jellegzetes kerti madarak.

felhasználása.
Informatika:
információkeresés az
interneten.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres levél,
mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas termés,
bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, évelő növény,
gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulásos
fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Állatok a házban és a ház körül

Órakeret
8 óra

Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, szaporodás,
fejlődés.
A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház körül
élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül.
A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az élőhelyszervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés közötti oksági
összefüggések feltárásával.
A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek
összegyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus
rendszerezés elvének megismerése és alkalmazása.
Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős
állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása.
Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok
fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismertetésével.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan vált háziállattá a kutya?
Mi a kérődzés?
Milyen szerepet töltenek be a
háziállatok az ember életében?
Hogyan védekezhetünk az állatok
által terjesztett betegségek ellen?
Miért költöznek el egyes madarak a
tél beállta előtt?
Miért és hogyan védjük télen a
madarakat?

Fejlesztési követelmények
Önálló kutatómunka a kutya
háziasításával kapcsolatban.
Az állattartás, az állatok védelme
iránti felelősség megértése.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
őskor.

A megismerési algoritmusok
Magyar nyelv és
alkalmazása az állatok megfigyelése irodalom:
és bemutatása során.
szövegértés: a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
A testfelépítés – életmód – élőhely
szövegben elszórt,
összefüggésének felismerése,
explicite megfogalmazott
magyarázata.
információk azonosítása,
Ismeretek:
A környezethez való alkalmazkodás összekapcsolása,
Háziállatok: kutya
bizonyítása példákkal, a megfigyelés rendezése; a szöveg
Haszonállatok: sertés, szarvasmarha, eredményének rendszerezése,
elemei közötti okházityúk testfelépítése, életmódja,
okozati, általános-egyes
következtetések levonása.
hasznosítása. Az állatok
vagy kategória-elem
Az állatorvosi felügyelet
életfeltételeihez illeszkedő felelős
jelentőségének felismerése az ember viszony felismerése.
állattartás.
egészségének védelmében.
Matematika:
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Az állati eredetű tápanyagok szerepe Gerinces és gerinctelen állatok
az ember táplálkozásában. Állati
testfelépítése közötti különbségek
eredetű anyagok felhasználása (toll, azonosítása.
bőr).
A megismert állatok csoportosítása
A házban és a ház körül élő állatok: különböző szempontok szerint.
házi veréb, füstifecske, házi légy
testfelépítése, életmódja,
A madárvédelem évszakhoz kötődő
jelentősége.
tennivalóinak elsajátítása,
gyakorlása.
Az állatok szerepe a betegségek
terjesztésében. A megelőzés
lehetőségei.
Madárvédelmi alapismeretek.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fogalmak egymáshoz
való viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és algoritmusok
ismerete.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több)
szempont szerint.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
állati eredetű táplálékok
szerepe.

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, kérődző,
ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Alföldi tájakon

Órakeret
6 óra

Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar,
táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet –
szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának algoritmusa,
tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értelmezése.
Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről,
természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti
állapotáról.
A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a hazához
való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése.
Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének,
időléptékének érzékeltetése.
A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése.
A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó
problémák felismertetése, megoldási módok keresése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Információk leolvasása különböző
alkalmazások:
diagramokról, tematikus
Hogyan lesz a búzából kenyér?
térképekről.
Gyógyítanak-e a gyógynövények?
A megismert életközösségek
Ismeretek:
ökológiai szemléletű jellemzése.
A füves puszták jellegzetes
A növényi szervek környezeti
növényei: fűfélék, gyógy- és
tényezőkhöz való
gyomnövények, jellemzőik,
alkalmazkodásának bemutatása
jelentőségük.
konkrét példákon.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
Szövegértés.
Szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg elemi
közötti ok-okozati,
általános-egyes vagy
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Az életközösség állatai: sáskák,
szöcskék, gyíkok, fácán, mezei
pocok, mezei nyúl, egerészölyv
szervezete, életmódja.

Termesztett növényei: búza,
kukorica, napraforgó; jellegzetes
szerveik, termesztésük,
felhasználásuk.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek

A környezet – szervezet – életmód
összefüggéseinek bemutatása
konkrét példákon
A megismerési algoritmusok
használata az élőlények jellemzése
során.
Állatok különböző szempontú
csoportosítása.
Táplálékláncok készítése a
megismert növényekből és
állatokból.

kategória-elem viszony
magyarázata.
Alföld megjelenítése
irodalmi alkotásokban.
Matematika:
Rendszerezést segítő
eszközök és algoritmusok
ismerete.
Összehasonlítás,
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, takarólevél
nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő,
rágcsáló.
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság,
Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg

Órakeret
9 óra

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető
tulajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) és
mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és halmazállapotváltozások megkülönböztetése.
A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bizonyos
tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott halmazképző
fogalmak alapján.
A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonságainak
meghatározásában, jelenségek felismertetésében.
Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen közös és milyen eltérő
tulajdonságai vannak a bennünket
körülvevő anyagoknak?
Miért és mivel lehet a testek egyes
tulajdonságait megmérni?
Hogyan készíthetünk keverékeket,
és hogyan lehet azokat
alkotórészeikre szétválasztani?

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A környezetben előforduló élő és
élettelen anyagok felismerése,
csoportosítása megadott szempontok
alapján, szempontok keresése.

Matematika:
A becslés és mérés,
mennyiségek
nagyságrendi rendezése,
számok, mérések,
mértékegységek,
Mérési eljárások, mérőeszközök
használata a hőmérséklet, hosszúság, mennyiségek használata,
átváltás.
időtartam mérésének önálló
Adatok lejegyzése,
elvégzése során megadott
szempontok alapján. A mért adatok ábrázolása, rendezése, az
adatok közötti
rögzítése, értelmezése.
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Mi történik a cukorral, ha vízbe
tesszük?
Mi a hasonlóság és a különbség a fa
égése és korhadása között?
Mi kell az égéshez?
Miért kell szellőztetni?
Mi a teendő, ha valakinek
meggyullad a ruhája?
Miért nélkülözhetetlen a víz, a
levegő és a talaj az élőlények
számára?
Ismeretek:
Élő és élettelen anyag minőségi
tulajdonságai, mérhető jellemzői.
A talaj, a levegő és a víz
tulajdonságai, szerepük az élővilág
és az ember életében (konkrét
példák).
Az anyagok különféle
halmazállapotainak és a
halmazállapot-változásainak
összefüggése a hőmérséklettel.

kapcsolatok vizsgálata.
Olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
lecsapódás megfigyelése, példák
gyűjtése a természetben, a
háztartásban, az iparban.
Hétköznapi és kísérleti tapasztalatok
összehasonlítása, a közös vonások
kiemelése.
Olvadás és oldódás közötti
különbség felismerése megfigyelés,
kísérleti tapasztalatok alapján.
Keverékek és oldatok készítése, a
kapott új anyag megfigyelése,
megnevezése.
Keverékek és oldatok szétválasztása
többféle módon.
A tűzveszélyes anyagokkal való
bánásmód és a tűz esetén szükséges
teendők. elsajátítása, gyakorlása.

Gyors és lassú égés, a tűzoltás
alapjai. Teendők tűz esetén.

A víz fagyáskor történő térfogatnövekedésének bizonyítása,
következményei a környezetben
(példák gyűjtése, pl. kőzetek
aprózódása, vízvezetékek
szétfagyása).

A víz tulajdonságai, megjelenési
formái, jelentősége a természetben.

A talaj fizikai tulajdonságainak
vizsgálata.

A talaj szerkezete, képződése,
szennyeződése és pusztulása.
A talaj fő alkotóelemei
(kőzettörmelék, humusz levegő,
víz,).
A talaj védelme.

A talaj tápanyagtartalma és a
növénytermesztés közötti kapcsolat
felismerése.

Keverékek és azok szétválasztása.

A levegő összetétele, a
légnyomásváltozás okai.

A talajszennyeződés okai és
következményei. Személyes
cselekvés gyakorlatának és
lehetőségeinek megfogalmazása.
A levegő egyes tulajdonságainak
kísérletekkel való igazolása
(összenyomható, a benne található
egyik összetevő, az oxigén táplálja
az égést, van tömege). A légnyomás
elemi szintű értelmezése.
A légnyomás változásának
értelmezése konkrét példák alapján.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, kőzettörmelék,
humusz, talajnedvesség.

9

Természetismeret

Helyi tanterv

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tájékozódás a valóságban és a térképen
Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és földgömbön.
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása.
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése,
felhasználása az információszerzés folyamatában.
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolvasás
megalapozása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan készül a térkép?
Miért van szükség térképre?
Hogyan segíti a térkép jelrendszere
ismeretlen tájak megismerését?
Iránytű használata.
Tájékozódás térképvázlattal.
Útvonaltervezés térképen.
Távolság mérése.
Település- és turistatérképek
használata.
Ismeretek:
Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.
A valós tér átalakítása, alaprajz,
térképszerű ábrázolás.
A térábrázolás különböző formái –
útvonalrajz, térképvázlat.
A térképi ábrázolás jellemzői:
égtájak, szín- és jelkulcs, névírás,
méretarány, aránymérték.
Térképfajták: domborzati,
közigazgatási, turista-, és
kontúrtérkép.
Hazánk nagytájai, szomszédos
országaink.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek

Órakeret
6 óra

Fejlesztési követelmények
Irány meghatározása a valós térben.
Az iránytű működésének mágneses
kölcsönhatásként való értelmezése.
A térkép és a valóság közötti
viszony megértése. Eligazodás
terepen térképvázlattal.

Kapcsolódási pontok
Matematika:
Térbeli mérési adatok
felhasználása
számításokban. Becslés.
Nagyítás, kicsinyítés.
Mérés, mértékegységek
használata.

A térábrázolás különböző formáinak Magyar nyelv és
irodalom:
összehasonlítása. Térképvázlat
Szövegértés - a speciális
készítése a lakóhely részletéről.
jelrendszerek (pl. térkép)
magyarázata, explicite
Felszínformák – alföld, dombság,
megfogalmazott
hegység, völgy, medence –
információk azonosítása,
ábrázolásának felismerése a
összekapcsolása,
térképen.
rendezése. A hétköznapi
A térkép jelrendszerének
kifejezés alkalmi
értelmezése. Különböző
jelentésének felismerése.
jelrendszerű térképek elemzése,
információ gyűjtése.
Informatika:
Irány és távolság meghatározása
keresés az interneten,
(digitális és nyomtatott) térképen.
alkalmazások használata.
Méretarány és az ábrázolás
részletessége közötti összefüggés
megértése.
A különböző térképek ábrázolási és
tartalmi különbségeinek
megállapítása.
Tájékozódás hazánk domborzati és
közigazgatási térképén.

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi
jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi
fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés.
Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúlidomb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék.
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria.
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Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, északisarkkör, kezdő hosszúsági kör.
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger,
Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A Föld és a Világegyetem

Előzetes tudás

A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás,
hőmérséklet, csapadék, szél.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
7 óra

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a
Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről.
A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a közöttük
levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek – a
Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati övezetek
kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági
összefüggések feltárása során. Természeti törvények felismerése, alkalmazása
a hétköznapi jelenségek értelmezésekor.
Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati
diagramok, tematikus térképek révén.
A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felismerése, a
személyes felelősség tudatosítása.
A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan készül az időjárásjelentés?
Hogyan keletkezik a szél és a
csapadék?
Hogyan védhetjük magunkat
villámláskor, hóviharban,
hőségben, szélviharban?
Ismeretek:
A Föld helye a Naprendszerben és
a Világegyetemben.
Égitest, csillag, bolygó, hold.
Sarkcsillag, csillagképek.
A Naprendszer. A Nap jelentősége.
A Nap, a Föld és a Hold
egymáshoz viszonyított helyzete,
mérete, távolsága, mozgása,
kölcsönhatása.
Kopernikusz hipotézisének
tudománytörténeti jelentősége.

Fejlesztési követelmények
A Föld, a Nap és a Világegyetem
közötti hierarchikus kapcsolat
ábrázolása.
A csillag és a bolygók közötti
különbség felismerése.
A sarkcsillag és egy-két csillagkép
felismerése az égbolton.
Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap
csillag.
A holdfogyatkozás és a Hold
fényváltozásainak értelmezése
modell vagy más szemléltetés
alapján.
A napközpontú világkép egyszerű
modellezése.
Időjárás-jelentés értelmezése, a
várható időjárás megfogalmazása
piktogram alapján.
A csapadék és a szél
keletkezésének leírása ábra vagy

Kapcsolódási pontok
Matematika:
Fogalmak egymáshoz
való viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és
algoritmusok.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Matematikai modellek
(hierarchikus
kapcsolatok ábrázolása).
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés - a szöveg

11

Természetismeret

Helyi tanterv

modellkísérlet alapján.
Időjárás, éghajlat és elemeik:
napsugárzás, hőmérséklet,
csapadék, szél.
Légköri alapfolyamatok:
felmelegedés, lehűlés, szél
keletkezése, felhő- és
csapadékképződés, csapadékfajták,
a víz körforgása és halmazállapotváltozásai.
Veszélyes időjárási jelenségek:
villámlás, szélvihar, hóvihar,
hőség.

A fizikai jelenségek
(nyomásváltozás,
hőmérsékletváltozás, halmazállapot
változások) bemutatása a csapadék
és a szél keletkezésében.
Az időjárási elemek észlelése,
mérése. A mért adatok rögzítése,
ábrázolása.
Napi középhőmérséklet, napi és évi
közepes hőingadozás számítása.
Időjárás és a gazdasági élet közötti
kapcsolat bizonyítása konkrét
példák alapján.

egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemei közötti okokozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata.
Informatika:
információkeresés az
interneten.

A veszélyes időjárási helyzetekben
való helyes viselkedés
szabályainak összegyűjtése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, évszak,
gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és évi
középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csapadék, szél
Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz,
Szaturnusz, Uránusz, Hold.
Órakeret
8 óra
A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. Állóvizek,
folyóvizek. Vízszennyezés.
Felszíni és felszín alatti vizek

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk felszíni és
felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti azonosság és a
hazaszeretet erősítése.
A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a belőlük
adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való törekvés
erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi szinten.
A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása.
A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti
térképolvasás fejlesztése.
Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképolvasás
elemi lépései során.
A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke közötti
különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az időfogalom
fejlesztése.
Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek
megismerése és a környezeti problémák iránt.
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hol található hazánkban
gyógyfürdő?
Melyek a vízszennyezés forrásai
lakóhelyeden (környékén)? Milyen
jelek utalnak a víz
szennyeződésére?
Milyen károkat okozhatnak az
árvizek és a belvizek?
Mi veszélyezteti hazánk
ivóvízkészletét?
Melyek az egészséges, jó ivóvíz
tulajdonságai?
Hogyan takarékoskodhatunk az
ivóvízzel otthon és az iskolában?

Fejlesztési követelmények
Helyi környezeti problémák
felismerése. Információgyűjtés
tanári irányítással a lakóhely
(környéke) vizeinek minőségéről.
Következtetések levonása.
Felszín alatti vizek
összehasonlítása, vizek különböző
szempontú rendszerezése.
A felszíni és a felszín alatti vizek
kapcsolatának igazolása példákkal.
Az időjárás, a felszínforma és a
belvízveszély közötti kapcsolat
bizonyítása.

Ismeretek:
Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz,
ásványvíz, gyógyvíz jellemzői,
jelentősége az ember életében,
gazdasági életében.

A legjelentősebb hazai álló-és
folyóvizek, a főfolyó, a
mellékfolyó és a torkolat
felismerése a térképen.

A belvizek kialakulásának okai és
következményei, az ellene való
védekezés formái.

A felszín lejtése, a folyó
vízhozama, munkavégző képessége
és a felszínformálás közötti
összefüggés magyarázata.

Felszíni vizek: hazánk
legjelentősebb állóvizei, folyóvizei.
A folyók útja a forrástól a
torkolatig. Vízgyűjtő terület,
vízválasztó, vízjárás, folyók
felszínformálása.
Árvizek kialakulásának oka, az
ellene való védekezés formái.
Állóvizek keletkezése, pusztulása.
Legnagyobb tavunk: a Balaton
(keletkezése, jellemzése).
A folyók, tavak haszna,
jelentősége. Vízszennyezés okai,
következményei, megelőzésének
lehetőségei. Vizek védelme.
A Balaton-felvidéki vagy a FertőHanság Nemzeti Park értékei.
Víztisztítási eljárások.

Az éghajlat és a folyók vízjárása
közötti összefüggés magyarázata.
Egy választott nemzeti park vizes
élőhelyének, természeti értékeinek
bemutatása önálló ismeretszerzés,
információfeldolgozás alapján.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
Szövegértés - a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése; a
szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése: a szöveg
elemei közötti okokozati viszony
magyarázata; egy
hétköznapi probléma
megoldása a szöveg
tartalmi elemeinek
felhasználásával;
hétköznapi kifejezés
alkalmi jelentésének
felismerése.
A táj, a természeti
jelenségek ábrázolásának
szerepe.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
folyami kultúrák.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
vízfelhasználás,
víztisztítás,
víztakarékosság.

Példák gyűjtése arról, hogy a víz
mint természeti erőforrás hogyan
hat a társadalmi, gazdasági
folyamatokra.
Személyes és közösségi cselekvési
lehetőségek összegyűjtése az
emberi tevékenység által okozott
környezetkárosító folyamatok
káros hatásainak csökkentésére.
Különböző vizek (pl. csapvíz,
ásványvíz, desztillált víz) fizikaikémiai tulajdonságainak
összehasonlítása.
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Ipari víztisztítás megfigyelése helyi
víztisztító üzemben, vagy filmen.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz,
folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás,
felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.
Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, Szigetköz,
Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget.

Órakeret
7 óra
Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy,
medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és ásványkincsek
(barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), környezetszennyezés,
talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő típusaik, egynyári, kétnyári,
évelő növény. Természeti erőforrások – társadalmi, gazdasági folyamatok
összefüggései, éghajlati diagramok, éghajlati térképek értelmezése.
Hegyvidékek, dombvidékek

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők
egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való szerepének
megismerésével.
A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok
összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai
térképolvasás megalapozása.
A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek
bemutatásával.
A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az
információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatsorok
használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás készségeinek
fejlesztésével.
A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során végzett
tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi
tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek megismerése, a
személyes felelősségérzet erősítése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan keletkeztek a hegységek?
Hogyan működnek a vulkánok?
Mi az oka annak, hogy a Bükkben
csak a hegy lábánál találunk
forrásokat?
Mire használják a bazaltot és a
mészkövet?
Ismeretek:
Hazai hegységeink keletkezése, a
belső erők szerepe a
hegységképződésben: gyűrődés,
vetődés, vulkánosság.

Fejlesztési követelmények
A gyűrődés, vetődés, vulkáni
működés megfigyelése egyszerű
modellkísérletekben.
Példák a különböző
hegységképződési folyamatok
eredményeként létrejött formakincs
kapcsolatára.
Aprózódás és mállás, külső és belső
erők összehasonlítása.
Néhány jellegzetes hazai kőzet
egyszerűen vizsgálható
tulajdonságainak megállapítása,

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés – a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemi közötti ok-okozati,
általános-egyes vagy
kategória-elem viszony
magyarázata.
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összehasonlításuk, csoportosításuk.
Példák a kőzetek tulajdonságai és
felhasználásuk közötti
összefüggésekre.

Matematika:
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
A mészkő- és vulkanikus hegységek azonosságok
megállapítása.
vízrajza közti különbségek
Kőzetek vizsgálata. Az andezit,
Osztályozás egy és
indoklása.
bazalt, mészkő, homok, lösz,
egyszerre két (több) saját
barnakőszén, feketekőszén
jellegzetes tulajdonságai,
Tanulói kísérletek elvégzése párban szempont szerint, adott,
felhasználásuk.
vagy osztályszinten tanári irányítás illetve elkezdett
válogatásban felismert
alapján. A kísérletek megörökítése
szempont szerint.
írásban,
rajzban
egyéni
munkával.
Termesztett növényei: lucerna, repce
testfelépítése, termesztése,
Technika, életvitel és
felhasználása.
A természetes növénytakaró
övezetes változásának magyarázata. gyakorlat:
anyagok megmunkálása.
A külső felszínformáló erők: víz,
szél, jég, hőmérsékletingadozás
hatásai. A lepusztulás – szállítás –
lerakódás – feltöltődés kapcsolata.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfiai
ismeretek

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, kürtő,
magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, belső erő,
külső erő, bauxit, lignit.
Gyökérgümő, pillangós virág.
Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység,
Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Dunazug-hegység,
Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, Kékes,
Alpokalja, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A természet és társadalom kölcsönhatásai

Órakeret
6 óra

Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés,
energiahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi
gazdasági folyamatok összefüggése, tájjellemzés és az élőlények
bemutatásának algoritmusa.
A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások
társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások
vizsgálatával, a globális problémák helyi vetületeinek felismerésével. Aktív
állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak és
következményeinek felismerésén alapuló, a környezet védelméért való aktív
együttműködésre való késztetéssel.
A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj
természeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.
Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel kapcsolatos
felelősségének megértése a természetes és mesterséges életközösség
különbségeinek megismerésével, a városi környezetben élő állatoknak az
emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.
Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szokások
megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Lakóhelyed mely értékeire vagy
büszke? Min szeretnél változtatni?
Milyen előnyöket, milyen
hátrányokat nyújt a városi élőhely
az állatok számára?
A szelektív hulladékgyűjtés
szabályai.
Energia- és víztakarékosság
formái a háztartásban.
Internetes menetrend használata
utazás tervezéséhez.
Ismeretek:
Gazdasági ágazatok:
mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás.
A gazdaság természeti feltételei.
Településtípusok: tanya, falu,
városjellemző képe, társadalmi,
gazdasági szerepe. Élet a
városban. A gazdasági ágazatok
együttműködése. Hálózatok
szerepe a lakosság ellátásában
(víz-, energiaellátó rendszer,
közlekedési hálózat).
A város mesterséges
életközösségének, sajátos
állatvilága: házi egér
vándorpatkány, csótány,
feketerigó, galamb,
elszaporodásuk feltételei és
következményeik
A betegséget terjesztő állatok
elleni védekezés formái.
A háztartás anyag- és
energiagazdálkodása. Víz- és
energiafelhasználás.
Környezetszennyezés és
csökkentésének formái. Az anyagés energiatakarékosság
lehetőségei. Szelektív
hulladékgyűjtés.
A lakóhelyi táj természetföldrajzi
és gazdasági-társadalmi jellemzői.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Különböző termékek
csoportosítása aszerint, hogy a
gazdaság mely ágazata állította
elő.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
nyersanyag, termék;
közlekedés; energia- és
vízellátás, takarékosság.

A gazdasági ágazatok közötti
összefüggések bemutatása konkrét
példákon keresztül.
A települések eltérő társadalmi,
gazdasági szerepének bemutatása
konkrét példákon.
A falu és a város által nyújtott
szolgáltatások összehasonlítása.
A vasút- és közúthálózat
szerkezetének vizsgálata: Előnyök
és hátrányok bemutatása.
A városi élőhely nyújtotta előnyök
és hátrányok elemzése az állatok
alkalmazkodásának vizsgálata
során.
Példák gyűjtése betegségeket
terjesztő városi fajokra (például
parlagi galamb, vándorpatkány,
róka) és az ezekkel kapcsolatos
problémákra. A megoldási módok
közös értékelése.
A fenntarthatóságot segítő életvitel
legfontosabb elemeinek
bemutatása.
A szelektív hulladékgyűjtés
szabályainak megismerése és
gyakorolása az iskolában.
A társadalmi-gazdasági és
környezeti folyamatok
kapcsolatának feltárása a lakóhely
környezetében.
Az emberi tevékenységek által
okozott környezetkárosító
folyamatok felismerése a
lakóhelyen és környékén.
A főváros látnivalóinak
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Hazánk fővárosa, Budapest:
földrajzi helyzete, gazdasági,
kulturális jelentősége.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

bemutatása önálló
ismeretszerzéssel és
feldolgozással.

Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, nyersanyag,
késztermék.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni.
Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából.
Sajátítsa el és használja az egyes anyagrészekhez tartozó kulcsfogalmakat és topográfiai ismeretek.
Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek, folyamatok
megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudják felidézni a
természeti és az ember által létesített környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E
képzetek alapján tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni.
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi
erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő
kölcsönhatásokról.
Ismerje az Alföldi táj életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. Értse az
élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód,
valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét,
használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek
védelmére.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és
energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható
fejlődéshez.
Tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt
tulajdonságaik alapján jellemezzék azokat. Ismerjék a táplálkozásunkban betöltött szerepüket.
Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyenek
tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban
biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Legyenek saját ismeretszerzési,
ismeretfeldolgozási módszerei.
Természetismeret 6. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 72 óra, heti óraszám: 2 óra
Tematikai egység
Az erdő életközössége
Vizek, vízpartok élővilága
Kölcsönhatások és energia vizsgálata
Tájékozódás a valóságban és a térképen
A Föld és a Világegyetem
Alföldi tájakon
Hegyvidékek, dombvidékek
Az ember szervezete és egészsége
Év végi összefoglalás, számonkérés
Összesen:

órakeret
13
12
8
5
6
6
6
14
2
72
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
13 óra
Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megporzás,
telepes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik alapján, összetett
gyomor, kérődző állat, állandó madár, gerinctelen állatok egyedfejlődési
típusai, élőlények bemutatásának algoritmusa, a környezet- szervezet- életmód
és szervek felépítése-működése közötti összefüggés.
Az erdő életközössége

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő
életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú
kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű vizsgálatával.
A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti összefüggés
feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján.
Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, a
természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és viselkedéskultúra
fejlesztése.
A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti oksági
összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényeinek
megismerése során.
Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt hatásainak
elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek megismerése.
Aktív természetvédelemre ösztönzés.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan változik a hegyvidéki
erdők képe a magasság
emelkedésével?
Milyen jelei vannak az élőlények
egymás közötti versengésének az
erdőben?
Miért kedvelt táplálék a vadhús és
az erdei gomba?
A gombák gyűjtésének és
fogyasztásának szabályai.
A kullancsok által terjesztett
betegségek, jellemző tüneteik. A
megelőzés és védekezés formái.
Az erdőjárás magatartási szabályai.
Ismeretek:
Hazai erdőségek földrajzi helye,
kialakulása, gyakori erdőtípusainak
jellemzői.
Az erdő mint életközösség. Az
erdő szintjei, a környezeti tényezők
függőleges irányú változásai.
Az erdőszintek legjellemzőbb

Fejlesztési követelmények
A természetjárás viselkedési
szabályainak megfogalmazása.
Hazai erdők életközösségének
ökológiai szemléletű jellemzése.
Az élő és az élettelen környezeti
tényezők szerepének bemutatása az
erdők kialakulásában,
előfordulásában és az erdők
függőleges tagolódásában.
A növények környezeti igénye és
előfordulása közti oksági
összefüggések bemutatása konkrét
példákon keresztül.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
Szövegértés – a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemei közötti okokozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata.
Az erdő megjelenítése
irodalmi alkotásokban.

Matematika:
Fogalmak egymáshoz
való viszonya.
A
megismerési
algoritmusok Rendszerezést segítő
alkalmazása az állatok és a eszközök és
növények faji sajátosságainak algoritmusok.
Összehasonlítás,
bemutatásakor.
azonosítás,
megkülönböztetés;
Az ehető és mérgező gombapárok
különbségek,
összehasonlítása.
A tölgy-, bükk- és fenyőerdők
összehasonlítása.
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növényeinek (kocsánytalan tölgy,
gyertyán, bükk, erdei fenyő,
gyepürózsa, erdei pajzsika, nagy
seprűmoha) környezeti igényei, faji
jellemzői, testfelépítése,
hasznosítása, az életközösségben
betöltött szerepe.
Az erdőszéli csiperke és a gyilkos
galóca faji sajátosságai. A
(bazidiumos) gombák
testfelépítése, táplálkozása,
szaporodása. A gombák szerepe az
életközösségekben, az egészséges
táplálkozásban. A
gombafogyasztás szabályai.
Az erdő gerinctelen és gerinces
állatainak (szarvasbogár,
gyapjaslepke, erdei vöröshangya,
koronás keresztespók, közönséges
kullancs, széncinege, nagy
tarkaharkály, gímszarvas,
vaddisznó, erdei fülesbagoly, róka)
külleme, teste, élete, szerepe az
erdő életében.
A kullancsok által terjesztett
betegségek, az ellenük való
védekezés. A kullancseltávolítás
fontossága, módszerei.
Táplálkozási láncok,
táplálékhálózat.
A vadgazdálkodás szerepe,
jelentősége.
Az erdő szociális, környezetvédő
szerepe; veszélyeztetettsége. Az
erdőjárás szabályai.

A mohák, harasztok, nyitvatermők
és zárvatermők összehasonlítása
jellegzetes képviselőik példáján.
Az erdő növényeinek különböző
szempontú csoportosítása.
A növények és gombák
táplálkozása közötti különbségek
magyarázata.
A pókszabásúak, a rovarok, a
lepkék és a bogarak
összehasonlítása.
Az orvoshoz fordulás eseteinek
felismerése.
Erdei táplálkozási láncok
összeállítása.

azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Matematikai modellek
(hierarchikus
kapcsolatok ábrázolása).
Technika, életvitel és
gyakorlat:
állati eredetű táplálékok
szerepe; a fa
megmunkálása; a
betegség tünetei.
Informatika:
információkeresés az
interneten.

A vadállomány szabályozása és az
élőhely védelme közötti kapcsolat
megértése.
A környezetszennyezés,
élőhelypusztulás
következményeinek bemutatása
konkrét példákon.
Erdei életközösség megfigyelése
terepen, vagy jellegzetes erdei
növények, növényi részek
vizsgálata, a tapasztalatok
rögzítése. A kullancsfertőzés elleni
védekezés alkalmazása
természetjárás során.

Herman Ottó munkásságának
jelentősége.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, spóra,
barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, pókszabású, rovar,
bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
12 óra
A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása
különböző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai
vízszennyezés forrásai, következményei.
Vizek, vízpartok élővilága

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének
megismerése a vizek-vízpartok életközösségében.
Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-vízpart
élőlényeinek vizsgálata során.
A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyítése az
élővilág változatosságának, sokszínűségének. sérülékenységének
tudatosításával.
A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és
következmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen
környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével.
A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes
felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A tanulók
aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és közösségi
szinten.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Meleg, nyári napokon olykor
tömegesen pusztulnak a halak a
Balatonban. Mi ennek az oka?
Mire mondják, hogy virágzik a
Tisza?
Miért félnek az emberek a
kígyóktól, békáktól?
Mi a „kígyóing”?
Mit tehetünk, hogy kevesebb
szúnyog fejlődjön ki
környezetünkben?
Ismeretek:
A vízi élőhely jellemző élettelen
környezeti tényezői.
Vizek egysejtűi: zöld szemes
ostoros, papucsállatka,
baktériumok testfelépítése,
életmódja.
Vízi-vízparti növénytársulások
vízszintes tagozódása: lebegő,
gyökerező hínár, nádas
mocsárrétek, ártéri erdők
jellegzetes növényeinek

Fejlesztési követelmények
A vízi és a szárazföldi élőhely
környezeti tényezőinek
összehasonlítása.
Egysejtű élőlények megfigyelése,
összehasonlításuk.
A növények környezeti igényei és
térbeli elrendeződése közötti
összefüggés bemutatása egy
konkrét vízi, vagy vízparti társulás
példáján.
A megismerési algoritmusok
alkalmazása a lágy- és fásszárú
növények leírása és a gerinces és a
gerinctelen állatok bemutatása
során.
során.
A növényi szervek környezethez
való alkalmazkodásának
bemutatása konkrét példákon.
A vízparti növények
környezetvédelmi és gazdasági
jelentőségének bemutatása konkrét
példákon.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés - a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemei közötti okokozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
fűzfavesszőből, nádból
készült tárgyak a
környezetünkben.
Matematika:
Fogalmak egymáshoz
való viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és
algoritmusok.
Összehasonlítás,
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testfelépítése, életmódja
jelentősége.
A vízi-vízparti életközösség
jellemző gerinctelen és gerinces
állatai: tavi kagyló, orvosi pióca,
kecskerák, szúnyogok, szitakötők,
(tiszavirág) ponty, leső harcsa,
kecskebéka, vízisikló, tőkés réce,
barna réti héja, fehér gólya
külleme, teste, élete, jelentősége az
életközösségben, az ember
életében, védettségük.
Kölcsönhatások az
életközösségben: táplálkozási
láncok, táplálékhálózatok.
Az életközösség
veszélyeztetettségének okai,
következményei: tápanyagdúsulás
és a méreganyag koncentrálódása.

Az állatok különböző szempontú
csoportosítása.
A vízi élethez való alkalmazkodás
példákkal történő illusztrálása.
Táplálkozási láncok összeállítása a
megismert fajokból.
Az emberi tevékenység hatásainak
elemzése, a környezetszennyezés
és az ember egészsége közötti
összefüggés felismerése.

azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Hierarchikus kapcsolatok
ábrázolása.

Az állatok egyedszáma,
veszélyeztetettsége és védettsége
közötti összefüggés elemzése.
Terepgyakorlat: egy vízi-vízparti
életközösség megfigyelése.

Az életközösség védelme.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki
növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú,
rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr,
markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli
fejlődés, költöző madár, téli álom, változó testhőmérséklet.
Órakeret
8 óra
Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével kapcsolatban.
Napenergia, látható fény. Hőmérséklet.
Energiaforrások, energiafajták.
Kölcsönhatások és energia vizsgálata

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése,
jellemzése, bizonyítása kísérletek elvégzésével.
A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energia-megmaradás
elvének megtapasztalása, elfogadása.
Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása.
A tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások során
való felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mire való a hűtőszekrény, a
gázkonvektor, a tűzhely és a klíma?
Hogyan lehet könnyen összeszedni
a szétszóródott gombostűt, apró

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Példák gyűjtése a melegítés és a
hűtés szerepére a hétköznapi
életben.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
az ősember.

Példák gyűjtése arra vonatkozóan,
hogy miért fontos a Nap a földi élet

Matematika:

21

Természetismeret

Helyi tanterv

szegeket?
Mikor villámlik?
Miért nem esik le a Hold a Földre?
Miért van szükségük az
élőlényeknek energiára, és hogyan
jutnak hozzá?
Miért fontos az energiával
takarékoskodni?
Mi történne a Földön, ha eltűnne a
Nap?

szempontjából (fény- és hőforrás).
Hely- és helyzetváltoztatás
megkülönböztetése, példák
keresése, csoportosítása megadott
és saját szempontok alapján.

Ismeretek:
A mozgás és mozgásállapotváltozás.

Annak magyarázata, hogy a déli
féltekén miért nem esnek le az
emberek a Földről, pedig „fejjel
lefelé állnak”.

A mágneses kölcsönhatás: vonzás,
taszítás.
A gravitáció.
Az elektromos kölcsönhatás:
vonzás, taszítás. Az elektromos
energia felhasználása, szerepe a
mindennapi életben.
A háztartásban használt
energiahordozók jellemzése,
felhasználásuk.
Az energiatakarékosság.
Az élő szervezetek energiája.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

táblázat-, és
grafikonkészítés;
egyenes, kör, középpont
fogalma.

A mágneses kölcsönhatások
megfigyelése. Vonzás és taszítás
jelenségének kísérlettel való
igazolása.

Testek elektromos állapotának
létrehozása dörzsöléssel,
elektromos állapotban lévő és
semleges testek kölcsönhatásainak
vizsgálata.
A villám keletkezésének elemi
értelmezése a tapasztalatok alapján.
Az energiahordozók csoportosítása
különböző szempontok alapján.
A mindennapi életből hozott
példákon keresztül az energiafajták
és az energiaátalakulások
csoportosítása.
Példák a megújuló és a nem
megújuló energiaforrások
felhasználására.
Az ember táplálkozása, mozgási
szokásai és testsúlya közötti
kapcsolat felismerése.

Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás,
gravitációs kölcsönhatás, hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahordozó,
energiagazdálkodás, energiatakarékosság.

Tájékozódás a valóságban és a térképen

Órakeret
5 óra

Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép.
A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és földgömbön.
A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. Átfogó kép
kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről.
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a térképi
ábrázolásmód korlátainak belátása.
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése,
felhasználása az információszerzés folyamatában.
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolvasás
megalapozása.
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Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért van szükség térképre?
Iránytű használata.
Tájékozódás térképvázlattal.
Távolság mérése.
Település- és turistatérképek
használata.
Ismeretek:
A térképi ábrázolás jellemzői:
égtájak, szín- és jelkulcs, névírás,
méretarány, aránymérték.
Térképfajták: domborzati,
közigazgatási, turista-, és
kontúrtérkép.
Hazánk nagytájai, szomszédos
országaink.

Bolygónk térségei: földrészek és
óceánok.
Helymeghatározás: földrajzi
fokhálózat.

Fejlesztési követelmények
A térkép jelrendszerének
értelmezése. Különböző
jelrendszerű térképek elemzése,
információ gyűjtése.
Irány és távolság meghatározása
(digitális és nyomtatott) térképen.
Tájékozódás hazánk domborzati és
közigazgatási térképén.
Tájékozódás a földgömbön és a
térképen. Földrészek, óceánok
felismerése különböző méretarányú
és ábrázolásmódú térképeken.

Topográfiai
ismeretek

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
földrajzi felfedezések.
Matematika:
Térbeli mérési adatok
felhasználása
számításokban. Mérés,
mértékegységek
használata. Koordinátarendszer, aránypár.

Magyar nyelv és
irodalom:
Szövegértés - a speciális
jelrendszerek (pl. térkép)
A nevezetes szélességi körök
magyarázata, explicite
felismerése a térképen.
megfogalmazott
Földrajzi helymeghatározás
információk azonosítása,
különböző tartalmú térképeken.
összekapcsolása,
Európa és Magyarország tényleges rendezése. A hétköznapi
és viszonylagos földrajzi fekvésének kifejezés alkalmi
jelentésének felismerése.
megfogalmazása.
Informatika:
keresés az interneten,
alkalmazások használata.

Európa helyzete, határai. Hazánk
helye Európában.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kapcsolódási pontok

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi
jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi
fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés.
Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúlidomb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék.
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria.
Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, északisarkkör, kezdő hosszúsági kör.
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger,
Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A Föld és a Világegyetem

Előzetes tudás

A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás,
hőmérséklet, csapadék, szél.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
6 óra

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a
Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről.
A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a közöttük
levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek – a
Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati övezetek
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kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági
összefüggések feltárása során. Természeti törvények felismerése, alkalmazása
a hétköznapi jelenségek értelmezésekor.
Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati
diagramok, tematikus térképek révén.
A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felismerése, a
személyes felelősség tudatosítása.
A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan állapítható meg éjszaka
iránytű nélkül az északi irány?
Miért látjuk másnak a csillagos
égboltot a különböző évszakokban?
Miért van a sarkvidékeken hideg, a
trópusokon meleg?
Miért váltakoznak az évszakok és a
napszakok?
Miért hosszabbak a nappalok
nyáron, mint télen?
Ismeretek:
A Föld helye a Naprendszerben és
a Világegyetemben.
Égitest, csillag, bolygó, hold.
Sarkcsillag, csillagképek.
A Naprendszer. A Nap jelentősége.
A Nap, a Föld és a Hold
egymáshoz viszonyított helyzete,
mérete, távolsága, mozgása,
kölcsönhatása.
A Föld alakja. A tengelykörüli
forgás és a Nap körüli keringés
következményei.
Föld gömbhéjas szerkezete.
Éghajlati övezetek.
Éghajlat-módosító tényezők:
földrajzi szélesség, óceántól való
távolság, domborzat.
Magyarország éghajlata: száraz és
nedves kontinentális éghajlat.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A sarkcsillag és egy-két csillagkép
felismerése az égbolton.
A holdfogyatkozás és a Hold
fényváltozásainak értelmezése
modell vagy más szemléltetés
alapján.

Matematika:
Fogalmak egymáshoz
való viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és
algoritmusok.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Matematikai modellek
(hierarchikus
kapcsolatok ábrázolása).

A Föld mozgásai és a napi, évi
időszámítás összefüggéseinek
megértése.
Az éghajlati övezetek
összehasonlítása.
Az évszakok váltakozásának
magyarázata.

Magyar nyelv és
irodalom:
Nap és a Föld helyzetének
szövegértés - a szöveg
modellezése a különböző
egységei közötti tartalmi
napszakokban és évszakokban.
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
A Föld gömbalakja, a napsugarak
hajlásszöge és az éghajlati övezetek explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
közötti összefüggés felismerése.
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
Éghajlat-módosító tényezők
elemei közötti okfelismerése a példákban.
okozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
Éghajlat jellemzési algoritmusának
viszony magyarázata.
megismerése és használata.
Éghajlati diagramok és éghajlati
Informatika:
térképek információtartalmának
információkeresés az
leolvasása, az adatok értékelése.
interneten.
A légkör általános
felmelegedésének helyi és globális
következményeinek felismerése
példákban.

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, évszak,
gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és évi
középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csapadék, szél
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Topográfiai
ismeretek

Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz,
Szaturnusz, Uránusz, Hold.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Alföldi tájakon

Órakeret
6 óra

Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar,
táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet –
szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának algoritmusa,
tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értelmezése.
Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről,
természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti
állapotáról.
A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a hazához
való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése.
Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének,
időléptékének érzékeltetése.
A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése.
A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó
problémák felismertetése, megoldási módok keresése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan alakultak ki hazánk
alföldjei az egykori tenger helyén?
Mi a futóhomok?
Melyik hungarikum köthető az
Alföldhöz?
Ismeretek:
Hazai alföldjeink keletkezése.
A Kisalföld és az Alföld tájai,
természeti adottságai.
A Kiskunsági vagy a Hortobágyi
Nemzeti Park természeti értékei.
Alföldek hasznosítása, szerepük a
lakosság élelmiszerellátásában.
Termesztett növényei: búza,
kukorica, napraforgó; jellegzetes
szerveik, termesztésük,
felhasználásuk.
A növénytermesztés, állattenyésztés
és az élelmiszeripar összefüggései.

Fejlesztési követelmények
A Kisalföld, a Kiskunság és a
Nagykunság természeti
adottságainak összehasonlítása.
A tájjellemzés algoritmusának
megismerése, gyakorlása a
megismert tájak bemutatása során.
Információk leolvasása különböző
diagramokról, tematikus
térképekről.
Egy választott nemzeti park
természeti értékeinek, vagy ősi
magyar háziállatok bemutatása
önálló kutatómunka alapján.
A természeti és a kultúrtáj
összehasonlítása. A gazdasági
tevékenység életközösségre
gyakorolt hatásának bemutatása
példákon.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
Szövegértés - a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése.
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg elemi
közötti ok-okozati,
általános-egyes vagy
kategória-elem viszony
magyarázata.
Matematika:
Fogalmak egymáshoz
való viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és algoritmusok
ismerete.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
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szempont szerint.
Matematikai modellek
(hierarchikus kapcsolatok
ábrázolása).
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
a honfoglaló magyarok
háziállatai.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, takarólevél
nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő,
rágcsáló.
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság,
Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
6 óra
Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy,
medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és ásványkincsek
(barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), környezetszennyezés,
talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő típusaik, egynyári, kétnyári,
évelő növény. Természeti erőforrások – társadalmi, gazdasági folyamatok
összefüggései, éghajlati diagramok, éghajlati térképek értelmezése.
Hegyvidékek, dombvidékek

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők
egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való szerepének
megismerésével.
A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok
összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai
térképolvasás megalapozása.
A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek
bemutatásával.
A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az
információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatsorok
használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás készségeinek
fejlesztésével.
A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során végzett
tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi
tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek megismerése, a
személyes felelősségérzet erősítése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
A biodízel mint energiaforrás.
Használatának előnyei és hátrányai.
Ismeretek:
Az Északi-középhegység és a
Dunántúli-középhegység természeti
adottságai, tájai.

Fejlesztési követelmények
Az Északi-középhegység és a
Dunántúli-középhegység megadott
szempontok szerinti
összehasonlítása.
Önálló ismeretszerzés, információ
feldolgozás a nemzeti park
bemutatása során.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés – a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
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Bükki Nemzeti Park természeti
értékei.
Élet a hegyvidékeken: A természeti
erőforrások és az általuk nyújtott
lehetőségek. Az erdő gazdasági
jelentősége, napsütötte déli lejtők –
szőlőtermesztés – borászat,
ásványkincsek és ipari
felhasználásuk.

Az alföldek és a hegyvidékek
éghajlatának összehasonlítása, a
különbségek okainak bemutatása az
éghajlati diagramok, tematikus
térképek elemzésével.

rendezése; a szöveg
elemi közötti ok-okozati,
általános-egyes vagy
kategória-elem viszony
magyarázata.

Természeti erőforrások és a
társadalmi-gazdasági kapcsolatok
bemutatása konkrét példák alapján.

Matematika:
Fogalmak egymáshoz
való viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és algoritmusok
Az emberi tevékenység kárt okozó
ismerete.
hatásainak bizonyítása konkrét
Összehasonlítás,
példákon
keresztül.
Az ember gazdasági
azonosítás,
tevékenységének következményei. A
táj arculatának változása.
Az ország nyugati tájai éghajlatának megkülönböztetés;
különbségek,
összehasonlítása az Alfölddel
azonosságok
éghajlati
térképek,
diagramok
A dunántúli domb- és hegyvidék,
megállapítása.
felhasználásával.
Az
eltérés
Nyugat-magyarországi peremvidék
Osztályozás egy és
indoklása.
természeti adottságai, tájai.
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
A víz felszínformáló szerepének
Élet a dombvidéken. Természeti
bemutatása a dombvidék felszínének illetve elkezdett
erőforrások.
válogatásban felismert
formálásában.
szempont szerint.
A növénytermesztés, állattenyésztés Példák az ásványkincsek és az ipar
Matematikai modellek
összefüggéseire.
és az élelmiszeripar kapcsolata.
(hierarchikus kapcsolatok
ábrázolása).
Egy adott tájon termeszthető
A mezőgazdaság hatása a
növények bemutatása a növény
környezetre: talajpusztulás,
környezeti igényei, valamint a talaj Technika, életvitel és
környezetszennyezés.
gyakorlat:
és az éghajlati adottságok alapján.
anyagok megmunkálása.
A mezőgazdasági
környezetszennyezés formáinak és
hatásainak bemutatása konkrét
példákon.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfiai
ismeretek

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, kürtő,
magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, belső erő,
külső erő, bauxit, lignit.
Gyökérgümő, pillangós virág.
Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység,
Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Dunazug-hegység,
Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, Kékes,
Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc,
Veszprém, Pécs.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
14 óra
Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés,
betegség, egészség, életszakasz.
Az ember szervezete és egészsége

Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő ismereteik
rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, az
egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.
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Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőrzésében,
sorsának, életpályájának alakításában.
A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti összefüggés
feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése.
A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségének
tudatosítása.
A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erkölcsi
normák elfogadása, a velük való azonosulás.
Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés felkeltése,
megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgozásában,
értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi a serdülőkori változások oka?
Miért gyakoriak a konfliktusok a
serdülők életében? Hogyan
oldhatók fel?
Mi a különbség a fiúk és a lányok
nemi működése között?
Mit jelent a függőség és melyek a
tünetei?
Milyen hatást fejt ki a serdülő
szervezetére a cigaretta, az alkohol
és a kábítószer?
Hogyan befolyásolják a barátok, a
család a fiatal életét?
Fiatalkori bűnözés adatai.
Helyes és helytelen testtartás.
Ismeretek:
Testkép, testalkat, testtájak. Az
emberi test méretének, arányainak
változásai az egyedfejlődés során.
A mozgás szervrendszere. A
vázrendszer és az izomzat fő
jellemzői. A mozgás-szervrendszer
felépítése és működése közötti
kapcsolat. A kamaszkori
elváltozások okai, következményei,
megelőzésük lehetőségei.
A táplálkozás, a légzés, a
kiválasztás és a keringés
legfontosabb szervei. Kapcsolatok
az anyagcsere életjenségei,
szervrendszerei között.
Az egészséges táplálkozás
alapelvei. A táplálék mennyisége

Fejlesztési követelmények
A kamaszkori változások jeleinek
és okainak összegyűjtése.
Adatok elemzése a 10–12 éves
fiatalok egészségi állapotáról
(túlsúly, alultápláltság, tartáshibák,
lúdtalp, stb.) az okok elemzése
következtetések levonása.
A testarányok és méretek
összehasonlítása a különböző
életszakaszokban.
A divat és a média szerepének
tudatosulása a testkép
kialakításában.
A külső megjelenés összetevőinek,
jelentésének és hatásainak
felismerése.
A mozgás és a fizikai, szellemi
teljesítőképesség összefüggéseinek
bizonyítása példákon.
A táplálkozás, a légzés és a mozgás
közti kapcsolatok bemutatása
konkrét példákon.
Egyszerű kísérletek a mozgás, a
pulzus, illetve a légzésszám közötti
kapcsolatra. Az adatok rögzítése és
értelmezése.
Táplálékpiramis összeállítása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
Szövegértés – a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemei közötti okokozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata.
Család, baráti
kapcsolatok ábrázolása
az irodalomban.
Informatika:
információkeresés,
adatgyűjtés és
-értelmezés.
Vizuális kultúra:
az emberi test ábrázolása,
a szép test fogalma a
különböző korokban.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
elsősegélynyújtás;
betegjogok, egészségügyi
ellátás.

Táplálkozási szokások, étrendek
elemzése, javaslatok
megfogalmazása.
A túlsúlyosság és a kóros
soványság veszélyeinek
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és minősége. Az étkezések száma,
aránya.
A férfi és a női nemi szervek
felépítése és működése.
Serdülőkori változások. A két nem
testi és lelki tulajdonságainak
különbségei. A nemi szervek
egészsége, személyi higiéniája.
Az egyedfejlődés szakaszai. Méhen
belüli és méhen kívüli fejlődés.
A serdülő személyiségének
jellemző vonásai.
Az ember értelmi képességének,
érzelmi intelligenciájának
alapvonásai.
Az önismeret és az önfejlesztés
eszközei. Viselkedési normák,
szabályok jelentősége az ember
életében
A családi és a társas kapcsolatok
jelentősége.

bemutatása.
Nemi szervek működésének
serdülőkori változásai, a testalkat
és a lelki tulajdonságok
összefüggéseinek elemzése.
Férfi és női szerepek
megkülönböztetése, fiúk és lányok
jellemző tulajdonságainak
összehasonlítása, kapcsolatba
hozása a nemi szerepekkel.
Az egyes életszakaszok
legfontosabb jellemzőinek
bemutatása.
A kommunikáció jelentőségének
bizonyítása különböző
szituációkban.
A konfliktusok okainak és
következményeinek elemzése, a
feloldás formáinak megismerése.
Veszélyhelyzetek, kockázatok
azonosítása különböző
szituációkban.

Veszélyforrások és megelőzésük
lehetőségei a háztartásban,
közlekedésben, sportolás közben.

A viselkedés és a balesetek közötti
oksági összefüggések vizsgálata.

Az érzékszervek szerepe. A látó és
hallószerv károsító hatásai.
megelőzésük módja.

Az érzékszervek védelmét biztosító
szabályok és szokások
megismerése, alkalmazása.

Elsősegélynyújtás elemi ismeretei.

Az ájult beteg ellátása. A
sebellátás, vérzéscsillapítás
gyakorlata.

Környezet és az ember egészsége.
Fertőzés, betegség, járvány. A
leggyakoribb fertőző betegségek
tünetei és megelőzésük módjai.
Lázcsillapítás és diéta.
Orvosi ellátással kapcsolatos
ismeretek.
Káros szenvedélyek. Az alkohol, a
dohányzás, kábítószerek hatásai az
ember szervezetére,
személyiségére.

A környezet és az ember egészsége
közötti kapcsolat felismerése.
Az eredményes gyógyulás és az
időbeni orvoshoz fordulás
összefüggéseinek belátása.
A személyes felelősség, a család és
a környezet szerepének bemutatása
(irodalmi példák) a függőségek
megelőzésében.
A kipróbálás és a függőség
összefüggéseinek megértése.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés,
felszívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, vér,
szív, kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, magömlés,
menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, betegség, fertőzés,
járvány.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni.
Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából.
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudatosuljanak az
egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere.
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában
kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és
segítőkész.
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Sajátítsa el és használja az
egyes anyagrészekhez tartozó kulcsfogalmakat és topográfiai ismeretek.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi
erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő
kölcsönhatásokról.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit. Értse az élő és élettelen
környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek
felépítése és működése közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét,
használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek
védelmére.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és
energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható
fejlődéshez.
Bemutatás után legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, a mért adatokat értékelni,
következtetéséket levonni. A kísérleteket legyenek képesek fegyelmezetten és a balesetvédelmi,
érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával végrehajtani, a tapasztalt jelenségeket elmondani.
Ismerjék fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat!
Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használják a
térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és
vízrajzi térképekről. Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes
képzeteik a földrajzi övezetekről.
Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjanak egyszerű
táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését,
életmódját. Értsék meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen
képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.
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BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN
7-8. évfolyam
A biológia-egészségtan tanításának e két évében a tanulók megismerik az élő és élettelen természet
szoros kapcsolatát, az élet sajátosságait, az élőlények közös tulajdonságait és az élővilág egységét.
Foglalkoznak a legjellemzőbb élőlények testfelépítésével és életmódjával, a környezethez való
alkalmazkodással. Korszerű ismereteket szereznek az ember testfelépítéséről, életműködéseiről,
jellemző egészségügyi problémáiról és az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódokról.
Megismerik az alapvető elsősegély-nyújtási eljárásokat, valamint a szűrővizsgálatok és a védőoltások
jelentőségét a betegségek megelőzésében. Fontos, hogy felismerjék az életmód, a környezet, a
viselkedés és az egészségi állapot közötti összefüggéseket, hogy megértsék: az egészség nem a
betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szellemi és szociális jóllét állapota. Tudatosuljon bennük, hogy a
mindennapi életvezetés, az életmódbeli szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi
egészségi állapotukat, életkilátásaikat.
Célok, feladatok
A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1–6. évfolyamán megszerzett
ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő természet
működését, annak legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember és környezetének és
egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt – kialakítsa az új
ismeretek önálló megszerzésének igényét.
Az egyik legfontosabb nevelési cél, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, szervezetük
változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel
következményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igénye.
A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megismerve megérthetik,
hogy az ember, mint a természet része csak a törvények betartásával, a természettel egységben
maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti erőforrások takarékos,
felelősségteljes használatát, azok megújulási képességére való tekintettel. Egy olyan viselkedésforma
elsajátítása válik elengedhetetlenné, amely környezet- és értékvédő.
A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok
alkalmazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük
védelme érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anyagok
felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.
A tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra legcélravezetőbbet
ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések rögzítési lehetőségeinek megadása,
a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és a lényegkiemelés gyakoroltatása, a csoportmunka
előnyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári visszajelzés, értékelés mind azt segítik elő, hogy a
tanulók egyre önállóbban, saját adottságaiknak megfelelően sajátíthassák el a tananyagot, és
alkalmazni is tudják az ismereteket. A biológia tanulásában fontosak a vizuális információk, és a
motiváció érdekében sikerrel lehet alkalmazni korunk ismerethordozóit (DVD, internet).
A tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület-nevelési cél
megvalósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt körülvevő
világ megismerésére, egymásra hatásuk és egymásrautaltságuk megértésére. Azáltal, hogy segíti olyan
alapvető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség,
a türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez.
A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok, pl.: Balogh János,
Békésy György, Hevesy György, Juhász Nagy Pál, Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert
munkásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez tartozás érzését,
miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismerésével a nemzetközi
együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat bennük.
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A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult hálózatok
észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyénenként változó
megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami pedig segíti a kulturált közösségi viselkedés
kialakítását. Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során világossá válik, hogy az emberi
kapcsolatok hálózatának alapszövete a család.
A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű tevékenységek (kísérletek, megfigyelések, terepen
történő vizsgálódások, a megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értékelése, felmérések
készítése, az alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok életének megismerése,
kutatása) során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő
területeken, megtalálhatják hivatásukat.
A tanulói teljesítmények ellenőrzésének módszerei illeszkedjenek az ismeretszerzés és a
képességfejlesztés sokszínű eljárásaihoz. A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a tanórán
kívüli tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélgetés és írásbeli
ellenőrzés) mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló kutatómunkának, a
versenyeken és a pályázatokon való részvételnek az értékelése is.
A tanulók értékelése
A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a tanulás
folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló tanulási stratégiák
kiépítését.
A tárgyat érdemjeggyel értékeljük. A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított
ismeretek és képességek szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap segítségével (témaközi és/vagy
témazáró dolgozat).
A témakörök tárgyalása közben az alapfogalmak és összefüggések megértésének ellenőrzése rövid
írásos formában (írásbeli számonkérés, felelet) történik.
Az egyes órákon a diákok szóbeli feleletben is számot adnak tudásukról, melynek értékelési alapjai: a
tanulók tényismereti szintje, a szaknyelv használata, az ismeretek alkalmazása.
Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás a csoportmunka során;
folyamatábrák, grafikonok, diagramok értelmezése, terepi munka, megfigyelések elvégzése és a
tapasztalatok értelmezése, illetve egyszerű jegyzőkönyv készítése.
Értékelésre kerülhetnek a témakörökhöz kapcsolható házi dolgozatok, kiselőadások, egy-egy
kiválasztott témához gyűjtőmunka és az összegyűjtött információk különböző formában történő
feldolgozása (írásbeli vagy szóbeli beszámoló, leírás, tabló, diagram, grafikon, rajz stb. készítése,
bemutatása), valamint füzetvezetésük, tanórai aktivitásuk, projektmunkájuk, versenyeken való
eredményes szereplésük. Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű
projektmunka.
A tanév végén szummatív dolgozatírás összegzi a tanultakat, a diákok elsajátított ismereteit.
Biológia – Egészségtan 7. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 54 óra, heti óraszám 1,5 óra
Tematikai egység
Nem sejtes rendszerek: vírusok.
Önálló sejtek: baktériumok, egysejtűek
Fonalas, telepes élőlények. Zöldmoszatok, barna-és vörösmoszatok,
gombák, zuzmók, mohák, szivacsok
Növényismeret
Állatismeret
Életközösségek
Az ember és környezete
Az emberi test szerveződése
Év végi összefoglalás, számonkérés
Összesen:

Órakeret
4
4
8
9
8
11
7
3
54
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Nem sejtes rendszerek: vírusok.
Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek

Tematikai egység

Órakeret
4 óra

Előzetes tudás

A Nap energiájának kapcsolata a földi élettel. A személyi higiénia jelentősége.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A különböző sejtes szerveződések, sejtalkotók felismerése, mikroszkópos
megfigyelések, rajzok készítése, a betegségekkel és azok megelőzésével
kapcsolatos ismeretek és alkalmazásuk elsajátítása. A vírusok és baktériumok
felépítésének megértése. A védőoltások jelentőségének belátása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan tudjuk eldönteni, hogy
élőlényről van szó?
Mi köze a joghurtnak a
baktériumokhoz? Miért javul a talaj
termőképessége, ha lucernát, babot
vagy borsót ültetünk bele?
Hogyan következtetett Semmelweis
Ignác arra, hogy a gyermekágyi lázat
élőlény okozza?
Ismeretek:
Kapcsolat az élő és élettelen között.
A sejtszintű életfolyamatok.
A vírusos és bakteriális betegségek
kezelése.
A védőoltások jelentősége és a
betegségek egyéb megelőzési
lehetőségei.
Albert Schweitzer, Fleming, Pasteur
Jenner munkássága.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fejlesztési követelmények
A baktériumok csoportosítása
életműködésük alapján (lebontók,
együtt élők, betegségokozók,
erjesztők).
Baktériumok (tejsavbaktérium,
nitrogéngyűjtő baktérium,
kólibaktérium), kékalgák. zöld
szemes ostoros, papucsállatka,
óriás amőba felépítésének
vizsgálata fénymikroszkóppal.
Semmelweis Ignác
megfigyeléseinek jelentősége a
baktériumok felfedezésében.
Hőgyes Endre munkásságának
megismerése.
A napsugárzás és a földi élet
közötti kapcsolat elemzése.
Vírusos betegségek [influenza (pl.
H1N1), kanyaró, mumpsz,
rózsahimlő, skarlát, bárányhimlő,
herpesz, AIDS, HPV okozta
fertőzés] tüneteinek és
veszélyeinek megismerése.
Bakteriális betegségek (gennykeltő
baktériumok, Lyme-kór, lepra,
pestis, kolera, tbc, tetanusz, diftéria
[torokgyík], pertussis
[szamárköhögés], szalmonella)
tüneteinek és veszélyeinek
megismerése.

Kapcsolódási pontok
Természettudományi
gyakorlatok:
Sejtszervecskék (például
sejtmag), baktériumok,
egysejtűek
méretarányainak
érzékeltetése
modellezéssel.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
joghurt készítése.
Kémia:
keverékek szétválasztása,
a levegő összetétele.
Matematika:
hatványozás.
Informatika:
programozás, internetes
kutakodás a vírusok,
baktériumok világában.

Fertőzés, járvány, higiénia, fotoszintézis, osztódás, vírus, védőoltás, antibiotikum.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

Fonalas, telepes élőlények.
Órakeret
Zöldmoszatok, barna- és vörösmoszatok, gombák, zuzmók,
4 óra
mohák, szivacsok
A természet jelzései. Hálózatok a természetben. Ehető és mérgező gombák. A
biológiai szerveződés szintjei.
A szerkezet és működés egységének felismerése, a hasonlóságok és
különbségek azonosítása. A tanult élőlények természeti és gazdasági értékének
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céljai

megismerése. Az élővilág méretskálájának áttekintése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi a különbség a moszatok és a
gombák táplálkozása között?
Hogyan kommunikálnak egymással
a gombák? Mivel lehet megelőzni a
peronoszpóra elterjedését a
gyümölcsösben? Mit lehet leolvasni
egy zuzmótérképről? Hogyan függ
össze az erdőirtás az árvizekkel és a
talajpusztulással?
Ismeretek:
A moszatok, gombák, zuzmók,
mohák, szivacsok felépítése.
Szerveződési szintek.
A szivacsok testfelépítése és
életmódja közötti összefüggés.
A mohák, zuzmók, gombák
jelentősége az életközösségek
életében.
A leggyakoribb ehető és mérgező
gombafajok.
A gombafogyasztás szabályai.
A gombák szerepe az egészséges
táplálkozásban.
Az élősködő gombák hatása a többi
élőlényre.

Fejlesztési követelmények
Önálló gyűjtőmunka, vizsgálódás az
IKT- eszközök felhasználásával.
Mikroszkópi és vázlatrajzok
készítése.
A zuzmó életfolyamatainak
megértése.
Önálló kutatómunka: A zuzmók
indikátorszerepének felhasználása a
környezetvédelemben.

Kapcsolódási pontok
Természettudományi
gyakorlatok:
az élőlények mérete, az
egyes szerveződési
szintek nagyságrendjei.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
a gombák jelentősége a
táplálkozásban,
növényvédelem a
kiskertben.
Kémia:
indikátorok, oldatok
(rézgálicoldat).
Informatika:
internethasználat.
Vizuális kultúra:
magyar művészek: erdők
híres festői, állatok híres
festői/fotósai.

Fajismeret:
Fonalas zöldmoszat, csillárkamoszat,
békanyálmoszat, barnamoszat,
fejespenész, peronoszpóra, monília,
sütőélesztő, kerti és erdei csiperke,
vargányagomba, szegfűgomba,
gyilkos galóca, taplógombák,
háztetőmoha, szőrmoha, tőzegmoha,
kéregzuzmók, leveles zuzmók,
zuzmótérkép, biológiai indikátor,
édesvízi szivacs, kovaszivacs.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Hámsejt, galléros ostoros sejt, vándorsejt, spóra, ivarsejt. Moszat, gomba, zuzmó,
moha, szivacs. Zuzmótérkép.
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Tematikai egység

Órakeret
8 óra

Növényismeret

Előzetes tudás

A virágos növények testfelépítése, kerti növények, zöldségek. Fás és lágyszárú
növények. A szobanövények és/vagy kerti növények gondozása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A sejt, többsejtes szerveződések, szövetek, szervek hierarchiájának
felismerése. Az újítások megjelenése és a szárazföldi élethez való
alkalmazkodás közti összefüggés felismerése. A növények gazdasági
hasznának tudatosítása. A természetvédelem fontosságának megértése. A Kis
növényhatározó használata.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi a különbség az erdei pajzsika és
az erdei fenyő szaporodása között?
Hogyan táplálkozik a fehér
fagyöngy? Miért tudja elviselni a
kaktusz és a majomkenyérfa a
szárazságot? Milyen célt szolgálnak
a természetvédelmi területek?
Önálló megfigyelések,
vizsgálódások elvégzése.
Védett területek meglátogatása.

Az erdei pajzsika és a mezei zsurló
felépítésének összehasonlítása.
Egy kétszikű teljes virág
felépítésének bemutatása.

Természettudományi
gyakorlatok:
egy-egy módosult növényi
szerv vizsgálata, a
felépítés-működés
kapcsolatának feltárása.
Fűszerek és
gyógynövények vizsgálata
szárított növényi részek,
illóolajok, növényi
kivonatok vagy főzetek
alapján.

Ismeretek:
Páfrányok, zsurlók.
Virágos, terméses növények:
egyszikűek, kétszikűek.
Növényi szövetek felépítése és
feladataik.
A virágos növények morfológiai
jellegzetességei példafajok alapján:
 gyökér, gyöktörzs, szár, összetett
levél, spóra (erdei pajzsika,
struccpáfrány, agancspáfrány,
mezei zsurló);
 virág, mag, magköpeny
(páfrányfenyő, tiszafa);
 tobozvirágzat (boróka, ciprus,
cédrus, erdei fenyő, lucfenyő,
vörösfenyő);
 takarólevelek, ivarlevelek,
egyivarú, kétivarú (mocsári
nőszirom, réti boglárka,
vadrózsa, galagonya, nyírfa,
mezei juhar, erdei iszalag,
eukaliptusz, ébenfa, fehér
fagyöngy, kaktuszok,
majomkenyérfa, orchidea);
 pillangós virág (bab, földi
mogyoró, fehér akác);

A saját környezetében található
jellemző növények bemutatása.
Az özönnövény-probléma
értelmezése.

Az egyszikű és a kétszikű növény
összehasonlítása.
Példák különböző életmódú
növényekre (együtt élők,
élősködők, fél élősködők,
korhadéklakók, rovarevők).

A tanult példanövények szerveinek
felrajzolása és megnevezése.

Matematika:
halmazok.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
kerti növények gondozása.

Vizuális kultúra:
Az egylaki és kétlaki növény jelölése. növényábrázolás.
A megismert élőlények segítségével a Magyar nyelv és
irodalom:
növények fejlődési vonalának
növények ábrázolása az
ábrázolása.
irodalomban,
növénynevek szépsége.
Példák különböző terméstípusokra
(növénnyel együtt).
Kémia:
keverékek, oldatok.
A virág kialakulása és a szárazföldi
alkalmazkodás kapcsolatának
Földrajz:
értelmezése.
a kontinensek
növényföldrajza, az
Az ivaros és ivartalan szaporodás
éghajlati övek jellemzői.
összehasonlítása.
A megporzási típusok és a
virágfelépítés közötti kapcsolat
bemutatása.
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 virágzat típusok (fészkes
virágzat [gyermekláncfű,
napraforgó, kamilla]; ernyős
virágzat [fekete bodza],
bugavirágzat [nád, pampafű];
torzsavirágzat [gyékény].
kalászvirágzat [búza]).
 egylaki növény (fenyők,
gyékény);
 kétlaki növény (páfrányfenyő,
tiszafa, fűzfa, homoktövis);
 ivartalan szaporítás;
 terméstípusok (szemtermés
[búza, kukorica], makktermés
[bükk, kocsányos tölgy,
kocsánytalan tölgy],
hüvelytermés [bab, földi
mogyoró, fehér akác]; csonthéjas
termés [dió, szilva, húsos som],
bogyótermés [fekete bodza,
szőlő]; almatermés).
A rendszerezés alapelvei, a
leszármazás bizonyítékai. A
növénytörzsek neve és a növények
törzsfája.
Özönnövények (bálványfa, kanadai
aranyvessző, parlagfű); allergén
növények (fűfélék, mogyoró,
parlagfű, üröm).
Linné munkásságának szerepe a
növények rendszerezésében.
Borbás Vince, Herman Ottó,
Kittenberger Kálmán, Kitaibel Pál,
Mathiász János, Soó Rezső, Tessedik
Sámuel munkássága.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Gyökér, gyöktörzs, szár, összetett levél, spóra, virág, mag, magköpeny, virágzat,
takarólevél, ivarlevél, egyivarú virág, kétivarú virág, egylaki növény, kétlaki
növény. Allergén és özönnövény.

Tematikai egység

Előzetes tudás

Projektmunka a tanult növények
elnevezésével, valamint
gyógyászati jelentőségével
kapcsolatban.

Állatismeret

Órakeret
9 óra

A tanult háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok fő csoportjainak
(ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök) legfontosabb jellemzői. Az állatok
általános testfelépítése: egy gerinctelen és egy gerinces testfelépítés
összehasonlítása. Az állatok életfeltételei (táplálék, élőhelyi feltételek). Az
állatok életmódjának főbb jellemzői (aktív mozgás, táplálékszerzési módok,
szaporodás és ivadékgondozás, viselkedés). Testfelépítés, a testalkat és az
életmód kapcsolata (ragadozók, patások). A testalkat változatossága (a fajok
sokfélesége). Az élőlények mozgása. Az állatok különböző szaporodási
formái.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A testfelépítés és a működés kapcsolata. Az állatok alkalmazkodása a
környezethez. A számítógéppel segített tanulás módszereinek alkalmazása
(információk keresése, könyvtár- és internethasználat, adatbázisok,
szimulációk használata, kiselőadások tervezése). Az internet segítségével
képanyag összeállítása a különböző állatcsoportok emberre nézve előnyös
vagy hátrányos kapcsolatáról. Az állathatározó használata.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Eső után miért lehet sok
földigilisztával találkozni? Milyen
problémát okozhat, ha a zöldséggel
egy kis talaj is bekerül a
szervezetünkbe?
Miért nevezzük a rövid ideig tartó
dolgokat „kérész életűeknek”?
A rejtőzködésnek, védekezésnek
milyen formái alakultak ki az
állatvilágban?

Önálló tanulói munkaként akvárium, Természettudományi
terrárium gondozásában való
gyakorlatok:
részvétel.
Különböző állatok
koponyáinak és
csontvázának valamint
Az állatok testfelépítéséből
fogazatának
következtetések levonása az
megfigyelése. Állatok
életmódjukkal kapcsolatban.
testtömeg- és testfelületadatainak értelmezése,
Bizonyos állatoknak a
madárhangok és más
mezőgazdaságra való hatásának
állathangok
bemutatása példák alapján.
összehasonlítása
hangfelvételről, példák
Példák gyűjtése arról, hogy
gyűjtése állatok
Ismeretek:
jelzésértékű egyes állatok
tájékozódására.
Az állati szövetek; jellemző
megritkulása vagy fokozott
tulajdonságaik és feladataik.
elterjedése.
A medúzák (fátyolos medúza); és a
Magyar nyelv és
hidrák (édesvízi hidra) testfelépítése, Az állatok gyógyászati szerepének
irodalom:
életmódja, szaporodása és fejlődése. bemutatása példák alapján.
állatok megjelenítése az
A férgek (közönséges földigiliszta,
irodalomban (Fekete
orvosi pióca, hegyesfarkú bélgiliszta, Példák gyűjtése az állatok okozta
István művei);
májmétely), kagylók (tavi kagyló),
betegségekre és azok megelőzésére. Csodaszarvasmonda,
csigák (éti csiga), fejlábúak (tintahal,
Arany János és Petőfi
polipok) újításai szervezetük
Sándor versei.
Bizonyítékok felismerése a fejlődés
felépítésében.
irányát illetően.
Az újítások szerepe a környezethez
Fizika:
való alkalmazkodás segítésében,
sűrűség, nyomás,
Az élővilág törzsfejlődése
a testfelépítés, életmód, szaporodás,
hőáramlás, hővezetés,
időskálájának ábrázolása az
fejlődés jellemzői a különböző
hősugárzás.
állatcsoportok jellemzőinek alapján.
állatcsoportoknál:
 Ízeltlábúak: (folyami rák,
Kémia:
A férgek, rákok, pókok, rovarok
koronás keresztespók,
az égés,
testfelépítésükben rejlő
madárpók, kullancs, atkák,
energiaváltozások.
kapcsolatainak felismerése.
lepkék, bogarak, szitakötők,
kérészek, szöcskék, sáskák,
Földrajz:
Gyűjtőmunka és kiselőadás az
hártyásszárnyúak, házi méh);
kontinensek
állatok jellemzőivel kapcsolatban.
állatföldrajza.
 Gerincesek: madarak
(lábtípusok): házi galamb, túzok,
Azonosságok és különbségek
strucc, barna réti héja, kolibri,
Vizuális kultúra:
elemzése.
papagáj, harkályok, baglyok;
állatábrázolás;
természetfilmek.
 emlősök: kacsacsőrű emlős,
Saját környezetben élő jellemző
kenguru, őz, szarvas, rénszarvas,
állatok bemutatása.
antilop, zsiráf, elefánt, teve, ló,
zebra, sarki róka, sivatagi róka,
vörös róka, farkas, oroszlán,
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hiúz, barnamedve, jegesmedve,
bőgőmajom, csimpánz,
orangután, gorilla, bálna, delfin).
A törzsfejlődés jelentősebb
eseményei (gerincoszlop,
csőidegrendszer, porc, csont,
mozgás, úszók [kecsege, cápa,
hering, ponty, tonhal]; függesztő
övek, végtagok [kecskebéka,
varangyok, fürge gyík, vízi sikló,
rákosi vipera, anakonda, nílusi
krokodil, mocsári teknős]).
Halak, kétéltűek, hüllők, madarak,
emlősök fejlődési kapcsolatai.
A különböző éghajlati övek jellemző
állatai.
A darwini és más fejlődéselméletek
jellemzői.
A rendszerezés alapelvei, a
leszármazás bizonyítékai.
Védett állatok.
Kittenberger Kálmán, Széchenyi
Zsigmond munkássága.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Állati szövet. Csalánsejt, űrbél, hámizomszövet, bőrizomtömlő, köpeny,
zsigerzacskó, kitin, fejtor, fej, tor, potroh, átalakulás nélküli fejlődés, vedlés, teljes
átalakulás, átváltozás, kifejlés.

Tematikai egység

Életközösségek

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás

Életközösségek a lakókörnyezetben (vagy egy közeli természetes élőhelyen).
A Kárpát-medence és hazánk nagy tájai, vizei és felszínformái, éghajlati
sajátosságai, példák a legjellegzetesebb növényekre, állatokra. A talaj
kialakulása, élet a talajban. Környezetszennyezés; jellemző esetei és
következményei (levegő-, víz-, talajszennyezés). A nemzeti parkok, a
tájvédelmi körzetek.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A napfény és a földi élet összefüggése, a talaj termőképessége és a vízbázis
jelentőségének, a fenntarthatóság feltételeinek felismerése. Tudatos
fogyasztóvá válás elősegítése. Tapasztalatszerzés az élővilág méretskálájáról.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen kapcsolatok alakulhatnak ki
növény-növény, növény-állat és
állat-állat között? Miért lehet már
kora tavasszal paradicsomot
termeszteni egy üvegházban? Miért
nem szabad nyáron 11 és 15 óra
között napozni?

Fejlesztési követelmények
Példák az együttélés, versengés,
élősködés táplálkozási
kapcsolatokra.
Példák az állatok viselkedési
formáira.
Példák a növények és állatok
éghajlati alkalmazkodásának

Kapcsolódási pontok
Természettudományi
gyakorlatok:
növények borításának
mennyiségi becslése,
becslések megadása egyegy élőlény
területigényére
biomassza-piramis
adatok alapján.
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módjaira.
Ismeretek:
Az egyed feletti szerveződési
szintek.
Az életközösségek belső kapcsolatai.
Az életközösségek táplálkozási
hálózatai. Anyagforgalom és
energiaáramlás az
életközösségekben.

Az élőlényekre ható élettelen
környezeti tényezők (fény, levegő,
víz, talaj, hőmérséklet).

Projektmunka a globális
problémákról.
Grafikonok elemzése, adatok
értékelése (pl. tűrőképességi,
hőmérsékleti, csapadékeloszlást
bemutató grafikonok elemzése).

Egy megadott életközösség
táplálkozási kapcsolatainak
ábrázolása táplálkozási hálózat,
illetve táplálékpiramis formájában.

A környezetszennyezés (levegő-,
Érvelés a globális problémák
víz-, talajszennyezés) jellemző esetei megoldásával kapcsolatban;
és következményei.
megoldási javaslatok
megfogalmazása.
Élőhelyek típusai.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
a természet
átalakításának folyamata
a történelem során.
Magyar nyelv és
irodalom:
természeti jelenségek
irodalmi megjelenítése.
Vizuális kultúra:
tájképek, a
természetvédelem
témájának megjelenése a
művészetekben.
Földrajz:
kontinensek
természetföldrajza.

Aktív természetvédelem.
Matematika:
grafikonok rajzolása,
elemzése.

Balogh János munkássága.

Kémia:
a levegő és a természetes
vizek szennyeződésének
okai, víztisztítás, az
oldatok kémhatása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, táplálékpiramis, tűrőképesség, természetés környezetvédelem, fenntarthatóság, üvegházhatás, globális felmelegedés.

Tematikai egység

Az ember és környezete

Órakeret
11 óra

Előzetes tudás

Az emberábrázolás. Az egészséges, gondozott környezet jellemzői. Élő és
élettelen környezeti tényezők. Rendszer és környezet kapcsolata. Az időjárás
és az éghajlat hatása az épített környezetre (hőszigetelés, vízszigetelés).
Környezetszennyezés; jellemző esetei és következményei (levegő-, víz-,
talajszennyezés). A környezeti állapot és az ember egészsége közötti
összefüggés. A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és közösségi cselekvés
lehetőségei a fenntarthatóság érdekében. Energiahatékonyság, anyagok
újrahasznosítása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A belső és a külső környezetünk megismerése, a velük való együttélési
technikák elsajátítása. Az ember egészségét veszélyeztető tényezők (fizikai,
kémiai, biológiai, társadalmi) megismerése, hatásukat megelőző, illetve
mérséklő megoldások tervezése. A környezeti jelzések és érzékelésük
biológiai jelentőségének felismerése. A természeti és a társadalmi
környezetnek az emberi szervezetre gyakorolt komplex hatásának megértése.
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A kapcsolati hálók, a családi, rokoni kapcsolatrendszerek, valamint az
önismeret fontosságának megértése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Napjainkban milyen külső
környezeti változásoknak lehetünk
tanúi?
Miért ne üljünk a fénymásoló
mellett?
Mikor barát és mikor ellenség a víz?

Ismeretek:
Az élőlények csoportosításának
elvei.
Az emberelődök jellemzői és
fejlődésük mozgatói.
Az emberfajták és kultúrák
sajátosságai és közös értékei.

Fejlesztési követelmények
Érvelés a környezet és az ember által
létrehozott eszközök (pl.
fénymásoló, mobiltelefon) fizikai
hatásairól és azok élettani
következményeiről.
A főbb környezetszennyezők
csoportosítása.

A természeti erőkkel kapcsolatos
balesetek (pl. vízi sportok)
megelőzési lehetőségeinek, illetve a
katasztrófahelyzetekben való
teendők bemutatása.
Adatgyűjtés és elemzés: napjaink
elektronikus eszközeinek hatása az
emberre.

Néhány egyszerű talaj-, levegő- és
Az ember belső és külső
vízvizsgálat elvégzése
környezetének jellemzése és hatásuk csoportmunkában.
az emberi szervezetre (pl. hőguta,
Víz- és talajvizsgálati projektek.
hőkimerülés, fagyás, idegrendszeri
problémák).
Talaj- és vízszennyező anyagok, pl.
permetezőszerek, műtrágyák,
veszélyes hulladékok, savas eső;
levegőszennyezők (CFC, nitrogénés kénoxidok) és hatásuk (szmog,
ózonpajzs, üvegházhatás), beltéri
szennyezők: formaldehid,
elektroszmog, árvíz, tűz, földrengés,
szélviharok, villámlás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Természettudományi
gyakorlatok:
becslések végzése egyegy szennyezőanyag
feldúsulására a
táplálékhálózatban,
talajtani vizsgálatok,
vízminőség mérése,
illetve becslése.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
a természetes és a
mesterséges környezet
változása a történelem
során.
Fizika:
rezgések és hullámok, a
rezgések jellemzői,
zajszennyezés.
Földrajz:
a környezetet károsító
anyagok és hatásaik.
Vizuális kultúra:
emberábrázolások.
Kémia:
a levegő összetétele és
szennyeződései; a
vízszennyeződések,
izotópok.
Matematika:
grafikonok készítése és
értelmezése.

Külső környezet, belső környezet, környezet-egészségvédelem.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Kapcsolódási pontok

Az emberi test szerveződése

Órakeret
7 óra

Az emberi test arányai, méretviszonyai. Testalkat, szimmetria, testtájak. Az
emberi test létfenntartó szervei, szervrendszerei, azok funkciói. Társas
szükségletek, a családi és személyes kapcsolatok jelentősége.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az élővilág egységének felismerése az emberi szervezetet felépítő főbb
szervetlen és szerves anyagok megismerésével. Az embernek a biológiai
hálózatokban elfoglalt helyének és a család fontosságának tudatosítása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért ásítozunk akkor is, ha
szervezetünknek vízhiánya van? Miért
lehet példaképünk Szent-Györgyi
Albert?
Ismeretek:
Az ember szervezetét felépítő
szervetlen anyagok és szerepük.
Az emberi szervezet szerves anyagai és
szerepük.
A fontosabb zsírban és vízben oldódó
vitaminok és szerepük.
A létfontosságú vitaminok és ásványi
anyagok előfordulása az
élelmiszerekben.
A sejt és a főbb sejtalkotók.
Az örökítő anyag elhelyezkedése. A
gének feladata a fehérjék képzésében,
a tulajdonságok öröklődésében. A
mutáció.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A rendszer és környezet
kapcsolatának megértése, biológiai
értelmezése a sejt, az egyed, az
életközösség és a bioszféra
szintjén.

Természettudományi
gyakorlatok:
Az élelmiszerekben
található egyes anyagok
vizsgálatának tervezése,
előzetesen elvégzett,
egyszerű kimutatási
reakciók alapján. Az
irányok kérdése a
szervezettanban.

„Ételed az életed” projekt. Az
egészséges táplálkozás
megtervezése.
Az egyes élelmiszerek tápanyag-,
energia- és vitamin-összetételének
és mindezekből a szervezet
számára szükséges napi
mennyiségnek a kiszámítása.
Adatgyűjtés és elemzés IKTeszközök használatával.

Vizuális kultúra:
emberábrázolások.
Informatika:
információáramlás,
programozás.
Kémia:
víz, oldatok, ásványi
anyagok, katalizátorok,
sugárzások.

Az emberi szövetek.
Az emberi szervezet szervrendszerei,
helyük és szerepük.
Szent-Györgyi Albert munkássága.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Biológiai rendszer, sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet, család, mutáció.

Továbbhaladás feltételei
Képes legyen felismerni a szerkezet és működés egységét, ismerje a hasonlóságok és különbségek
azonosítását. Ismerje Magyarország legfontosabb nemzeti parkjait és a lakóhelyén vagy annak
közelében található természeti értékeket (védett növények és védett természeti értékek).
Legyen tisztában a környezet-egészségvédelem alapjaival, a gyógy- és fűszernövényeknek a
szervezetre gyakorolt hatásával. Tudatosuljon a növények gazdasági hasznosítása.
Tudja felismerni az egysejtű és a többsejtes szerveződések, szövetek, szervek hierarchiáját. Tudja a
tanult nem sejtes és sejtes élőlényeket összekapcsolni az emberi szervezet működésével, értelmezze
azokat az élőlények és környezetük egymásra hatásaként.
Ismerje fel a növények és az állatok alkalmazkodását a környezethez. Értse és tudja bizonyítékokkal
alátámasztani, hogy az élővilág különböző megjelenési formáit a különböző élőhelyekhez való
alkalmazkodás alakította ki. (Például a szárazföldi élethez való alkalmazkodások és újítások
megjelenése közötti összefüggések felismerésére.) Értse a testfelépítés és a működés kapcsolatát.
Ismerje a Kis növényhatározó és Az állathatározó használatát.
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Alkalmazza a számítógéppel segített tanulás módszereit (információk keresése, könyvtár- és
internethasználat, kiselőadások tervezése). Állítson össze az internet segítségével képanyagot a
különböző állatcsoportok emberre nézve előnyös vagy hátrányos kapcsolatáról.
Képes legyen felismerni a napfény és a földi élet összefüggéseit, a talaj termőképességét és a vízbázis
jelentőségét, a fenntarthatóság feltételeit. Váljon tudatos fogyasztóvá. Szerezzen tapasztalatot az
élővilág méretskálájáról.
Ismerje meg a belső és a külső környezetünket, a velük való együttélési technikákat sajátítása el.
Ismerje az ember egészségét veszélyeztető tényezőket (fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi),
tervezzen megoldásokat hatásuk megelőzésére, illetve mérséklésére.
Ismerje fel a környezeti jelzéseket és érzékelje biológiai jelentőségüket. Értse meg a természeti és a
társadalmi környezetnek az emberi szervezetre gyakorolt komplex hatását, a kapcsolati hálók, a
családi, rokoni kapcsolatrendszerek, valamint az önismeret fontosságát.
Legyen világos számára, hogy az ember is a természet része, és ennek megfelelően cselekedjen. Értse
meg a természetvédelem fontosságát, tudatosuljon benne, hogy mi az embernek a biológiai
hálózatokban elfoglalt helye.
Ismerje fel az élővilág egységét, valamint ismerje az emberi szervezetet felépítő főbb szervetlen és
szerves anyagokat.
Tudja, hogy milyen szerepe van a biológiai információnak az önfenntartásban és fajfenntartásban.
Tudja, hogy az életmóddal nagymértékben befolyásolhatjuk szervezetünk egészséges működését.
Tekintse az egészséget testi, lelki szociális jóllétnek.
Tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat elvégezni, csoportmunkában és önállóan
infokommunikációs eszközök segítségével beszámolókat készíteni, szemléltető anyagot összeállítani,
adatokat elemezni és valós problémákra megoldásokat javasolni. Tanári irányítással tudjon
projektmunkát végezni.
Biológia – Egészségtan 8 évfolyam
Tanévi óraszám: 54 óra, heti óraszám 1,5 óra
Tematikai egység
Az ember kültakarója, mozgása és ezek egészségvédelme
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme
Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme
Év végi összefoglalás, számonkérés
Összesen:

Tematikai egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
9
16
12
13
4
54

Az ember kültakarója, mozgása és ezek egészségvédelme

Órakeret
9 óra

Néhány emlősállat kültakarójának és mozgásának jellegzetességei. A személyi
higiénia jelentősége, fenntartása. Az ember mozgásképessége (mindennapi és
sportmozgások, munka), a vázrendszer és az izomzat alapelemei, működésük
(csontok, izmok, ízületek). Sérülések, mozgásszervi betegségek és
megelőzésük. Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképesség.
Az emberi kültakaró és mozgási szervrendszer megismerése során annak
tudatosítása, hogy az állatvilágból hozott örökségünk milyen formában
változott meg az életmód következtében. Annak felismerése, hogy életmódunk
hogyan befolyásolja a bőr és a mozgásszervek egészségét és szépségét.
Empátiafejlesztés az öröklötten vagy baleset következtében mozgási
problémákkal küzdő embertársak iránt.
Annak tudatosítása, hogy az egészséges csonttömeg kialakítására a felnőttkorig
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van lehetőség. A szűrővizsgálatok fontosságának megértése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen történelmi emlékek maradtak
fenn a bőrápolással kapcsolatban?
Hogyan értelmezhetjük a következő
idézetet? „A bőrről igazán el lehet
mondani, hogy a szem elé tolt
gyónása a szervezetnek.” (Németh
László: A Medve utcai polgári,
1937.)
Igaz-e, hogy az időskori
csontritkulás ellen fiatal korunkban
tehetünk legtöbbet?

Ismeretek:
Az ember bőrének felépítése és
működése. Szemölcsök, anyajegyek.
A környezeti tényezők (napfény UVsugarai) hatása a bőr működésére.
A mozgásnak a keringésre, a
légzésre gyakorolt hatása.
Az ember mozgásszervrendszere: A
csontváz és a vázizomzat felépítése,
működése és egészségtana. A
mozgásszervrendszer leggyakoribb
betegségei.
Wilhelm Konrad Röntgen
munkássága.

Fejlesztési követelmények
Ujjlenyomatok készítése, elemzése
és összehasonlítása. Adatgyűjtés az
ujjlenyomat bűnüldözésben való
használatáról.
Mitesszer, pattanás, vízhólyag
keletkezésének magyarázata és
helyes ellátásának megismerése.
Elsősegélynyújtás egyszerűbb
bőrsérülésekkor, valamint rándulás,
ficam, törések esetén.

Kapcsolódási pontok
Természettudományi
gyakorlatok:
anatómiai síkok és
irányok azonosítása
(művészeti) anatómiai
atlasz képei, csontok,
szervmodellek
segítségével;
ujjlenyomatok
összehasonlítása.
Fizika:
egyszerű gépek, emelő,
mozgás; sugárzások.

Az izomláz keletkezésének oka és
kezelésének módja közötti összefüggés Kémia:
az égés.
elemzése.
Vita a testékszerekről és a
tetoválásról.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
az emberi történelem
során előforduló
bőrápolási technikák
(frizuradivatok),
szépségideálok.
Dráma és tánc:
táncos improvizáció a
tanult elemek
felhasználásával.
Vizuális kultúra:
a mozgás ábrázolása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Hám, irha, bőralja, csontváz, ízület, vázizomzat. Elsősegélynyújtás.

Tematikai egység

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme

Órakeret
16 óra

Az emberi test létfenntartó szervrendszerei, szervei, azok funkciói. Az
egészséges táplálkozás alapelvei, módjai. Minőségi és mennyiségi szempontok
a táplálkozásban. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Alapfokú
elsősegélynyújtás.
A táplálkozásnak a keringésre, a légzésre, az anyagcserére gyakorolt
hatásának megértése.
Annak tudatosítása, hogy a legtöbb táplálkozási, légzési, keringési,
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kiválasztási betegség megelőzhető. A biológiai hálózatok működésének
megértése a vér és az immunrendszer kapcsolatának példáján. A biológiai
egyensúly fogalmának megértése az építő és lebontó folyamatok
egyensúlyának példáján keresztül. Az élettani folyamatoknak a vérnyomással
és a pulzussal való kapcsolatának megértése. Az anyagcserével kapcsolatos
vizsgálatok végzése, megfigyelésekből következtetések levonása és
magyarázatok megfogalmazása.
A szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosítása. A beteg embertársakkal
szembeni empátia fejlesztése. Tudatos fogyasztóvá válás elősegítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan értelmezhető Paracelsus
figyelmeztetése? „A méreg a
mennyiségben rejlik.”
Ismeretek:
Az ember táplálkozási
szervrendszerének felépítése és
működése.
Az alapvető tápanyagok feladata
szervezetünk fejlődésében és
egészséges működésében.
A leggyakoribb emésztőszervi
betegségek, azok megelőzése és
gyógyítási lehetőségei.

Érvelés az elhízás
következményeiről, valamint a
túlzott édesség- és
alkoholfogyasztás, a szénsavas
italok, az adalékanyagok és a
helytelen gyógyszerfogyasztás
egészségkárosító hatásairól.

Az ember fogtípusai. A táplálék útja.
A nyálmirigyek (nyál), a gyomor
(gyomornedv), a máj (epe), a
hasnyálmirigy (hasnyál) és a
vékonybél (bélnedv) szerepe a
tápanyagok lebontásában.
A szájüregi problémák,
fogszuvasodás, reflux, gyomorhurut,
epekő, májzsugor, bélproblémák.

Légzésfunkciós vizsgálatok végzése
csoportmunkában.

Emésztést modellező és az
anyagcserével kapcsolatos
vizsgálatok végzése
csoportmunkában.
Diagramok, grafikonok elemzése a
szívműködés egyes fázisairól, a tüdő
kapacitásáról, az élelmiszerek
tápanyag- és ásványianyagAz élelmiszerek tárolása, tartósítása. összetételéről.

A légzőszervrendszer felépítése és
működése.
A légzőszervrendszer betegségei
(nátha, gégegyulladás, hörghurut,
asztma, tüdő- és
mellhártyagyulladás, tüdőrák) és
megelőzésük.
A tüdőszűrés jelentősége.
A keringés szervrendszere,
működése, leggyakoribb betegségei
(vérszegénység, alacsony és magas
vérnyomás, érelmeszesedés,
trombózis, infarktus) és megelőzési

Internetes információk elemzése,
feldolgozása, értékelése a
levegőszennyező anyagokról, a
dohányzásról és azok
egészségkárosító hatásairól.
Az emberi vér alkotórészeinek
megnevezése rajzon, illetve
mikroszkópi képen.
Az életfolyamatokat kísérő
elektromos változások magyarázata,
kimutatásuk (EKG) értelmezése.
A kis- és nagyvérkör sematikus
rajzának elkészítése, a részek
megnevezése, a vér útjának
bemutatása.
Vérnyomásmérés és az adatok
értelmezése.

Kapcsolódási pontok
Természettudományi
gyakorlatok:
Vitálkapacitás-mérés
vízkiszorítással,
légzésszám és pulzus
mérése, a mérési
eredmények különböző
szempontú értékelése.
Kísérlet tervezése
biológiai katalizátor
(enzim) vizsgálatára.
Fizika:
Tömegmérés, mérleg;
táplálkozás –
energiafelhasználás, a
táplálék mint
energiahordozó. A hang.
Áramlások, ultrahang a
természetben és a
gyógyászatban,
elektromosság,
mágnesség,
érintésvédelmi
ismeretek.
Kémia:
az oldatok kémhatása, a
legfontosabb tápanyagok
kémiai összetétele
(makromolekulák, víz,
ásványi sók); vitaminok
oldhatósága; a
levegőszennyeződések
(halogénezett
szénhidrogének, NOx,
SO2).
Technika, életvitel és
gyakorlat:
egészséges életmód,
táplálkozás,
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lehetőségei.
A vér összetétele. A véralkotók
legfontosabb feladatai, a jellemző
vércsoportok.
Vérzéstípusok és ellátásuk. Harvey,
Landsteiner szerepe az emberi
vérkeringés megismerésében.

betegségmegelőzés.
Légzéssel, keringéssel kapcsolatos
számítások.
Alapvető elsősegély-nyújtási
ismeretek alkalmazása a
gyakorlatban.

A kiválasztás szervrendszere. A vese
felépítése és működése. A
kiválasztás szervrendszerének
leggyakoribb betegségei
(hólyaghurut, vesekő,
vesegyulladás), művesekezelés.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
az emberi táplálkozási
szokások változása az
emberiség történetében.
Magyar nyelv és
irodalom:
Móra Ferenc és Babits
Mihály betegsége.
Testnevelés és sport:
légzéstechnikai
gyakorlatok.
Informatika:
táblázatos adattárolás,
grafikus adatábrázolás,
esztétikus
adatmegjelenítés.

Emésztés, alapanyagcsere, testtömegindex, normál testsúly, minőségi és
Kulcsfogalmak/ mennyiségi éhezés, vitálkapacitás, kiválasztás, koszorúér, verőér, gyűjtőér,
fogalmak
hajszálér. Kis- és nagyvérkör. Vérnyomás, pulzus, nyirok, nyirokkeringés,
nyirokcsomó. Vizelet. Szűrővizsgálatok, egészséges életmód.
Tematikai egység

Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme

Órakeret
12 óra

Előzetes tudás

Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások és gyakorlása
(étkezés, tisztálkodás, napirend, szabadidő, környezet állapota).

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Konkrét példák elemzéséből kiindulva annak megértése, hogy az
életfolyamatok szabályozását az idegrendszer és hormonrendszer együttesen
végzi. Az életmód fontosságának a felismerése az idegrendszeri és a
hormonális betegségek kialakulásának megelőzésében. A lelki egészség
fontosságának felismerése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan értelmezhetjük SzentGyörgyi Albert Nobel-díjas magyar
tudós 1930-ban írt sorait: „A sport
nem csak testnevelés, hanem a
léleknek is az egyik legerőteljesebb
nevelőeszköze. A sport a test útján
nyitja meg a lelket.”
Ismeretek:
Az idegrendszer felépítése,
működése védelme és gyakoribb

Fejlesztési követelmények
Az agyrázkódás és a napszúrás
tüneteinek felismerése, teendők
megismerése.
A legális és illegális drogok hatása.
Szituációs gyakorlat a drogok
elutasításának bemutatására.
Ismerkedés a modern vizsgálati
módszerekkel (CT, MRI).
A feltétlen és feltételes reflex

Kapcsolódási pontok
Természettudományi
gyakorlatok:
a színlátás vizsgálata
ábrák segítségével;
vizsgálatok az emberi
szaglással kapcsolatban,
bioritmusnaplók
készítése.
Fizika:
a fény egyenes vonalú
terjedése, sebessége;
lencsék, a látás fizikai

45

Biológia

Helyi tanterv

összehasonlítása.

betegségei.

A drogok (alkohol, energiaitalok,
Érzékszervi vizsgálódások, a
cigaretta, gyógyszerek, kábítószerek) tapasztalatok értelmezése.
hatása az idegrendszer működésére. Az érzékelésekkel kapcsolatos
szavak összegyűjtése.
Az alvás szerepe az idegrendszer
működésében.
Különböző hormonális problémákkal
A stressz kialakulása és jelentősége. kapcsolatos témák feldolgozása
projektmódszerrel.
Az érzékszervek felépítése,
működése és egészségvédelme. Az
Az elsősegélynyújtás ábécéjének
érzékszervek jellemző betegségei és megértése, a stabil oldalfekvés
megelőzésük.
megvalósítása.
A fontosabb hormontermelő
mirigyek és fontosabb hormonjaik.
Cukorbeteg elsősegélyben való
A tanult hormonok feladata a
részesítése.
szabályozásban.
A leggyakoribb hormonális
betegségek, a különböző
teljesítményfokozó anyagok
veszélyei.
Bárány Róbert, Békésy György,
Hevesy György, Sellye János
munkássága.
Pavlov szerepe az idegrendszer
működésének megismerésében.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

alapjai, látáshibák
javítása; rezgések,
hanghullámok.
Vizuális kultúra:
reklámok képi
eszközeinek elemzése; a
médiahasználattal
kapcsolatos függőségek.
Informatika:
a közösségi oldalak és
veszélyeik; az
algoritmikus
gondolkodást segítő
informatikai eszközök; a
robotika alapfogalmai.
Ének-zene:
hallás utáni daltanulás, a
zenei memória
fejlesztése; a belső hallás
fejlesztése; Beethoven
élete.
Kémia:
gázmolekulák, oldatok,
ionok, izotópok; metanol
és etanol kémiai
tulajdonságai, élettani
hatásaik.

Feltétlen reflex, feltételes reflex, inger, ingerület, érzet, hormon, belső elválasztású
mirigy, elsősegélynyújtás.

Tematikai egység

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme

Órakeret
13 óra

Előzetes tudás

Az állatok szaporodása. Az emberi egyedfejlődés fő szakaszai. A nemek
különbözősége, másodlagos nemi jellegek. Öröklött és szerzett tulajdonságok.
Egészségünket védő és károsító szokások.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat és a védőoltás (HPV)
jelentőségének felismerése. Diagramok, grafikonok elemzése az emberi
életszakaszokban bekövetkező testi változásokról (testmagasság, testtömeg,
nemi érés kezdete stb.). Annak tudatosítása, hogy a szerelem nem egyenlő a
csak testi kapcsolattal. Annak felismerése, hogy a párkapcsolatok
megőrzésének előfeltétele konfliktuskezelési módszerek megismerése. A korai
szexuális kapcsolatok veszélyeinek bemutatása.
A család és a hűség fontosságának megértése. A szexuális kultúra és
magatartás kérdéseivel való foglalkozás által a családi életre, a felelős,
örömteli párkapcsolatokra történő felkészítés. Az idősekkel, betegekkel való
együttérzés kialakítása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati

Fejlesztési követelmények
Terhesség vagy áldott állapot? -

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
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alkalmazások:
Hogyan értelmezhetjük Illyés Gyula:
Szekszárd felé című versének sorait:
„Jár szemem a terhes kicsi nőn s azt
gondolom, itt megy a jövőm”.
A génekről tanultak alapján, hogyan
mondanánk el a vers lényegét?
„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él, s
mint fán sem nő egyforma két levél,
a nagy időn sem lesz hozzá hasonló”
(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd –
részlet).
Miért nevezik Semmelweis Ignácot
az „anyák megmentőjének”?
Ismeretek:
A férfi és a női szaporító
szervrendszer részei, feladatai.
Az ember magzati fejlődésének fő
szakaszai.
A másállapot és a szülés.
Csecsemőgondozás.

érvelés a hétköznapi szóhasználatról. irodalom:
szerelmi költészet.
A hűség fogalmának elemzése.
Az anyai és apai jellegek utódokban
való megjelenésének értelmezése.
A téma feldolgozása IKT-eszközök
használatával.
Szógyűjtés az anyasággal
kapcsolatban.
Grafikonok elemzése.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
a női és férfi szerepek
változása a történelem
során.
Vizuális kultúra:
a szerelem és az anyaság
ábrázolása; a nemiség
témája a különböző
médiumokban.
Erkölcstan:
konfliktushelyzetek és
megoldási lehetőségeik;
felelősségvállalás;
kapcsolatok.

A hormonok szerepe a másodlagos
nemi jellegek kialakulásában és az
ivarsejtek képződésében, érésében.
Különböző nemi megnyilvánulások.
A higiéné és a felelős szexuális
magatartás szerepe a nemi úton
terjedő betegségek (szifilisz, AIDS,
HPV, gombás betegségek)
megelőzésében.
Gyermeknőgyógyászat.
Nőgyógyászati szűrővizsgálatok
jelentősége.
Terhességi tanácsadás. A
családtervezés lehetőségei, a
terhesség megszakítás lehetséges
következményei.
A meddőség gyakoribb okai.
Az ember posztembrionális
fejlődésének szakaszai (időtartam,
legjellemzőbb változások).
Hospice-mozgalom.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ivarsejt, másodlagos nemi jelleg, másállapot, családtervezés, nemi betegségek.
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Továbbhaladás feltételei
Legyen tisztában saját szervezete működésének alapjaival, tudja felsorolni az egyes életműködések
szervrendszereinek fő részeit és ismerje ezek működésének lényegét. Tudja, hogy milyen szerepe van
a biológiai információnak az önfenntartásban és fajfenntartásban.
Legyen jártas abban, hogy testével, szervei életműködésével kapcsolatos ismereteket tudjon szerezni a
népszerűsítő művekből, és tudása megfelelő szinten legyen képes az információk kritikus értékelésére.
Ismerje fel, hogy az életmód befolyásolja valamennyi szervünk egészségét, s ezzel befolyásolhatjuk
annak egészséges működését. Tudatosuljon benne, hogy az egészséges csonttömeg kialakítására a
felnőttkorig van lehetőség, mely meghatározza időskori élete egészségét. Ismerje fel és értse, hogy a
legtöbb táplálkozási, légzési, keringési, kiválasztási betegség megelőzhető helyes életmódvezetéssel.
Képes legyen felismerni az élettani folyamatok vérnyomással és a pulzussal való kapcsolatát. Tudjon
az anyagcserével kapcsolatos vizsgálatokból, megfigyelésekből következtetéseket levonni és
magyarázatokat megfogalmazni. Értse meg a biológiai hálózatok működését a vér és az
immunrendszer kapcsolatának példáján, a biológiai egyensúly fogalmát az építő és lebontó folyamatok
egyensúlyán keresztül.
Értse meg, hogy az életfolyamatok szabályozását az idegrendszer és hormonrendszer együttesen végzi.
Kerülje az egészséget veszélyeztető anyagok használatát, tevékenységeket. Tudatosuljon benne, hogy
az életmód befolyásolja az idegrendszeri és a hormonális betegségek kialakulását, megelőzését is.
Ismerje fel a testi-lelki egészség fontosságát.
Értse a betegségek megelőzésének fontosságát, ismerje fel a szűrővizsgálatok és védőoltások
jelentőségét. Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Legyen tisztában a környezetegészségvédelem alapjaival.
Tudja az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. Tudatosuljon
benne, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, a korai szexuális
élet ártalmas lehet. Értse meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző ütemű, ezért az
azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentős fejlettségbeli különbségek, amelyek mégsem
kórosak.
Képes legyen megérteni, hogy a párkapcsolatokból adódhatnak konfliktushelyzetek, ismerje fel, hogy
a kapcsolatok megőrzésének előfeltétele konfliktuskezelési módszerek megismerése, alkalmazása.
Legyen tisztában a korai szexuális kapcsolatok veszélyeivel. Tudatosuljon benne, hogy a szerelem
nem egyenlő a testi kapcsolattal. A helyes szexuális kultúra és magatartás a szerelem, a felelős,
örömteli párkapcsolatok, és a családi élet alapjai. Értse a család és a hűség szerepének biológiai és
társadalmi jelentőségét.
Empátiával viszonyuljon az idős korosztályhoz, a más ütemben fejlődő, a beteg és fogyatékkal élő
társaihoz.
Tudjon sérültet, beteget alapvető elsősegélynyújtásban részesíteni.
Tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat elvégezni, csoportmunkában és önállóan. Képes legyen
infokommunikációs eszközök segítségével beszámolókat készíteni, szemléltető anyagot összeállítani,
adatokat elemezni (például az emberi életszakaszokban bekövetkező testi változásokról –
testmagasság, testtömeg, nemi érés kezdete – diagramok, grafikonok elemzése készítése). Tanári
irányítással tudjon projektmunkát végezni.
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FÖLDRAJZ
7–8. évfolyam
A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmigazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást,
eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában a
természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve
napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a természet- és
társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a
közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást.
Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, illetve 5–6. évfolyamon a természetismeret,
így annak követelményrendszerére épül, amelynek teljesítését feltételezi.
Célok, feladatok
A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi,
regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de
állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli
az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés elvéből kiindulva a
tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és folyamatot elsődlegesen térbeli,
emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, megláttatva azok okait és lehetséges
következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős magatartásuk a szűkebb és a tágabb
természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a regionális gazdasági, társadalmi és
környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a
tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből
fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és környezeti problémákat.
A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. Elsődleges célja a
térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-környezeti jellemzőinek
megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a magyarsághoz való kötődés. Az
Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak
bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó
magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a
természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő
megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a
jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a
távoli földrészekről való tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók képességeinek
fejlődését. A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott
célnyelven történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi
kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési
módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését.
A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a
földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához.
Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes természettudományi
szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos ellentmondásosságát, a rendszerek
törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, az anyag, az energia, az információ
különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. A természeti jellemzőkhöz mindig
hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet
és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül
változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak
megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés,
valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre
önállóbbá váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy
hangsúlyt kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös
tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a földrajz
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tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális
környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók kénytelenek állandóan önállóan
frissíteni ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak a mediatizált
kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett információk. A földrajz
tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által közvetített világ kritikus elemzését,
értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni ábrázolása nem azonos a valósággal, az
eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát láthatják.
A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresztése, valamint
az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi
jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári kompetenciák fejlődését.
Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy
a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes
állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását,
eligazodását a munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra.
Hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra
az állampolgári szerepek gyakorlása során.
A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és jártasságot
szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú térképeken). A
dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan megjelenő és azokat a
fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemléleti újdonságainak pontosítása
érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a megelőző témák során feldolgozottakat
tudottnak feltételezi.
A tanulók értékelése
A témakörök lezárásaként témazáró dolgozatot írnak a tanulók, - teszt, feladatlap - illetve a témakör
tárgyalása közben, a résztémákból kerül sor írásbeli feleletre. Az egyes órákon a diákok szóbeli
feleletben is számot adnak tudásukról, melynek értékelési alapjai: a tanulók tényismereti szintje, a
szaknyelv használata, az ismeretek alkalmazása.
Értékelésre kerülnek a témakörökhöz kapcsolható házi dolgozatok, kiselőadások, gyakorlati
tevékenységek, a tanulók megfigyelési tapasztalatai, vizsgálódásuk eredményei, gyűjtőmunkájuk,
füzet, és munkafüzet vezetésük, tanórai aktivitásuk, projektmunkájuk, versenyeken való eredményes
szereplésük.
Földrajz 7. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 54 óra, heti óraszám 1,5 óra
Az órák felhasználása
Új ismeretek,
Ismétlés,
Tematikai egység
valamint gyakorló összefoglalás, mérésórák
értékelés
I.
A szilárd Föld anyagi és folyamatai
7
2
II.
A földrajzi övezetesség alapjai
5
2
4
1
III. Gazdasági alapismeretek
13
3
IV. Afrika és Amerika földrajza
10
2
V. Ázsia földrajza
VI. Ausztrália, a sarkvidékek és az
3
1
óceánok földrajza
Év végi összefoglalás
0
1
Összesen
42
12

Órakeret
9
7
5
16
12
4
1
54
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A szilárd Föld anyagai és folyamatai

Órakeret
9 óra

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgálódások
alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben található szilárd anyagokról.
A belső és külső erők, hatásaik felismerése, modellezése. A talajképződés
Előzetes tudás
lényege hazai talajtípusok vizsgálata alapján. Emberi és természetföldrajzi
időléptékek, időtartamok érzékelése. Konkrét, lakóhelyhez közeli példák
ismerete környezetalakító tevékenységre, természeti értékek védelmére.
A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. hegyek) és a
Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén.
Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasztalható
időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak érzékeltetésével.
A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgálódások,
mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), a balesetmentes és
A tematikai egység biztonságos
eszközhasználat
gyakoroltatása,
a
tapasztalatrögzítés
nevelési-fejlesztési önállóságának fokozatos növelése.
céljai
Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására
bekövetkező jelenségek vizsgálata során.
A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly
lehetőségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a fenntarthatóság
iránti elkötelezettség megalapozása.
A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj példáján.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Környezetünk anyagainak vizsgálata
Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok
(pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos vizsgálódással.
A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, drágakövek,
magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, bauxit, agyag,
márvány)
tulajdonságainak
megfigyelése,
mérése,
vizsgálata;
csoportosításuk.
A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtípusok
vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési folyamat és a talaj
tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani képződmények védelmének
megismerése környékbeli példákon közvetlen tapasztalatszerzéssel.
A folyamatosan változó bolygó és környezet
A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének
megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom
összekapcsolása.
Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetlemezek
mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegyláncok
felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátságok keletkezése;
vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés;
magmás, átalakult kőzetek keletkezése).
A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás;
lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, üledékes kőzetek
keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők harcának értelmezése.
A
kontinensek
területét
gyarapító
és
fogyasztó
folyamatok
megkülönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori földgömbi
helyzete természetföldrajzi és környezeti következményeinek felismerése a
mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alapján. Tájékozódás a
földtörténeti időben.

Kapcsolódási pontok
Kémia: Szerves és
szervetlen anyag,
keverék, szilárd anyag,
egyes ásványok és
kőzetek összetétele.
Halmazállapotok.
Biológia-egészségtan:
élő anyag.
Matematika: Képzeleti
mozgatás, szétvágások.
Időegységek,
időtartammérés,
számok a
számegyenesen.
Fizika: úszás, sűrűség,
erőhatások, szilárd
testek fizikai változása.
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Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes események
időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, idővonalzó
készítésével.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősmaradvány;
építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai (belső) és földrajzi
(külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés.
Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti
időegységek.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A földrajzi övezetesség alapjai

Órakeret
7 óra

Előzetes tudás

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz
körforgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés
jelenségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és időbeli
változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. A nedves és a
száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-gazdasági hatásainak
felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjának és az éghajlati övezetek
kialakulásának összekapcsolása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemeinek
példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az éghajlati
övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetesség elemeinek
összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató ábrák (diagramok,
modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.
A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a
társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti
következményeik meglátása példákban).
Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellemzési
algoritmusának megismertetése.
Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfedezésével.
Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok
bemutatásával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Éghajlati alapismeretek
Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők
érvényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat övezetességét
kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram olvasása.
A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása
Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, erdőirtás
és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos esőzés következményei,
legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagosodás folyamata); sivatag (a leszálló
légáramlás uralma, jellemzői, napenergia-készlet).
A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése
A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a
természetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való változásának
felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek és a vegyes
szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; a tajgavidék és az
erdőgazdálkodás jellemzése.
A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása
A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése a

Kapcsolódási pontok
Fizika: fény, hullám,
hőmérséklet,
halmazállapot, csapadék.
Matematika: modellek és
diagramok megértése,
adatleolvasás.
Biológia-egészségtan:
életfeltételek,
életközösségek, biomok,
ökológiai
kapcsolatrendszerek.
Informatika: adatgyűjtés
az internetről, időjárási
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szélsőséges természeti viszonyokban.
térképek, előrejelző
A függőleges földrajzi övezetesség
rendszerek.
A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegység
éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a magashegységi táj
jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű értelmezése; helyes
magatartás lavinaveszélykor.
Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv.
Szélrendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró
övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegység;
vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, gleccser.
Vízenergia, napenergia.
Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és
magashegységi táj).
Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi
fejlesztési célok

Gazdasági alapismeretek

Órakeret
5 óra

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenységeinek
felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás példáinak ismerete.
Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket
előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros kapcsolat és az egyes
termékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével.
A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a kereslet és a
kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül történő megértetése
során.
Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a családi
gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való bemutatásával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A gazdaság értelmezése
A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy ország
életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának meglátása
(lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatások); az országok és
a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése.
Pénzügyi alapismeretek
— Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kínálat) és
kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési módok
megismerése.
— A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése
egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. A
takarékosodás és a megtakarítások lényege.
— Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a
valutaváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban.
— Nemzetközi együttműködések: A nemzetközi együttműködések
szükségességének felismerése különböző típusú szervezetek példáin
(EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil szervezetek).

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a gazdasági
ágak történelmi
kialakulása; nemzetközi
együttműködések.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Matematika:
mennyiségek
összehasonlítása,
százalékszámítás,
egyenes arányosság.
Informatika: adat- és
ténygyűjtés az
internetről.

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.
Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta,
árfolyam.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Afrika és Amerika földrajza

Órakeret
16 óra

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a
földtörténeti időben.
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb
természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. A
földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának használata.
A földrészek és az óceánok megnevezése.
Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi jellemzőiről a
Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről való tudás
alkalmazásával.
Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós térbeli
viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképolvasás
képességének fejlesztése.
A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jellemzői
és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági
folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők életmódot meghatározó
szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbségeinek, okainak, társadalmi
és környezeti következményeinek megláttatásával. Az országjellemzés
algoritmusának alkalmaztatása.
A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és
környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az emberiség
közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, valamint a
hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való
felismertetésével.
Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismertetésével.
A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrendszerek
működésének megfigyelésével, valamint különböző jellegű információs
anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-összeállítással és beszámolókészítéssel (országcsoportok, országok bemutatása).

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Afrika természetföldrajza
Afrika domborzatának és tájainak megismerése.
Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következményeinek,
valamint az ásványkincs- és energiahordozó-készletek területi és gazdasági
ellentmondásosságának értelmezése.
Afrika társadalomföldrajza.
Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a fiatal
népesség és következményeinek összekapcsolása esetleírásokban (etnikai
feszültségek, országok közötti és polgárháborúk).
A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, oázis- és
legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok különbségeinek
feltárása.
Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi,
egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, túllegeltetés),
ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi segítségnyújtás
szükségességének felismerése.
Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak megértése.
Amerika természetföldrajza
A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot
és életmódot meghatározó szerepének megismerése.
Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése.

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
A forró övezet élővilága.
Városi ökoszisztéma.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
Gyarmatosítás, ókori
öntözéses kultúrák.
Amerika meghódítása.
Urbanizáció,
technológiai fejlődés.
Erkölcstan:
Lokális cselekvések és
globális problémák.
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A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság
következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az aszimmetrikus
vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a vízrendszerhasznosítás modellezése.
Amerika társadalomföldrajza
A
földrész
népességföldrajzi
tagolódásának
megismerése;
a
népességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrányok
felismerése példákban.
A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a településegyüttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának értelmezése
példákban.
A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség
átalakulásának értelmezése (pl. elmetérképezéssel).
Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési út
értelmezése; a technológiai övezet jellemzése.
Amerika országföldrajza
Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó erőterek,
banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.
Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; Brazília
mint gyorsan fejlődő ország.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi
árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvidék,
sivatagtípus.
Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány,
túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és
oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfoglalás,
farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befolyás,
bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom. Tipikus
táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció,
városövek, városövezet, agglomerációs zóna).

Topográfiai
ismeretek

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és
Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas- és Kongómedence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és
Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. Vörös-tenger, Guineai- és Mexikóiöböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát;
Nagy-tavak, Panama-csatorna.
Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Alexandria,
Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, New Orleans, New
York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ázsia földrajza

Órakeret
12 óra

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a
földtörténeti időben.
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb
természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggései.
A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a technológiai
park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusának használata.
Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek okaival,
társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági folyamataival
való összefüggésekben történő feldolgozásával. A földrajzi tényezők életmódmeghatározó szerepének felismertetése.
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Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi
különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti
következményeik elképzeltetésével.
Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, környezeti
problémák világméretűvé válásának példákban való érzékeltetésével, az
egészséges környezet megőrzésében a társadalmi felelősségének
bemutatásával.
Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és
környezeti folyamatok példákban való felismertetésével.
A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken való
önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüggések indoklásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ázsia természetföldrajza
A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat
és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontrasztjának, okainak
megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (földrengés, vulkánkitörés,
cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás megismerése.
Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés következményeinek
megértése.
Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és a
mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses monszungazdálkodás
modellezése.
Ázsia társadalomföldrajza
Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási okainak
és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a világvallások
társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló szerepének felismerése
példákban.
Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és
gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technológiaátvitelfolyamat értelmezése.
Ázsia regionális földrajza
Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági
alapanyag-termelők,
összeszerelő-beszállítók,
újonnan
iparosodott
országok, új gazdasági hatalmak megismerése.
India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom
ellentmondásai.
Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián
és
elektronikán
alapuló
gazdasági
hatalom;
a
természeti
katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és környezeti
következményei.
Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek
fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és környezeti
következményei.

Kapcsolódási pontok
Matematika: ok-okozati
gondolkodás,
modellezés.
Fizika: légköri
jelenségek fizikai
törvényszerűségei,
természeti katasztrófák.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: ókori jelentős
ázsiai kultúrák, napjaink
gazdasági fejlődése; a
gazdasági hatalomváltás.
Biológia-egészségtan:
biotechnológiai
forradalom,
életfeltételek.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület,
monszunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt
övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás,
világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom,
technológiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom.

Topográfiai
ismeretek

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Japánszigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-szibériaifennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi,
Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, Tajvan, TaklaMakán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl,
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Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong,
Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris. Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, SzaúdArábia, Thaiföld, Törökország; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking,
Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái.
Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik főbb
természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az óceánok és a
tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az óceánok
megnevezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ausztrália, a kontinensnyi ország
Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és
artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és következményeik
ismerete.
A sarkvidékek földrajza
Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; az
ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a
sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika szerepének, a
kutatóállomások jelentőségének megismerése.
A világtenger földrajza
Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások
szerepének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-energia,
halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a veszélyeztető
folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű értelmezése.
Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, társadalmi
és környezeti következményeinek (hajózás, idegenforgalom stb.)
megismerése.

tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek

Órakeret
4 óra

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: nagy földrajzi
felfedezések; hajózás.
Kémia: ózon; sósvíz és
édesvíz; vízszennyezés.
Biológia-egészségtan:
életfeltételek, a hideg
övezet és a tengerek
élővilága.

Fizika: Felhajtóerő,
hőszigetelés. A
tengermozgások fizikai
alapjai (hullámok
vízfelületen).
Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi
jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felismertetése a
Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával.
A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások globális
folyamatokban
betöltött
szerepének
felismertetésével
példákban,
sérülékenységének és következményeinek megértetésével. A modellszerű
gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a térség problémáiról.
Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken való
tájékozódással, információleolvasással.
Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy,
ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapályenergia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló.
Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugatausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii, Murray, Ausztrália, ÚjZéland, Melbourne, Perth, Sídney, Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék
(Antarktisz).

Továbbhaladás feltételei
A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb
egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus
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tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól).
Legyen átfogó ismeretük földrészünk tanult országai, természeti- és társadalomföldrajzi
sajátosságaival lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők
életmódot meghatározó szerepét.
A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és társadalmi-gazdasági
jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári irányítás alapján alapvető összefüggések
felismerésére. Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat.
Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit.
Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és
törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és
megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti
jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok,
országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban.
Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk felhasználására a témákhoz
kapcsolódóan. Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat.
Földrajz 8. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 54 óra, heti óraszám 1,5 óra

Tematikai egység
Európa általános földrajza
Észak- és Mediterrán-Európa
földrajza
III. Atlanti-Európa földrajza
IV. Kelet- és Közép-Európa földrajza
V. A Kárpát-medencevidék földrajza
VI. A hazánkkal szomszédos országok
földrajza
VII. Magyarország természeti és
kulturális értékei
VIII. Magyarország társadalomföldrajza
Év végi összefoglalás
Összesen

I.
II.

Az órák felhasználása
Új ismeretek,
Ismétlés,
valamint gyakorló
összefoglalás,
órák
mérés-értékelés
4
1
5

Órakeret
5
5

5
5
4
6

2
2
1
2

7
7
5
8

5

1

6

8
0
42

2
1
12

10
1
54
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
5 óra

Európa általános földrajza

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felismerése
példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetesség
rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problémái. A
szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A földrészek és
országcsoportok szerepe a világgazdaságban.

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak
megismertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével.
A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földrészekkel
kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával.
Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai és az
azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyek
feldolgozásával.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sokszínűség
földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek elemzése során.
A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak ismerete és a megőrzésére
irányuló igény kialakítása.
Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok,
diagramok értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési
szempontjainak önálló használatával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Európa általános természetföldrajzi képe
Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következményeinek, a
domborzati adottságok következményeinek és a nagytájak mozaikjának
megismerése.
Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi
természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A természeti
adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-gazdasági életben.
Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai
Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom
gazdasági következményeinek megismerése.
Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, az új
válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) értelmezése; a
transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének térképezése.
Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és térségek
változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban.

Kapcsolódási pontok
Fizika: erőhatások.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: A természeti
adottságok és a
történelmi események
kapcsolata. Európa mint
évszázadokon át a Föld
legfejlettebb és vezető
térsége; az integráció
története,
intézményrendszere;
infrastruktúra és
fejlődés.
Biológia-egészségtan:
életkor.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási front.
Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; uniós
polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. Gazdasági
és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet.
Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.
Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza

Órakeret
5 óra

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő
társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a meleg mérsékelt öv,
a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a vándorló állattartás lényegének
ismerete.
Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése.
Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kontinensrész közös
és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok okainak és következményeinek
feltárásával. Gyakorlatorientált szemlélet fejlesztése az ismert világ folyamatos
tágulása a fejlődésben máig érzékelhető hatásainak, valamint a természeti és
gazdasági körülmények, hagyományok gondolkodásmódot, életmódot
befolyásoló hatásának felismertetésével.
Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való leírás
készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással.
A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti problémáinak
irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek életében
Történelem, társadalmi
A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő
és állampolgári
szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása.
ismeretek: Földrajzi
Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek megismerése;
fekvés szerepe a világaz eltérő jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz igazodó
gazdasági helyzetben;
munkamegosztás modellezése; országai jóléte, gazdagsága okainak,
nagy földrajzi
összetevőinek értelmezése.
felfedezések;
Mediterrán-Európa földrajza
munkamegosztás.
Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötőövezet
Gyarmatosítás
és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének megalkotása.
következményei
Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának
(gyarmattartók).
megismerése.
Kultúrák ütközése.
A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és
következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A környezetben
lejátszódó
események,
folyamatok,
helyzetek
bemutatása Informatika: bemutató
készítése.
helyzetgyakorlatokban.
A Balkán-térség
A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; a
kultúrák találkozási következményeinek felismerése példákban.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat,
vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazdaság,
földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás,
vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom.

Topográfiai
ismeretek

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pireneusi
(Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, Balkán-,
Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék,
Vezúv; Pó.
Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Atlanti-Európa földrajza

Órakeret
7 óra

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő
társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyzetek ismerete. A
valódi mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzői, az óceáni éghajlat. A tenger
szerepe a társadalom életében.
Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése.
A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés és a
társadalom nagymérvű környezetátalakító tevékenysége következményeinek
feltárásával (mentális térképkészítés). A problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése a termelés más kontinensekre való áthelyezése következtében
kialakuló válsághelyzet és az új fejlődési pályák választása konfliktusának
elemzésével.
A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett
kezdeményezések bemutatásával, a regionális és a a globális szemlélet
összekapcsolása.
Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodlagos
információhordozók kiválasztása tanári irányítással.
A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási adatai
egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének érzékeltetésével.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái
A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-Európa
természetföldrajzi jellemzése.
A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása
következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek átalakulási
folyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának értelmezése. A
szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a vízszennyeződés
okozati és prognosztikus értelmezése.
Nyugat-Európa meghatározó országai
Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel.
Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a
profilt váltó iparvidékek).
Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományainak, a
modern ipar kialakulásának földrajzi összefüggései).

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
gyarmatosítók, ipari
forradalom, technológiai
váltás.
Matematika: kritikai
gondolkodás,
nagyságrendi
viszonyítás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas ülepedés
és eső, a környezet savanyodása.

Topográfiai
ismeretek

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont Blanc,
Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze.
Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-angliaiiparvidék.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Kelet- és Közép-Európa földrajza

Órakeret
7 óra

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottságairól és
az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti
veszélyhelyzetek.
A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a kontinentalitás
térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi és a szárazföldi
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terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki függőleges övezetesség és
hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, bányavidék, átalakuló ipari
körzet, kikötőövezet mint tipikus tájak, tájjellemzési algoritmus.
Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság,
szegénység és a függőség, valamint a történelmi, politikai változások és a
társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével.
A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások és
érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tájak
átalakítása kultúrtájakká).
A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen
környezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a középeurópai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között
A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és
társadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összehasonlító
tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi
nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok;
energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú
mezőgazdasági termelés) megértése.
Oroszország
Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi alapjai,
nagy területi fejlettségkülönbségek.
A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék
természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásának
bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom meghatározó
szerepének igazolása.
A medencei Közép-Európa
A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a Középeurópai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, középhegységi
tipikus tájain.
A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és jelenének
értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek felismerése.
Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jellemzése.
Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése
(esetelemzés, mentális térképkészítés).

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: Technológiai
kapcsolatok. Szocialista
világrend, hidegháború,
Szovjetunió. OsztrákMagyar Monarchia,
világháború.
Biológia-egészségtan:
életközösségek.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdálkodás,
gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás,
energiagazdaság, hegyi turizmus.

Topográfiai
ismeretek

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-medence,
Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; Ruhr-vidék,
Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Volga.
Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó,
Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd.
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Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A Kárpát-medencevidék földrajza

Órakeret
5 óra

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító tényezők, a
vízhálózat.
Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adottságairól és
az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, környezeti
veszélyhelyzetekről.
A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipikus tája.
A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete.

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett földrajzi
következményeinek, az ember életmódját meghatározó feltételeknek az
összekapcsolásával, illetve prognosztizálással.
A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai tervezéssel
társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban tanári útmutatással.
A tematikai
Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környezeti
egység nevelésifolyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az ember környezetfejlesztési céljai
átalakító tevékenysége).
A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak
együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjektív korlátainak
felismertetésével.
A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás készítésével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége
A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a
földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg modellezése.
A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a
vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban.
A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból
adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.
A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége
A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és
következményeinek az ok-okozati rendszerű megismerése,
prognosztizálása.
A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a
Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú
népszokásaik megismerése.

Kapcsolódási pontok
Fizika: fizikai folyamatok a
földkéregben.
Magyar nyelv és irodalom:
tájjal, szülőfölddel kapcsolatos
irodalmi művek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: Magyar
Királyság, magyar kultúra.
Erkölcstan: nép, nemzet,
nemzetiség, etnikum.

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás,
Kulcsfogalmak/ aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kultúrpuszta,
szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárváros, hídváros.
fogalmak
Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi csoport, néprajzi táj,
nyelvsziget; székely, csángó.
Topográfiai
ismeretek

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; Királyhágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Székelyföld, Őrvidék,
Partium.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A hazánkkal szomszédos országok földrajza

Órakeret
8 óra

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa és a
Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő
társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvidék és a
feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak ismerete. A
magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének ismerete.
A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való múltbeli
és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a magyarsághoz kapcsolódó
országrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetésével.
Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzőinek
rendszerezésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai sorok, idő- és
térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.).
A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok földrajzikörnyezeti jellemzői).
A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-Európával
kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával.
Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése
internetalapú szolgáltatások célirányos használatával (pl. tények, adatok,
képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése).
A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése országbemutatás
során (tanulói kreatív módszerek).

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A Kárpát-medence magashegységi keretének országai
Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi jellemzőinek
összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi utazások átélt élményeiről.
Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jellemzése.
Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való társadalmi-gazdasági
kapcsolatok. Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a
fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése és
bemutatása.
A keleti termékeny vidékek országai
Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságának
bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése.
Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója földrajzikörnyezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja földrajzi jellemzése.
A déli hegyvidékek országai
Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (országok
összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); a Vajdaság,
Délvidék magyarlakta termékeny tájának földrajzi jellemzése.

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: Trianoni
szerződés és
következményei.
Szovjetunió.
Jugoszlávia,
délszláv háború.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfiai
ismeretek

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita;
Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád,
Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács,
Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Magyarország természeti és kulturális értékei

Órakeret
6 óra

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői,
nagytájai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi,
Előzetes tudás
néhány városa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A
középhegység, a karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj.
A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpátmedencevidék egészében való földrajzi értelmezésével.
Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi
jellemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés
módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek
összekapcsolásával).
A tematikai egység nevelési- A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet
megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a
fejlesztési céljai
nemzettudat formálása.
Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és
értékvédelem alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak
megismertetésével, illetve információgyűjtéssel, és az azokkal
kapcsolatos személyes és közösségi cselekvési lehetőségek
felismertetésével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A magyarországi nagytájak
A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értelmezése; az
alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagytájak természet- és társadalomföldrajzi jellemzése, a természeti adottságok felhasználásának értelmezése és a
táj átalakításának modellezése.
A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi
alapú hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és
tudósok kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása tanulói kutatómunka alapján.
Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem
A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása helyek,
objektumok példáin; a védelem lényegének megértése, a védett helyeken
engedélyezett tevékenységek megismerése; kulturális hungarikumok
megismerése projektmunkában.

Kapcsolódási
pontok
Hon- és népismeret:
nemzeti kultúra,
néprajzi csoport,
népszokások.
Magyar nyelv és
irodalom: szöveges
információgyűjtés.
Biológiaegészségtan:
ökológia és
természetvédelem.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék,
hegységközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi
védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület,
természeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett
terület és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem.

Topográfiai
ismeretek

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík,
Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegység,
Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tolnaidombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és
Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Mohácsiés Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Sajó,
Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség helyszínek és
nemzeti parkok.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Magyarország társadalomföldrajza

Órakeret
10 óra

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország megyéi, néhány
városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok életében és kapcsolataik
Előzetes tudás
különböző példái.
Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság
világgazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó helyzetének
értelmezésével.
Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek,
gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok készítésével
és stratégiai tervezéssel.
A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének felismerése a
társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai példákon.
A tematikai egység A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a
nevelési-fejlesztési konfliktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés a hírek
céljai
földrajzi-környezeti tartalmú információinak értelmezésével, nézetek
megfogalmazásával, kifejtésével.
A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, hálózatos
tanulással.
A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. adattárak,
menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a szerzett ismeretek
másokkal való digitális megosztásával, valamint a tudatos vásárlói magatartás
jellemzőinek bemutatásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Népesség és településhálózat
A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a
társadalom
öregedése
okainak,
következményeinek
feltárása;
népességszerkezet megismerése.
A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése;
lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi
települések, természeti, épített és emberi környezet, gazdasági, szociális
eltérések).
A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak
elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkózásuk
lehetőségeinek megismerése.
Magyarország gazdasági szerkezete
Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az
életmód kapcsolata, a regionális különbségek megismerése.
A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és
következményeik megvitatása.
A magyar gazdaság főbb működési területei.
Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és
szerkezetében változó külgazdasági kapcsolatok.
Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei (okozati
és prognosztikus bemutatás).
Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a
hagyományok földrajzi alapjai.
A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai
integrációban.
A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat)
szerepe, jövőbeli lehetőségei.
A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
Népesedési ciklus,
infrastruktúrafejlődés a
történelmi
Magyarországon.
Kommunikációs és
technológiai fejlődés.
Matematika: Modellek
megértése. Adatok
jegyzése, ábrázolása.
Informatika: internetalapú
szolgáltatások használata.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország,
menekültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasztói
kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai turizmus,
falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.

Topográfiai
ismeretek

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula,
Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Mohács,
Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgotthárd, Tihany,
Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony.

Továbbhaladás feltételei
A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb
egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus
tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól).
Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok
természet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit,
érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a
Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági
lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó
szerepével, jelentőségével.
Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és
törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és
megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti
jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok,
országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek,
országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel a
globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének
jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és
környezeti folyamatok világméretű vagy regionális folyamatokkal függenek össze.
Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális
problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető
veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját
magatartásukon is múlik.
Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen
kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a
földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi
megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi
tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során
alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni
földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat.
Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a logikai
térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat
kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben a
földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása
során is.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi
életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket.
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KÉMIA
7–8. évfolyam
A tanterv célja annak elérése, hogy tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a
kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a
tanulók tisztában legyenek a következőkkel:
 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a
belőlük szerveződő rendszerek építik fel;
 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat;
 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni;
 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet
szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által okozott
károk minimalizálására;
 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből adódó
környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek képesek.
Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és hatékony védelmet
kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi elveket kell követni:
 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a tanórákon
lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben is használható
tudásra kell szert tenni;
 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni is kell a
természettudományos vizsgálati módszereket.
Az ismereteket és követelményeket tartalmazó táblázatok „Fejlesztési követelmények/módszertani
ajánlások” segítségével a tanulási folyamat során a tanulóknak
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a hétköznapokban
is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartási-konyhai” csomagolásban
bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási és
környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak tanulmányozására
irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
Fontos az egyes tanórákhoz minél több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) köré csoportosítani az
adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag
által megengedett szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét probléma vagy
feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános műveltség
kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a más tantárgyakban
elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett kapcsolódási pontok csak arra hívják
fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van szükség.
A kémia tantárgy az egyszerű számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia
fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának,
esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyelvi
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kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári kompetenciájának
fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a
magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és
demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős
döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget
teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a
kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki
egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük
egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a
káros függőségek megelőzésével kapcsolatban. A kialakuló természettudományos műveltségre
alapozva fejlődik a médiatudatosságuk. Elvárható a felelősségvállalás önmagukért és másokért,
amennyiben a tanulóknak egyre tudatosabban kell törekedniük a természettudományok és a
technológia pozitív társadalmi szerepének, gazdasági vonatkozásainak megismerésére, hogy
felismerjék a kemofóbiát és az áltudományos nézeteket, továbbá ne váljanak félrevezetés, csalás
áldozatává. A közoktatási kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell válnia a
környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek.
Célok, feladatok
A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai
műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált emberét képessé teszi arra, hogy a
környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében felhasználásra kerülő anyagok kémiai
tulajdonságait, hatásait, a kémiai jelenségeket és azok összefüggéseit, törvényeit megértse, és segíti őt
az anyagok tudatos felhasználásában. Az anyag sokféleségének bemutatása mellett e sokféleség
osztályozásával meg kell mutatni, hogy az néhány egyszerű elv alapján jól megérthető és kezelhető. A
továbbfejleszthető ismeretanyag és a szemléletmód járuljon hozzá a tanulók egységes természet- és
társadalomképének formálásához, egyéni képességeik felismeréséhez és fejlesztéséhez, a
természettudományok iránti érdeklődés és az önművelés iránti igény felkeltéséhez. A tanulók tudjanak
ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése,
mérése, vizsgálata és értelmezése, illetve az ismeretterjesztő irodalom, a könyvtár és az elektronikus
információhordozók révén. Legyenek képesek a természettudományok körébe tartozó különböző
problémák felismerésére. A kémia tanulása alakítson ki felelősségteljes tudást az élő környezet
megóvása és az egészséges életmód megvalósítása érdekében.
A kémiai tananyag a lehetőségek maximális felhasználásával kapcsolódik több más
műveltségterülethez, azokkal együttműködve tekinthetik át az embernek, az általa létrehozott
társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásait. A kémia műveltségi terület
keretei között folyó nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően formálja a tanulók
gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. Az informatika tárgyban elsajátított képességek,
készségek gyakoroltatása, továbbfejlesztése során alapvető önművelési, ismeretszerzési technikákat
gyakorolhatnak a diákok. A kémiai eljárások, valamint az egyes elemek, vegyületek, módszerek
felfedezésének történetével, neves kémikusok tevékenységének tanításával az a cél, hogy kialakuljon a
tanulókban a kémia kultúrtörténeti szemlélete.
A kémiaoktatás feladata, hogy nyújtson maradandó és hasznosítható tudást, komplex természetbarát
szemléletet, biztosítson olyan kémiai alapműveltséget, amely alkalmas a szakirányú képzés
megalapozására.
A kémia, mint belépő természettudományos tantárgy, kiváló megvalósítási terepe annak, hogy a
diákok az élet minden területén jól használható módot alakítsanak ki. Kísérletei révén a tények
tiszteletére, elfogadására nevel.
Tanulmányaik során a tanulók legtöbbször tapasztalatokból, megfigyelésekből, kísérletekből indulnak
ki, ezekből vonnak le következtetéseket, majd kutatják az anyag viselkedésének okait. A tapasztalatok
sarkallhatják a miértek keresésére. A tudományos megismerés egyes formáinak alkalmazásával egyre
önállóbban tudnak új ismereteket szerezni. Közben hasznos anyagismeretekhez jutnak, amelyeket a
napi tevékenységeik során közvetlenül is alkalmazhatnak.
A kémiával való ismerkedés közben olyan tapasztalatokon nyugvó, biztos anyagismereten alapuló
tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a háztartási teendőkben), hanem
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életmentő is lehet számukra (például a szénmonoxid hatása). A természettudományos szemlélet
birtokában a tanulók egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb
környezetükre. Az így kialakuló látásmód védheti meg a jövő generációt az áltudományok különböző
formáitól.
A változatos témakörök inspirálhatják a tanulókat arra, hogy a tananyagot a legkülönbözőbb módokon
közelítsék meg, problémákat vessenek fel, kutakodjanak, vitázzanak, és ehhez keressenek az
interneten adatokat, információkat. Tervezzenek kísérleteket, tapasztalati tényekkel, érvekkel
bizonyítsanak. Erősíti a motivációt, a tantárgyhoz való kötődést az is, ha a már meglévő
infokommunikációs jártasságra (prezentációk készítése, azok megosztása közösségi oldalakon,
tudásépítő platformokon) épít. A pályaválasztásukat segítheti a magyar vegyészek világhírű
teljesítményével való találkozás is.
A helyi tantervben figyelembe kell venni, hogy a tanulók eltérő képességekkel, érdeklődéssel,
szociális és családi háttérrel rendelkeznek. Ezért több szinten közelítjük meg a jelenségeket, ez
kapaszkodót adhat azoknak is, akik már nem találkoznak a kémiával, mint tantárggyal, ugyanakkor
szilárd alapot biztosíthat azoknak, akik középiskolában folytatják tanulmányaikat.
A kémiai jelenségek vizsgálata egyaránt igényel gyakorlati és elméleti készségeket, így a tantárgy
kisebb-nagyobb sikerélményhez juttathat mindenkit, ami a hatékony tanulás egyik alapvető feltétele.
A kémia az általános iskolában élményközpontúan, a diákok természetes kíváncsiságára építve jelenik
meg. A diszciplináris tudás megszerzése mellett azonos súlyt kap a napi élettel és a környezettel,
egyéb tanulmányaival való kapcsolat, továbbá azoknak az utaknak, módoknak a megtalálása,
amelyekkel a kívánt információ, tudás birtokába juthat.
Az elsődleges cél az érdeklődés felkeltése és szinten tartása a legkülönbözőbb interaktív módszerekkel
(saját megfigyelésekkel, problémafelvető kísérletekkel). Az otthoni megfigyelések, mérések, kémhatás
vizsgálatok, kutakodások még a kémia népszerűsítését is elősegíthetik.
A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz alkalmazkodó módszerek alkalmazásával nemcsak
kémiatudásra, anyagismeretre és szemléletre tesznek szert, hanem megőrizhetik nyitottságukat,
érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig az újabb ismeretek megszerzésének
hajtóereje.
Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai
A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza:
– a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása,
– a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése,
– tájékozódás az élő és az élettelen természetről,
– az egészséges életmód feltételeinek megismertetése,
– a környezetért érzett felelősségre nevelés,
– a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a világhoz,
– a kommunikációs kultúra fejlesztése,
– a harmonikusan fejlett ember formálása,
– a pályaorientáció,
– a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése,
– döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, képesek a lakóhely
és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti adottságainak megismerése
alapján véleményt formálni és cselekedni.
A tanulók
– megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus gondolkodás
módjának fejlesztése,
– önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert tények,
összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására, ítéletalkotásra,
– életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti hasonlóságok és
különbségek felismerésére,
– legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, világosan,
szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák meg,
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ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat megoldani,
ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit,
tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és
folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat,
használjanak modelleket,
szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban, legyenek motiváltak az IKT-eszközök
használatában,
legyenek képesek alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés)
felhasználni a tanórai és az órán kívüli tevékenységek során,
ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik járuljanak hozzá
személyiségük pozitív formálásához,
tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték, legyenek
tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet játszik a társadalmi
folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő munkájának az
eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be a magyar tudósok, kutatók is.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fejlesztéséhez. Az
információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának anyanyelvi és idegen
nyelvi kommunikációkészségének fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a
tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. A
csoportmunkában végzett tevékenységek, a kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat
adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a
családi életre nevelés érdekében a tanulók megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető
leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetetek és a káros függőségek
megelőzésével kapcsolatban is. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik
médiatudatosságuk.
7-8. évfolyam
A kémia tárgyát képező makroszkópikus anyagi tulajdonságok és folyamatok okainak megértéséhez
már a kémiai tanulmányok legelején szükség van a részecskeszemlélet kialakítására. A fizikai és
kémiai változások legegyszerűbb értelmezése a Dalton-féle atommodell alapján történik, amely
megengedi az atomokból kialakuló molekulák kézzel is megfogható modellekkel és kémiai
jelrendszerrel (vegyjelekkel és képletekkel) való szimbolizálását, valamint a legegyszerűbb kémiai
reakciók modellekkel való „eljátszását”, illetve szóegyenletekkel és képletekkel való leírását is. A
mennyiségi viszonyok tárgyalása ezen a ponton csak olyan szinten történik, hogy a reakcióegyenlet
két oldalán az egyes atomok számának meg kell egyezniük. A gyakorlati szempontból
legfontosabbnak ítélt folyamatok itt a fizikai és kémiai változások, és ezeken belül a hőtermelő és
hőelnyelő folyamatok kategóriáiba sorolhatók. Ez a modell megengedi a kémiailag tiszta anyagok és a
keverékek megkülönböztetését, valamint a keverékek kémiailag tiszta anyagokra való szétválasztási
módszereinek és ezek gyakorlati jelentőségének tárgyalását. A keverékek (elegyek, oldatok)
összetételének megadása a tömeg- és térfogatszázalék felhasználásával történik.
Az anyagszerkezeti ismeretek a továbbiakban a Bohr-féle atommodellre, illetve a Lewis-féle
oktettszabályra építve fejleszthetők tovább. Ezek már megengedik a periódusos rendszer
(egyszerűsített) elektronszerkezeti alapon való értelmezését. Ebből kiindulva az egyszerű ionok
elektronleadással, illetve -felvétellel való képződése is magyarázható. A molekulák kialakulása
egyszeres és többszörös kovalens kötésekkel mutatható be. A 7–8. évfolyamon a kötés- és a
molekulapolaritás fogalma nincs bevezetve, csak a „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv szerint a
„vízoldékony”, „zsíroldékony” és „kettős oldékonyságú” anyagok különböztetendők meg. A fémek
jellegzetes tulajdonságai az atomok közös, könnyen elmozduló elektronjaival értelmezhetők.
Abból a célból, hogy a rendezett kémiai egyenletek alapján egyszerű sztöchiometriai számításokat
tudjanak végezni, a tanulóknak a 7–8. évfolyamon meg kell ismerkedniük az anyagmennyiség
71

Helyi tanterv

Kémia

fogalmával is. Ennek bevezetése megerősíti a részecskeszemléletet, amennyiben megtanulják, hogy a
kémiai reakciók során a részecskék száma (és nem a tömege) a meghatározó. Szemléletes
hasonlatokkal rá kell vezetni a diákokat arra, hogy e részecskék tömege általában olyan kicsi, hogy
hagyományos mérlegeken csak nagyon nagy számú részecske együttes tömege mérhető. Az egyes
kémiai reakciók megismerésekor pedig az egymással maradéktalanul reakcióba lépő, vagy bizonyos
mennyiségű termék előállításához szükséges anyagmennyiségek kiszámítását is gyakorolják.
A redoxireakciók tárgyalása ezeken az évfolyamokon az égés jelenségéből indul ki, s az oxidáció és a
redukció értelmezése is csak oxigénátmenettel történik. A redukció legfontosabb példáit az oxidokból
kiinduló fémkohászat alapegyenletei nyújtják. A savak és bázisok jellemzésére és a sav-bázis reakciók
magyarázatára a 7–8. évfolyamon a disszociáció (Arrhenius-féle) elmélete szolgál. Ennek során
kiemelt szerepet kapnak a gyakorlatban is fontos információk: a savak vizes oldatai savas
kémhatásúak, a bázisok vizes oldatai lúgos kémhatásúak, a kémhatás indikátorokkal vizsgálható és a
pH-skála segítségével számszerűsíthető; a savak és lúgok vizes oldatai maró hatásúak, a savak és
bázisok vizes oldatai só és víz keletkezése mellett közömbösítési reakcióban reagálnak egymással. A
megismert kémiai anyagok és reakciók áttekintését rövid, rendszerező jellegű csoportosítás segíti.
A szervetlen kémiai ismeretek tárgyalása és a szerves vegyületek néhány csoportjának bevezetése ezen
a szinten csak a hétköznapok világában való eligazodást szolgálja. A természeti és az ember által
alakított környezet gyakorlati szempontból fontos anyagainak és folyamatainak megismerése az
előfordulásuk és a mindennapi életünkben betöltött szerepük alapján csoportosítva történik. A
környezetkémiai témák közül már ebben az életkorban szükséges a fontosabb szennyezőanyagok és
eredetük ismerete.
Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi élettel való összekötését a táblázatban szereplő jelenségek,
problémák és alkalmazások tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló és csoportos
információ-feldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési módszerek
megválasztásakor preferáljuk a nagy tanulói aktivitást megengedőket (egyéni, pár- és csoportmunkák,
tanulókísérletek, projektmunkák, prezentációk, versenyek).
Megköveteljük, hogy minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter, online
összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk megőrzésére és
felidézésére alkalmas.
A tanulók értékelése
A tantárgyat félévkor és év végén érdemjeggyel értékeljük.
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való
leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes
arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és
csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a
számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos
írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett
tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan
elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek.
Formái lehetnek:
– szóbeli felelet,
– feladatlapok értékelése,
– tesztek, írásbeli feleletek, témaközi dolgozatok, témazárók osztályozása,
– rajzok készítése,
– modellek összeállítása,
– számítási feladatok megoldása,
– kísérleti tevékenység minősítése,
– kiselőadások tartása,
– munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal történő
elismerése,
72

Kémia

Helyi tanterv

–
–

poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint,
természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, jelenségekről,
üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.
Kémia 7. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 54, heti óraszám: 1,5

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
A kémia tárgya, kémiai kísérletek
Részecskék, halmazok, változások, keverékek
A részecskék szerkezete, tulajdonságai, vegyülettípusok
A kémiai reakciók típusai
Év végi ismétlés
Összesen:

1. Tematikai egység

A kémia tárgya, kémiai kísérletek

Órakeret
4 óra
16 óra
15 óra
17 óra
2 óra
54 óra

Órakeret
4 óra

Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások,
hőmérsékletmérés.
Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető
módszereinek és szerepének megértése. A kémia kikerülhetetlenségének
A tematikai egység bemutatása a mai világban. A kémiai kísérletezés bemutatása,
nevelési-fejlesztési megszerettetése, a kísérletek tervezése, a tapasztalatok lejegyzése, értékelése.
A biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak
céljai
kialakítása. A veszélyességi jelek felismerésének és a balesetvédelem
szabályai alkalmazásának készségszintű elsajátítása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A kémia tárgyának és a kémia
Biológia-egészségtan:
A kémia tárgya és jelentősége
kísérletes jellegének ismerete, a
ízlelés, szaglás, tapintás,
A kémia tárgya és jelentősége az
kísérletezés szabályainak
látás.
ókortól a mai társadalomig. A
megértése. Egyszerű kísérletek
kémia szerepe a mindennapi
szabályos és biztonságos
Fizika: a fehér fény
életünkben. A kémia felosztása,
végrehajtása.
színekre bontása, a látás
főbb területei.
Információk a vegy- és a
fizikai alapjai.
gyógyszeriparról, tudományos
Kémiai kísérletek
kutatómunkáról.
A kísérletek célja, tervezése,
Baleseti szituációs játékok.
rögzítése, tapasztalatok és
Kísérletek rögzítése a füzetben.
következtetések. A kísérletezés
Vegyszerek tulajdonságainak
közben betartandó szabályok.
megfigyelése, érzékszervek szerepe:
Azonnali tennivalók baleset esetén. szín, szag (kézlegyezéssel), pl.
szalmiákszesz, oldószerek,
Laboratóriumi eszközök, vegyszerek kristályos anyagok. Jelölések
felismerése a csomagolásokon,
Alapvető laboratóriumi eszközök.
szállítóeszközökön. A laboratóriumi
Szilárd, folyadék- és
eszközök kipróbálása egyszerű
gáz halmazállapotú vegyszerek
feladatokkal, pl. térfogatmérés
tárolása. Vegyszerek
főzőpohárral, mérőhengerrel,
veszélyességének jelölése.
indikátoros híg lúgoldat híg savval,
Előzetes tudás
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majd lúggal való elegyítése a
színváltozás bemutatására.
Laboratóriumi eszközök
csoportosítása a környezettel való
anyagátmenet szempontjából.
Kulcsfogalmak/ Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísérlet.
fogalmak
Órakeret
16 óra
Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok,
Előzetes tudás
halmazállapot-változások.
Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak
kialakulásának bemutatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a daltoni
atomelmélet megértése. Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel és
összegképlettel való jelölésének elsajátítása. Az állapotjelzők, a
halmazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai változások értelmezése. A
A tematikai egység fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani
nevelési-fejlesztési jellemzőinek megértése. A kémiai változások leírása szóegyenletekkel. Az
anyagmegmaradás törvényének elfogadása és ennek alapján vegyjelekkel írt
céljai
reakcióegyenletek rendezése. A keverékek és a vegyületek közötti különbség
megértése. A komponens fogalmának megértése és alkalmazása. A keverékek
típusainak ismerete és alkalmazása konkrét példákra, különösen az elegyekre
és az oldatokra vonatkozóan. Az összetétel megadási módjainak ismerete és
alkalmazása. Keverékek szétválasztásának kísérleti úton való elsajátítása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Részecskeszemlélet a kémiában
A részecskeszemlélet elsajátítása.
Biológia-egészségtan:
Az atom szó eredete és a daltoni
Képletek szerkesztése.
emberi testhőmérséklet
atommodell. Az egyedi részecskék Diffúziós kísérletek: pl. szagok,
szabályozása, légkör,
láthatatlansága, modern
illatok terjedése a levegőben, színes talaj és termőképessége.
műszerekkel való érzékelhetőségük. kristályos anyag oldódása vízben.
A részecskék méretének és
A vegyjelek gyakorlása az eddig
Fizika: tömeg, térfogat,
számának szemléletes tárgyalása.
megismert elemeken, újabb elemek sűrűség, energia,
bevezetése, pl. az ókor hét féme,
halmazállapotok
érdekes elemfelfedezések története. jellemzése, egyensúlyi
Elemek, vegyületek
Az eddig megismert vegyületek
A kémiailag tiszta anyag fogalma.
állapotra törekvés,
Azonos/különböző atomokból álló vegyjelekkel való felírása,
termikus egyensúly,
bemutatása.
kémiailag tiszta anyagok:
olvadáspont, forráspont,
Egyszerű
molekulák
szemléltetése
elemek/vegyületek. Az elemek
hőmérséklet, nyomás,
modellekkel vagy számítógépes
jelölése vegyjelekkel (Berzelius).
mágnesesség,
grafika segítségével.
Több azonos atomból álló
hőmérséklet mérése,
Molekulamodellek építése.
részecskék képlete. Vegyületek
sűrűség mérése és
jelölése képletekkel. A mennyiségi Műszeres felvételek molekulákról. mértékegysége, testek
viszony és az alsó index jelentése.
úszása, légnyomás
mérése, tömegmérés,
térfogatmérés.
Molekulák
A molekula mint atomokból álló
önálló részecske. A molekulákat
Földrajz: vizek,
összetartó erők (részletek nélkül).
talajtípusok.
Halmazállapotok és a kapcsolódó
A fizikai és a kémiai változások
fizikai változások
jellemzése, megkülönböztetésük.
Matematika:
A szilárd, a folyadék- és a
Egyszerű egyenletek felírása.
százalékszámítás.
2.Tematikai egység

Részecskék, halmazok, változások, keverékek
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gázhalmazállapotok jellemzése, a
kapcsolódó fizikai változások.
Olvadáspont, forráspont. A fázis
fogalma.

Olvadás- és forráspont mérése. Jód
szublimációja. Illékonyság szerves
oldószereken bemutatva, pl. etanol.
Kétfázisú rendszerek bemutatása:
jég és más anyag olvadása, a szilárd
Kémiai változások (kémiai reakciók) és a folyadékfázisok sűrűsége.
Pl. vaspor és kénpor keverékének
Kémiai reakciók. A kémiai és a
szétválasztása mágnessel, illetve
fizikai változások
összeolvasztása.
megkülönböztetése. Kiindulási
Égés bemutatása. Hőelnyelő
anyag, termék.
változások bemutatása hőmérséklet
Hőtermelő és hőelnyelő változások mérése mellett, pl. oldószer
A változásokat kísérő hő. Hőtermelő párolgása, hőelnyelő oldódás.
és hőelnyelő folyamatok a rendszer Információk a párolgás szerepéről
az emberi test hőszabályozásában.
és a környezet szempontjából.
Az anyagmegmaradás törvényének
tömegméréssel való demonstrálása,
Az anyagmegmaradás törvénye
pl. színes csapadékképződési
A kémiai változások leírása
reakciókban.
szóegyenletekkel, kémiai jelekkel
Egyszerű számítási feladatok az
(vegyjelekkel, képletekkel).
anyagmegmaradás
Mennyiségi viszonyok
figyelembevétele az egyenletek két (tömegmegmaradás)
felhasználásával.
oldalán. Az anyagmegmaradás
törvénye.
Komponens
Elegyek és oldatok összetételének
Komponens (összetevő), a
értelmezése. Összetételre vonatkozó
komponensek száma. A
számítási feladatok megoldása.
komponensek változó aránya.
Többfázisú keverékek előállítása:
pl. porkeverékek, nem elegyedő
folyadékok, korlátozottan oldódó
Elegyek és összetételük
anyagok, lőpor.
Gáz- és folyadékelegyek. Elegyek
Szörp, ecetes víz, víz-alkohol elegy
összetétele: tömegszázalék,
készítése. Egyszerű számítási
térfogatszázalék. Tömegmérés,
feladatok tömeg- és
térfogatmérés. A teljes tömeg
térfogatszázalékra, pl. üdítőital
egyenlő az összetevők tömegének
összegével, térfogat esetén ez nem cukortartalmának, ételecet
ecetsavtartalmának, bor
mindig igaz.
alkoholtartalmának számolása.
Adott tömegszázalékú vizes oldatok
Oldatok
készítése pl. cukorból, illetve
Oldhatóság. Telített oldat. Az
konyhasóból. Anyagok oldása
oldhatóság változása a
vízben és étolajban. Információk
hőmérséklettel. Rosszul oldódó
anyagok. A „hasonló a hasonlóban gázok oldódásának hőmérséklet- és
nyomásfüggéséről példákkal (pl.
oldódik jól” elv.
keszonbetegség, magashegyi kisebb
légnyomás következményei).
Keverékek komponenseinek
Keverékek szétválasztásának
szétválasztása
gyakorlása. Kísérletek szabályos és
Oldás, kristályosítás, ülepítés,
biztonságos végrehajtása.
dekantálás, szűrés, bepárlás,
Egyszerű elválasztási feladatok
mágneses elválasztás, desztilláció, megtervezése és/vagy kivitelezése,
adszorpció.
pl. vas- és alumíniumpor
szétválasztása mágnessel, színes
filctoll festékanyagainak

Kémia

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: őskorban,
ókorban ismert fémek.

75

Kémia

Helyi tanterv

szétválasztása
papírkromatográfiával. Információk
a desztillációról és az adszorpcióról:
pl. pálinkafőzés, kőolajfinomítás, a
Telkes-féle – tengervízből ivóvizet
készítő – labda, orvosi szén,
Néhány vizes oldat
dezodorok, szilikagél.
Édesvíz, tengervíz (sótartalma
Információk a levegő
tömegszázalékban), vérplazma
komponenseinek szétválasztásáról.
(oldott anyagai).
Sós homokból só kioldása, majd
bepárlás után kristályosítása.
Szilárd keverékek
Információk az étkezési só
Szilárd keverék (pl. só és homok,
tengervízből történő előállításáról.
vas és kénpor, sütőpor, bauxit,
Valamilyen szilárd keverék
gránit, talaj).
komponenseinek vizsgálata,
kimutatása.
Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, vegyjel,
Kulcsfogalmak/ képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő és hőelnyelő
változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, oldat, tömegszázalék,
fogalmak
térfogatszázalék.
A levegő mint gázelegy
A levegő térfogatszázalékos
összetétele.

3. Tematikai egység

A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok

Órakeret
15 óra

Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció.
A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok
számának, illetve a periódusos rendszernek az ismeretében. Az
A tematikai egység
anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése. Ionok,
nevelési-fejlesztési
ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemesgázcéljai
elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. Az ismert anyagok
besorolása legfontosabb vegyülettípusokba.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Az atom felépítése
A periódusos rendszer szerepének és Fizika: tömeg, töltés,
Atommodellek a Bohr-modellig.
az anyagmennyiség fogalmának a
áramvezetés, természet
Atommag és elektronok. Elektronok megértése. Képletek szerkesztése,
méretviszonyai, atomi
felosztása törzs- és
anyagmennyiségre vonatkozó
méretek.
vegyértékelektronokra.
számítási feladatok megoldása.
Vegyértékelektronok jelölése a
Vegyértékelektronok jelölésének
vegyjel mellett pontokkal,
gyakorlása.
elektronpár esetén vonallal.
Információ a nemesgázok kémiai
A periódusos rendszer
viselkedéséről.
Története (Mengyelejev), felépítése. Az elemek moláris tömegének
A vegyértékelektronok száma és a
megadása a periódusos rendszerből
kémiai tulajdonságok összefüggése leolvasott atomtömegek alapján.
a periódusos rendszer 1., 2. és 13– Vegyületek moláris tömegének
18. (régebben főcsoportoknak
kiszámítása az elemek moláris
nevezett) csoportjaiban. Fémek,
tömegéből. A kiindulási anyagok és
nemfémek, félfémek elhelyezkedése a reakciótermékek
a periódusos rendszerben. Magyar
anyagmennyiségeire és tömegeire
vonatkozású elemek (Müller Ferenc, vonatkozó egyszerű számítási
Hevesy György). Nemesgázok
feladatok.
elektronszerkezete.
A 6·1023 db részecskeszám
Az anyagmennyiség
nagyságának érzékeltetése
Előzetes tudás
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Az anyagmennyiség fogalma és
mértékegysége. Avogadro-állandó.
Atomtömeg, moláris tömeg és
mértékegysége, kapcsolata a
fizikában megismert tömeg
mértékegységével.
Egyszerű ionok képződése
A nemesgáz-elektronszerkezet
elérése elektronok leadásával, illetve
felvételével: kation, illetve anion
képződése. Ionos kötés. Ionos
vegyületek képletének jelentése.

szemléletes hasonlatokkal.

Az ionos, kovalens és fémes kötés
ismerete, valamint a köztük levő
különbség megértése. Képletek
szerkesztése. Egyszerű molekulák
szerkezetének felírása az atomok
vegyérték-elektronszerkezetének
ismeretében az oktettelv
felhasználásával. Összetételre
Kovalens kötés
vonatkozó számítási feladatok
A nemesgáz-elektronszerkezet
megoldása.
elérése az atomok közötti közös
Só képződéséhez vezető
kötő elektronpár létrehozásával.
reakcióegyenletek írásának
Egyszeres és többszörös kovalens
gyakorlása a vegyértékelektronok
kötés. Kötő és nemkötő
számának figyelembevételével (a
elektronpárok, jelölésük vonallal.
periódusos rendszer segítségével).
Molekulák és összetett ionok
Ionos vegyületek képletének
kialakulása.
szerkesztése. Ionos vegyületek
tömegszázalékos összetételének
Fémes kötés
kiszámítása.
Fémek és nemfémek
megkülönböztetése tulajdonságaik Molekulák elektronszerkezeti
képlettel való ábrázolása, kötő és
alapján. Fémek jellemző
nemkötő elektronpárok
tulajdonságai. A fémes kötés, az
áramvezetés értelmezése az atomok feltüntetésével. Példák összetett
ionokra, elnevezésükre.
közös, könnyen elmozduló
elektronjai alapján. Könnyűfémek, Összetett ionok keletkezésével járó
kísérletek, pl. alkáli- és
nehézfémek, ötvözetek.
alkáliföldfémek reakciója vízzel.
Kísérletek fémekkel, pl. fémek
megmunkálhatósága, alumínium
vagy vaspor égetése.
Kulcsfogalmak/ Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyiség,
ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só.
fogalmak
Órakeret
17 óra
Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett és
Előzetes tudás
biztonságos kísérletezési képesség.
A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű
reakcióegyenletek rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése
A tematikai egység
hétköznapi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió,
nevelési-fejlesztési
megfordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert folyamatok általánosítása (pl.
céljai
égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), ennek
alkalmazása kísérletekben.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Egyesülés
Az egyesülés, bomlás, égés,
Biológia-egészségtan:
Egyesülés fogalma, példák.
oxidáció, redukció ismerete, ezekkel anyagcsere.
4. Tematikai egység

A kémiai reakciók típusai
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Kémia

kapcsolatos egyenletek rendezése,
kísérletek szabályos és biztonságos Fizika: hő.
végrehajtása.
Pl. hidrogén égése, alumínium és
jód reakciója.
Gyors égés, lassú égés, oxidáció,
Pl. mészkő, cukor, káliumredukció
permanganát, vas-oxalát hőbomlása,
Az égés mint oxigénnel történő
kémiai reakció. Robbanás. Tökéletes vízbontás.
Pl. szén, faszén, metán (vagy más
égés, nem tökéletes égés és
szénhidrogén) égésének vizsgálata.
feltételei. Rozsdásodás. Korrózió.
Az oxidáció mint oxigénfelvétel. A Égéstermékek kimutatása. Annak
bizonyítása, hogy oxigénben
redukció mint oxigénleadás. A
gyorsabb az égés. Robbanás
redukció ipari jelentősége. A COmérgezés és elkerülhetősége, a CO- bemutatása, pl. alkohol gőzével
jelzők fontossága. Tűzoltás, felelős telített PET-palack tartalmának
meggyújtása. Savval tisztított,
viselkedés tűz esetén.
tisztítatlan és olajos szög vízben
való rozsdásodásának vizsgálata. Az
élő szervezetekben végbemenő
anyagcsere-folyamatok során
keletkező CO2-gáz kimutatása
indikátoros meszes vízzel.
Termitreakció. Levegőszabályozás
gyakorlása Bunsen- vagy más
gázégőnél: kormozó és szúróláng.
Izzó faszén, illetve víz tetején égő
benzin eloltása, értelmezése az égés
feltételeivel. Reakcióegyenletek
írásának gyakorlása.
Oldatok kémhatása, savak, lúgok
Savak, lúgok és a sav-bázis
Savak és lúgok, disszociációjuk
reakcióik ismerete, ezekkel
vizes oldatban, Arrhenius-féle sav- kapcsolatos egyenletek rendezése,
bázis elmélet. pH-skála, a pH mint a kísérletek szabályos és biztonságos
savasság és lúgosság mértékét
végrehajtása.
kifejező számérték. Indikátorok.
M: Háztartási anyagok
kémhatásának vizsgálata többféle
indikátor segítségével. Növényi
Kísérletek savakkal és lúgokkal
alapanyagú indikátor készítése.
Savak és lúgok alapvető reakciói.
Kísérletek savakkal (pl. sósavval,
ecettel) és pl. fémmel, mészkővel,
Közömbösítési reakció, sók
tojáshéjjal, vízkővel. Információk
képződése
arról, hogy a sav roncsolja a fogat.
Közömbösítés fogalma, példák
Kísérletek szénsavval, a szénsav
sókra.
bomlékonysága. Megfordítható
reakciók szemléltetése. Víz pHjának meghatározása állott és frissen
forralt víz esetén. Kísérletek
lúgokkal, pl. NaOH-oldat pH-jának
vizsgálata. Annak óvatos
bemutatása, hogy mit tesz a 0,1
mol/dm3-es NaOH-oldat a bőrrel.
Különböző töménységű savoldatok
és lúgoldatok összeöntése indikátor
jelenlétében, a keletkező oldat
kémhatásának és pH-értékének
Bomlás
Bomlás fogalma, példák.
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vizsgálata. Reakcióegyenletek
írásának gyakorlása.
Egyszerű számítási feladatok
közömbösítéshez szükséges
oldatmennyiségekre.
A kémiai reakciók egy általános
Az általánosítás képességének
sémája
fejlesztése típusreakciók
 nemfémes elem égése (oxidáció, segítségével.
Foszfor égetése, az égéstermék
redukció) → égéstermék:
nemfém-oxid → nemfém-oxid felfogása és vízben oldása, az oldat
kémhatásának vizsgálata. Kalcium
reakciója vízzel → savoldat
égetése, az égésterméket vízbe
(savas kémhatás)
helyezve az oldat kémhatásának
 fémes elem égése (oxidáció,
redukció) → égéstermék: fém- vizsgálata. Kémcsőben lévő,
indikátort is tartalmazó, kevés
oxid → fém-oxid reakciója
NaOH-oldathoz sósav adagolása az
vízzel → lúgoldat (lúgos
indikátor színének megváltozásáig,
kémhatás)
 savoldat és lúgoldat összeöntése oldat bepárlása. Szódavíz (szénsavas
ásványvíz) és meszes víz
(közömbösítési reakció) →
összeöntése indikátor jelenlétében.
sóoldat (ionvegyület, amely
vízben jól oldódik, vagy
csapadékként kiválik).
 kémiai reakciók sebességének
változása a hőmérséklettel
(melegítés, hűtés).
Kulcsfogalmak/ Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg,
közömbösítés.
fogalmak
Továbbhaladás feltételei
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 vegyület tulajdonságait.
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 alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni.
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8. évfolyam
Tanévi óraszám: 54, heti óraszám: 1,5

1.
2.
3.
4.

Tematikai egység
Élelmiszerek és az egészséges életmód
Kémia a természetben
Kémia az iparban
Kémia a háztartásban
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
13 óra
12 óra
13 óra
14 óra
2 óra
54 óra

Órakeret
13 óra
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismerete,
Előzetes tudás
fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert anyagok
besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az
élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A mindennapi életben előforduló, a
konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, illetve elvégzése.
A tematikai egység
Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire kémiai reakciókat jelent. Az
nevelési-fejlesztési
egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvantitatív szemlélet
céljai
elsajátítása. A tápanyagok összetételére és energiaértékére vonatkozó
számítások készségszintű elsajátítása. Az objektív tájékoztatás és az elriasztó
hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd kialakulása a
szenvedélybetegségekkel szemben.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Szerves vegyületek
Az élelmiszerek legfőbb
Biológia-egészségtan: az
Szerves és szervetlen anyagok
összetevőinek, mint szerves
élőlényeket felépítő főbb
megkülönböztetése.
vegyületeknek az ismerete és
szerves és szervetlen
csoportosítása.
anyagok, anyagcsereTömény kénsav (erélyes vízelvonó folyamatok, tápanyag.
Szénhidrátok
szer) és kristálycukor reakciója.
Elemi összetétel és az elemek
Keményítő kimutatása jóddal
aránya. A „hidrát” elnevezés
Fizika: a táplálékok
élelmiszerekben. Csiriz készítése.
tudománytörténeti magyarázata.
energiatartalma.
Egyszerű és összetett szénhidrátok. Karamellizáció.
Tojásfehérje kicsapása magasabb
Szőlőcukor (glükóz, C6H12O6),
hőmérsékleten, illetve sóval.
gyümölcscukor (fruktóz), tejcukor
Oldékonysági vizsgálatok, pl. étolaj
(laktóz), répacukor (szacharóz).
vízben való oldása tojássárgája
Biológiai szerepük. Méz,
kristálycukor, porcukor. Mesterséges segítségével, majonézkészítés.
Információk a margarinról,
édesítőszerek. Keményítő és
szappanfőzésről.
tulajdonságai, növényi tartaléktápanyag. Cellulóz és tulajdonságai, Alkoholok párolgásának
bemutatása. Információk mérgezési
növényi rostanyag.
esetekről. Ecetsav kémhatásának
vizsgálata, háztartásban előforduló
Fehérjék
további szerves savak bemutatása.
Elemi összetétel. 20-féle
alapvegyületből felépülő
óriásmolekulák. Biológiai szerepük
(enzimek és vázfehérjék).
Fehérjetartalmú élelmiszerek.
1. Tematikai egység

Élelmiszerek és az egészséges életmód
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Zsírok, olajok
Elemi összetételük.
Megkülönböztetésük.
Tulajdonságaik. 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.
Ecetesedés. Ecetsav.
Az egészséges táplálkozás
Élelmiszerek összetétele, az
összetétellel kapcsolatos táblázatok
értelmezése, ásványi sók és
nyomelemek. Energiatartalom,
táblázatok értelmezése, használata.
Sportolók, diétázók, fogyókúrázók
táplálkozása. Zsír- és vízoldható
vitaminok, a C-vitamin.
Tartósítószerek.

Az egészséges életmód kémiai
szempontból való áttekintése,
egészségtudatos szemlélet
kialakítása.
Napi tápanyagbevitel vizsgálata
összetétel és energia szempontjából.
Üdítőitalok kémhatásának,
összetételének vizsgálata a címke
alapján. Információk Szent-Györgyi
Albert munkásságáról.
Pl. elriasztó próbálkozás
kátrányfoltok oldószer nélküli
eltávolításával. Információk a drogés alkoholfogyasztás, valamint a
dohányzás veszélyeiről.
Információk Kabay János
munkásságáról.

Szenvedélybetegségek
Függőség. Dohányzás, nikotin.
Kátrány és más rákkeltő anyagok,
kapcsolatuk a tüdő betegségeivel.
Alkoholizmus és kapcsolata a máj
betegségeivel. „Partidrogok”, egyéb
kábítószerek.
Kulcsfogalmak/ Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás,
alkoholizmus, drog.
fogalmak

2. Tematikai egység

Kémia a természetben

Órakeret
12 óra

A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és
biztonságos kísérletezés.
A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai
tulajdonságai alapján. Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanuló
majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán tanultakat a
A tematikai egység természeti környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak
nevelési-fejlesztési értelmezéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és folyamatok
magyarázatához. A levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők
céljai
forrásainak és hatásainak összekapcsolása, továbbá azoknak a módszereknek,
illetve attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel az egyén csökkentheti a
szennyezéshez való hozzájárulását.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Hidrogén
A légköri gázok és a légszennyezés Biológia-egészségtan:
Tulajdonságai. Előfordulása a
kémiai vonatkozásainak ismerete,
szaglás, tapintás, látás,
csillagokban.
megértése, környezettudatos
környezetszennyezés,
szemlélet kialakítása.
levegő-, víz- és
Hidrogén égése, durranógáz-próba. talajszennyezés,
Légköri gázok
Előzetes tudás
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A légkör összetételének ismétlése
(N2, O2, CO2, H2O, Ar).
Tulajdonságaik, légzés,
fotoszintézis, üvegházhatás, a CO2
mérgező hatása.
Levegőszennyezés
Monitoring rendszerek,
határértékek, riasztási értékek.
Szmog. O3, SO2, NO, NO2, CO2,
CO, szálló por (PM10).
Tulajdonságaik. Forrásaik.
Megelőzés, védekezés. Ózonpajzs.
Az ózon mérgező hatása a légkör
földfelszíni rétegében. A savas esőt
okozó szennyezők áttekintése.
Vizek
Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz,
ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz,
desztillált víz, ioncserélt víz, jég, hó.
Összetételük, előfordulásuk,
felhasználhatóságuk. A természetes
vizek mint élő rendszerek.
Vízszennyezés
A Föld vízkészletének terhelése
kémiai szemmel. A természetes
vizeket szennyező anyagok (nitrát-,
foszfátszennyezés, olajszennyezés)
és hatásuk az élővilágra. A
szennyvíztisztítás lépései. A
közműolló. Élővizeink és az
ivóvízbázis védelme.

Annak kísérleti bemutatása, hogy az
oxigén szükséges feltétele az
égésnek. Lépcsős kísérlet
gyertyasorral.
Pl. esővíz pH-jának meghatározása.
Szálló por kinyerése levegőből.
Információk az elmúlt évtizedek
levegővédelmi intézkedéseiről.

fenntarthatóság.
Fizika: Naprendszer,
atommag, a
természetkárosítás
fajtáinak fizikai háttere,
elektromos áram.
Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.

A vizek, ásványok és ércek kémiai
összetételének áttekintése; a
vízszennyezés kémiai
vonatkozásainak ismerete,
megértése, környezettudatos
szemlélet kialakítása.
Különböző vizek bepárlása, a
bepárlási maradék vizsgálata.
Környezeti katasztrófák kémiai
szemmel.
Pl. ásvány- és kőzetgyűjtemény
létrehozása. Ércek bemutatása.
Kísérletek mészkővel, dolomittal és
sziksóval, vizes oldataik kémhatása.

Ásványok, ércek
Az ásvány, a kőzet és az érc
fogalma. Magyarországi
hegységképző kőzetek főbb
ásványai. Mészkő, dolomit,
szilikátásványok. Barlang- és
cseppkőképződés. Homok, kvarc.
Agyag és égetése. Porózus anyagok.
Kőszén, grafit, gyémánt. Szikes
talajok.
Kulcsfogalmak/ H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés,
vízszennyezés.
fogalmak
Órakeret
13 óra
A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,
Előzetes tudás
fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
A tematikai egység Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai
nevelési-fejlesztési átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az ezek

3. Tematikai egység

Kémia az iparban
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előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. Néhány előállítási
folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint az előállított anyagok
jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonatkozású) felhasználásainak
magyarázata (pl. annak megértése, hogy a mész építőipari felhasználása
kémiai szempontból körfolyamat). Az energiatermelés kémiai vonatkozásai
esetében a környezetvédelmi, energiatakarékossági és a fenntarthatósági
szempontok összekapcsolása a helyes viselkedésformákkal.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A vegyész és a vegyészmérnök
A tágabban értelmezett vegyipar
munkája az iparban, a vegyipari
főbb ágainak, legfontosabb
termékek jelenléte
termékeinek és folyamatainak
Biológia-egészségtan:
mindennapjainkban. A vegyipar és a ismerete, megértése,
fenntarthatóság,
kémiai kutatás modern,
környezettudatos szemlélet
környezetszennyezés,
környezetbarát irányvonalai.
kialakítása.
levegő-, víz- és
Információk a vegyipar
talajszennyezés.
jelentőségéről, a vas- és
Vas- és acélgyártás
A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. acélgyártásról.
Alumínium oxidációja a védőréteg
A vas- és acélgyártás folyamata
leoldása után.
röviden. A vashulladék szerepe.
Felhevített üveg formázása.
Információk az amorf szerkezetről és
Alumíniumgyártás
Fizika: az energia
A folyamat legfontosabb lépései. A a hazai üveggyártásról.
fogalma,
Információk a különféle
folyamat energiaköltsége és
mértékegysége,
környezetterhelése. Újrahasznosítás. felhasználási célú papírok
energiatermelési
előállításának környezetterhelő
Az alumínium tulajdonságai.
eljárások, hatásfok, a
hatásáról.
környezettudatos
Információk a biopolimerek és a
Üvegipar
magatartás fizikai
műanyagok szerkezetének
Homok, üveg. Az üveg
alapjai,
hasonlóságáról, mint egységekből
tulajdonságai. Újrahasznosítás.
energiatakarékos
felépülő óriásmolekulákról.
eljárások,
Információk a műanyagipar
Papírgyártás
energiatermelés módjai,
A folyamat néhány lépése. Fajlagos nyersanyagairól.
kockázatai, víz-, szél-,
faigény. Újrahasznosítás.
nap- és fosszilis
energiák, atomenergia, a
Műanyagipar
természetkárosítás
A műanyagipar és hazai szerepe.
fajtáinak fizikai háttere,
Műanyagok. Közös tulajdonságaik.
elektromos áram.
Energiaforrások kémiai szemmel
Az energiaforrások áttekintése a
Felosztásuk: fosszilis, megújuló,
kémia szempontjából,
nukleáris; előnyeik és hátrányaik.
környezettudatos szemlélet
Becsült készletek. Csoportosításuk a kialakítása.
felhasználás szerint. Alternatív
energiaforrások.
Robbanóelegy bemutatása, gázszag.
Információk a kémiai szintézisek
Fosszilis energiaforrások
szerepéről az üzemanyagok
Szénhidrogének: metán, benzin,
előállításánál.
gázolaj. Kőolaj-finomítás. A
legfontosabb frakciók felhasználása. Információk az egyén energiatudatos
Földrajz:
Kőszenek fajtái, széntartalmuk,
viselkedési lehetőségeiről, a hazai
fenntarthatóság,
fűtőértékük, koruk. Égéstermékeik. olajfinomításról és a megújuló
környezetkárosító
Az égéstermékek környezeti
energiaforrások magyarországi
anyagok és hatásaik,
terhelésének csökkentése:
fölhasználásáról.
energiahordozók,
porleválasztás, további oxidáció.
céljai
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Szabályozott égés, Lambda-szonda,
katalizátor.

környezetkárosítás.

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
A mészalapú építkezés
körfolyamata: mészégetés,
mészoltás, karbonátosodás. A
vegyületek tulajdonságai.
Balesetvédelem.

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. Információk a régi
mészégetésről.

Gipsz és cement
Kalcium-szulfát. Kristályvíz.
Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az
égetett gipsz (modellgipsz)
vízfelvétele, kötése. Cementalapú
kötőanyagok, kötési idő, nedvesen
tartás.
Kulcsfogalmak/ Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz,
kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz.
fogalmak

Órakeret
14 óra
A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai reakciók
Előzetes tudás
ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb
tulajdonságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti, szakszerű
jellemzése. Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabályok
A tematikai egység alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek során, a tiltott
nevelési-fejlesztési műveletek okainak megértése. A háztartási anyagok és vegyszerek szabályos
tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjainak ismeretében
céljai
ezek gyakorlati alkalmazása. A háztartásban előforduló anyagokkal,
vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben is használható
számolási feladatok megoldása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Savak, lúgok és sók biztonságos
A háztartásban előforduló savak,
Biológia-egészségtan:
használata
lúgok és sók, valamint biztonságos tudatos fogyasztói
Használatuk a háztartásban
használatuk módjainak elsajátítása. szokások,
(veszélyességi jelek). Ajánlott
Pl. kénsavas ruhadarab szárítása,
fenntarthatóság.
védőfelszerelések. Maró anyagok.
majd a szövet roncsolódása
nedvességre. Információk az
Fizika: az energia
élelmiszerekben használt gyenge
Savak
fogalma, mértékegysége,
4. Tematikai egység
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Háztartási sósav. Akkumulátorsav.
Ecet. Vízkőoldók: a mészkövet és a
márványt károsítják.
Lúgok
Erős lúgok: zsíroldók,
lefolyótisztítók. Erős és gyenge
lúgokat tartalmazó tisztítószerek.
Sók
Konyhasó. Tulajdonságai.
Felhasználása. Szódabikarbóna.

savakról.
elektromos áram.
Annak bizonyítása, hogy a tömény
lúg és az étolaj reakciója során a
zsíroldékony étolaj vízoldékonnyá
alakul.
Információk táplálékaink
sótartalmáról és a túlzott
sófogyasztás vérnyomásra gyakorolt
hatásáról. Sütőpor és
szódabikarbóna reakciója vízzel és
ecettel. Információk a
szódabikarbónával való gyomorsavmegkötésről.

Tulajdonságai. Felhasználása. A
sütőpor összetétele: szódabikarbóna
és sav keveréke, CO2-gáz
keletkezése.
Fertőtlenítő- és fehérítőszerek
Hidrogén-peroxid. Hipó. Klórmész.
Tulajdonságaik. A hipó (vagy
klórmész) + sósav reakciójából
mérgező Cl2-gáz keletkezik. A
klórgáz tulajdonságai. A vízkőoldó
és a klórtartalmú fehérítők, illetve
fertőtlenítőszerek együttes
használatának tilalma.

A háztatásban előforduló
fertőtlenítő- és mosószerek,
valamint biztonságos használatuk
módjainak elsajátítása. A
csomagolóanyagok áttekintése, a
hulladékkezelés szempontjából is,
környezettudatos szemlélet
kialakítása.
H2O2 bomlása, O2-gáz fejlődése.
Információk a háztartási vegyszerek
összetételéről. Semmelweis Ignác
Mosószerek, szappanok, a vizek
tudománytörténeti szerepe.
keménysége
Információk a kettős oldékonyságú
Mosószerek és szappanok, mint
kettős oldékonyságú részecskék. A részecskékről. Vízlágyítók és
adagolásuk különbsége mosógép és
szappanok, mosószerek
mosogatógép esetében. Információk
mosóhatásának változása a
a foszfátos és foszfátmentes
vízkeménységtől függően. A víz
mosópor környezetkémiai
keménységét okozó vegyületek. A
vízlágyítás módjai, csapadékképzés, vonatkozásairól.
Alumínium oldása savban és lúgban.
ioncsere.
Információk: mi miben tárolható, mi
mosható mosogatógépben, mi
Csomagolóanyagok és hulladékok
melegíthető mikrohullámú
kezelése
melegítőben. Információk a
A csomagolóanyagok áttekintése.
csomagolóanyagok
Az üveg és a papír mint
újrahasznosítható csomagolóanyag. szükségességéről, a
környezettudatos viselkedésről.
Alufólia, aludoboz. Az előállítás
energiaigénye. Műanyagok jelölése Műanyag égetése elrettentésként.
Információk az iskola környékén
a termékeken. Élettartamuk.
működő hulladékkezelési
rendszerekről.
Réz és nemesfémek
Kémiai információk ismerete a
A félnemesfémek és nemesfémek. A háztartásban található néhány
réz (vörösréz) és ötvözetei (sárgaréz, további anyagról, azok biztonságos
bronz). Tulajdonságaik.
és környezettudatos kezelése. A
Tudománytörténeti érdekességek.
háztartásban előforduló kémiai
Az ezüst és az arany ún.
jellegű számítások elvégzési
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tisztaságának jelölése. Választóvíz,
királyvíz.

módjának elsajátítása.
Réz és tömény salétromsav
reakciója.
A rézgálic színe, számítási feladatok
Permetezés, műtrágyák
Réz-szulfát mint növényvédő szer. permetlé készítésére és műtrágya
adagolására. Információk a valós
Szerves növényvédő szerek.
Adagolás, lebomlás, várakozási idő. műtrágyaigényről.
Információk a háztartásban használt
Óvintézkedések permetezéskor. A
szárazelemekről és
növények tápanyagigénye.
akkumulátorokról. A közvetlen
Műtrágyák N-, P-, K-tartalma,
vízoldékonysága, ennek veszélyei. áramtermelés lehetősége
tüzelőanyag-cellában: H2 oxidációja.

Az energia kémiai tárolása
Energia tárolása kémiai (oxidációredukció) reakciókkal.
Szárazelemek, akkumulátorok.
Mérgező fémsók, vegyületek
begyűjtése.
Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység,
Kulcsfogalmak/
csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer,
fogalmak
műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló 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 szerepet játszik.
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.
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