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A Kémia szerepe a Nat2020-ban és a hozzá 
kapcsolódó kerettantervekben

• a Természettudomány és földrajz tanulási területhez tartozik

• fejleszti:

• a tanulók megfigyelőképességét

• az ok-okozati kapcsolatok feltárását

• a logikus gondolkodást

• a tényeken és adatokon alapuló ismeretszerzést

• a rendszerezést és a rendszerben való gondolkodást 



A Kémia szerepe a Nat2020-ban és a hozzá kapcsolódó 
kerettantervekben

• megismerteti a diákokkal

• az anyagok tulajdonságaival

• az anyagok felhasználásával és kezelésének módjával

• lehetővé teszi

• az egészséges életmód kialakítását

• a tananyaga mindenkihez szól

• kötődik a hétköznapi élethez

• élmény- és alkalmazásközpontú



A 2020 tavaszán fejlesztett tankönyvek és 
munkafüzet

• cél: a természettudományos ismeretek elmélyítése

• két tankönyv („A” és „B”) és egy munkafüzet („A”)

• OH-KEM09TA

• OH-KEM09TB

• OH-KEM09MA



OH-KEM09TA tankönyv és OH-KEM09MA munkafüzet



OH-KEM09TA tankönyv és OH-KEM09MA munkafüzet



OH-KEM09TA tankönyv és OH-KEM09MA munkafüzet



OH-KEM09TA tankönyv és OH-KEM09MA munkafüzet



OH-KEM09TA tankönyv és OH-KEM09MA munkafüzet



OH-KEM09TB tankönyv

• követi a hagyományos, a tudomány logikája 
szerinti építkezést

• a kerettantervben meghatározott minimum 
ismeretek fehér háttérrel

• kiegészítő ismeretek rózsaszínű háttérrel

• emelt óraszámú képzés vagy tehetséggondozás 
esetén javasolt



OH-KEM09TB tankönyv



OH-KEM09TB tankönyv



A fejlesztés alatt álló tankönyvek és munkafüzetek

• Kétkötetes kiadványok

• Kémia 7-8. Tankönyv „A”

• Kémia 7-8. Tankönyv „B”

• Kémia 7-8. Munkafüzet

• Kémia 10. Tankönyv „A” (össze lesz vonva az OH-KEM09TA-val)

• Kémia 9-10. Tankönyv „B”

• Kémia 9-10. Munkafüzet



Kémia 7-8. tankönyvek

• az eredeti szerzők fejlesztik

• „A”

• a FI-505050701/1 (Kémia 7. Tankönyv) és a FI-505050801/1 (Kémia 8. Tankönyv) 
átdolgozása (csökkentése) az új, általános iskolai kerettanterv szerint

• kizárólag a kerettantervi minimumot tartalmazza

• elegendő alapot ad akár a gimnáziumi képzésbe történő bekapcsolódáshoz, akár a 
szakképzésbe történő belépéshez

• „B”

• a FI-505050701/1 (Kémia 7. Tankönyv) és a FI-505050801/1 (Kémia 8. Tankönyv) 
átdolgozása és kiegészítése az új, hatévfolyamos gimnáziumi kerettanterv szerint

• főleg azon tanulócsoportok számára javasolt, amelyek emelt óraszámban tanulják a 
kémiát, illetve amely csoportokban a tanulók képességei ezt lehetővé teszi



Kémia 7-8. Munkafüzet

• az eredeti szerzők vesznek részt az átdolgozásban

• mindkét tankönyvhöz használható

• külön megjelölve, mely feladatok mutatnak az általános iskolai kerettantervi 
minimumon túl

• lehetővé teszi a hatékony differenciálást

• alapja a FI-505050702/1 (Kémia 7. Munkafüzet) és a FI-505050802/1 
(Kémia 8. Munkafüzet), de jelentős az átdolgozás mértéke

• még hangsúlyosabb a tanulói aktivitást igénylő feladatok megjelenése



Kémia 10. Tankönyv „A”

• a FI-505051001/1 (Kémia 10. Tankönyv „A”) igen jelentős mértékű 
átdolgozása (az eredetiben pl. nem volt egyáltalán szervetlen kémia)

• össze lesz vonva az OH-KEM09TA (Kémia 9. Tankönyv „A”) tankönyvvel

• közös kód lesz, 9-ben egyszerre lehet megrendelni a két könyvet

• így lehetőség van a 2+1, a 1,5+1,5 vagy az általános-szervetlen-szerves 
tanításra is

• kizárólag a kerettantervi minimumot tartalmazza

• 53 tananyagot tartalmaz, vagyis 11 óra áll rendelkezésre gyakorlásra és 
számonkérésre (heti 2 órával számolva)



Kémia 9-10. Tankönyv „B”

• teljesen új tankönyv

• főleg az emelt óraszámú képzést kínáló intézmények számára

• a hatévfolyamos gimnáziumi kerettanterv szerint halad

• a hagyományos, a tudomány logikáját követő tananyagfeldolgozás szerint halad

• külön színkóddal jelölve azt, hogy mi a kerettantervi minimum (középszintű 
érettségi anyaga) és mi tartozik az emelt szintű érettségihez

• tartalmazza a teljes emelt szintű tananyagot
• a már átdolgozott követelményrendszer szerint

• minden lecke tartalmaz érdekességeket

• 90 leckét tartalmaz (ezek között több olyan is van, ami nem része a kerettantervi 
minimumnak)



Kémia 9-10. Munkafüzet

• teljesen új kiadvány

• szervesen összekapcsolódik a Kémia 9-10. Tankönyv „B”-vel

• használható az „A” tankönyvvel is

• külön megjelölve, hogy az „A” tankönyv adott leckéjéhez melyik munkafüzeti lecke 
illeszkedik

• kísérletlista

• megjelölve, hogy mi a kerettantervi minimum és mi az, ami túlmutat ezen

• lehetővé teszi a hatékony differenciálást

• sokféle feladat, számos miniprojekt

• hangsúlyban a tanulói aktivitás, a kreatív, analogikus, kritikai gondolkodás és 
a digitális kompetencia fejlesztése



Köszönöm a figyelmet!


