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A kémia előkészítés célja:
Az érettségi előkészítő célja, hogy a tanulók képesek legyenek közép- és emelt szintű
érettségi vizsga követelményeinek teljesítésére.
A közép és emelt szintű érettségi követelményeinek a teljesítésére differenciált foglalkozást
kell szervezni.
Ösztönözni kell a tanulóinkat az emelt szintű vizsgakövetelmények teljesítésére, mert egyre
több felsőoktatási intézmény ezt írja elő.
Fejlesztési követelményeket: a Nat és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V.24) OM rendelet alapján határozzuk meg. A részletes érettségi
vizsgakövetelményeket, valamint a vizsgák részletes leírását a MK. 2003/57/II. szám is
tartalmazza.
Fejlesztendő kompetenciák a különböző vizsgaszinteken:
A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az
alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania:
– a természettudományos gondolkodás elemeinek alkalmazása a feladatok megoldása során,
– ismereteinek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel,
– elemek, vegyületek tulajdonságainak, szerepének és jelentőségének felismerése a tanult
vagy megadott információk alapján,
– egyszerű kémiai kísérletek elvégzése és értelmezése,
– egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása,
– az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák környezetvédelem,
energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari technológiák stb.)
lényegének megértése, egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése,
– az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata,
– grafikonok, táblázatok adatainak elemzése, értelmezése,
– szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, - értelmezés.
Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges:
– az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok
felismerése,
– a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása,
– egyszerű kémiai kísérletek tervezése,

– több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai számítási
és elméleti feladatok, problémák megoldása,
– a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése,– a
környezetvédelemmel és a természetvédelemmel összefüggő problémák értelmezése.
Eszközök:
A szertárunk adottságai megfelelnek mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi
kísérleteinek az elvégzéséhez.
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Értékelés:
Az írásbeli feladatlapok értékelése a érettségin is alkalmazott követelményekkel azonos
módon történik.
A bizonyítványban alkalmazott minősítések:
- kiválóan megfelelt
- jól megfelelt
- közepesen megfelelt
- megfelelt
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