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Emelt matek 128 pont

Nyelvvizsga 40 pont

Emelt kémia 134 pont



Matematikai alapok

Alapfogalmak

Alapfeladatok

Típusfeladatok

Problémamegoldás

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Forrás: Altitude Himalaya

Gyakorlati 
feladatok



A TEHER

• Sikerüljön a vizsga
• Legyenek érdekesek az órák
• Vegyem figyelembe a tanulók egyéni képességeit
• Férjek bele az időbe
• Tartsam meg a többi órát
• Dolgozatok íratása, javítása
• Kísérletek előkészítése
• Legyek tájékozott
• Küzdelem diákokkal, szülőkkel, kollégákkal
• Fejlődjek 
• Jósnő szerep
• Járvány



MATEMATIKAI ALAPOK

• Egyenes arányosság
• Fordított arányosság 
• Százalékszámítás
• Egyenletrendezés
• Egyenletrendszerek
• Másodfokú egyenlet

„Rendszerkövetelmények”:



Közelítőleg hány mól vízmolekula található egy liter vízben?

Hány csokit tudsz venni egy büfében?

Szükséges adatok: A víz moláris tömege, a víz tömege. 

Szükséges adatok: Mennyi pénzem van, mennyibe kerül egy 
csoki?
Pl. 1000 Ft-om van, és 240 Ft a csoki

Honnan kéne 
tudnom?

Ja, tök 
egyszerű!

𝑛 =
𝑚

𝑀
=

1000 𝑔

18 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 55,6 𝑚𝑜𝑙

1000 𝐹𝑡

240 𝐹𝑡/𝑑𝑏
= 4,17 𝑑𝑏֜ 4 𝑑𝑏

PROBLÉMA AZ EGYENES ARÁNYOSSÁG?
Legegyszerűbb hétköznapi példákon keresztül kiderülhet, hogy valójában nem az egyenes 
arányosságot nem értik, pusztán annak alkalmazására, absztrakcióra nem képesek.



ALAPFOGALMAK

Összefüggésekben érdemes tanítani gyakorlatilag 
mindent. Az emelt szintre készülőknek már 
szintetizálniuk kell a korábban megszerzett tudást.

• Anyagi halmazok

• Kémiai kötések, kölcsönhatások

• Kémiai-reakciók 

…

Fontos a kísérlet, de fontos tudatosítani azt is a 
tanulókban, hogy a tantárgy nem csak erről szól!

MATEK

Kísérletezéssel magunkhoz 
édesgetett tanulók



IONOS

FÉMES KOVALENS

Δ𝐸𝑁

Σ𝐸𝑁

Ionrács
Elektrosztatikus 
kölcsönhatás

Fémrács
Delokalizált elektronok

Atomrács
Közös elektronpár

Molekularács
Másodrendű kötések!

Intermolekulare Anziehungskräfte

Nemesgáz?
Egyatomos 
molekula?

Olvadáspont, forráspont 

KÉMIAI KÖTÉSEK



A PERIÓDUSOS RENDSZER https://ptable.com



ALAPFELADATOK

Készségszinten elvárt számítások:
• Anyagmennyiség-számítás
• Koncentráció-számítás és átváltás
• pH számítás

Elméleti jellegű feladatok hangsúlya egyre nő!
Elemzés, táblázat, esettanulmány, „egyszerű” választás



ÖSSZETETT FELADAT

szerves kémia

koncentráció
Anyagmennyiség, 

sztöchiometria



TÍPUSFELADATOK

A „hasonló a hasonlóban elv” itt is érvényesül. A következő vizsgához legjobban hasonlító 
érettségi feladatokat a már közzétett érettségi feladatok közt találunk. 

Kulcsszó: szövegértés

• Milyen feladatokra készüljünk?
• Mi okoz nehézséget a tanulóknak?



SZORTÍROZOTT FELADATOK 



http://kemfiz.besi.hu | Machnikné Széplaki Tünde | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

http://kemfiz.besi.hu/


HIBÁK A SZÁMÍTÁSOK SORÁN

A számolás lépéseinek dokumentálása nagyon fontos.
A megoldókulcstól eltérő megoldások esetén a javító tanárnak végig kell számolnia 
az egész feladatot. 

• Súlyos elvi hiba
• Kisebb elvi hiba
• Matematikai hiba
• Kerekítés, pontosság
• Mértékegységek, jelölések

Bemeneti adatok pontossága
Értékes jegy fogalma 



NAT 2020 MINTAFELADTSOR
Drámai esettanulmány a foszgénről 

Polaritás, kötő- és nemkötő elektronpárok, másodrendű kötések, illékonyság, 
viszkozitás 



NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ ÉS SZOKÁSOS EGYSZERŰ VÁLASZTÁS



KÍSÉRLETELEMZŐ ÉS SZÁMÍTÁSI FELADAT 



Sztöchiometria
típusfeladat 

Alapvető, könnyen 
bemutatható kísérlet 

Forrás: mozaweb



Sav-bázis feladat 
Keverékek

+ ajándék cheat code

Jód és NaOH reakciója?
Problémamegoldás 

jelleg 



Termokémia
Keverékek

+ ajándék cheat code

A segítő szándékú 
mondat néha 

zavaró körülmény 
a tanulónak.



Azt rebesgetik, hogy az új 
érettségi is ilyesmi lesz. t

Mindenből egy kicsit., 
kevés óraszámban, 
ugyanakkor a 
továbbtanulás során 
szükség lesz az 
ismeretekre. 
Alapvető problémák 
vannak az oktatási 
rendszerünkben. 

A feladatsor készítői 
csak próbálnak 
minden 
követelménynek 
megfelelni. 



SZOKÁSOS TÁBLÁZATOS FELADAT 
Kísérletelemző és számítási feladat 





ELEMZŐ FELADAT 





SZÁMÍTÁSI FELADAT 
Háromkomponensű elegy ezüsttükörpróbája. Titrálás, kerekítés, pontosság. Matematikai háttér jelentősége.



Bonus track
Eddig ritkán kellett gyenge 

sav pH-ját ténylegesen 
kiszámítani  

𝐻𝐴 = 𝐻+ + 𝐴−

𝐾𝑠 =
𝐻+ [𝐴−]

[𝐻𝐴]
=

𝑥2

𝑐0 − 𝑥

0 = 𝑥2 + 𝐾𝑠𝑥 − 𝐾𝑠𝑐0

𝑥 =
−𝐾𝑠 + 𝐾𝑠

2 + 4𝐾𝑠𝑐0
2

Német orvostanhallgatók egyetemi tankönyve 
javasolja közelítő formula alkalmazását.
Mikor alkalmazható?

𝑝𝐻 = −lg(𝑥)

𝐻+ ≈ 𝐾𝑠𝑐0

𝑝𝐻 = −lg[𝐻+]



Biztos lenne, aki felírná a nátrium és a nátrium-hidroxid reakcióját…

SZÁMÍTÁSI FELADAT 
Átlagos nehézségű elektrolízis típusfeladat. 



PROBLÉMAMEGOLDÁS

A tanult ismeretek alkalmazásával kell addig nem, vagy csak érintőlegesen 
tárgyalt feladatot megoldani. 

Leíró rész: hiányzó ismeretek pótlása, szövegértés! 



Állandó 
probléma a 
színekkel ☺



81,5% az orvostudomány/gyógyszerészet szakirányt választotta

MIÉRT A MOUNT EVERESTET AKARJÁK MEGMÁSZNI?









MIT HIÁNYOLTÁL A FELKÉSZÍTÉSBŐL?

A rendes kémiaoktatást. Egyedül kellett felkészülnöm, mert nem volt szervetlen kémia a normál órákon.

Mindent( ahogy most is mindent hiányolok középiskolai szinten.. személy szerint nekem kémia órám se volt másfél
évig normális.. jelenleg meg a magándiákjaim tudásából ítélem meg ezt,hogy hiányos a felkészítés minden téren!)

Külön tanárhoz kellett járnom, mert a gimnáziumban a kevés oraszam miatt nem lett rendesen lead a az anyag.

Sok magyarázatot

kiserletek bemutatasat, modszeres/logikus feladatmegoldas

A türelmet, és a matematikai hiányosságok elfogadását a felkészítő részéről.

elméleti részt

Az érettségi feladattípusok gyakorlását.

Gimnáziumi tanár hiányos felkészítése miatt kényszerültem újraérettségizni kémiából, így az alaptudást hiányoltam

A legelső emelt kémia érettségi vizsgám sikertelensége, nem az oktató hibája volt, abszolút megkaptam minden
hátteret a sikeres eredményhez.











A LEGFONTOSABB TANÁCSOK ÖSSZEFOGLALVA

• Megfelelő alapok megszerzése, 
pótlás (matematika, szövegértés).

• Típusfeladatok gyakorlása, 
elméleti háttér megbeszélése

• Kiemelt nehézségű feladatok 
• Rendszeresség 
• Kiegészítő órák 
• Jó könyvek

A tanuló és a tanár kompetenciái is 
kiemelkedő fontosságúak! 2022?



Sokan próbálnak feljutni az érettségi csúcsra. 



De sajnos nem az érettségi az egyetlen. 



KOCH VALÉRIA: CSAK SEMMI PÁNIK

Csak semmi pánik
semmi pánik
az élet veled
kesztyűs kézzel bánik

tudod jól rosszabb is
lehetne
képzeld magad gerillának
a hegyekbe
vagy afrikai éhezőnek
narkósnak leprásnak utcanőnek
lehetnél árvízkárosult
csernobili sugárbeteg
anya ki egyedül nevel
öt gyereket.

képzeld diszkriminált
nemzetiség vagy
rákkutató kiben
sorvad az agy

csak semmi pánik
semmi pánik
az élet veled
kesztyűs kézzel bánik

tudod jól rosszabb is lehetne
ha elképzelnéd magad
például — a helyedbe.



Köszönöm a figyelmet!


