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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

A-kerettanterv ált. isk. 7-8. évf. számára:  

Mengyelejev periódusos rendszere, főbb 
hasonlóságok a főcsoporton belül; Mengyelejev 

„jóslása” az üres helyekre; Mengyelejev 
módszerének megértése: tájékozódás a 

periódusos rendszerben, néhány ismertebb elem 
(vas, réz, ezüst, arany) helyének azonosítása. 

B-kerettanterv ált. Isk. 7-8. évf. számára:  

A periódusos rendszer története (Mengyelejev), 
felépítése; a periódusos rendszerből leolvasott 

jellemzők, atomtömegek. 
Kerettanterv felnőttképzés, esti tagozat, 5-8. 

évf. számára:  
Az anyagszerkezet és a periódusos rendszer 

kapcsolatának felismerése. 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7. évfolyam 

20perc 

Megoldások gondolatmenetének követhető, 

pontos megfogalmazása szóban és írásban 

(lépések), Szöveg és kép információinak 

(adatainak) kigyűjtése és csoportosítása  

Kódváltás (képből adat; szövegből adat; adatból 

feladat) 

Mengyelejev jóslata 
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Előzetesen rá kell vezetni a tanulókat, hogy a periódusos rendszerben milyen 

adatok alapján vannak az egyes elemek elhelyezve, mi a hasonló és mi az eltérő 

a periódusos rendszer egyes oszlopaiban, egyes periódusaiban lévő elemek 

atomszerkezetében, illetve kémiai és fizikai tulajdonságaiban. Az első lépés 

ezeknek az összefüggéseknek az értését hivatott felmérni. 

A következő lépés a szövegben leírt anekdota tudományos hátterének 

értelmezése: 

 Vetítsük le a rövid animációs filmet (Mengyelejevnek, a zseninek, a 

periódusos rendszere), közben értelmezzük hangosan a látottakat, 

ha szükséges. 

 Ezután osszuk ki a szöveget, melyet a tanulók önállóan olvassanak 

el. 

 A tanulók egyénileg vagy párosával oldják meg a feladatokat. 

 Ezt követi az ismeretek alkalmazása az adatok kezelésében: találós 

kérdéseket kell alkotniuk a rendelkezésre álló adatok 

felhasználásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 
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Mengyelejevnek, a zseninek, a periódusos rendszere című animáció rövid 

összegzése: 

 a körülöttünk lévő anyagok különböző kémiai elemekből állnak; 

 Mengyelejev zsenialitása abban volt, hogy jó szempontok szerint 

csoportosította a kémiai elemeket; 

 a táblázatának hiányzó helyeire megjósolta, hogy milyen tulajdonságú 

elemek kerülnek majd oda; 

 a hiányzó elemeket elnevezte „eka-elemeknek” (valamely elem alatti 

elemek, pl.: eka-alumínium = gallium), megjósolta például a sűrűségét, 

olvadáspontját, relatív (hidrogénhez viszonyított) tömegét; 

 egy francia tudós (Boisbaudran) fedezte fel az „eka-alumíniumot”, és 

galliumnak nevezte el, sűrűsége, olvadáspontja olyan volt, mint amit 

Mengyelejev megjósolt (a kéz melegére megolvad); 

 további „eka-elemek”: szkandium (Sc), germánium (Ge), rénium (Re), 

technécium (Tc, „eka-mangán”); 

 a technéciumot csak 30 évvel halála után, mesterségesen tudták csak 

előállítani (1937); 

 tiszteletére nevezték el a 101-es rendszámú elemet Mendeléviumnak 

(Md). 
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1) Kb. 60 kémiai elemet ismert Mengyelejev (ennyi szerepel az animációban 

lévő táblázatában is). 

2) A germánium az „eka-szilícium”. 

3) A foszfor. 

 

 

Megoldások 


