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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

A-Kerettanterv általános iskola 7-8. évfolyamá-

ra: Miért használ alumíniumot a repülőgépipar, 

és miért veszélyes az alumíniumlábas; 

alumínium felületi oxidrétegének tömör 

szerkezete, Al2O3 oldódása étkezési savakban. 

B-Kerettanterv általános iskola 7-8. évfolyamá-

ra: Alumíniumgyártás; az alumínium 

tulajdonságai; alumínium oldása savban és 

lúgban. 

Kerettanterv felnőttképzés 5-8. évfolyamára: 

Ásványkincsek és az ipar összefüggéseinek 

felismerése, a bauxit. 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

8. évfolyam 

20 perc 

Megoldások gondolatmenetének követhető, 

pontos megfogalmazása szóban és írásban 

(lépések), Szótárhasználat: idegen szavak 

szótára, szinonimaszótár (papír alapú és 

internetes), Szövegtranszformáció (tömörítés, 

lexikoncikkely írása) 

Az alumíniumról 
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Bevezetésként mutassunk a tanulóknak minél többféle alumíniumtárgyat, és 

közösen gyűjtsük össze az alumínium tulajdonságait.  

Majd tisztázzuk a tanulókkal, hogy mit jelent a lexikoncikkely, és megbeszéljük 

velük, hogy egy kislexikont állítanak össze az alumíniummal kapcsolatban – 

néhány lexikont vigyünk be, hogy végignézhessék. Ezután oldják meg az 1. 

lépés feladatát. 

Minden tanuló megkapja a szöveget, amit önállóan vagy párban elolvasnak. A 

szövegre vonatkozó fel-adatokat párban oldják meg, közben megbeszélhetik az 

olvasottakat. 

Ezután következik a kislexikon összeállítása, amelyhez az internetet és egyéb 

lexikonokat is használhatnak. 

A lexikon készítése a kapott szöveg ismeretlen szava-inak kigyűjtésével 

kezdődik, majd kiegészül a meg-adott címszavakkal. 

A végén közös játék lehet, hogy valamelyik páros felolvassa a lexikoncikkelyét, 

és ki kell találni a fogalmat, vagy fordítva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 
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Lexikoncikkely készítés lehetséges megoldása: 

 

Meghatározandó címszó A címszóhoz tartozó kép 

Alumínium 

A periódusos rendszer 13-as rendszámú eleme. 

Könnyűfém, azaz sűrűsége kisebb, mint 5 

kg/dm3 (2,7 kg/dm3). Világosszürke, fényesen 

csillogó, jól megmunkálható, könnyű, nem 

korrodálódó, jól ötvözhető fém. A bauxitból 

állítják elő.   

Ásvány 

Kémiai összetétele megadható, a természetben 

megtalálható, kristályos szerkezetű vegyület. 

Sokszor szép, színes megjelenési formákban 

látható. 
 

Bauxit 

Az alumínium érce, belőle gazdaságosan 

állítható elő fém alumínium. Vöröses színű, 

agyagszerű tapintású érc. Vörös színét a benne 

lévő vas-oxid okozza. 

 

Megoldások 
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Humphry Davy Sir 

(1778–1829) angol kémiaprofesszor; felfedezte 

a dinitrogén-oxidot (N2O-t, másnéven kéjgázt), 

az alkáli-, és alkáliföldfémeket; igazolta, hogy 

a klór kémiai elem; feltalálta a róla elnevezett 

biztonsági bányászlámpát; számos más 

kiemelkedő teljesítményéért lovagi rangra 

emelték, Napóleon pedig kitüntette. 

 

Henry Etienne Sainte-Claire Deville 

(1818–1881) francia kémiaprofesszor több 

kémiai vegyületet és eljárást fedezett fel; 

előállította az első alumíniumtömböt, melyet az 

1855-ös Párizsi Világkiállításon mutattak be. 

 

Elektrolízis 

Kémiai folyamat, melynek során elektromos 

áram hatására játszódik le a kémia reakció. Az 

alumíniumgyártás során az alumínium-oxidot 

(timföldet) elektrolizálják, és így nyernek tiszta 

alumíniumot. 

 

Érc 

Olyan kőzet vagy ásvány, melyből 

gazdaságosan lehet valamely fémet előállítani. 
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Kőzet 

A földfelszín szilárd anyagát alkotják. Több 

ásvány keveréke építi fel. Meghatározott 

módon keletkezik.  

Vörösiszap 

Az alumíniumgyártás 1. lépése során 

keletkezik: a bauxitból lúggal (NaOH-dal) 

tárják fel az alumínium-oxidot (timföldet), és 

ennek a fázisnak a mellékterméke a lúgot és 

vörös színű vas-oxidot tartalmazó vörösiszap. 

Magyarországon 2010. október 4-én volt az 

ajkai vörösiszap-katasztrófa: átszakadt a 

vörösiszap tárolójának gátja, és több, mint 

egymillió köbméternyi lúgos, vörös „sár” 

öntötte el a közeli településeket (Kolontár, 

Devecser, Somlóvásárhely). 

 

 

 


