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MATEMATIKA (  2, 1 , 1  ) 

 
A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű 

vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, 
relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell 
segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematika gyakorlati életben és más ismereteik 
bővítésében való alkalmazhatóságát, és hasznosítsák is azt. Mindezek elemzéséhez, 
megismeréséhez, de elsősorban szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, 
halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, időbeli 
folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére.  

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a 
tanulók figyelem-koncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, 
probléma- és összefüggés-felismerő és a fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára való 
képességük, bővüljön kommunikációs terük (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igényük a 
folyamatos önellenőrzésre. 

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 
tevékenységekre helyezzük: 

- a hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás); 
- kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás); 
- szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; 
- kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei; 
- matematikai modellek és alkalmazhatóságuk; 
- algoritmus, kiszámíthatóság; 
- mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) megértése; 
- többféle megoldási mód keresése; 
- önellenőrzés módjai (eredmény realitása); 
- számológép és számítógép használata.  

 
Célunk, hogy a szakközépiskola elvégzése után a tanuló legyen képes 

- elvégezni alapműveleteket racionális számkörben; 
- elvégezni egész kitevőjű hatványozást a racionális számkörben; 
- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét; 
- matematikailag értelmezni egyszerű szöveges problémákat; 
- megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat; 
- megoldani egy ismeretlenes elsőfokú egyenleteket; 
- értelmezni relációkat pl. (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (pl. és, vagy, ha-

akkor, is); 
- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást; 
- használni elemi geometriai fogalmakat; 
- elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket használni;  
- felismerni a szimmetria, hasonlóság, egybevágóság eseteit; 
- tájékozódni a számegyenesen, derékszögű koordinátarendszerben; 
- felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani);  
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;  
- értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
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- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség számítás, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  
- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 

problémáit, megoldást keresni; 
- új információkat keresni könyvtárban, interneten. 

 
Módszereit és ismeretelemeit tekintve a matematika tanítása szorosan kapcsolódik a 

többi komplex műveltségterület moduljaihoz (kommunikáció, értő olvasás, pontos 
fogalmazás, grafikonok, statisztikák, képletek a szakmában, természeti, gazdasági 
törvényszerűségek stb.). Folyamatosan kötődnie kell a szakmatanulás szükségleteihez és 
eszközként kell alkalmaznia az informatikát (számítógép, oktatóprogramok).  
 A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra 
épít, tevékenységhez kapcsolódik, és törekszik az egyre önállóbb tanulói munkára is építeni. 
Az iskolai tanuló számára – minél csekélyebb előismerettel rendelkezik, annál inkább – a 
saját hétköznapi teendőin, azok megoldásán át vezethet az út a magasabb absztrakciós szint 
felé (aminek itt csupán az alsóbb lépcsőfokaiig juthatunk el). Másrészt minden más 
ismeretanyag, információ feldolgozása igényli a matematikai eszközök használatát, e tényt 
kell tudatosítanunk. A tanítási óra a gyakorlatból (ideális esetben a tanulók által hozott 
problémából) indul ki, és következtetései, eredményei (általánosan alkalmazhatóan) oda is 
térnek vissza. Az óravezetésnek rugalmasnak, spontánnak kell lennie, gyakran és 
hangsúlyozottan a tanulók ötleteire, kérdéseire, kéréseire kell alapoznia. 

Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek, ami egyre bővülő, magasabb 
szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már ismert anyag 
rögzítését, illetve módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év szintjének 
beállítására. Itt a tanárnak jelentős differenciálásra van módja az egyes osztályok és egyes 
tanulók előképzettsége, motiváltsága, képességei szerint. 

(A tematikus egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, 
minthogy a tantárgyi sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában 
átfedések fordulnak elő, pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a 
geometria, az algebra, a függvények témakörnél is előfordul, vagy szöveges probléma 
megoldásakor geometriai jellegű kérdésből is kiindulhatunk.)  

 
 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 31 

 
 

9. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél  Számtan, algebra Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés, 
képlet behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata. 

A komplex A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. 
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műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 
képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók 
használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás 
(adott feltételek szerinti) fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő 
képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése 
(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 
A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, 
alapműveletek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése, 
négyzetgyökvonás (számológéppel). 
Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés 
(képletgyűjtemények használata).  
Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.  
 
Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra, 
kooperációra. 
Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.  
Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 
problémákban: logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 
gondolkodás. 
Növekvő igény az önellenőrzésre. 
Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 
Zsebszámológép használata. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
idegen nyelv:  
szövegértés, 
kommunikáció,  
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció. 
 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, 
pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség 
fogalmának felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid 
szövegek értő olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális 
számkör). 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás, 
ábrázolás). 
Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás, 
ábrázolás.  

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
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A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában 
(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 
vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem) 
Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása 
egyszerű esetekben. 
Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 
lejegyzése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés).  
A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, 
„lehet, de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok, 
problémák. 
Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; 
következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 
ellenpélda szerepe). 
Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel). 
 
A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi, 
gyakorlati előfordulásaikban.  
Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje..  
Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 
Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). 
Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

természetismeret; 
társadalomismeret; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció,  
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció, 
adatsorok, diagramok 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, 
koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, 
valószínűség. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének 
megalkotása (egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra).  
Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat 
megoldása.  
Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani 
sorozat, mértani sorozat, kamatszámítás.  

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismere;, 
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Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás 
alkalmazása játékos, beugratós, gyakorlatias feladványokban.  
 
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció 
javuló szintje.  
Többféle megoldási út keresése. 
Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  
Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodásra. 
A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció, 
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció, 
társadalom- és 
természetismereti 
adatsorok, diagramok, 
függvények 
értelmezése. köznapi 
gazdálkodási 
ismeretek. 
 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), 
grafikon, táblázat, diagram, algoritmus, kamat.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A geometria alapjai  Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek 
felismerése, elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos 
rajzolás, derékszögű koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény 
használata. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 
bemutatása (geometria története: a földmérés gyakorlati 
szükségességéből). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, 
félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, 
síkidomok és térbeli testek). 
Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 
megállapítása (Thalész-tétel).  
Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 
egyszerű esetekben. 
Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 
kapcsolata – szögfüggvény).  
Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása  
egyszerű következtetésekben.  
 

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció, 
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció, 
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Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 
(gyakorlati pl.) kiszámítása. 
Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, 
gömb).  
Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel 
kiszámolása. 
Vektorok fogalma. 
(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  
Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban. 
 
Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 
Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  
Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 
Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

térbeli relációk, 
szabályosságok.  
 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 
szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok,ó 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

A tanuló képes  
- elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális 

számkörben;  
- behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek 

értékét;  
- megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, 

próbálgatás, elsőfokú egyenlet);  
- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha, akkor, is);  
- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;  
- használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  
- elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 
- felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;  
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
- értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, 

diagramokat, táblázatokat;  
- felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 
- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 
- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 
 

10. évfolyam 
 

Tematikai egység/ Számtan, algebra Órakeret 
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Fejlesztési cél 6 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, 
algebrai kifejezés, képlet behelyettesítése. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel). 
Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok 
alkalmazása, képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények 
használata).  
Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, 
papíron, géppel, becslés, kerekítés. 
 
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje.  
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  
Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 
problémákban. 
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  
Önellenőrzés igénye.  
Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció,  
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció. 
 

Kulcsfogalmak Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, 
pontosság (hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 
felismerése, számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a 
számegyenesen. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, 
unió, ábrázolás).  

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
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Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata. 
A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában 
(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 
vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 
Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása 
egyszerű esetekben. 
Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 
lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 
matematikai modellalkotás.  
Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.  
Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, 
de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, 
problémákban.  
Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; 
következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 
ellenpélda szerepe). 
Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, 
relevancia, következtetések).  
 
Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje.  
Önismeret fejlődése, reális énkép.  
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  
Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  
Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció,  
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció, 
adatsorok, diagramok 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai 
művelet, statisztika, valószínűség. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, 
függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 
hatványozás, kamatszámítás. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása Kommunikáció - 
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(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). 
Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető 
szöveges feladat megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. 
Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű 
számítások gyakorlati problémákban; mértani sorozat, elemeinek 
számolása; kamatszámítás (kamatos kamat számítása). 
(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)  
 
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje.  
Többféle megoldási út keresése.  
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  
Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  
Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció,  
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció, 
adatsorok, diagramok, 
függvények 
értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 
diagram, algoritmus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A geometria alapjai Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, 
vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 
bemutatása (geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, 
pont, egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, 
merőlegesség).  
Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 
fogalma).  
Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 
megállapítása (Thalész-tétel).  
Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 
egyszerű esetekben.  
Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 
kapcsolata - szögfüggvény).  

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció, 
önismeret, tanulási 
technikák, kooperáció, 
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Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  
Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület 
(gyakorlati pl.) kiszámítása.  
Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, 
hasáb, henger, gömb).  
Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 
képletgyűjteménnyel kiszámolása.  
Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).  
Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.  
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  
 
Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 
Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 
fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő 
fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. Tájékozódás térben, 
időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos 
használata. 

térbeli relációk, 
szabályosságok, 
szimmetriák. 

Kulcsfogalmak Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 
szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos testek.. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

A tanuló képes  
- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 

(szakmai) képletek értékét;  
- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet); 
- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is); 
- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is;  
- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket;  
- elvégezni geometriai számításokat;  
- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, 
szakkifejezéseit;  

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 
kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 



 

 

11. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Számtan, algebra Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, 
algebrai kifejezés, képlet behelyettesítése. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép).Gondolatmenet követése, egyszerű 
gondolatmenet megfordítása. Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció 
kiterjesztése. 
Érvelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Alapműveletek, hatványozás, hatványozás 0 és negatív egész 
kitevőre, a hatványozás azonosságai, permanencia-elv., 
négyzetgyökvonás (számológéppel). 
Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok 
alkalmazása, képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények 
használata).(a ± b)2 polinom alakja, a2 −b2  szorzat alakja. 
Azonosság fogalma. Számelmélet elemei.  
A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, 
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív 
prímek. 
 
Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, 
papíron, géppel, becslés, kerekítés. 
 
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje.  
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  
Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 
problémákban. 
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  
Önellenőrzés igénye.  
Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció,  
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció. 
 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, alaphalmaz, 
értelmezési tartomány, becslés, pontosság (hibahatár), ellenőrzés, 
számegyenes. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 
felismerése, számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a 
számegyenesen. 
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A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Grafikon, diagram, koordináta rendszer használata. 
A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában 
(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 
vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 
 
Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 
lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 
matematikai modellalkotás. Táblázatok, diagramok olvasása. 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. 
Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, 
eloszlás, kördiagram, oszlopdiagram, vonaldiagram).Adathalmazok 
jellemzői: átlag, medián, módusz. 
 
Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje.  
Önismeret fejlődése, reális énkép.  
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  
Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  
Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció,  
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció, 
adatsorok, diagramok 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, koordináta rendszer, grafikon, diagram, logikai 
művelet, statisztika, átlag, medián, módusz, valószínűség. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Számolás racionális körben, számegyenes, koordináta rendszer, 
függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 
hatványozás, kamatszámítás. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása 
(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). 
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletre, és elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerre vezető feladatok, és szöveges feladat megoldása, 
ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. Egyenlet, egyenletrendszer 
grafikus megoldása.  
A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények 
tulajdonságai. Az egyenes arányosság. A lineáris függvény 
grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris 
kapcsolatokban. Függvények alkalmazása.  
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje.  
Többféle megoldási út keresése.  
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  
Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  
Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció,  
önismeret,  
tanulási technikák,  
kooperáció, 
adatsorok, diagramok, 
függvények 
értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 
diagram, egyenlet, egyenletrendszer, algoritmus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A geometria alapjai Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, 
vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 
bemutatása (geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az alapvető geometriai fogalmak ismerete  és mélyítése (sík és tér, 
pont, egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, 
merőlegesség).  
Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 
fogalma).  
Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 
megállapítása (Thalész-tétel).  
Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 
egyszerű esetekben.  
Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

Kommunikáció - 
magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; 
idegen nyelv: 
szövegértés, 
kommunikáció, 
önismeret, tanulási 
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kapcsolata - szögfüggvény).  
Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  
Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület 
(gyakorlati pl.) kiszámítása.  
Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, 
hasáb, henger, gömb).  
Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 
képletgyűjteménnyel kiszámolása.  
Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).  
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  
 
Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 
Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 
fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő 
fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. Tájékozódás térben, 
időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos 
használata. 

technikák, kooperáció, 
térbeli relációk, 
szabályosságok, 
szimmetriák. 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület,belső szög, külső szög, 
átló, térfogat, felszín, szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos 
testek.. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

A tanuló képes  
- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 

(szakmai) képletek értékét;  
- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet); 
- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is;  
- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket;  
- elvégezni geometriai számításokat;  
- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 
- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

 

Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai 

A szakmai munkaközösség a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 
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szempontokat veszi figyelembe:  
 – a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  
 – a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; 
 – a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek 

megfelelő használatra több tanéven keresztül; 
 – a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 
állapotának megóvására; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  
 – amelyek több éven keresztül használhatók;  
 – amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;  
 – amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló);  
 – amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, 3D modellek, grafikonrajzoló, statisztikai programok, interaktív 
feladatok, számonkérési lehetőségek, játékok stb. segítségével.  

– amelyekhez  olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális eszközöket 
és tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani tudja. 

 
 

ÉRTÉKELÉS 

Az értékelés alapja a tanév során elvégzett tevékenységek minősége és mennyisége. A 
gyűjtőmunkáról, az összegyűjtött képekről, grafikonokról való beszélgetésről, modellek 
készítéséről, a közös munkában, párban és kiscsoportban végzett problémafelvetésről és 
problémamegoldásról, az elért eredményekről való beszámolásról (elsősorban poszterek, de 
esetlegesen más formák, szöveges beszámolók is megjelenhetnek) van szó. Itt rengeteg 
tevékenységfajta van, amelyek a különböző érdeklődésű tanulók számára más-más 
munkaformát kínálnak. 

 
A tanulói teljesítményeket év közben osztályzattal, szöveges értékeléssel vagy mind a 

kettő együttes alkalmazásával célszerű végezni. Az év végi értékelés osztályzattal történik.( öt 
fokú skálán) 
 

Az év végi osztályzatot a tanév során szerzett jegyek átlagából alakítjuk ki, úgy, hogy 
egész + 0,75-től felfelé kerekítünk, vagy +0,5 – től, ha  a nagydolgozatok átlaga egész + 0,7, 
figyelembe véve a javuló vagy romló tendenciát. Amennyiben a tanuló a 2. félévben teljesen 
bukásra áll, akkor a tanév vége előtt az egész féléves anyagból írásban számot kell adnia 
tudásáról. Ha az elégtelen, akkor megbuktatható. 

 
Értékelés formái  
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- Az év eleji és év végi tudásfelmérő formális értékelése matematika és természetismeret 
együtt 
 
- Minden tanórát értékelő mozzanat zár : „órai munka” 
 
- feladatlapok (állítások igazságtartalmának eldöntése, hibakereséses feladatok elvégzése, 

egyszerű feleletválasztás, többszörös feleletválasztás ellenpéldák indoklásával, logikai 

feladatok megoldása indoklással stb.);  

- szóbeli felelet (órán megoldott mintára feladatok számonkérése, házi feladatok helyes 

megoldásának szakszerű kommunikálása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felkészülés 

alapján, definíciók, tételek pontos kimondása, bizonyítások levezetése, órai feladatok stb.);  

- témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor);  

- otthoni munka (feladatok megoldása, gyűjtőmunka, megfigyelés, feladatok számító-gépes 

megoldása stb.);  

-  csoportmunka (statisztikai adatgyűjtés, valószínűségi kísérletek elvégzése stb.);  

-  projektmunka és annak dokumentálása;  

-  versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények.  

Értékelési szempontok 

 – Milyen szinten sajátította el a tanuló a tudományterület szaknyelvét? 
 – Milyen mértékű önállósággal használja a megismerési algoritmusokat? 
 – Képes-e a megismert tények, jelenségek, folyamatok elemzésére, az oksági összefüggések 

felismerésére, példákkal történő illusztrálására? 
 – Tudja-e megszervezett ismereteit csoportosítani, rendszerezni? Helyesen látja –e a 

hierarchikus kapcsolatokat? 
 – Milyen szinten képes ismereteinek alkalmazására, mindennapokban való hasznosítására? 
 – Elsajátított-e megfelelő szintű önállóságot a megfigyelések, vizsgálódások végzésében? 

– Miként tud önállóan ismereteket szerezni, és társaival együttműködve dolgozni? 
– Igényli-e tanára segítségét az információhordozók kiválasztásában és használatában? 
– Hogyan képes használni az info–kommunikációs eszközöket az ismeretszerzés 

folyamatában? 
 – Rendelkezik-e az értő és kritikai olvasás megfelelő szintjével? 
 – Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a permanens önművelődés igénye?  
 

MATEMATIKAI RÉSZKOMPETENCIÁK 
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I. 

Tájékozódás térben: a tanulók rámutatás nélkül, csak szavakkal irányítják társaik mozgását 
egy síkbeli pont, illetve egy tanterembeli tárgy megtalálása céljából. 

Tájékozódás időben: eligazodás a történelmi időszalagon.  

Mérések: hosszúságmérés vonalzóval, mérőszalaggal, nagyobb távolságok becslése, mérés 
kétkarú mérleggel, rövid, pár perces időtartamok becslése, szögmérés papíron és terepen. 

II. 

A tanulók gyakorlottak a megismerési folyamat egyes elemeiben, ráismernek ezekre, terveket 
tudnak készíteni.  

Az ismeretszerzés folyamata a háromszög súlypontja meghatározásának példáján:  

1. Tapasztalatszerzés: papírból kivágott háromszög súlypontjának megkeresése a 
megfelelő alátámasztási pont megkeresésével, próbálgatással.  
2–3. Képzelet, emlékezés: a következő órán felidézik tapasztalataikat a modell 
használata nélkül. 
4. Gondolkodás: módszert keresnek – tanári útmutatások alapján – a súlypont 
matematikai eszközökkel történő meghatározására, megtanulják a szerkesztési 
lépéseket.  
5. Ismeretek rendszerezése: összehasonlítják a kísérleti úton és a szerkesztéssel 
megkapott súlypontot, keresik az esetleges eltérések okait; a súlypont fogalmát a 
háromszög más nevezetes pontjaihoz kapcsolják.  
6. Ismerethordozók használata: nyomtatott és számítógépes forrásokban információkat 
keresnek a súlypont meghatározásáról bonyolultabb esetekben is. 

 
 
 
III. 
A tanulók képesek megszerzett ismereteiket alkalmazni. Észreveszik, hogy a 
matematikaórákon hasonló problémákkal foglalkoznak, mint amilyenek a hétköznapi életben 
is előfordulnak. A zsebpénz vagy az ösztöndíj elköltésének példáján elemzik a 
hasonlóságokat, különbségeket. Megtervezik költségvetésüket, becsléseket végeznek, hogy az 
adott összeg mire elegendő, a hónap végén megnézik, jók voltak-e az előzetes elképzeléseik, 
elemzik, hogy megfelelően működik-e, vagy változtatni kell a stratégiájukon. 
 
IV. 
A tanulók a matematikaórákon felmerülő feladatokat, problémákat megoldandó helyzetként 
kezelik, és azokat nem számonkérésként élik át. Tudják magukról, hogy képesek olyan 
problémákat megoldani, amelyekre nem ismernek receptet, megoldási algoritmust, pl. 
területszámítási feladatnál a bonyolultabb alakzatot képesek egyszerűbbre, könnyen 
kezelhetőre felbontani. 
 
V. 
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Tapasztalataikat, megszerzett ismereteiket képesek úgy bemutatni társaiknak poszter, 
prezentáció vagy egyéb formában, hogy az nekik is, társaiknak is az alkotás élményét 
közvetítse.  
 
VI. 
A matematikaórák is keretet biztosítanak az együttműködés gyakorlására. A pedagógusok 
természetesnek tekintik, hogy a valódi csoportmunkát sokféle érzelem, vita, konfliktus kíséri. 
Ez nem elvesztegetett időt jelent, hanem a tanulás lényegi eleme: az együttműködés 
képessége ezen az úton fejlődik. 
 

VII. 

A matematikatanulásba bekapcsolt elbeszélő elemeknek (gyakorlati alkalmazások, 
matematikatörténeti érdekességek stb.) igen nagy a jelentőségük abban, hogy a matematika 
természetét, jelentőségét az egyén és a társadalom életében minden tanuló átlássa, azok is, 
akik saját tapasztalataikon, csupán a problémamegoldásokon keresztül nem érik el ezt a 
szintet.  


