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ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a sze-

mélyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának ki-

teljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A ma-

tematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének 

forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló 

tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind in-

kább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illesz-

kedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matemati-

kai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sok-

oldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. 

Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód 

megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. 

mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) 

automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika bel-

ső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbiza-

lommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komp-
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lex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, 

rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja fel-

tárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indo-

kol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, 

a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a las-

sabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudomá-

nyok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésé-

nek megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményei-

ben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 

értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos 

használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pon-

tos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamatában törekedni kell a ta-

nulók motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejleszté-

se, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámo-

lógép, számítógép, grafikus kalkulátor), Internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználá-

sát, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a 

reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a 

kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak 
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meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség 

fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szöve-

gekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelent-

het a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum problémáknak, 

amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban 

a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, - növekedés, 

törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matemati-

kából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindenna-

pi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy mi-

lyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matema-

tikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak ki-

sebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, 

biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók 

pályaválasztását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A 

motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozza-

natának megismertetése, a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések meg-

fogalmazása, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány 

matematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bo-

lyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann. A helyi 

tanterv ezen kívül is sok helyen hívja fel a tananyag matematikatörténeti érdekességeire a 

figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének megfelelően szabadon válogathatnak. 

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Az, hogy 

a tananyagban szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból indulunk ki, s 

mennyire részletezünk egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport be-

fogadó képességétől, a rendelkezésre álló időtől, stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti igény 
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felkeltése, a logikai levezetés szükségességének megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tanterv-

re támaszkodva mindig a szaktanárnak kell eldöntenie, ezért a tantervben a tételek megneve-

zése mellett nem szerepel utalás a bizonyításra. A fejlesztési cél elérése szempontjából - egy 

adott tanulói közösség számára - nem feltétlenül a tantervben szereplő (nevesített) tételek a 

legalkalmasabbak bizonyítás bemutatására, gyakorlására.  

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények fi-

gyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szük-

séges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, 

hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kap-

jon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igény-

lő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára 

érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai 

matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai 

könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 

megvalósulását. 

A matematika órákon szeretnénk megmutatni a diákoknak matematika belső szépségét és 

az emberi kultúrában betöltött szerepét. A matematika segítséget nyújt a természettudomá-

nyok, az informatika, a technika és a humán műveltségi területek tanulmányozásához, emelt 

szinten a felsőfokú matematika tanulmányok előkészítéséhez magasabb szintű tudás biztosítá-

sával. 

A matematika tanítás célja, hogy önművelésre képes, alkalmazható matematikai jártassá-

gokkal, készségekkel és képességekkel rendelkező embereket neveljen. A matematika nevelő 

hatását már régen felfedezte a pedagógia, de ez alatt a nevelő hatás alatt szinte kizárólag a 

logikus gondolkodásra nevelést értették. A matematika oktatásának ez a feladata természete-

sen nagy jelentőségű, de az általa kifejtett nevelő hatás sokkal több ennél. A matematika - 

mint minden tudomány - az anyagi valóságot tükrözi. A valóság megismeréséhez itt is igen 

sokféle tapasztalat vezet. A tapasztalatszerzés alapos figyelmet igényel. A tapasztalatokat 

állandóan vizsgálni, elemezni kell, a közös jegyeket kiemelni, a különbségeket tudatosítani, a 

lényegest a lényegtelent el kell választani, majd meg kell alkotni a megfelelő modellt. A ma-

tematikai modell megalkotásának útja a megfigyelő-, elemző-, általánosítási képesség fejlesz-

tése más területeken is hasznos lesz. Ugyanez mondható el a modellalkotáshoz szükséges al-

kotó fantázia fejlesztéséről. A matematikai megismerés folyamata nem fejeződik be a modell-

alkotással. Ezt követi a logikai következtetések sora, amely jó lehetőség a logikus gondolko-
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dás fejlesztésére. Ezzel kapcsolatosan olyan személyiségjegyek fejlődnek, mint: ítélőképes-

ség, kritikai érzék, önkritika, fegyelmezettség, alaposság, körültekintés, ötletesség, találé-

konyság, kitartás, stb. 

Arra törekszünk minden matematika órán, hogy tanulóinkkal közösen munkálkodva, 

együtt definiáljuk a fogalmakat, együtt fedezzük fel a törvényszerűségeket, együtt fejtsük meg 

a feladatok rejtélyeit. Lehetőleg egyetlen óra után se mondják tanulóink azt, hogy "ezt nem 

értettem". Igyekszünk bebizonyítani, hogy a matematikát nemcsak egy - valamilyen módon - 

kiváltságos ember értheti, tudhatja. Következetes, szorgalmas, fegyelmezett, folyamatos tanu-

lással, rendszeres ellenőrzéssel, teljesíthető követelmények állításával mindenkit el lehet jut-

tatni a matematikai ismeretek középiskolai követelményszintjére. 

A matematika tanterv tananyagtartalma biztosítja, hogy a kiemelt fejlesztési feladatok ta-

nításunkban megjelenjenek: különböző alkalmazásokban, matematikatörténeti érdekességek-

hez kapcsolódva, projektfeladatok kapcsán a természettudományos kompetencia, a gazdasági 

kérdésekben való tájékozódás képessége, környezeti nevelés, a hon- és népismeret, az Euró-

pához és a nagyvilághoz, való kapcsolódás szemlélete fejlődik. 

A tanulók jelentős hányada ezen a négy/öt/hatéves időszak során jut el a konkréttól az el-

vontabb gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kap-

csolódó követelmények meghatározását. 
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A TANULÓ TUDÁSÁNAK MINŐSÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

Általános elvek: 

Ellenőrzési, értékelési munkákban alapelvnek tekinthetjük, hogy rendszeres, korrekt, megbíz-

ható legyen. Törekszünk arra, hogy sokoldalú értékelési rendszerünk és változatos értékelési 

formánk legyen. A tanítási ciklus elején feltétlenül ismertetnünk kell ezeket a diákokkal, fi-

gyelembe véve teherbíró képességüket, személyiségi jogaikat. Az iskolai beszámoltatások és 

az ismeretek számonkérésének legfontosabb jellemzői két csoportba sorolhatók Formája, 

módja szerint történhet szóban, írásban. Jellege, mélysége alapján lehet: témazáró, egyszerű 

ellenőrzés, egy problémakör megértésének vizsgálata, tanulási problémák tisztázása, hibák 

feltárása, megoldási módok kialakítása, projektmunkák létrehozása. 

Természetesen a tanulók munkájának minősítése az iskolába érkezéstől, a munka megkezdé-

sétől kezdve folyamatos, az érdemjegyek azonban kezdetben az előző iskolában szerzett tudás 

szintjét fejezik ki, az idő múlásával mérhetik ténylegesen az újonnan megszerzett ismereteket. 

A tanév közben kapott érdemjegyek mindig a tanuló egy anyagrészből vagy egy fejezetből 

lemérhető tudását rögzítik. Szóbeli felelet során a nevelő szóban mindig minősítse a tanuló 

teljesítményét, utaljon mindazokra a momentumokra, amelyek lehetővé teszik a tanuló számá-

ra a hibák korrigálását, s utat mutatnak a további tanulás módszereinek megválasztásához, és 

sikeres szereplés esetén dicséretként hangzanak. Nagyobb tananyagegységeket követő téma-

záró esetén a szaktanár szóban és írásban is minősítse a tanulók teljesítményét.  

A félév, illetve a tanév végén kapott osztályzatok megállapításánál egy nagyobb időszak átfo-

gó minősítésére kerül sor, tehát a megállapított osztályzat nem lehet csak az érdemjegyek 

számtani átlaga, szükséges, hogy további információt nyújtson a tanuló és szülő számára, 

vagyis az érdemjegyekkel való összehasonlítás során tendenciákat, a tanuló munkájának ked-

vező vagy kedvezőtlen irányú változásait is kifejezze.  

A matematika tantárgy középszintű érettségi követelménye nem tesz különbséget az egyes 

képzési formák között, ezért a tanítandó tanagyag megegyezik az iskolakülönböző orientált-

ságú osztályaiban. A munkaközösség ezért szinte megegyező tartalmú helyi tantervet készített 

az egészségügyi, jogi, nyelvi irányultságú osztályokban. A műszaki, gazdasági, a hatosztályos 

gimnázium fakultációs csoportjai esetében a tananyag bővebb, az emelt szintű vizsga köve-

telményei az irányadóak, de itt is szinte megegyező helyi tanterv a munka alapja. Az értékelés 
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szempontjaiban így bizonyos fokú egységesítést tartunk szükségesnek. Eltérés lehet az egyes 

osztályok esetében a feladatsorok és kérdések nehézségében, melyet minden szaktanár az 

adott osztály képességeinek és tárgyi tudásának ismeretében –az adott év követelményeit 

szem előtt tartva –szabadon határoz meg. Lehetnek bizonyos osztályok témazáró dolgozatai 

azonosak, de ezt nem követeljük meg minden osztálytól. Tehát formájában azonosak az érté-

kelés szempontja, tartalmában viszont évfolyamonként és osztályonként –a tanulók képessé-

geihez igazodva –különbözőek lehetnek.  

Számonkérési formák és gyakoriságuk: 

Szóbeli feleletek 

Mivel az érettségi követelmények matematika tantárgy esetében az írásbeliséget helyezik elő-

térbe, ezért ehhez a számonkérés formái is igazodnak, az írásbeli munkák értékelésünk során 

előnyt élveznek. Az emelt szintű vizsgaeredmények sikeréhez azonban a szóbeliséget is fej-

lesztenünk kell, különösen a 12. évfolyamon. Amennyiben lehetőség van rá, a felkészülés 

során a tanulók matematikai ismereteit, a szókincs és nyelvhasználatot is figyelembe véve 

szóbeli feleletek alapján is értékeljük, de csak megfelelő előkészítő munka és gyakorlás után. 

Az alsóbb évfolyamokon is legyen cél, a szakszavak, szaknyelv használata, a közös gondol-

kodás során fejleszthetjük a diákok verbális kifejezőképességét. Készíthetnek a diákok kiselő-

adást matematika történetből vagy különböző konkrét probléma, jelenség bemutatásáról, 

megoldásáról. Ezek lehetnek egyéni, páros vagy csoportmunkák. Mindenképpen elemezzük 

ezeket erősségük és esetleges hiányosságaik alapján, megállapításaink fejlesztő szándékúak 

legyenek. A megbeszélés során a diákok magukat és egymást is értékeljék egy kialakított 

szempontrendszer alapján, s ennek során érvelő és vitakultúrájuk, valamint önértékelésük is 

fejlődhet. 

Írásbeli feleletek 

Ellenőrző dolgozat, mely csupán ez előző óra anyagát tartalmazza, annak elsajátítását, megér-

tését, megtanulásának mérését célozza meg. Többféle szempont alapján történő értékelést is 

elfogadunk, attól függően, hogy milyen pedagógiai cél indokolta a számonkérést. a, teljes 

értékelés; b, hiányosságok alapján történő döntés: Jó –nem jó. Ezt a számonkérést nem kell 

tanári bejelentésnek megelőznie, egy szóbeli feleletnek is felfoghatjuk az előző óra anyagából, 

így időtartalma 10-15 perc csupán. 
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Nyomkövető dolgozatot érdemes íratni néhány óránként, mely segíti a szaktanárt, hogy mi-

lyen ütemben, esetleg ismétlés után folytassa tovább a munkát, elmélyültek-e az ismeretek a 

továbblépéshez. Ennek gyakoriságát a csoport munkája, hozzáállása szabja meg. A dolgozat 

tartalmában különböző nehézségű feladatokat tartalmazzon az adott témakörből. A javítás 

során feltétlenül jelölni kell az esetleges hiányosságokat, megerősíteni a tanulókat a helyes 

megoldásaik során. A dolgozat írását célszerű bejelenteni a szaktanárnak, hogy a tanulók 

rendszerezhessék, gyakorolhassák az előző órákon tanultakat.  

Témazáró dolgozat zár le minden témakört. Esetleg egy-egy nagyobb témakör szükség esetén 

több részre is bontható, melyek végén szintén témazáró dolgozat íratható. Az egyes témakö-

röket, azokra fordítható időkeretet a tanterv tartalmazza, így a dolgozatok írása előre tervez-

hető. A dolgozat a témakör különböző nehézségű feladatait tartalmazza, tipus illetve az isme-

retek kreatív alkalmazását is igénylőeket. A témazáró javítása során követhető legyen az 

egyes feladatokra kapható maximális és részpontszám. Hiányosságok esetén a diákok követni 

tudják azt, tanuljanak a hibákból, s összességében tisztában legyenek a tudásuk szintjével. Az 

érdemjegyek megállapítása a PP -ban található módon, az elért százalékos teljesítmény alap-

ján történik. A témazáró dolgozat írását egy héttel korábban jelentse be a szaktanár, illetve a 

hiányzó tanulóknak ezt mindenképen pótolnia kell. 

Digitális forma: 

A hagyományos számonkérési módok mellett az internetes felületeket, programokat alkal-

mazva színesíthetjük ellenőrző munkánkat. A digitális oktatás során használt gyakoroltató, 

szemléltető programokhoz hasonló tudásmérő alkalmazással élhetünk, akár a diákok mobilte-

lefonjainak használatával. Ezek lehetnek teszt vagy végeredményt kérő feladatok is. Az érté-

kelés szinte azonnal rendelkezésre áll, azonnal felmérhetjük a tanulók ismereteinek szintjét, 

dönthetünk a továbbhaladásról vagy a gyakorlás szükségességéről. Hátránya azonban, hogy a 

gondolatmenetet nem követhetjük, az esetleges felmerülő számolási hibák esetében helyes 

lépések után téves következtetést vonhatunk le a diákok tudásáról.  

Egyéb értékelési formák: 

A tanulók motiválására tanórákon és az otthoni munka során alkalmazhatunk egyéb jutalma-

zási módokat is. pl. Jó gondolatmenetért, ötletért, aktív munkáért órai munka ötöst, kutató-

munkáért, kiselőadásért szorgalmi ötöst, nagyobb terjedelmű, átfogó bemutatóért projekt-

munka ötöst, modell-rajzok készítéséért, gyűjtőmunkáért gyakorlati feladatért ötös. Természe-
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tesen ezek alkalmazásának szabályait előre egyeztessük, s a diákokkal közösen alakítsuk ki, s 

következetesen alkalmazzuk. 

A félév és az egész tanév során szerzett érdemjegyek száma a PP-ben meghatározottak alap-

ján a tantárgy heti óraszámánál eggyel több. A matematika tantárgy követelményeinek megfe-

lelő szintű elsajátítása igényli a folyamatos tanulói munkát, így az a szerencsés, ha minél 

gyakrabban többféle módon mérjük a tanulók tudását.  

Az értékelési rendszer egységesítése mellett fontosnak tartjuk a tanári szabadság megtartását. 

A csoport képessége és ismeretei alapján, figyelembe véve az életkori sajátosságokat a szak-

tanár egyes számonkérési formákat előnyben részesíthet, ha úgy ítéli meg, hogy az ismeretek 

megszerzéséhez ez a célravezető. Meg kell találni a helyes arányt a szummatív és formatív 

értékelés között, miközben törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változato-

sabbak legyenek.  
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HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS  

7–8. évfolyam 

 Az új iskolatípus lehetőséget nyújt arra, hogy pozitív motivációval hozzásegítsünk 

minden tanulót a matematikai gondolkodás örömének megismeréséhez. Tizenhárom éves kor-

tól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstrukciókban gondolkoznak. 

Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a világot. Az iskolai 

tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz, illetve 

igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika kiválóan alkalmas arra, 

hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. Ebben a két évfolyamában mind inkább 

szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a problé-

mamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrak-

ciós készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a 

konkrét számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. 

Ezekben az évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett 

összefüggések bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább 

meg kell tudni különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind több-

ször alkalmazni. A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak 

igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kiala-

kul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége el-

döntésének képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, 

vázlatotok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több 

utat a megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy en-

nek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások 

során lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a 

feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok 

esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni.  

A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban 

az egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden 

tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.  

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyete-

mes kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez kapcsolódó 

szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges 



14 

életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz hasz-

nálatára ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, 

megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a 

rendszerező-képességet erősíti.  

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reáltárgyak felé fordul, 

ott igényes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú tovább-

tanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a matemati-

ka, illetve a reáltárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést felkeltő elem-

mel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt az érdeklő-

dést visszaszerezni, másrészt célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, 

hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól tudják a 

matematikát. 

 

7. ÉVFOLYAM 

Témakörök 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, me-

lyek már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyisé-

get. 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 15 

2. Számtan, algebra 44 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 10 

4. Geometria 29 

5. Valószínűség, statisztika 10 

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Halmazok, számhalmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazokba rendez, adott halmaz elemeit felsorolja  

 ismeri a halmazok megadási módjait; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismeri és ábrázolja; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját), két véges halmaz különbségét képezi és ábrázolja 

konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszeté-

nek és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halma-

zábrájuk elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Véges halmazok különbségének megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetek-

ben 

FOGALMAK 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram 

halmazműveletek, metszet, unió, halmazok különbsége kiegészítő halmaz (komplementer) 

természetes szám, egész szám, racionális szám, véges, végtelen szakaszos tizedes tört 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meg-

győzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek isme-

rete és használata 

 Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevéte-

lével és anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

FOGALMAK 

„minden”, „van olyan”, 

„ha …, akkor …”, sejtés, módszeres próbálkozás, cáfolat 

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, hatvány 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az osztó, többszörös fogalmát, az oszthatósági szabályokat; 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös több-

szörösét; 

 egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 
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 ismeri a hatványozás azonosságait; 

 ismeri a számok normálalakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es szám-

körben 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős 

felbontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi érté-

keinek felírása 

 Relatív prímek felismerése 

 Negatív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása 

 10 pozitív egész kitevőjű hatványainak alkalmazása a helyi érték táblázatban 

 Műveletek végzése hatványokkal 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, relatív prímek,  

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő száza-

lékszámítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi ért-

ékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint; 
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 ismeri az arány, aránypár fogalmát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) ös--

szehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldá-

sa 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 

arány, aránypár, arányos osztás 

egyenes és fordított arányosság, százalék 

terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok előkészítése (műveletek algebrai kifejezésekkel, egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az algebrai kifejezés fogalmát, azokkal műveleteket végez; 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket szá-

mol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet és egyenlőtlenséget lebontogatással és mérlegelv-

vel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az is-

meretlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifeje-

zés; egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

azonosság, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges fel-

adatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, 

visszafelé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 
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 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre, ismeri a hozzárendelések tí-

pusait; 

 ismeri a függvény fogalmát, elemi tulajdonságait; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez; 

 egyenes arányosság grafikonját ábrázolja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés – csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel va-

ló metszéspont 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 
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TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok, szerkesztések  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megol-

dásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Háromszögek belső és külső szögeinek összege 

 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, 

konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma 

 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkal-

mazásuk; halmazábra 

 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 

átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

FOGALMAK 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz,  

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Középpontosan és tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az 

épített környezetben 

 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

FOGALMAK 

szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, egybevágóság 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és 

az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel 

is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fo-

galmaz meg. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 

 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 
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 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból szárma-

zó diagramról megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetet-

len”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazá-

sánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása 

digitálisan is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „ki-

sebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 
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8. ÉVFOLYAM 

Témakörök 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, me-

lyek már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyisé-

get. 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 13 

2. Számtan, algebra 44 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 8 

4. Geometria 33 

5. Valószínűség, statisztika 10 

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Halmazok, számhalmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a halmazok megadási módjait; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismeri és ábrázolja; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális és irracionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes 

törtre; 

 ismeri a halmazok számosságát; 

 számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazábra készítése 



25 

 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszeté-

nek és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok, irracionális számok, valós 

számok halmazának ismerete, halmazábrájuk elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos és nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Véges halmazok különbségének megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetek-

ben 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

FOGALMAK 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram 

halmazműveletek, metszet, unió, halmazok különbsége kiegészítő halmaz (komplementer) 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, véges, végtelen 

szakaszos és nem szakaszos tizedes tört 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meg-

győzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 
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 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek isme-

rete és használata 

 Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevéte-

lével és anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

„és”, „vagy”, „minden”, „van olyan”, 

„ha …, akkor …”, „akkor és csak akkor”, sejtés, módszeres próbálkozás, cáfolat 

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, hatvány 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prímszám, összetett szám fogalmát; 

 meghatározza a természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét. 

 ismeri a pozitív egész kitevőjű hatványozást 

 ismeri a hatványozás azonosságait; 

 ismeri a számok normálalakját; 

 négyzetszámok négyzetgyökét kiszámolja 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveletek végzése hatványokkal 

 Negatív számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása 
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 Pozitív egész számok négyzetgyökének észszerű pontossággal való megadása számo-

lógéppel 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, relatív prímek, 

pozitív egész számok négyzetgyöke 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő száza-

lékszámítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi ért-

ékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint; 

 ismeri az arány, aránypár fogalmát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, 

keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) ös--

szehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldá-

sa 



28 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 

arány, aránypár, arányos osztás 

egyenes és fordított arányosság, százalék 

terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok előkészítése (műveletek algebrai kifejezésekkel, egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az algebrai kifejezés fogalmát, azokkal műveleteket végez; 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket szá-

mol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, kéttagból közös szorzótényezőt ki-

emel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet és egyenlőtlenséget mérlegelvvel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Betűk használata az ismeretlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

 Kéttagból közös szorzótényező kiemelése 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 
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változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifeje-

zés; egyenlet, mérlegelv 

azonosság, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges fel-

adatokat egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, 

visszafelé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre, ismeri a hozzárendelések tí-

pusait; 

 ismeri a függvény fogalmát, elemi tulajdonságait; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez; 

 egyenes arányosság grafikonját felismeri és ábrázolja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés – csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel va-

ló metszéspont 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok, szerkesztések  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 
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 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megol-

dásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz – tételt és alkalmazza feladatokban; 

 ismeri a kör részeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkal-

mazásuk; halmazábra 

 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 

átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

 Ismerkedés a háromszög néhány nevezetes vonalával (oldalfelező merőleges, szögfele-

ző, magasságvonal)  

 Szabályos sokszögek legfontosabb tulajdonságainak megállapítása ábra alapján 

 Pitagoraszi számhármasok 

FOGALMAK 

körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

háromszög oldalfelező merőlegese, szögfelezője, magasságvonala, szabályos sokszög 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



32 

 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környe-

zetben 

 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Geometriai szoftver használata 

FOGALMAK 

szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, egybevágóság, kicsinyítés, nagyítás 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket meg-

alapozó összefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok meg-

oldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 
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 Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testek hálójának készítése 

 A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 

 A gömb, mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, sík-

metszetek 

 Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számolással 

 Ismerkedés a forgáshengerrel és a forgáskúppal 

FOGALMAK 

hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

forgáshenger, forgáskúp 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és 

az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel 

is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fo-

galmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 
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 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból szárma-

zó diagramról megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

 Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása 

 Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása  

 Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) meg-

figyelése, összehasonlítása 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

átlag, módusz, medián 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát; 

 ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetsé-

ges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása 

digitálisan is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „ki-

sebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 
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ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, TE-

HETSÉGGONDOZÓ CSOPORT 

A tantárgy heti óraszáma: 3, hét: 36, évi óraszám: 108 

9. Ny (előkészítő év) 

Alapelvek, célok 

A matematika tanításának alapvető feladata ebben az osztályban az általános iskolai tanulmá-

nyok összegzése, célja pedig, hogy ez az összefoglalás a gimnáziumi matematikatanulást se-

gítse elő. Cél az is, hogy az esetleges tudásbeli különbségek kiegyenlítődjenek, alapvető hiá-

nyosságok csökkenjenek, a tanulók biztos alapokkal rendelkezzenek a középiskolai tanulmá-

nyok folytatásához. 

A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést, 

kreatív gondolkodást, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse a problémameg-

oldás örömét és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását. A szemléltetést, a megér-

tést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet bemutatását a tanulók által 

használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is támogatják. 

A tanulók nagy részénél a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig jelentős 

részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Ezért hangsúlyt kell helyezni a 

sokszínű tevékenységre, a tapasztalatszerzés fontosságának tudatosítására, azokból levont 

következtetések különböző módon való rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, általáno-

sabb összefüggések keresésére. 

A következő évfolyamtól az általános képzés tanterve szerint haladnak tovább a tanulók. 

Minden évfolyamon 3 órában tanulják majd a tantárgyat, de 11. és12. évfolyamon lehetőség 

lesz fakultációként választani azt, ahol az emelt szintű érettségi követelményeket elsajátíthat-

ják. 

A tanulás során érintett témakörök 

A 7–8. évfolyamon is tematikus elrendezésben követték egymást az egyes fejezetek: Halma-

zok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti ismere-

tek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok előkészí-

tése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli alakzatok; 

Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. 
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A nyelvi előkészítő osztályban ezen témakörök korábban megtanult összefüggéseinek, 

fogalmainak ismétlésére kerül sor. Az egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakö-

rökben is, folyamatosan gazdagítva a szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hét-

köznapi és matematikai problémák megoldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási 

módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva történik.  

Követelmények 

Gondolkodási műveletek 

A matematika logikáját tudja alkalmazni és helyesen használni a nyelv logikai elemeit. A kü-

lönböző folyóiratokban, könyvekben talált feladatokat képes legyen értelmezni, lényeget ki-

szűrni, a probléma jellegét meghatározni. Az eddig megismert feladatmegoldások mellett, ha 

lehetséges más utat is keressen. 

Számtan, algebra 

Alakuljon ki a számológép biztos használata. Ezzel párhuzamosan a becslés pontosságának 

igénye is fejlődjön annak képessége, hogy a kapott eredmények a valóságnak megfelelőek-e. 

Tapasztalja meg a négyjegyű függvénytábla hasznosságát nemcsak a matematika, hanem a 

fizika és kémia tárgyaknál is. Legyen képes a táblázatban szereplő összefüggéseket alkalmaz-

ni, betűszimbólumokat átalakítani. Legyen képes változatos szövegű feladatokat megoldani. 

Függvények, sorozatok 

Hozzárendelési szabály alapján tudjon az alapfüggvényeket ábrázolni, fő tulajdonságait meg-

állapítani, jellemezni, s azokat transzformálni. Különböző gyakorlati feladatokban értelmezni 

tudja a grafikonokat, egyszerűbb diagramokat készíteni is tudjon. 

Geometria 

A síkidomokat tudja csoportosítani megadott tulajdonságok alapján. A sokszögeket jellemző 

fogalmak áttekintése, háromszögekkel kapcsolatosan tanult tételek felelevenítése. Ismerje a 

kerület és terület számításának alapjait, alapvető síkidomoknál alkalmazni tudja ezeket. A 

Pitagorasz – tétellel megoldható feladatokat ismerje fel. Az egyenes hasábok felszínét és tér-

fogatát tudja kiszámítani. 

Valószínűség, statisztika 
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Legyen képes a kísérleti adatok rendezett rögzítésére. Helyezze el az adatokat egyszerű hal-

mazdiagramban, kördiagramban, oszlopdiagramban. A diagramokról tudjon adatokat leolvas-

ni, és azokat értelmezni. 

Téma Tematikus egység Rendszerezés Számonkérés Összesen 

1. Gondolkodási és 

megismerési módsze-

rek 
10 1 1 12 

2. Számtan, algebra 34 2 4 40 

3. Összefüggések, 

függvények, sorozatok 
14 2 2 18 

4. Geometria 24 2 2 28 

5. Valószínűség, sta-

tisztika 
8 1 1 10 

Összesen 90 8 10 108 

Az egyes témák legfontosabb tartalmai 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Sorba rendezés 

- Kiválasztás, ha a sorrend nem számít 

- Halmazelméleti alapok 

- Halmazműveletek 

- Számegyenes, intervallum 

- Számhalmazok 

2. Számtan, algebra 

- Betűk használata a matematikában, fizikában, kémiában 

- Művelek polinomokkal 

- Hatványozás 

- Műveletek racionális számokkal 

- Számelmélet alapjai 

- Elsőfokú egyenletek megoldása 

- Elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása 

- Szöveges feladatok 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 
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- A derékszögű koordináta-rendszer 

- Függvény fogalma 

- Lineáris függvények 

- Abszolút érték függvények 

- Másodfokú függvények 

- Négyzetgyök függvények 

- Lineáris törtfüggvények 

- Egyenes arányosság 

- Fordított arányosság 

4. Geometria 

- Geometriai alapismeretek 

- Alapszerkesztések 

- Háromszögek geometriája 

- Pitagorasz-tétel 

- Négyszögek geometriája 

- Egybevágósági transzformációk 

5. Valószínűség, statisztika 

- Grafikonok, táblázatok értelmezése 

- Grafikonok, táblázatok készítése 

- Statisztikai adatok jellemzése: átlag, súlyozott átlag 

- A klasszikus valószínűségi modell 

AZ EGYES TÉMÁK RÉSZLETES TARTALMAI: 

HALMAZELMÉLET: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (met-

szetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének 

és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrá-

juk elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

FOGALMAK 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális 

szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

 Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése 

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz előállítása 

 Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, 

Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulajdonság-

gal rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdonsággal és az 

egyetlen tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán 

 A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása. 

MATEMATIKAI LOGIKA: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 
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 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meg-

győzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szük-

séges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata 

 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

 Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételé-

vel és anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 

„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési lehető-

ségeinek lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett 

 Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

 Számkártyás feladatok megoldása 

 Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy anél-

kül), családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti esetszétválasz-

tás áttekintésére 

SZÁMELMÉLET: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszö-

rösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkör-

ben 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős fel-

bontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek 

felírása 

 Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok 

négyzetgyöke 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

 Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmérték-

egységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 
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 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalék-

számítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, 

keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) össze-

hasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyen-

letes mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

 A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával 

 Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, egyenletes 

mozgás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása 

 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki 

ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák feldolgozása 

és bemutatása a tapasztalatok irányított összegzése 

 A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 

 Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű 

üreges kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 
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SZÖVEGES FELADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az isme-

retlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

 Két tagból közös számtényező kiemelése 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifeje-

zés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása  

 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 

  „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja 

a gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott végeredményt, 

és a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után felajánlja a sze-

repcserét. A fejben alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése és formális leírása 

SZÖVEGES FELADATOK: 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges felada-

tokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyen-

lettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, vissza-

felé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában, egyénileg 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való 

metszéspont 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 

megfeleltetés; hozzárendelés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanár és mások által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

 A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi 

témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) csoportmunká-

ban; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Az egyenes és fordított arányosság, mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetar-

tozó értékpárok grafikus ábrázolása 

 Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kiválasz-

tása 

GEOMETRIA: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmérték-

egységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megala-

pozó összefüggéseket érti. 
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A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlít-

ja, méri, csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegysé-

gekkel a természetes és az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épí-

tett környezetben 

 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

 Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épí-

tett környezetben 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegy-

ségei, felszín, térfogat és mértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok terüle-

te, a terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült térfoga-

ta...) Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

 Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső 

magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfo-

gata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…) 

 Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját 

megoldások összehasonlítása 

 Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, méré-

se, számolása  

 Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

SÍKIDOMOK, SOKSZÖGEK: 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv köz-

ti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húr-

trapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halma-

zábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ: 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, három-

szög-egyenlőtlenség 

 Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő 

szárú és szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból  
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SZERKESZTÉS: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfe-

lelő ábrát; 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetősége-

ikkel. 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhu-

zamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 

 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek szer-

kesztése; szögfelezés, szögmásolás 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 

szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merő-

leges, szögfelező félegyenes 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

TÉRGEOMETRIA, TESTEK: 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típu-

sa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldá-

sában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek közül gömb kiválasztása 

 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek 

kiválasztása) 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése, a tapasztalatok irányított összegzése 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA: 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digi-

tális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz 

meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, 

sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 

 A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiag-

ram, pontdiagram) kisméretű mintán 

 A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és 

digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 

 Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés 

alapján kisméretű minta esetén 

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

adat, diagram, átlag 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos fel-

mérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, 

ábrázolása) 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetet-

len”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásá-

nál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” 

esemény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett 

színes golyókkal 

 

A pénzhét és a fenntarthatósági hét során a témához kapcsolódóan szöveges feladatokat ol-

dunk meg, diagramokat, táblázatokat elemzünk, készítünk.  
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NÉGY-, ÖT-, HATÉVFOLYAMÚ KÉPZÉS, 9-10. ÉVFOLYAM 

9-10. évfolyam 

Ez a matematika helyi tanterv mindazon tanulóknak szól, akik a 9. osztályban még 

nem választottak matematikából emelt szintű képzést. Azoknak is, akik majd később, fakultá-

ción akarnak felkészülni matematikaigényes pályákra, és természetesen azoknak is, akiknek a 

középiskola után nem lesz rendszeres kapcsolatuk a matematikával, de egész életükben hatni 

fog, hogy itt milyen készségeik alakultak ki a problémamegoldásban, a rendszerező, elemző 

gondolkodásban. Ezeket a tanulókat ebben az időszakban lehet megnyerni a gazdasági fejlő-

dés szempontjából meghatározó fontosságú természettudományos, műszaki, informatikai pá-

lyáknak. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de 

az ismeretszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolá-

sa, ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első 

két évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra előkerül, úgy, 

hogy a fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, 

kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a 

tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. (Min-

denki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások meg-

fogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a 

következmények elemzése.) A felsorolt célok az általános iskolai matematikatanítás céljaihoz 

képest jelentős többletet jelentenek, ezért is fontos, hogy változatos módszertani megoldások-

kal tegyük könnyebbé az átmenetet. 

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai 

alapú játékok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon 

alapuló számjátékokat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akar-

nak, ezért természetes módon elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan következ-

tetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem 

tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben a szakaszában sok érdekes matematikatörténeti 

vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a tantárgyat. A témakör egyes elemeihez 

kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. A geometria egyes területeinek 

(szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve világossá te-

hetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre a té-
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mákra fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló moti-

váció miatt. (A tantervben dőlt betűkkel szerepelnek ezek a részek.) 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelent-

het a mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú 

feladatokkal, számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre 

optimális megoldásokat keresni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen kö-

vetelmény, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten néz-

zenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növelésé-

hez, ugyanúgy, mint a geometriai és egyéb matematikai programok használata is. 

A tanulók későbbi, matematika szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi 

gondolkodásban megnyilvánuló különbségek igen fontossá teszik ebben a szakaszban a diffe-

renciálást. Az évfolyamok összetételének a bevezetőben vázolt sokszínűsége miatt nagyon 

indokolt csoportbontásban tanítani a matematikát. 

9. évfolyam 

A 9. évfolyamon fontos cél az alapképességek továbbfejlesztése. El kell érni, hogy a 

szemléletes fogalmak többsége definiálásra kerüljön, azok tartalma tudatosuljon. A tételek 

kimondásakor a szükséges és elégséges feltételek megkülönböztetése történjen meg 

Az időszak végére szükség van a valós számkör biztos ismeretére, e számkörben meg-

ismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazására is. A tananyag 

különböző fejezeteiben a számításoknál fontos a zsebszámológép, a számítógép biztos hasz-

nálata, a számítógép alkalmazása. Műveleteket az algebrai kifejezések és a vektorok körében 

is értelmezünk és használunk. 

Elengedhetetlen az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és a legfon-

tosabb függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, hanem a természettu-

dományos ismeretek megértése miatt, különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében 

is. A függvényszemlélet fejlesztése a hozzárendelések szabályként való értelmezésével, vala-

mint a függvénykapcsolatokhoz a megfelelő modell megkeresésével lehetséges. A transzfor-

mációk mint függvények értelmezése, a matematika különböző területei közötti kapcsolatok 

keresésére ad alkalmat.  

A geometriai ismeretek bővülése, a megismert geometriai transzformációk rendszere-

zettebb tárgyalása fejleszti a dinamikus geometriai szemléletet. A geometria eszközeinek fel-

használásával fejlesztenünk kell a tanulók síkban való tájékozódását, a 9. évfolyamon erre 
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leginkább a geometriai transzformációk értése és alkalmazása ad lehetőséget. Fontos feladat a 

tervezés, a konstrukciós, analizáló képesség, valamint a diszkussziós igény kialakítása. 

A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és 

megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítésének, a komplex problémakezelésnek a képes-

ségét is fejleszti. 

A problémaérzékenységre, a problémamegoldásra nevelés fontos feladatunk. Ehhez 

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése, s az hogy a tanulók 

minél többször önállóan oldjanak meg feladatokat. Aktívan vegyenek részt a tanítási, tanulási 

folyamatban. Folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szövegértő képesség fejlesztésé-

re, az algoritmikus gondolkodás erősítésére a szöveg alapján matematikai modellek készítésé-

re. A kombinatorikus feladatok, a geometriai transzformációk, a megismert síkidomok tulaj-

donságaiban való tájékozódás, a valós számok halmazának megértése fejleszti a rendszerező 

képességet. 

Fontos, hogy a tanulók érezzék szükségét, hogy a feladatmegoldások helyességét el-

lenőrizzék, illetve amelyik feladatban az lehetséges, a várható eredményt előre megbecsüljék. 

A gyakorlati számításoknál is elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával el kell érnünk, hogy a 

tanulók reális eredményeket fogadjanak el. Folyamatosan fejlesztenünk kell a verbális kom-

munikáció mellett az igényes grafikus kommunikáció kialakítását is, megértetve a tanulókkal, 

hogy a jó gondolatok, megoldások semmit sem érnek, ha azt nem tudják valamilyen módon 

helyesen kinyilvánítani.  

A tanítandó anyagban sejtéseket fogalmazunk (fogalmaztatunk) meg, melyek néhány 

lépésben bizonyíthatók vagy megcáfolhatók. Tanításunkban fontos a bizonyítás iránti igény 

felkeltése. Sor kerül néhány egyszerű tétel bizonyítására, bizonyítási módszerek megismerésé-

re, valamint a fogalmak, szabályok pontos megfogalmazására. A matematikatanításban alap-

vetően fontos az absztrakciós képesség fejlesztése 

10. évfolyam 

A 10. évfolyamon is fontos cél, hogy a különböző témakörökben megismert összefüg-

gések feladatokban, gyakorlati problémákban való alkalmazása, más témakörökben való fel-

használhatóságának felismerése, alkalmazásképes tudása fejlessze a tanulók matematizáló 

tevékenységét. Törekedni kell arra, hogy a tanulók egyre inkább képesek legyenek a köznapi 

gondolkodás és a matematikai gondolkodás megkülönböztetésére. 
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A 10. évfolyamon is szükség van a bizonyítási igény további fejlesztésére és az algo-

ritmikus gondolkodás továbbfejlesztésére.  

A különböző feladatok megoldásában törekedni kell arra, hogy a megoldások keresése 

önállóan történjék, lehetőség legyen a tanulói felfedezésekre, önálló eljárások keresésére, to-

vábbá minél gyakrabban kerüljenek a tanulók olyan feladat elé, ahol a matematika eszközként 

való felhasználása segíti a gyakorlati és természettudományos problémák megoldását. Szük-

ség van eközben a valós helyzetek értelmezésére, megértésére és értékelésére. 

Ezen az évfolyamon fokozottan figyelni kell arra, hogy alakítsuk ki a diszkussziós 

igényt az algebrai feladatoknál is. 

Az algebrai és grafikus módszerek együttes alkalmazása a problémamegoldásban lehe-

tőséget nyújt a matematika különböző területeinek az összekapcsolására. 
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JOGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TAGOZAT 9. ÉVFOLYAM 

Témakörök 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, me-

lyek már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyisé-

get. 

 
Javasolt óraszámok 

3 óra/hét (108 óra) 

1. Halmazok 10 óra 

2. Számtan, algebra 34 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, az ana-

lízis elemei 
16 óra 

4. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendsze-

rek, szöveges feladatok 
18 óra 

5. Geometria 30 óra 

TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a ma-

tematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrá-

zolása és értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segít-

ségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

FOGALMAK 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, halmazművele-

tek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, 

logikai szita. 

TÉMAKÖR: Számtan, algebra  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól 

a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen al-

kalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 
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 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek he-

lyes használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 

ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevő esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egy-

tagú kifejezések hatványa 
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 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonos-

ságok ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megol-

dásában, függvények ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 

életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevéte-

lekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantár-

gyakhoz köthető feladatok megoldása 

FOGALMAK 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok, hatványalap, hatványkitevő, normálalak, összeg, tag, szorzat, ténye-

ző, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom, egyenes arányosság, fordított ará-

nyosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb. 

TÉMAKÖR: Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, ame-

lyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyér-

telmű, kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problé-

mák megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimu-

mának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolva-

sása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot 

leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, 

f(x + c), c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 

FOGALMAK 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

TÉMAKÖR: Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, el-

lenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétis-

meretlenes egyenletrendszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk ki-

gyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafi-

kusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtt-

hatók módszerével, grafikusan 
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 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges fel-

adatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

FOGALMAK 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

TÉMAKÖR: Geometria  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát 

és hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek ese-

tén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel; 

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsola-

tokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 
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 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmakat és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását; 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső 

és külső szögeinek összegét; 

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszö-

gek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak isme-

rete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi mó-

don: szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szer-

kesztése, szög másolása 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, olda-

lai és szögei között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek is-

merete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, 

középvonal, körülírt, illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bi-

zonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 
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 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó téte-

lek ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körcikk területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

 Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszö-

gek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, 

szögfelező, szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfe-

lező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör, 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, sza-

bályos sokszög, középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

ívmérték, radián 
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JOGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM 

Témakörök  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, melyek már 

tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

 Javasolt óraszámok 

3 óra/hét (108 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 22 óra 

2. Algebra 34 óra 

3. Geometria, geometriai transzformációk 34 óra 

4. Valószínűség, statisztika 18 óra 

TÉMAKÖR: Gondolkodási és megismerési módszerek  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logi-

kai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 
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 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismere-

te és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

 A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megol-

dása rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, fel-

adatok megoldására 

FOGALMAK 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „ak-

kor és csak akkor”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

TÉMAKÖR: Algebra 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonos-

ságait; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, el-

lenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és al-

kalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszere-

zése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 
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 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    
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négyzetgyök, másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvi-

valens átalakítás,  

TÉMAKÖR: Geometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonat-

kozó tételeket; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transz-

formációt és az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elfor-

gatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 
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 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség fel-

tételeit; 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső 

és külső szögeinek összegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos 

eltolás ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotások-

ban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizo-

nyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 

diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettá-

zása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bi-

zonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképké-

szítés, modellezés) 

 Háromszög területének kiszámítása 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 
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 Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása 
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tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevá-

góság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hason-

lósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya, középponti szög, körív, körcikk, kör-

gyűrű, körszelet, érintőszakaszok, ívmérték, radián 

TÉMAKÖR: Valószínűség, statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, re-

latív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fo-

galmát megkülönbözteti és alkalmazza; 

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellem-

zőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám 

esetén számítógépet alkalmaz; 

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készíté-

se 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 
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 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális esz-

közzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

 A középértékek tulajdonságainak és alkalmazhatóságának ismerete 
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valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 

diszkrét valószínűség-eloszlás, oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 
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ÖT- ÉS HATÉVFOLYAMOS KÉPZÉS ALAPÓRASZÁMÚ 

CSOPORT 9. ÉVFOLYAM 

Témakörök 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, me-

lyek már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyisé-

get. 

 
Javasolt óraszámok 

3 óra/hét (108 óra) 

1. Halmazok 10 óra 

2. Számtan, algebra 34 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis 

elemei 
16 óra 

4. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, 

szöveges feladatok 
18 óra 

5. Geometria 30 óra 

TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a ma-

tematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrá-

zolása és értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segít-

ségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 
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alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, halmazművele-

tek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, 

logikai szita. 

TÉMAKÖR: Számtan, algebra  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól 

a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen al-

kalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 
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 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek he-

lyes használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 

ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevő esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egy-

tagú kifejezések hatványa 
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 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonos-

ságok ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megol-

dásában, függvények ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

 Az algebrai tört fogalmának ismerete, műveletek algebrai törtekkel 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 

életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevéte-

lekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantár-

gyakhoz köthető feladatok megoldása 
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racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok, hatványalap, hatványkitevő, normálalak, összeg, tag, szorzat, ténye-

ző, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom, algebrai tört, egyenes arányosság, 

fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb. 

TÉMAKÖR: Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, ame-

lyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyér-

telmű, kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problé-

mák megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimu-

mának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolva-

sása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot 

leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, 

f(x + c), c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

TÉMAKÖR: Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, el-

lenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétis-

meretlenes egyenletrendszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk ki-

gyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafi-

kusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtt-

hatók módszerével, grafikusan 
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 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges fel-

adatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

 Egyszerű abszolútértékes egyenlet megoldása algebrai és grafikus úton 
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alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

TÉMAKÖR: Geometria  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát 

és hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek ese-

tén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel; 
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 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsola-

tokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmakat és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását; 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső 

és külső szögeinek összegét; 

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszö-

gek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak isme-

rete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi mó-

don: szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szer-

kesztése, szög másolása 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, olda-

lai és szögei között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek is-

merete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, 

középvonal, körülírt, illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bi-

zonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 
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 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó téte-

lek ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körcikk területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

 Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása 
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszö-

gek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, 

szögfelező, szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfe-

lező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör, 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, sza-

bályos sokszög, középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

ívmérték, radián 
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ÖT- ÉS HATÉVFOLYAMOS KÉPZÉS ALAPÓRASZÁMÚ 

CSOPORT 10. ÉVFOLYAM 

Témakörök  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, melyek már 

tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

 Javasolt óraszámok 

3 óra/hét (108 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 22 óra 

2. Algebra 34 óra 

3. Geometria, geometriai transzformációk 34 óra 

4. Valószínűség, statisztika 18 óra 

TÉMAKÖR: Gondolkodási és megismerési módszerek  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logi-

kai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 
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 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismere-

te és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

 A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megol-

dása rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, fel-

adatok megoldására 
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tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „ak-

kor és csak akkor”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

TÉMAKÖR: Algebra 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonos-

ságait; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, el-

lenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és al-

kalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszere-

zése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 
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 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    

 A másodfokú egyenlet diszkriminánsának előjele és az egyenlet megoldásainak száma 

közötti összefüggés ismerete 

 Egyszerű másodfokú egyenletrendszerek megoldása 

 Egyszerű törtes egyenletek megoldása 

 Két pozitív szám számtani és mértani közepe közötti összefüggés ismerete, alkalmazá-

sa 

 Egyszerű másodfokú szélsőérték-feladatok megoldása 
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négyzetgyök, másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvi-

valens átalakítás, számtani közép, mértani közép 

TÉMAKÖR: Geometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonat-

kozó tételeket; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transz-

formációt és az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elfor-

gatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség fel-

tételeit; 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső 

és külső szögeinek összegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos 

eltolás ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotások-

ban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizo-

nyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 

diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettá-

zása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 
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 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bi-

zonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképké-

szítés, modellezés) 

 Háromszög területének kiszámítása 

 A magasságtétel és a befogótétel ismerete és alkalmazása 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása 
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tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevá-

góság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hason-

lósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya, középponti szög, körív, körcikk, kör-

gyűrű, körszelet, érintőszakaszok, ívmérték, radián 

TÉMAKÖR: Valószínűség, statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, re-

latív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fo-

galmát megkülönbözteti és alkalmazza; 

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellem-

zőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám 

esetén számítógépet alkalmaz; 
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 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készíté-

se 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális esz-

közzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

 A középértékek tulajdonságainak és alkalmazhatóságának ismerete 
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valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 

diszkrét valószínűség-eloszlás, oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 
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GAZDASÁGI TAGOZAT 9. ÉVFOLYAM 

Témakörök 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, me-

lyek már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyisé-

get. 

 Javasolt óraszámok 

4 óra/hét (144 óra) 

1. Halmazok 12 óra 

2. Számtan, algebra 44 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, 

az analízis elemei 

20 óra 

4. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenlet-

rendszerek, szöveges feladatok 

28 óra 

5. Geometria 40 óra 

TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a ma-

tematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrá-

zolása és értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segít-

ségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 
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alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, halmazművele-

tek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, 

logikai szita. 

TÉMAKÖR: Számtan, algebra  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 44 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól 

a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen al-

kalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 
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 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek he-

lyes használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 

ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevő esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egy-

tagú kifejezések hatványa 
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 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonos-

ságok ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megol-

dásában, függvények ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

 Az algebrai tört fogalmának ismerete, műveletek algebrai törtekkel 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 

életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevéte-

lekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantár-

gyakhoz köthető feladatok megoldása 
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racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok, hatványalap, hatványkitevő, normálalak, összeg, tag, szorzat, ténye-

ző, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom, algebrai tört, egyenes arányosság, 

fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb. 

TÉMAKÖR: Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, ame-

lyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyér-

telmű, kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problé-

mák megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimu-

mának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolva-

sása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot 

leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, 

f(x + c), c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

TÉMAKÖR: Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, el-

lenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétis-

meretlenes egyenletrendszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk ki-

gyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafi-

kusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtt-

hatók módszerével, grafikusan 
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 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges fel-

adatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

 Egyszerű abszolútértékes egyenlet megoldása algebrai és grafikus úton 

FOGALMAK 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

TÉMAKÖR: Geometria  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát 

és hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek ese-

tén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel; 
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 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsola-

tokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmakat és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását; 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső 

és külső szögeinek összegét; 

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszö-

gek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak isme-

rete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi mó-

don: szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szer-

kesztése, szög másolása 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, olda-

lai és szögei között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek is-

merete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, 

középvonal, körülírt, illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bi-

zonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 
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 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó téte-

lek ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körcikk területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

 Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása 
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszö-

gek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, 

szögfelező, szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfe-

lező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör, 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, sza-

bályos sokszög, középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, ívmér-

ték, radián 
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GAZDASÁGI TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM 

Témakörök  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, melyek már 

tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

 Javasolt óraszámok 

3 óra/hét (108 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 22 óra 

2. Algebra 34 óra 

3. Geometria, geometriai transzformációk 34 óra 

4. Valószínűség, statisztika 18 óra 

TÉMAKÖR: Gondolkodási és megismerési módszerek  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logi-

kai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 
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 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismere-

te és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

 A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megol-

dása rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, fel-

adatok megoldására 
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tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „ak-

kor és csak akkor”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

TÉMAKÖR: Algebra 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonos-

ságait; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, el-

lenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és al-

kalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszere-

zése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 
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 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    

 A másodfokú egyenlet diszkriminánsának előjele és az egyenlet megoldásainak száma 

közötti összefüggés ismerete 

 Egyszerű másodfokú egyenletrendszerek megoldása 

 Egyszerű törtes egyenletek megoldása 

 Két pozitív szám számtani és mértani közepe közötti összefüggés ismerete, alkalmazá-

sa 

 Egyszerű másodfokú szélsőérték-feladatok megoldása 
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négyzetgyök, másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvi-

valens átalakítás, számtani közép, mértani közép 

TÉMAKÖR: Geometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonat-

kozó tételeket; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transz-

formációt és az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elfor-

gatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség fel-

tételeit; 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső 

és külső szögeinek összegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos 

eltolás ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotások-

ban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizo-

nyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 

diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettá-

zása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 
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 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bi-

zonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképké-

szítés, modellezés) 

 Háromszög területének kiszámítása 

 A magasságtétel és a befogótétel ismerete és alkalmazása 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása 
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tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevá-

góság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hason-

lósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya, középponti szög, körív, körcikk, kör-

gyűrű, körszelet, érintőszakaszok, ívmérték, radián 

TÉMAKÖR: Valószínűség, statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, re-

latív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fo-

galmát megkülönbözteti és alkalmazza; 

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellem-

zőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám 

esetén számítógépet alkalmaz; 
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 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készíté-

se 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális esz-

közzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

 A középértékek tulajdonságainak és alkalmazhatóságának ismerete 
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valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 

diszkrét valószínűség-eloszlás, oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 
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MŰSZAKI TAGOZAT 9. ÉVFOLYAM 

Témakörök 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, me-

lyek már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyisé-

get. 

 Javasolt óraszámok 

4 óra/hét (144 óra) 

1. Halmazok 12 óra 

2. Számtan, algebra 44 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, 

az analízis elemei 
20 óra 

4. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenlet-

rendszerek, szöveges feladatok 
28 óra 

5. Geometria 40 óra 

TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a ma-

tematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrá-

zolása és értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segít-

ségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 
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alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, halmazművele-

tek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, 

logikai szita. 

TÉMAKÖR: Számtan, algebra  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 44 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól 

a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen al-

kalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 
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 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek he-

lyes használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 

ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevő esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egy-

tagú kifejezések hatványa 
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 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonos-

ságok ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megol-

dásában, függvények ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

 Az algebrai tört fogalmának ismerete, műveletek algebrai törtekkel 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 

életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevéte-

lekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantár-

gyakhoz köthető feladatok megoldása 
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racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok, hatványalap, hatványkitevő, normálalak, összeg, tag, szorzat, ténye-

ző, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom, algebrai tört, egyenes arányosság, 

fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb. 

TÉMAKÖR: Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, ame-

lyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyér-

telmű, kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problé-

mák megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimu-

mának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolva-

sása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot 

leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, 

f(x + c), c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 

FOGALMAK 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

TÉMAKÖR: Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, el-

lenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétis-

meretlenes egyenletrendszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk ki-

gyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafi-

kusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtt-

hatók módszerével, grafikusan 
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 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges fel-

adatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

 Egyszerű abszolútértékes egyenlet megoldása algebrai és grafikus úton 

FOGALMAK 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

TÉMAKÖR: Geometria  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát 

és hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek ese-

tén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel; 
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 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsola-

tokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmakat és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását; 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső 

és külső szögeinek összegét; 

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszö-

gek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező, mint ponthalmazok tulajdonságainak isme-

rete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi mó-

don: szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szer-

kesztése, szög másolása 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, olda-

lai és szögei között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek is-

merete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, 

középvonal, körülírt, illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bi-

zonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 



112 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó téte-

lek ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körcikk területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

 Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszö-

gek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, 

szögfelező, szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfe-

lező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör, 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, sza-

bályos sokszög, középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

ívmérték, radián 
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MŰSZAKI TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM 

Témakörök  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, melyek már 

tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

 Javasolt óraszámok 

4 óra/hét (144 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 29 óra 

2. Algebra 45 óra 

3. Geometria, geometriai transzformációk 46 óra 

4. Valószínűség, statisztika 24 óra 

TÉMAKÖR: Gondolkodási és megismerési módszerek  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 29 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logi-

kai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 
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 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismere-

te és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

 A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megol-

dása rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, fel-

adatok megoldására 

FOGALMAK 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „ak-

kor és csak akkor”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

TÉMAKÖR: Algebra 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonos-

ságait; 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tar-

talmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, el-

lenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és al-

kalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszere-

zése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 
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 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    

 A másodfokú egyenlet diszkriminánsának előjele és az egyenlet megoldásainak száma 

közötti összefüggés ismerete 

 Egyszerű másodfokú egyenletrendszerek megoldása 

 Egyszerű törtes egyenletek megoldása 

 Két pozitív szám számtani és mértani közepe közötti összefüggés ismerete, alkalmazá-

sa 

 Egyszerű másodfokú szélsőérték-feladatok megoldása 
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négyzetgyök, másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvi-

valens átalakítás, számtani közép, mértani közép 

TÉMAKÖR: Geometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonat-

kozó tételeket; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transz-

formációt és az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elfor-

gatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség fel-

tételeit; 

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső 

és külső szögeinek összegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos 

eltolás ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotások-

ban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizo-

nyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 

diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettá-

zása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 
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 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bi-

zonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképké-

szítés, modellezés) 

 Háromszög területének kiszámítása 

 A magasságtétel és a befogótétel ismerete és alkalmazása 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevá-

góság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hason-

lósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya, középponti szög, körív, körcikk, kör-

gyűrű, körszelet, érintőszakaszok, ívmérték, radián 

TÉMAKÖR: Valószínűség, statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, re-

latív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fo-

galmát megkülönbözteti és alkalmazza; 

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellem-

zőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám 

esetén számítógépet alkalmaz; 
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 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készíté-

se 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális esz-

közzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

 A középértékek tulajdonságainak és alkalmazhatóságának ismerete 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 

diszkrét valószínűség-eloszlás, oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 
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NÉGY-, ÖT-, HATÉVFOLYAMÚ KÉPZÉS, 11-12. ÉVFOLYAM 

JOGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TAGOZAT, A HAT ÉVFOLYAMÚ 

ÉS A NYELVI TEHETSÉGGONDOZÓ OSZTÁLY KÖZÉP-

SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ CSOPORT,  

11–12. ÉVFOLYAM 

Alap óraszám (3+3) 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre 

absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a 

szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A 

tanulóknak a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva 

kell eljutniuk az absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosí-

tani kell a matematikai fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyí-

tások szerepét. Amellett, hogy a lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán 

szem előtt kell tartani, fontos, hogy a tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsola-

tát is. 

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által 

irányított módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általá-

nosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában 

megoldandó projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. 

Az érettségi vizsgára készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája 

mind a feladatmegoldásokban, mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális 

eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a 

felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folyta-

tása, kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. 

Bizonyos témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális 

kitevőjű hatvány, az exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a 

trigonometria, a koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek 

ismeretei megjelennek más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszá-

mok ebben a szakaszban sem jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai 

eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordiná-
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tageometria alapjainak megjelenése, valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyü-

lése további lehetőségeket nyújt változatos hétköznapi és matematikai problémák megoldásá-

ra. A matematikai eszköztár bővülése ebben a szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a 

tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is alkalmazni tudják matematikai tudá-

sukat. 

A témakörök áttekintő táblázata a 11-12. évfolyamon: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 6 

Kombinatorika, gráfok 12 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 9 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 14 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 14 

Sorozatok 12 

Trigonometria 23 

Térgeometria 20 

Koordinátageometria 20 

Leíró statisztika 8 

Valószínűségszámítás 16 

Rendszerező összefoglalás 44 

Összes óraszám: 198 

11. évfolyam 

Az egyes témakörökre javasolt óraszámokat a táblázat tartalmazza, melyek már tar-

talmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Kombinatorika, gráfok 12 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 9 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 14 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 14 

Trigonometria 23 

Koordinátageometria 20 

Valószínűségszámítás 16 
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Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és al-

kalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

Javasolt tevékenységek 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban 

szereplő együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 
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 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok össze-

gyűjtése 

Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös több-

szörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a 

valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racioná-

lis számok kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 

számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 
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Fogalmak 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 

Javasolt tevékenységek 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és 

ennek mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, ame-

lyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 
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 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

Fogalmak 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt tevékenységek 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunká-

ban 

 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata  

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellen-

őrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 
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 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 

megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyette-

sítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

Fogalmak 

Nincsenek új fogalmak. 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társada-

lomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak te-

kinthető változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponen-

ciális függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paraméte-

reinek értelmezése 

Témakör: Trigonometria 

Javasolt óraszám: 23 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 
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 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 

alapján; 

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyze-

tekben 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 

összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

 A szinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása 

mért adatokból számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

Fogalmak 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való fel-

használhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög 

alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése 

alapján 
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 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

Témakör: Koordinátageometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeret-

ében; 

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismere-

te, alkalmazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkal-

mazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 
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 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

 A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátá-

inak ismeretében 

Fogalmak 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vek-

torok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyen-

lete, kör egyenlete 

Javasolt tevékenységek 

 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos 

vagy egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

Témakör: Valószínűségszámítás 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza; 

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást 

kizáró eseményekre 

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

 Példák ismerete független és nem független eseményekre 

 A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befekteté-

sek kockázata, árfolyamkockázat) 

Fogalmak 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró esemé-

nyek, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés 

nélküli mintavétel, várható érték 

Javasolt tevékenységek 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével törté-

nő szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakorisá-

gok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve 

összetett események valószínűségére csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoport-

munkában 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

12. évfolyam 

Az egyes témakörökre javasolt óraszámokat a táblázat tartalmazza, melyek már tar-

talmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 
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Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 6 

Sorozatok 12 

Térgeometria 20 

Leíró statisztika 8 

Rendszerező összefoglalás 44 

Összes óraszám: 90 

Témakör: Halmazok, matematikai logika 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon ke-

resztül 

 Logikai kifejezések megfelelő használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

logikai műveletek 

Javasolt tevékenységek 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meg-

határozása igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresz-

tül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 
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 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Sorozatok 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differen-

cia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudo-

mányi és társadalomtudományi problémák megoldásában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természet-

tudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 
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Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszeré-

vel 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének be-

mutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoport-

munkában internetes adatgyűjtés segítségével 

Témakör: Térgeometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabá-

lyokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 

hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket; 
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 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó téte-

leket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mérték-

egységben 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kap-

csolatban 

 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgás-

kúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és al-

kalmazása 

Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgás-

test, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, test-

magasság, test hálója 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapí-

tása méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 
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 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevá-

gó érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének 

becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, 

majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tan-

tárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összeha-

sonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

Fogalmak 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartili-

sek, terjedelem, szórás 
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Javasolt tevékenységek 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai kö-

rülmények között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 
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GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI TAGOZAT, A HAT ÉVFOLYAMÚ 

ÉS A NYELVI TEHETSÉGGONDOZÓ OSZTÁLY EMELT 

SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ CSOPORTJAI 

11–12. ÉVFOLYAM 

Emelt óraszám (6+6) 

Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, és egyben kiteljesíti a kap-

csolatokat a többi tantárggyal, valamint a mindennapi élet matematikaigényes elemeivel. A 

matematikatanulásban kialakult rendszeresség, problémamegoldó készség az élet legkülönbö-

zőbb területein segíthet. Ezt célszerű tudatosítani a tanulókban. 

Ez a kerettantervi elem a matematika főiskolai-egyetemi tanulására való felkészítést 

célozza meg. A problémamegoldó készségen túl fontos az önálló rendszerezés, lényegkieme-

lés, történeti áttekintés készségének kialakítása, az alkalmazási lehetőségek megtalálása, a 

kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

Ebben az időszakban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, 

problémamegoldó módszereinek, miközben sok, gyakorlati területen széles körben használha-

tó tudást is közvetítünk, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. 

Az érettségi előtt már elvárható a tanulóktól többféle készség és ismeret együttes alkalmazása. 

Minden témában hangsúlyosan kell kitérnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más 

tantárgyakban való felhasználhatóságára. 

A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági prob-

lémákban való jártasság kialakításra. A korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kü-

lönböző gyakorlati problémák optimumát kereső feladatokra. Ezért az ilyen problémák elemi 

megoldását külön fejezetként iktatjuk be. 

Az analízis témakörben a szemléletesség segíti a problémák átlátását, az egzaktság pe-

dig a felsőfokú képzésre való készülést. 

A rendszerező összefoglalás, túl azon, hogy az eddigi matematikatanulás szintézisét 

adja, mintaként szolgálhat a későbbiekben is bármely területen végzett összegző munkához. 

Több középiskolában a matematika emelt szintű csoportok tanulói bekapcsolódnak az 

iskola fakultációs rendszerébe. Ez a 11-12. évfolyamnak szóló kerettantervi fejezet természe-
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tesen alkalmas arra, hogy a 11–12. évfolyamos fakultációs csoportokban tanítsák. Ilyen cso-

portoknál viszont figyelemmel kell lenni arra, hogy ez a tanterv épít az alsóbb évfolyamok 

emelt szintű tanterveinek néhány elemére. Természetesen ezeket az ismereteket célszerű vagy 

a 11. év elején, vagy a megfelelő témakör tárgyalása előtt áttekinteni.  

A témakörök áttekintő táblázata a 11-12. évfolyamon: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Kombinatorika, gráfok 16 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 9 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 20 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 20 

Trigonometria 32 

Koordinátageometria 40 

Sorozatok 30 

Függvények folytonossága, differenciálszámítás 25 

Valószínűségszámítás 24 

Integrálszámítás 20 

Térgeometria 40 

Leíró statisztika 14 

Halmazok, matematikai logika 16 

Rendszerező összefoglalás 90 

Összes óraszám: 396 

11. évfolyam 

Az egyes témakörökre javasolt óraszámokat a táblázat tartalmazza, melyek már tar-

talmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Kombinatorika, gráfok 16 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 9 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 20 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 20 

Trigonometria 32 

Koordinátageometria 40 
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Sorozatok 30 

Függvények folytonossága, differenciálszámítás 25 

Valószínűségszámítás 24 

Összes óraszám: 216 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és al-

kalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 

faktoriális, ismétléses kombináció, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban; fagráf; 

teljes gráf; izomorf gráfok; Euler-vonal; Hamilton-kör 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 
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 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban 

szereplő együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok össze-

gyűjtése 

 Bejárási problémák szemléltetése gráfok segítségével (sakktábla lóugrással) 

Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös több-

szörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a 

valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racioná-

lis számok kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 

számokig 
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 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

Fogalmak 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek, 

halmazok számossága, kontinuum számosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és 

ennek mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás, Pitagoraszi - szám-

hármasok 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonossága-

it; 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, ame-

lyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 
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 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

 Az exponenciális és logaritmus függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, 

a függvények tulajdonságai 

 A logaritmus értelmezése 

 A logaritmus azonosságai: szorzat, hányados, hatvány logaritmusa 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

 Az értelmezési tartomány változásának vizsgálata az azonosságok kétirányú alkalmazásá-

nál 

Fogalmak 

n-edik gyök, racionális kitevőjű hatvány, exponenciális függvény, logaritmus függvény, in-

verz függvény, logaritmus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Irracionális szám kétoldali közelítése racionális számokkal 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunká-

ban 

 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata  

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 
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 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellen-

őrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű definícióra épülő, illetve összetett (több eszközt igénylő) exponenciális 

egyenleteket, egyenlőtlenségeket; 

 megold egyszerű definícióra épülő, illetve összetett (több eszközt igénylő) logaritmusos 

egyenleteket, egyenlőtlenségeket; 

 megold exponenciális és logaritmusos egyenletrendszereket; 

 megold képletek felírására és képletek alkalmazására vonatkozó szöveges feladatokat; 

 megold paraméteres exponenciális és logaritmusos egyenleteket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenletek ekvivalenciájával kapcsolatos ismeretek összegzése 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 

megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyette-

sítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

Fogalmak 

Exponenciális növekedés, csökkenés. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társada-

lomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak te-

kinthető változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponen-

ciális függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paraméte-

reinek értelmezése 

Témakör: Trigonometria 

Javasolt óraszám: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri két vektor skaláris szorzatát: a skaláris szorzat tulajdonságait, merőleges vektorok 

skaláris szorzatát; 

 tudja alkalmazni a skaláris szorzatot számítási és bizonyítási feladatokban 

 ismeri két vektor skaláris szorzatának kifejezését a vektorkoordináták segítségével; 

 ismeri a vektorok vektoriális szorzatát; 

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 

alapján; 

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 értelmezi a szögfüggvényeket általánosan: forgásszögek, negatív szögek kiterjesztése, 

szögfüggvények előjele a különböző síknegyedekben; 

 tudja ábrázolni és jellemezni a trigonometrikus függvényeket; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az addíciós tételeket: két szög összegének és különbségének szög-

függvényei, egy szög kétszeresének szögfüggvényei, tangensétel; 

 tud bizonyítani egyszerűbb trigonometrikus összefüggéseket; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 
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 kiszámítja háromszögek területét: két oldal és a közbezárt szög segítségével; a köré írt kör 

sugara és a szemközti szög segítségével; 

 kiszámítja az általános háromszög adatait: egyértelműség vizsgálatot végez szinusz – tétel 

alkalmazása esetén; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét; 

 tud megoldani trigonometrikus egyenleteket: az összes megoldás megkeresése, hamis 

gyökök elkerülése; 

 tud megoldani trigonometrikus egyenlőtlenségeket: grafikus megoldás vagy egységkör 

alkalmazása; 

 tud megoldani trigonometrikus egyenletrendszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense, kotangense 

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyze-

tekben 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense, kotangense 

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 

összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 A trigonometrikus azonosságok használata, több lehetőség közül a legalkalmasabb össze-

függés megtalálása 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

 A szinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása 

mért adatokból számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

Fogalmak 

skaláris szorzat, szinusz, koszinusz, tangens, kotangens, szinusztétel, koszinusztétel, addíciós 

tétel, trigonometrikus azonosság 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való fel-

használhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög 

alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése 

alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

Témakör: Koordinátageometria 

Javasolt óraszám: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat, vektorok felbontását 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal: műveleteket végez 

koordinátákkal adott vektorokkal, meghatározza a vektor 90°-os elforgatottjának koordi-

nátáit, kiszámítja a vektor hosszát, meghatározza két vektor hajlásszögét, kiszámítja két 

pont távolságát; 

 meghatározza egy szakasz osztópontjának koordinátáit, a háromszög súlypontjának koor-

dinátáit; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenleteit: adott pontra illeszkedő, adott normálvektorú 

egyenes; adott pontra illeszkedő, adott irányvektorú egyenes; adott pontra illeszkedő 

iránytényezőjével megadott egyenes; 

 ismeri az egyenes egyenletét jellemző adatokat: irányvektor, normálvektor, irányszög, 

iránytangens; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeret-

ében; 

 kiszámítja két egyenes hajlásszögét és távolságát; 
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 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében; 

 kiszámítja két kör, kör és egyenes közös pontjának koordinátáit; 

 körök egyenletéből következtet a körök kölcsönös helyzetére, meghatározza a kör és 

egyenes kölcsönös helyzetét; 

 tud felírni érintő egyenletét érintési ponton, külső pontot keresztül; 

 ismeri a parabola tengelyponti egyenletét, pontjainak tulajdonságát; 

 az egyenlet segítségével meghatározza a parabola paramétereit: fókuszpont, vezéregyenes, 

tengelypont; 

 kiszámítja két parabola, parabola és kör, parabola és egyenes közös pontjának koordinátá-

it; 

 ismeri a hiperbola és ellipszis pontjainak tulajdonságát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismere-

te, alkalmazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkal-

mazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében a párhuzamosság és merőlegesség feltétele 

 Az egyenesek által bezárt szög és azok távolsága 

 A feladathoz alkalmas egyenlettípus kiválasztása 

 Kétismeretlenes elsőfokú egyenlet és az egyenes egyenletének kapcsolata 
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 A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátá-

inak ismeretében 

 Kétismeretlenes másodfokú egyenlet és a kör egyenletének kapcsolata 

 Másodfokú, kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása 

 A diszkrimiáns vizsgálata, diszkusszió 

 Szerkeszthetőségi kérdések, Thalesz – tétel alkalmazása 

 A parabola és a másodfokú függvény kapcsolata 

 Geometriai feladatok megoldása algebrai eszközökkel 

Fogalmak 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vek-

torok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, irány vektor, normál vektor, alak-

zat egyenlete, egyenes egyenlete, kör, parabola egyenlete, kúpszeletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos 

vagy egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

 Kúpszeletek megszerkesztése 

Témakör: Sorozatok 

Javasolt óraszám: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 meg tudja határozni egy rekurzív sorozat n – edik tagját 

 ismeri és tudja alkalmazni a teljes indukciós bizonyítást 

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differen-

cia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

 tud megoldani számítási feladatokat számtani és mértani sorozatokra; 

 tud megoldani szöveges feladatokat gyakorlati alkalmazásokra; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudo-

mányi és társadalomtudományi problémák megoldásában; 

 Véges sorok összegzése: Számtani és mértani sorozatból előállított szorzatok összegzése, 

teleszkópos összegek; 

 ismeri a sorozatok konvergenciáját: a határérték pontos és szemléletes definícióit; 

 ismeri a konvergens sorozatokkal végezhető műveleteket, a konvergens sorozatok tulaj-

donságait; 

 ismeri a nevezetes határértékeket, a konvergens sorozatokra vonatkozó egyenlőtlensége-

ket, Rendőrelvet; 

 ismeri a végtelen sorok fogalmát, tud példát nem konvergens sorokra, harmonikus sor 

 tud feladatokat megoldani a végtelen mértani sor segítségével: szakaszos végtelen tizedes 

tört átváltása, geometriai példák 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természet-

tudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 
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 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 

 A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal leírható mennyiségek észre-

vétele: összefüggések, képletek hatékony alkalmazása 

Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet, határtérték, 

mértani sor, rekurzív sorozat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszeré-

vel 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének be-

mutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoport-

munkában internetes adatgyűjtés segítségével 

Témakör: Folytonosság, differenciálszámítás 

Javasolt óraszám: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 tud megoldani gyakorlatban előforduló szélsőérték problémákat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a függvény határértkének pontos és szemléletes definícióit; 

 ismeri a függvények véges helyen vett véges; véges helyen vett végtelen; végtelenben vett 

véges; végtelenben vett végtelen határértékét; 

 ismeri a függvények folytonosságára vonatkozó definíciókat;  

 ismeri a differenciálhatósággal kapcsolatos fogalmakat: különbségi hányados függvény, a 

differenciálhányados (derivált), a deriváltfüggvény; 

 ismeri a differenciálható és a folytonos függvények közötti kapcsolatot; 

 ismeri az alapfüggvények deriváltjait: konstans függvény, xn, trigonometrikus függvények, 

exponenciális és logaritmusfüggvény; 
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 ismeri és alkalmazza a differenciálható függvényekkel kapcsolatos műveleteket: függvény 

konstansszorosának deriváltja, összeg-, szorzat-, hányados-, összetett függvény deriváltja; 

 ismeri az inverz függvény deriváltját és a magasabbrendű deriváltakat; 

 ismeri a függvény tulajdonságai és a derivált közötti kapcsolatokat: lokális növekedés, 

fogyás intervallumon monoton függvény, szélsőérték – lokális szélsőérték, abszolút szél-

sőérték, a szükséges és az elégséges feltételek pontos megfogalmazása, alkalmazása; 

 tudja vizsgálni a függvény konvexitását deriválás segítségével: a második derivált és a 

konvexitás kapcsolata  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével; 

 a függvény folytonossága és határértéke fogalmának megalapozása; 

 a differenciálszámítás módszereinek használta a függvények lokális és globális tulajdon-

ságainak vizsgálatára; 

 a sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata; 

 a matematikán kívüli területeken – fizika, közgazdaságtan – is alkalmazások keresése; 

Fogalmak 

Függvényfolytonosság, -határérték. Különbségi hányados függvény, derivált, deriváltfügg-

vény, magasabbrendű derivált, inflexiós pont. Monotonitás, lokális szélsőérték, abszolút szél-

sőérték. Konvex, konkáv függvény. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A 
x

xsin
függvény vizsgálata, az x = 0 helyen vett határértéke. 

 Szemléletes példák folytonos és nem folytonos függvényekre. 

 Geogebrával a függvénygörbét érintő egyenes iránytangensének vizsgálata. 

 Példák keresése nem differenciálható függvényekre. 

 Függvényvizsgálat differenciálszámítás és elemi módszerek összehasonlítása.  

 Gyakorlati jellegű szélsőérték feladatok megoldása: a differenciálszámítás és elemi mód-

szerek összehasonlítása. 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 24 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza; 

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

 ismeri és alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén; 

 meg tudja határozni az egymást kizáró, a független események valószínűségét; 

 ismeri a feltételes valószínűség fogalmát, tudja alkalmazni feladatokban; 

 ismeri a valószínűségi változó fogalmát, s annak jellemző adatait: eloszlás, várható érték, 

szórás; 

 ismeri a nagy számok törvényét: képletek nélkül, szemléletesen; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást 

kizáró eseményekre 

 Kapcsolat az eseményalgebra és a halmaz műveletek között 

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

 Példák ismerete független és nem független eseményekre 

 A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befekteté-

sek kockázata, árfolyamkockázat) 

Fogalmak 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró esemé-

nyek, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés 

nélküli mintavétel, várható érték 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével törté-

nő szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakorisá-

gok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve 

összetett események valószínűségére csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoport-

munkában 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

 Szerencsejátékok elemzése 

12. évfolyam 

Az egyes témakörökre javasolt óraszámokat a táblázat tartalmazza, melyek már tar-

talmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Integrálszámítás 20 

Térgeometria 40 

Halmazok, matematikai logika 16 

Leíró statisztika 14 

Rendszerező összefoglalás 90 

Összes óraszám: 180 

Témakör: Integrálszámítás 

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri az alsó és felső közelítő összegre, az intervallum felosztásának finomítására, a vé-

ges összegekkel való közelítésre vonatkozó eljárást; 
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 ismeri a határozott integrál fogalmát, jelölését: a határozott integrál és a terület - előjeles 

terület kapcsolatát, az integrál közelítő kiszámítását; 

 ismeri az integrálhatóság szükséges és elegendő feltételét, korlátos és monoton függvé-

nyek integrálhatóságát, a határozott integrál tulajdonságait; 

 ismeri az integrálfüggvény, primitív függvény, határozatlan integrál fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a Newton-Leibniz-tételt, tudja meghatározni két függvénygörbe kö-

zötti területet, illetve forgástest térfogatát; 

 ismeri az Improprius integrál fogalmát 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az integrálszámítás módszereivel találkozva a közelítő módszerek ismeretének bővítése. 

Logikai kifejezések megfelelő használata. 

 A függvény alatti terület alkalmazásai a matematika és a fizika több területén. 

 A differenciálszámítás és az integrálszámítás közötti kapcsolat. 

 Áttekintő kép kialakítása a térgeometriáról, a felszín- és térfogatszámítás módszereiről. 

Fogalmak 

Alsó- és felső közelítő összeg, határozott integrál. Primitív függvény, határozatlan integrál. 

Newton-Leibniz-tétel.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Függvény grafikonja alatti terület vizsgálata közelítő összegekkel. 

 Határozott integrál esetén a szemléletes megközelítésre alapozva eljutás a pontos definíci-

óig. 

 Példák tekintése nem integrálható függvényekre. 

 Számítógépes szoftver használata a határozott integrál szemléltetésére. 

 Térfogat képletek levezetése: gömb, csonkagúla és csonkakúp esetén. 

Témakör: Térgeometria 

Javasolt óraszám: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 



155 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabá-

lyokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 

hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri a speciális testek térfogatának bizonyítását: hasáb, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp; 

 ismeri a Cavalieri-elvet, az Euler-féle poliéder-tételt, a szabályos testeket; 

 tudja meghatározni forgatással nyert testek, egymásba írt testek, paralelepipedon felszínét, 

térfogatát; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó téte-

leket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mérték-

egységben 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kap-

csolatban 
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 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgás-

kúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és al-

kalmazása 

Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgás-

test, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, test-

magasság, test hálója 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapí-

tása méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevá-

gó érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének 

becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, 

majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tan-

tárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

Témakör: Halmazok, matematikai logika 

Javasolt óraszám: 16 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

 tud értéktáblázatot készíteni logikai műveletek segítségével; 

 tud logikai műveletek segítségével leírni egyszerűbb kijelentéseket; 

 tud egyszerű állításokat tagadni és megfordítani; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani; 

 ismeri és tudja alkalmazni a különböző bizonyítási módszereket: direkt, indirekt, teljes 

indukció, skatulya-elv. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon ke-

resztül 

 Logikai kifejezések megfelelő használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

logikai műveletek, skatulya-elv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meg-

határozása igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresz-

tül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 14 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összeha-

sonlítására; 

 tudja jellemezni az adatokat: módusz, medián, terjedelem, szórás, átlagos abszolút-eltérés; 

 tudja szemléltetni az adatokat kör, vonal és oszlop diagrammal; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén; 

 ismeri a nevezetes középértékeket és az azok közötti nagyságrendi kapcsolatokat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

Fogalmak 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartili-

sek, terjedelem, szórás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai kö-

rülmények között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 
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 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

 Gyakorlati példák tekintése arra vonatkozóan, hogy mikor melyik mutatóval célszerű jel-

lemezni a számsokaságokat, s melyik diagram típus a legmegfelelőbb a szemléltetéshez 


