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MATEMATIKA 

1-8. ÉVFOLYAM 

 

1. rész: 1-4. évfolyam 

 
Célok és feladatok 
 

A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán, azoknak a kompetenciáknak 

a fejlesztése, melyek segítségével a tanulók fel tudnak készülni a minden napok 

problémáinak a megoldására és az önálló ismeretszerzésre. A gyerekek az adott szituációban 

nemcsak cselekednek, hanem azt sikeresen teszik meg. A tevékenység által történő fejlesztés 

a kompetencia fejlesztés. 

Ennek elérésére életkoruknak megfelelően, tapasztalatokon nyugvó megismerési módszereket 

sajátítanak el. A tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozunk: 

-   alapvető matematikai kompetenciák kialakításával 

-   a gondolkodás fejlesztésével 

-   helyes tanulási szokások kialakításával 

-   az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének fokozásával 

-   a matematika iránti érdeklődés felkeltésével 

-    a pozitív attitűd alapozásával 

-    az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával. 

A matematikai tanulás alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek 

keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, célirányos 

megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, 

értelmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetben való 

alkalmazására. 

A matematika tanulása az első 4 évfolyamon alapozó jellegű. A nevelési – oktatási 

folyamatok sorában a kompetencia fejlesztésnek kiemelt feladatot szánunk. 

Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárának fejlesztése közben, a kisiskolás korosztály 

fejlődési ütemének figyelembevételével történik. 

A fejlesztés főbb területei: 

-tájékozódás térben, időben 

-összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége 

-megfigyelőképesség, emlékezet, képzelet fejlesztése ( mozgásos, tárgyi, fogalmi) 

-válogató, osztályozó és rendszerező képesség 

-adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése 

-lényegkiemelő képesség 

-absztraháló és konkretizáló képesség 

-összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása 

-probléma felismerése. problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb gondolati 

úton 

-tevékenységekhez kötött gondolkodás 

-kreativitás 

-analógiák felismerése, követése 

-algoritmus követése 

-logikai gondolkozás elemi szinten 

tapasztalatok kifejezése különböző módokon( megmutatással, rajzzal, adatok lejegyzésével, 

lejátszással, példák, ellenpéldák gyűjtésével stb.) megfogalmazása saját szókinccsel, 

egyszerűbb esetekben matematikai szaknyelv, ill. jelrendszer alkalmazásával, 
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- a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek ( motiváltság, pontosság, 

rendszeresség, megbízhatóság, részletszámítások és ellenőrzések, önértékelés stb.) 

 A kezdő szakasz alapvető feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a 

problémamentes továbbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében. Az alapozás a 

matematika kiemelt témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. 

Ezért kiemelten kezeljük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz 

tananyaga épül: 

-a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki a tízezres számkörben, 

-segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben, 

-formáljuk a sík-és térbeli valamint időbeli tájékozódó képességét, 

-alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű 

transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet, 

-tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segítjük a problémalátást, 

probléma megoldási képesség fejlődését, 

-valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet 

alapozzuk meg, 

- konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai 

modell kapcsolatáról. 

Alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés történjen, tehát a 

tanulók tempójának megfelelően haladjunk, ne a többre, hanem az alaposabbra helyezzük a 

hangsúlyt. 

A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív kompetenciák 

fejlesztésére szolgál, másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, 

tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel. Az önellenőrzés 

képességének  fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

A matematikai kompetenciák kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai kezdő szakasz 

alapvető feladatának tekintjük. A fejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy a 4. évfolyam 

befejezése után a tanulók a megismerési módszerekben gazdagodva, a matematika és a 

matematikatanulás iránt pozitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges 

ismeretek birtokában folytathassák tanulmányaikat. 

 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása 

Matematikai szemlélet fejlesztése 

 

Az általános iskola első négy évfolyamán a matematikai fogalmak elsajátításának alapozása 

történik. Gyakorlati tevékenységre, konkrét tapasztalatszerzésre épül. A számfogalom és 

műveletfogalom építése, a számolási készség fejlesztése az alapműveletek körében  az 

életkornak megfelelő mélységben, fokozatosan bővülő számkörben folyik. 

 

A mennyiségek közötti kapcsolatok felfedezése, a változások, összefüggések megfigyelése 

tárgyi tevékenység során történik, mely segíti a mennyiségi viszonyokban való tájékozódást. 

A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli kifejezőképességet fejleszthetjük. 

 

A tér és síkgeometriai szemlélet a gyermekek konkrét tárgyi tevékenységével, a valóságot 

bemutató, a legkülönbözőbb technikákkal nyert anyagok, modellek segítségével alakítjuk, 

ezzel elősegítve térben való tájékozódásukat, és a különböző ismerethordozók alkalmazását. 

 ( videó, számítógép) 
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A matematikai logika legegyszerűbb elemeinek ( pl: „ vagy”, „ és”, „ nem” ) használatával 

fejlesztjük az összefüggések belátásának és pontos megfogalmazásának képességét. 

 

A matematika életkornak megfelelő elemi fogalmait ( pl. több, kevesebb, mértékegységek ) a 

mindennapi életben való előfordulásnak megfelelően használjuk. Folyamatosan fejlesztjük a 

modellalkotás képességét, a lényeges és lényegtelennek tűnő dolgok szétválasztását. 

Egyszerű esetekben vizsgáljuk a –„ modell jóságát”. Ezzel megfelelő tapasztalatszerzéshez 

juttatjuk a tanulókat. 

 Felhívjuk a figyelmet a hétköznapi és a matematikai nyelv különbségeire. 

A sokoldalú gondolkodásmód fejlesztése érdekében konkrét tevékenységgel, kísérletezéssel, 

változó helyzetek megfigyeltetésével példákat gyűjtünk a biztos, véletlen, lehetséges 

esetekre. 

 

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus 

gondolkodásban. 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges 

megfogalmazását, modellezését ( kirakás, eljátszás ) alkalmazzuk. Így fejlesztjük tanulóink 

képzeletét.  

A matematikai szövegértő képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett feladat. A 

beszédértésre épül és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik.  A 

szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti 

kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk 

át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak, 

következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután 

következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása. A mérés témakörének 

tanításakor kiemelt szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való 

jártasságban.  

 

Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása. 

 

Az ismeretszerzésben az életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazása, a konkrétból 

való kiindulás, a sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtése vezet el az 

általánosabb összefüggések megfogalmazásáig, elvontabb ismeretek rögzítéséig. Az 

általánosítás az iskolázási szakasz befejezéséhez közeledve, bőséges tapasztalati alapozás 

után következhet. 

A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán keresztül 

történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a megadott vagy 

választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba rendezése, 

bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, adatok gyűjtése, lejegyzése, 

grafikonok készítése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele. 

A matematikai problémák megoldását konkrét tevékenységen való értelmezéssel és 

ugyancsak a konkrét tárgyi tevékenységben való megoldáskereséssel, a matematikai 

modellalkotás aprólékos kidolgozásával, esetenként egy – egy feladat apró lépésekre 

bontásával, elemi algoritmusok alkalmazásával segítjük. 

A helyes tanulási szokások fejlesztése 

 

A matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása a kezdő 

szakasz alapvető feladata. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási képességek 

fejlődését eredményezi, mely a tanulás más területén is hasznosítható. A kognitív képességek 

együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat hozzá: az anyanyelv és 
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a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata, a megértett és 

megtanult fogalmak, eljárások eszközként való használata, megoldási tervek készítése, kellő 

pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások helyességének 

ellenőrzése, indoklások, érvelések, kérdésfelvetések, kételkedések, igazolás keresése, a 

megértés igénye,  tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről, tankönyvek, 

feladatlapok önálló használata. 

Elősegítjük,hogy tudjanak párokban, kis csoportokban együttdolgozni. Egymásra való 

odafigyelés egyéni és közös felelősségvállalás alakuljon ki a tanulók között. 

A matematika tanulás szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett 

számjegy-és jelírás, a rendezett írásbeli munka és értelmes rendezett szóbeli megfogalmazás. 
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1. évfolyam 

 

Évi óraszám: 

166óra 

 

Témakör, terület Éves órakeret (órában) 

 Számtan, algebra 130 

 Sorozatok, függvények 10 

 Geometria, mérés 12 

 Valószínűség, statisztika 6 

 Diagnosztizáló mérés, 8 

 témazáró dolgozatok, felmérő  
 dolgozatok  

 Összesen: 166 

 
 
A gyakorló órák számát az egyes témakörökhöz 
beírt óraszámok tartalmazzák. 
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1. évfolyam 

 

Évi óraszám: 166        Számtan, algebra 

Fejlesztési  

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a 

gondolkodási 

módszerek alapozása 

A továbbhaladás  

feltételei 

 Számfogalom a húszas 

szám- 

körben 

 

A megfigyelőképesség fej- 

lesztése konkrét tevékenység 

útján 

A szám - és műveletfogalom 

tapasztalati úton való 

alakítása a 20-as számkörben 

A darabszám, mérőszám, 

sorszám helyes használata. 

A valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tapasztalatszerzés: 

finommotoros mozgáskoor- 

dinációk: apró tárgyak, ko- 

rongok, pálcikák, rudak 

rakosgatása. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése, 

tudatos célirányos figyelem. 

Elemek tulajdonságok 

megnevezése, felismerése 

Természetes számok 0-20-ig 

A számfogalom építésének 

előkészítése: tárgyak, 

személyek összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, cso- 

portosítása, halmazok 

képzése közös 

tulajdonságok alapján.  

Tárgyak hosszúságának, 

szélességének, tömegének, 

edények űrtartalmának 

összehasonlítása, 

összemérése. 

Darabszám, mérő szám.,sor-

szám. 

Tárgyak meg- és 

leszámlálása egyesével, 

kettesével, számnevek 

sorolása növekvő és 

csökkenő sorrendben. A 

természetes számok 

előállítása mennyiségek 

mérőszámaként, a számok 

megjelenése sorszámként.  

Tárgyak, személyek, dolgok 

érzékelhető tulajdonságainak 

felismerése, válogatás közös 

és eltérő tulajdonság alapján. 

 

 

Számfogalom a 20-as 

számkörben: biztos számlálás, 

mérés 

Matematikai jelek értése.  

Megfigyelés adott 

tulajdonságok szerint. 

Számok tulajdonságai: a 

számok jele: összeg-és 

különbség-alakjaik 

a számok bontott alakja 

számjegyek száma 

páros, páratlan számok 

Számok írása olvasása. 

A számok kéttagú összeg és 

különbségalakjainak 

felsorolása. Páros és páratlan 

számok felismerése. 

 A számok összeg és 

különbség alakjainak 

előállítása kirakással, 

rajzzal, leolvasása 

kirakásról, rajzról. 

 

Tulajdonságok tudatosítása. Számok kapcsolatai: 

nagyságrend, számszomszéd 

Viszonyítások, rendezések, 

számok helyének 

megkeresése 

számegyenesen. 

A számok szomszédjainak 

ismerete. 

Növekvő és csökkenő 

számsorozatok képzése adott 

szabály alapján. 
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 Műveletek értelmezése,  

műveletvégzés 

 

A számok közötti 

összefüggések felismerése: a 

műveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységgel és az ezt 

felidéző szöveg alapján. 

A hozzáadás/összeadás /és 

elvétel/ kivonás értelmezése, 

tevékenységgel, rajzzal és 

szöveges feladattal. 

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége. 

Többtagú összeadások 

Két halmaz egyesítése: 

hozzátevéssel konkrét 

esetekben 

Egy halmaz felbontása: 

elvétellel konkrét esetekben  

Hozzátevés, elvétel 

tevékenységgel, 

megfogalmazása szóban. 

Valamennyi kéttagú összeg 

és különbség ismerete 20-as 

számkörben. 

Szóbeli számolási eljárások 

készségszintű alkalmazása a 

20-as számkörben 

Számok bontása két szám 

összegére 

Hiányos műveletek hiányzó 

számának pótlása. 

 

Képi emlékezet fejlesztése. Képről művelet 

megfogalmazása, művelet 

megjelenítése képpel, 

kirakással. 

Összefüggések a számok 

körében, relációk. 

Állítások igazságtartalmának 

megítélése. Több megoldás 

keresése. 

 

 

Gyakorlottság az összeadás, 

kivonás, bontás, pótlás 

alkalmazásában kirakás 

segítségével, lejegyzés 

számokkal. 

Egyszerű összefüggések 

megfogalmazása szóban és 

írásban, lejegyzése a relációs 

jelek alkalmazásával. 

 Összefüggések szöveges 

feladatokban 

 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása 

matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges 

megfogalmazásával. 

 

Tevékenységről, képről 

szöveges feladat alkotása. 

Szöveges feladat 

megjelenítése tárgyi 

tevékenységgel, rajzzal. 

Szövegről számfeladat 

alkotása. Számfeladatról 

szöveg alkotása. 

Műveletek értelmezése 

szöveg alapján. 

Matematikai szöveg alkotása 

adott számfeladatokhoz. 

Egyszerű szöveges feladat 

értelmezése tevékenységgel, 

modell választása. 

Szövegösszefüggés 

lejegyzése számokkal, 

művelettel. 
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Sorozatok függvények 

 

 

 

Fejlesztési  

feladatok ,  

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek alapozása 

A továbbhaladás  

feltételei 

 Sorozatok  

Összefüggéseket felismerő és 

rendező képesség fejlesztése 

a változások, periodikusság, 

ritmus, növekedés, csökkenés 

megfigyelésével. 

A változások felismerése, 

lejátszása saját testi 

mozgással, értelmezése 

tárgyi tevékenységek alapján, 

kifejezése számokkal. 

Tárgysorozatok képzése, 

mennyiségi tulajdonságok, 

választott tulajdonság szerinti 

periodikusság. 

Sorozatok folytatása 

megadott, választott, 

felismert szabály alapján. 

Számsorozat képzés növekvő 

csökkenő sorrendben, 

leolvasás számegyenesről. 

A változások megfigyelése, 

felismert szabályok követése, 

periodikus ismétlődések, 

ritmus értelmezése 

mozgással, hanggal, szóval, 

számmal. 

Egyszerű sorozat képzése, 

kirakássál, rajzzal. 

 

 

Növekvő és csökkenő 

sorozatok felismerése, 

képzése adott szabály 

alapján. 

 Függvények  

Több szabály keresése 

megadott elemű 

sorozatokhoz. 

Egyszerű 

függvénykapcsolatban lévő 

elemek ( tárgyak, személyek, 

hangok, szavak, számok) 

összekeresése, párosítása 

Számok mennyiségek közötti 

kapcsolatok jelölése nyíllal. 

Számok táblázatba 

rendezése. 

Grafikonok, szabályjátékok       

gépjátékok 

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

 

Egyszerű 

függvénykapcsolathoz 

összetartozó elem párok 

keresése. 
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Geometria, mérés 
 

Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a 

gondolkodási 

módszerek alapozása 

A továbbhaladás  

feltételei 

 Geometria  

A tér és síkbeli tájékozódó 

képesség alapozása 

érzékszervi megfigyelések 

segítségével, kifejezése 

megmutatással, szóban, ilyen 

tartalmú közlések megértése, 

követése. 

Testek, alakzatok érzékelhető 

tulajdonságainak felismerése, 

azonosságok és 

különbözőségek kifejezése 

megmutatással, válogatással, 

sorba rendezéssel, szavakkal. 

Testek építése modell 

alapján. Síkidomok 

előállítása tevékenységgel. 

Sík – és térbeli alakzatok 

szétválogatása tulajdonságok 

alapján. Alakzatok néhány 

megfigyelt tulajdonsága. 

Játékos tapasztalatszerzés 

síktükörrel. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások. 

Geometriai tulajdonságok 

felismerése, viszonyítások, 

összehasonlítások. 

Térbeli és síkbeli alakzatok 

azonosítása és 

megkülönböztetése néhány 

megfigyelt geometriai 

tulajdonság alapján. 

 

 

 

 

Helymeghatározás a tanult 

kifejezések alkalmazásával 

 ( pl. alatt, fölött, mellett) 

 

 Mérés  

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati tapasztalatszerzés 

alapján. 

Megkülönböztető képesség 

alakítása, mennyiségek 

tevékenységgel történő 

rendezése útján. 

Összehasonlítások, 

összemérések gyakorlatban: 

magasabb, rövidebb. 

Mérési eljárások: kirakás, 

egyensúlyozás. 

Mérőeszközök 

Mérés alkalmilag választott 

egységekkel. 

Különböző mennyiségek 

mérése különböző 

mértékegységekkel. 

Összehasonlítás, mérés 

gyakorlati tevékenységgel, az 

eredmény megfogalmazása a 

tanult kifejezésekkel. 

 Mértékegységek: m, kg, l A m, kg, l egységek 

használata szám és szöveges 

feladatokban. 

Időtartam mérések 

egyenletes mozgással. A 

múlt, jelen, jövő megértése  

( előtte, utána, stb. ) 

Az idő: hét, nap, óra. A hét, nap, óra időtartamok 

helyes alkalmazása. 

Mennyiségek fogalmának 

alapozása 

Kapcsolatok felismerése: 

mennyiségek 

mértékegységek és 

mérőszámok között. 

Mérési tapasztalatok 

megfogalmazása. 
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Valószínűség, statisztika 

Fejlesztési 

feladatok,  

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

A matematikai 

tevékenységek iránti 

érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok 

segítségével. A megfigyelő 

és rendszerező képesség 

fejlesztése valószínűségi 

játékokkal. Változó 

helyzetek megfigyelése. 

 

 

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során. 

„ biztos, lehetséges, lehet, de 

nem biztos, lehetetlen” 

érzékelése találgatással, 

próbálgatással. 

Adatok gyűjtése, ábrázolás 

oszlopdiagram építésével  

( tárgyi tevékenység 

formájában.) 

Sejtések megfogalmazása, 

tapasztalatok összevetése 

sejtésekkel, megállapítások. 

 

 
 

 

 

Az 1. évfolyamon félévkor és év végén szövegesen értékeljük a tanulókat. 

A szöveges értékelést az alábbi mondatok segítségével végezzük: 

Matematika tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. 

Matematika tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. 

Matematika tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Matematika tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 
 

A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen végez. 

Órákon aktív, figyelmes. 

A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat többnyire elvégzi. 

Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan dolgozik. 

Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig. 

A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt. 

Nem ismeri fel a tanult számokat. 

Számfogalma biztos 0-20-ig. 

Számfogalma bizonytalan 0-20-ig. 

Számokat képes önállóan növekvő és csökkenő sorrendbe rendezni. 

Számokat segítséggel tud növekvő és csökkenő sorrendbe rendezni. 

Képről helyesen alkot számfeladatot. 

Képről nem tud feladatokat leírni. 

Önállóan képes összeadni és kivonni 20-as számkörben. 

Segítséggel képes összeadni és kivonni 20-as számkörben. 

Jól tájékozódik a számegyenesen, önállóan, hibátlanul dolgozik. 

Többnyire jól tájékozódik a számegyenesen. 

Számegyenesen való tájékozódása pontatlan. 

Sorszámokat önállóan megállapítja, és helyesen leírja. 

Sorszámokat megállapítja, de nem tudja leírni. 

Páros és páratlan számokat biztosan ismeri 20-as számkörben. 

Páros és páratlan számokat bizonytalanul ismer fel 20-as számkörben. 

Számszomszédokat felismeri és megnevezi. 



 306 

Számszomszédokat nem ismeri fel. 

Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja. 

Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, de hibával oldja meg. 

Az egyszerűbb nyitott mondatokat sem érti meg. 

Algoritmus szerint képes szöveges feladat megoldására. 

Szöveges feladatokat segítséggel képes megoldani. 

Szöveges feladatot nem képes megoldani. 

Felismeri és megnevezi a síkidomokat. 

Felismeri, de megnevezni nem tudja a síkidomokat. 

Még nem ismeri fel az alábbi síkidomokat: 

Munkatempója gyors. 

Jó tempóban dolgozik. 

Munkatempója kapkodó. 

Munkatempója lassú. 

Önellenőrzése pontos. 

Önellenőrzése pontatlan. 

Logikai gondolkodása kiváló. 

Munkája alapján megdicsérem. 

Füzetének külalakja szép tetszetős. 

Füzetében egyre rendezettebben dolgozik. 

Füzetének külalakja hanyag. 
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2. évfolyam 

 
Évi óraszám: 166  

 

 
 Témakör, terület Éves órakeret (órában) 

 Számtan, algebra 105 

 Sorozatok, függvények 13 

 Geometria, mérés 40 

 Diagnosztizáló mérés, 8 

 témazáró dolgozatok, felmérő  

 dolgozatok  

 Összesen: 166 

 
A gyakorló órák számát az egyes témakörökhöz 
beírt óraszámok tartalmazzák. 
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Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 

Tananyagok és a 

gondolkodási módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

Tapasztalatszerzés: 

Statikus helyzetek, képek 

tárgyak megfigyelése. 

Műveletek értelmezése, 

műveletvégzés 

 

A tevékenység 

megfogalmazása. 

Az összeadás és a szorzás 

kapcsolatának megértése. 

Értelmezés rajzról, jelekről. 

Összefüggések felismerése.  

Emlékezetfejlesztés. 

Analógiás gondolkodás. 

Szóbeli számolási képesség 

fejlesztése. 

Kételkedés, ellenőrzés, igazolás 

megmutatással. 

Indoklások megfogalmazása. 

Szóbeli beszámolás a 

megfigyelésekről.  

Megfigyelések a szorzó- és 

bennfoglaló tábla esetei 

körében. 

Műveletfogalom építése 

tevékenységgel: kirakások, 

darabszám, mérőszám 

megállapítása. 

Összeadás, kivonás 

értelmezésének kiterjesztése a 

kétszázas számkörre. 

Szorzás bevezetése az egyenlő 

tagok összeadásával, számlálás 

kettesével, ötösével, tízesével. 

Szorzás, osztás, bennfoglalás 

értelmezése a kétszázas 

számkörben. 

Részekre osztás, bennfoglalás 

kirakással, jelölés bevezetése 

(részekre osztás 15/5, 

bennfoglalás 15:3). 

Maradékos osztás kirakással, 

maradék jelölése. 

Alapműveletek (összeadás, 

kivonása, szorzás, részekre 

osztás bennfoglalás, maradékos 

osztás) értelmezése kirakással. 

Műveletek megoldása szóban. 

 

 

A kisegyszeregy biztonságos 

ismerete. 

A számok közötti kapcsolatok 

műveletekkel történő 

megjelenítése. 

Algoritmusok segítségével 

történő számolás. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése. 

Műveleti tulajdonságok. 

Összeadás: a tagok 

felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, 

összefüggése, a tagok növelése, 

csökkenése és az eredmény 

változása között.  

Szorzás: a tényezők 

felcserélhetősége. 

Tagok felcserélhetőségének 

ismerete. 

Fordított műveletek 

alkalmazása. 

Pontos munkavégzés. 

Matematikai szaknyelv 

alkalmazása. 

Műveletek sorrendje. 

A tényezők 

felcserélhetőségének 

értelmezése, leolvasása tárgyi 

tevékenységről.  

Az összeadás, kivonás 

kapcsolatai: pótlás, hiányos 

kivonás, összeg, különbség 

elvétele, a zárójel használatának 

bevezetése. 

Szorzás és osztás kapcsolata. 

Összeg és különbség szorzás, 

zárójel használata. 

Három- és többtagú összegek 

kiszámítása. 

Kéttényezős szorzatok 

kiszámítása a kisegyszeregyen 

kívüli esetekben is. 

A művelek közötti kapcsolatok 

felismerése. 

A kapcsolatok kifejezése 

szóban. 
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Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 

Tananyagok és a 

gondolkodási módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Összefüggések, kapcsolatok  

Megfigyelés. 

Önállóság a mennyiség közötti 

kapcsolatok felismerésében. 

Tevékenységek kifejezése 

szóban. 

Igaz, hamis állítások 

megfogalmazása, az igazság 

megítélése. 

Megfigyelt mennyiségek 

alakzatok jellemzése 

állításokkal. 

Nyitott mondat kiegészítése, 

igazsághalmazának keresése kis 

véges alaphalmazon, 

egyszerűbb esetekben 

megoldása. 

Nyitott mondatok két vagy több 

változóval. 

Állítások megfogalmazása 

tevékenységről, rajzról. 

Állítások igazságának 

megítélése. 

Nyitott mondat kiegészítése 

igazzá tevése. 

Nyitott mondat készítése 

ábráról. 

Problémamegoldó képesség, 

kreativitás. 

Egyszerű szöveges feladatok 

ábrázolása, megoldása.  

A szöveges feladatok megoldási 

lépéseinek kialakítása és 

alkalmazása. 

Képzelet fejlesztése. 

Emlékezet fejlesztése. 

Összefüggések, kapcsolatok 

megállapítása rajzról, lejegyzés 

számokkal, alaphalmaz, 

részhalmaz, kiegészítő halmaz 

szerepe a nyitott mondat 

megoldásában.  

Nyitott mondatokat igazzá, 

hamissá tevő elemek keresése 

próbálgatással. 

Nyitott mondat felírása ábra 

alapján. 

Egyenes és fordított 

szövegezésű egyszerű és 

összetett szöveges feladatok 

megoldása.  

Képről szöveges feladat 

megfogalmazása. 

Nyitott mondatról, műveletekről 

szöveg készítése. 

A szöveges feladatok 

megjelenítése, értelmezése, 

leírása számokkal.  

Becslés, megoldás, válaszadás 

szóban és írásban. 

A megoldás lépéseinek 

visszaidézése. 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldása: 

 

- Lejegyzés (ábrázolás) 

- Műveletek kijelölése 

- Számolás 

- Ellenőrzés 

- Válasz megfogalmazása 
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Sorozatok, függvények 
 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 

Tananyagok és a 

gondolkodási módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

Összefüggések, szabályosságok 

felismerése. 

Szabályok megfogalmazása a 

sorozat elemei közti 

különbségek megállapításával. 

Periodikusság megfigyelése. 

A valóság és a matematika 

kölcsönös kapcsolatának 

bejárása. 

Kreatív gondolkodás. 

Többféle szabály keresése adott 

elemű sorozatokhoz. 

Adott modellhez példa, 

probléma megfogalmazása. 

Oksági kapcsolatok keresése. 

Tárgy-, rajz- és jelsorozatok 

kiegészítése, folytatása adott 

vagy felismert összefüggés 

szerint. 

Sorozatok felismertetése, 

követése. 

A kapcsolatok szavakkal való 

kifejezése.  

A kapcsolatok kifejezése 

különbségsorozattal, hányados 

sorozattal. 

Sorozat elemeinek 

megfigyelése, megállapítások 

(növekedés, csökkenés, 

periodikusság) 

Sorozat szabályának 

megfogalmazása szóban. 

Egyszerű tapasztalati 

függvények. 

Összefüggések keresése az 

adatok között. Számpárok, 

számhármasok között 

kapcsolatok megállapítása. 

„Gépjátékok” – összetartozó 

elempárok táblázatban 

rendezése, összefüggések 

lejegyzése. 

Függvénytáblázat kiegészítése, 

készítése, leolvasása. 

Adott szabályú sorozat 

folytatása. 

Sorozatok képzése. 
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Geometria, mérés 
 

 

 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 

Tananyagok és a 

gondolkodási módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Síkidomok, testek, 

transzformációk 

 

Megfigyelés. 

Tulajdonságok felismerése. 

Összehasonítás 

Formafelismerés, azonosítás 

megkülönböztetés. 

Alkotóképesség 

Együttműködő készség 

fejlesztése. 

Testek válogatása, osztályozása, 

megadott szempontok szerint. 

 

Építések kockából, színes 

rudakból, geometriai 

tulajdonságok érzékelése az 

alkotások során. 

Testek másolása modellről. 

Építések testekből. 

Építés különféle helyzetben, 

tükörkép építése. 

Testek létrehozása másolással 

megadott egyszerű feltétel 

szerint. 

Élek, csúcsok, lapok 

felismerése, számbavétele a 

kocka és a téglatest esetében. 

Tudatos eszközhasználat. 

Pontosság. 

Sík- és térbeli tájékozódás. 

Síkidomok másolása, előállítása 

egy-két feltétel szerint: kirakás, 

befedés, másolás átlátszó 

papírral. 

Vonalzó, sablon használata. 

Síkidomok létrehozása 

másolással, adott egyszerű 

feltétel szerint. 

Csoportosítás, válogatás 

tulajdonságok szerint. 

Tulajdonságok megnevezése. 

A megfigyelések 

megfogalmazása, kifejezése 

válogatással. 

A célirányos akaratlagos 

figyelem fejlesztése. 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 

alakzatokról, a megfigyelések 

megfogalmazása az 

egybevágóság fogalmának 

alapozására. 

Sokszögek néhány 

tulajdonsága. 

Téglalap, négyzet, kocka, 

téglatest előállítása. 

Kerület mérése tevékenységgel. 

Egyszerű tükrözés 

megfigyelése, tükörkép, 

előállítása adott tengelyre. 
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Mérés 

 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 

Tananyagok és a 

gondolkodási módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Mérhető tulajdonságok, 

mérés 

 

Megfelelő pontosság elérése a 

pontatlanság kifejezése. 

Helyes eszközhasználat. 

Összefüggések felismerésének 

képessége. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom, 

idő összehasonlító mérése. 

Mérése alkalmilag választott és 

szabványegységekkel (m, dm, 

cm, kg, dkg, 1, dl, óra, perc, 

nap, hét, hónap, év). 

Gyakorlati mérések az egység 

többszöröseivel. 

Gyakorlati mérések a tanult 

egységekkel. 

A tanult 

szabványmértékegységek 

ismerete, használata. 

 

 

 

 

Valószínűség, statisztika 
 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 

Tananyagok és a 

gondolkodási módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

A valószínűségi szemlélet 

alapozása. 

A szóbeli kifejezőképesség 

fejlesztése. 

Ábrázolási képesség. 

Szokások kialakítása az adatok 

lejegyzésére. 

Kombinatorikus képességek 

fejlesztése, tapasztalatok 

megfogalmazása, összegzés. 

Adatok gyűjtése (megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

számlált adatok, árjegyzések 

készítése). 

Adatok ábrázolása táblázat, 

grafikon, oszlopdiagram 

segítségével. 

A „biztos, nem biztos, 

valószínű, lehetséges” fogalmak 

alapozása tevékenységgel. 

Játékok, próbálgatások a 

fogalmak tisztázására. 

Példák gyűjtése a véletlen, 

lehetséges előfordulására. 

Adatokról megállapítások 

leolvasása.  

Az elképzelés és a valóság 

összevetése a gyakorlatban. 
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Második osztályban félévkor szöveges értékelést az alábbi mondatok segítségével 

végezzük: 

 

Matematika tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. 

Matematika tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. 

Matematika tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Matematika tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

Matematika tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt, dicséretben 

részesül. 

A matematikai feladatok megoldásával szívesen foglalkozik. A kétszázas számkörben 

számfogalma kialakult. Az egyjegyű és kétjegyű számokat is helyesen olvassa, írja, 

csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és meg tudja nevezni a 

számok tulajdonságait. Biztosan ismeri a páros, páratlan számokat kétszázas számkörben. 

A kétszázas számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen olvassa, írja az 

egy- és kétjegyű számokat. 

A számlálásban, összehasonlításban, a számok sorba rendezésében téveszt. 

Nem mindig találja meg a számok helyét a számegyenesen, a számok tulajdonságainak 

megnevezésében és a számszomszédok, páros és páratlan számok felismerésében 

bizonytalan. 

A kétszázas számkörben a számfogalma még nem alakult ki. A számok írásában gyakran 

téveszt. A számlálásban néha hibázik. 

A számok összehasonlításában, növekvő és csökkenő sorba rendezésében gyakran előfordul 

tévesztés. Helyüket a számegyenesen nem mindig találja meg. 

A számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok, páros és páratlan számok 

felismerésében bizonytalan. 

Matematikai feladatok iránt ritkán mutat érdeklődést. Figyelme gyakran elkalandozik. Önálló 

munkái sajnos sok esetben hibásak. 

A matematikai feladatokat nem szívesen végzi. Órai aktivitása változó, gyakran elkalandozik, 

nem figyel. Önálló munkái hiányosak, hibásak. Matematikából sok gyakorlásra, fejlesztésre 

van szüksége. 

 

Képes a különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására, sorba rendezésére. 

Helyesen ismeri fel és fejezi ki a mennyiségek közötti viszonyokat. A megismert 

mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket jól használja. Mértékváltásai hibátlanok. 

Kis segítséggel képes különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására, sorba 

rendezésére. A mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket ismeri, de használatukban 

bizonytalan. 

Mértékváltásai nem mindig hibátlanok. Mennyiségek meg-és kimérésében járatlan. A 

megismert mérőeszközöket pontatlanul használja, nem igazodik el kellő biztonsággal a 

mértékegységek között. 

A méréshez kapcsolódó összehasonlításban, sorba rendezésében folyamatos segítséget 

igényel. 

Önállóan végzett mértékváltásai gyakran hibásak. Ebben a tevékenységben fejlesztésre 

szorul, sok mérési tapasztalatra van szüksége. 

A mértékváltást önállóan nem tudja elvégezni. 
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Az összeadás és a kivonás műveletét hibátlanul végzi el. A tanult szorzó-és bennfoglaló 

táblákat pontosan ismeri, alkalmazza. 

Fejszámolása gyors és pontos. 

Az összetett számfeladatokat hibátlanul oldja meg. 

Kevés hibával végzi az összeadást és a kivonást. 

Szorzó-és bennfoglaló táblákat már jól tudja, néha azonban eltéveszti. 

Fejszámolása átlagos tempójú, ritkán téveszt. 

Az összetett számfeladatok megoldásában néha hibázik. 

Az összeadást és a kivonást sok hibával végzi. 

A szorzó-és bennfoglaló táblákat még sokat kell gyakorolnia. 

Fejszámolásban lassú, gyakran pontatlan. 

Az összetett számfeladatok megoldásában segítségre van szüksége. 

A négy alapműveletet nem tudja elvégezni, külön fejlesztésre szorul. 

A szöveges feladatok megoldásában követi a tanult megoldási sorrendet, a feladatot helyesen 

értelmezi, önállóan lejegyzi. 

Általában képes a szöveges feladatok megértésére és az adatok lejegyzésére. A megoldás 

tervét kirakással, rajzzal értelmezi, kis segítséggel a szükséges műveletet lejegyzi és elvégzi. 

Tanítói segítséggel tudja a szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, valamint 

kiszámítani. Szöveges feladatok önálló megoldására nem képes. 

Felismeri és megnevezi a síkidomokat. 

Még nem ismeri fel az alábbi síkidomokat: 

Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket, jártas az alakzatok tükrösségének és 

egyéb megismert tulajdonságainak megállapításában, egyszerű megfigyelések 

megfogalmazásában. 

Megfigyelései nem mindig pontosak, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, 

rendezésében, összehasonlításában néha téveszt. 

Megfigyelései nem mindig pontosak, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, 

rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt. 

A tanult alakzatok megnevezésében bizonytalan, a tükrösség és egyéb tulajdonságok 

megállapítására önállóan még nem képes. 

Munkatempója: jó tempóban dolgozik. 

Munkatempója: változó, kapkodó. 

Munkatempója: lassú. 

Munkatempója: nagyon lassú. 

Önellenőrzése: pontos. 

Önellenőrzése: általában pontos. 

Önellenőrzése: pontatlan. 

Logikai gondolkodása: kiváló. 

Logikai gondolkodása: jó. 

Logikai gondolkodása: megfelelő. 

Logikai gondolkodása: gyenge. 

Füzete tiszta, rendes, áttekinthető. 

Füzetében egyre rendezettebben dolgozik. 

Füzete rendezetlen. 
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3. évfolyam 

 
Évi óraszám : 129 + 37 óra 

 

 Témakör, terület Éves órakeret (órában) 

 Számtan, algebra           93+29 

 Geometria, mérés           24+ 6 

 Valószínűség, statisztika             4+ 2 

 Diagnosztizáló mérés,             8 

 témazáró dolgozatok, felmérő  

 dolgozatok  

 Összesen:         129+37 

 

 

 

A gyakorló órák számát az egyes témakörökhöz 
beírt óraszámok tartalmazzák. 
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3. évfolyam 

Évi óraszám: 166 óra 

Számtan, algebra 
 

 

Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek alapozása 

A továbbhaladás  

feltételei 

 Számfogalom 2000-es 

számkörben 

 

Számfogalom bővítése. 

Elemek válogatása, 

osztályozása, rendezése. 

A „ mindegyik,” „van 

olyan,” „egyik sem”, „ nem 

mind” kifejezések használata 

konkrét tevékenység 

kíséretében. A valóság és a 

matematika elemi 

kapcsolatainak 

továbbépítése. Összességek 

alkotása adott feltétel szerint: 

halmazalkotás, definiáló 

tulajdonság megalkotása. 

Kreativitás fejlesztése. 

Számok helye, közelítő helye 

a számegyenesen, nagysága, 

számok szomszédai. 

 

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 2-vel, 3-mal, 4-

gyel, 5-tel, …. 

Számok képzése, számjegyek 

alaki, helyi, valódi értéke. 

 

Római számok leolvasása, 

írása  I,V, X, D, C jelekkel. 

Számok kapcsolatai: osztója, 

többszörösei. 

 

A negatív számok és a tört 

számok fogalmának 

előkészítése tárgyi 

tevékenységgel. 

 

Halmazok tulajdonságainak 

felismerése, részhalmaz 

jellemzése. 

Biztos számfogalom 2000-

res számkörben. 

Számok írása, olvasása 2000-

ig 

Számok nagyságrendjének és 

helyi értékének biztos 

ismerete. 

Számok képzése, helyi érték 

szerinti bontása. 
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Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a 

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Műveletek értelmezése, 

műveletvégzés 

 

A műveleti eljárások 

kiterjesztése az írásbeli 

műveletek körére. 

Becslés értelmezése és 

gyakorlati alkalmazása. 

Az elsajátított számolási 

készségek analógiájára 

szóbeli  műveletek a 

magasabb számkörben. 

 

Műveletek értelmezése 

tevékenységgel, rajzzal, 

elvontabb ábrákkal. 

 

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése, a „ köze-

lítő érték” fogalmának 

bevezetése, számok körében. 

Műveletek leolvasása 

ábráról, megjelenítése 

tevékenységgel. 

A rugalmas gondolkodás 

fejlesztése többféle megoldás 

keresésével. 

Alkotó képzelet fejlesztése, 

megoldás után a képzelt és 

tényleges megoldás 

összevetése. 

Önismeret, önértékelés 

fejlesztése: pontosság, 

monotónia tűrés, kitartás a 

munkában, önfegyelem 

Műveleti tulajdonságok: 

tagok, tényezők 

felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg, 

különbség, szorzat, hányados 

változásai. 

 

Műveleti sorrend. 

 

Műveletek közötti 

kapcsolatok: összeadás és 

kivonás, szorzás és osztás, 

összeg, különbség szorzása. 

Számolási eljárások: szóban: 

összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás tízzel százzal, 

Összeadás és kivonás írásbeli 

művelettel, írásbeli szorzás 

egyjegyűvel. 

Összefüggések 

felismertetése, kapcsolatok 

leolvasása ábráról, 

rendezések, becslések. 

 

 

 

Az alapműveletek 

eljárásainak alkalmazása 

szóban és írásban. 
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Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Összefüggések, kapcsolatok  

A logikai gondolkodás 

fejlesztése az igaz és hamis 

állítások megítélésével. 

Megoldási algoritmusok 

megismerése, alkotása, 

alkalmazása. 

A kreativitás fejlesztése 

többféle megoldás 

keresésével. 

 

Állítások igazságának 

eldöntése. 

Nyitott mondat 

igazsághalmazának 

megkeresése próbálgatással, 

véges alaphalmazokon. 

Nyitott mondatok lejegyzése, 

megoldása. 

 

 

 

Egyszerű nyitott mondat 

kiegészítése igazzá, hamissá. 

Nyitott mondat 

igazsághalmazának 

megkeresése kis véges 

alaphalmazon 

behelyettesítéssel. 

Szövegek megjelenítése 

tevékenységgel, ábrázolással. 

A becslés képességének 

fejlesztése. Matematikai 

szövegértő és szóbeli 

kifejező képesség fejlesztése. 

Emlékezet fejlesztése: 

szöveges feladat lényegileg 

pontos felidézése, figyelem 

tartósságának növelése . 

Differenciálás az egyéni 

képességek figyelembe 

vételével. Együttműködés 

társakkal, szervezés, tervezés 

fontossága.  

Szöveges feladatok 

értelmezése, megoldása 

modell segítségével. 

Szöveges feladatról nyitott 

mondat készítése, többféle 

megoldási mód keresése. 

Matematikai modell ( 

sorozatok, táblázatok, rajzok, 

nyíldiagramok, grafikonok) 

használata a szöveges 

feladatok megoldásához. 

Szöveges feladatok 

értelmezése, adatainak 

lejegyzése, megoldási terv 

készítése. 

Szöveges feladat megoldása 

közvetlenül az értelmezésre 

szolgáló tevékenységgel, 

ábrákkal és matematikai 

modellel. 

A számítások helyességének 

ellenőrzése és az eredmény 

értelmezése. 
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Sorozatok, függvények 

 

 

 

 

Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

 

A továbbhaladás 

feltételei 

A döntési képesség 

formálása. Néhány elemével 

elkezdett sorozathoz többféle 

szabály alkotása. A 

kapcsolatokat kifejező 

tevékenységek, ábrák 

megismerése. A becslő, 

felismerő és alkotóképesség 

fejlesztése 

problémafelvetésekkel. 

Rendezést segítő 

algoritmusok megismerése. 

Adott szabályú sorozat 

folytatása, sorozat 

szabályának felismerése, 

megfogalmazás szavakkal. 

 

Összefüggések felismerése a 

sorozat elemei között. 

Tapasztalati adatok 

táblázatba való lejegyzése. 

Adatok táblázatba rendezése. 

Grafikonok. 

 

Hozzárendelések, 

leképezések, megkezdett 

párosítások folytatása. 

 

Egyszerű sorozatok 

szabályának megállapítása. 

Egyszerű sorozat folytatása. 

Kapcsolatok keresése 

táblázatok adatai között. 
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Geometria, mérés 

 

 

Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Testek, síkidomok, 

transzformációk 

 

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. 

Térlátás fejlesztése az 

alakzatok különféle 

előállításával Képzelet 

fejlesztése: testek építése 

különböző nézeteikből. 

 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Testek másolása modellről. 

Testek szétválogatása egy és 

két tulajdonság szerint. 

Testek építése modellről. 

Az érzékelés pontosságának 

fejlesztése. 

Tárgyak tulajdonságainak 

kiemelése ( összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés) 

Közös munka vállalása: 

egymásra való odafigyelés, 

egyéni felelősség és közös 

felelősségvállalás. 

Síkidomok előállítása 

szabadon, másolással és egy- 

két feltétel megkötésével.. 

Kirakás, papírhajtogatás, 

nyírás, vonalzó és körző 

használata. 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

előállítása tevékenységgel: 

kirakás, nyírás, hajtogatás, 

szöges táblán körülkerítés. 

Tájékozódás, vonalon, 

síkban, térben. 

Síkidomok előállítása 

tevékenységgel. 

 A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: oldalak, 

csúcsok, száma, mérete- 

összehasonlítás. 

Transzformációk, nagyítás, 

kicsinyítés, tükrözések, 

eltolás. 

Téglalap, négyzet 

tulajdonságainak felsorolása 

modell segítségével. 
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Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a 

gondolkodási 

módszerek alapozása 

A továbbhaladás  

feltételei 

 Mérhető tulajdonságok, 

mérés 

 

Tapasztalatgyűjtés. 

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, különbségek 

észrevétele. 

A terület, térfogat, szög 

fogalmának alapozása 

konkrét tevékenységgel, 

tapasztalatgyűjtéssel. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. 

A matematika és a valóság 

kapcsolatának építése. 

Tájékozódás a világ 

mennyiségi viszonyain belül. 

Mérés alkalmi egységekkel a 

már megismert mennyiségek 

körében. 

Kerületmérés körülkerítéssel, 

területmérés lefedéssel. 

Szög és térfogatmérése 

alkalmi egységekkel, 

gyakorlatban. 

Mérés szabvány 

egységekkel: m, dm, cm, 

mm, l, dl, cl, ml, g, dkg, kg, 

km, hl, t. Az idő mérése ( 

óra, perc, másodperc) 

Egység, mennyiség és 

mérőszám kapcsolata. 

Mérés az egységek 

többszöröseivel. 

Mérés alkalmi és szabvány 

egységekkel. 

A gyakorlatban végrehajtott 

mérések alapján a 

mértékegységek és a 

mérőszám kapcsolatának 

megállapítása. 

Oksági kapcsolatok keresése. Át és beváltások konkrétan 

végrehajtott mérések 

esetében. 

A mértékegységek használata 

és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

Érzékszervi megfigyelés 

alapján összehasonlítások 

végzése a valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Kapcsolatok keresése 

különböző mennyiségek 

között. 

Át és beváltások a tanult 

mértékegységekkel 

gyakorlati mérésekhez 

kapcsolódva. 

A tanult szabvány 

mértékegységek gyakorlati 

alkalmazása. 
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Valószínűség, statisztika 

 

Fejlesztési  

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

A matematika és a valóság 

kapcsolatának folyamatos 

figyelemmel kísérése. 

Kifejezőképesség fejlesztése 

a sejtések 

megfogalmazásával. 

Logikus gondolkodás 

fejlesztése. Saját 

részképességek, gondolati 

tevékenységek felismerése, 

tudatosítása. 

Adatok megfigyelése, 

gyűjtése, rögzítése. 

Adatok rendezése, 

ábrázolása, elemzése. 

Két adat számtani közepének 

értelmezése. 

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése. 

A biztos és a véletlen 

megkülönböztetése. 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek kíséretében. 

A biztos és a véletlen 

megkülönböztetése konkrét 

tapasztalatszerzés útján. 
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4. évfolyam 
 

 

Évi óraszám: 111+37 óra 
 
 

 

 

          Témakör, terület         Éves órakeret ( órában ) 

        Számtan, algebra                     65 +25 

        Sorozatok, függvények                     11 + 3 

        Geometria, mérés                     23 + 7 

Valószínűség, statisztika                       4 + 2 

 Diagnosztizáló mérés, témazáró  

            dolgozatok, 

           felmérő dolgozatok 

                      8 

              Összesen:                   111 +37 
 

 

  

A gyakorló órák számát az egyes témakörökhöz beírt 

óraszámok tartalmazzák. 
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4. évfolyam 

Évi óraszám: 148 óra 
 

 

Számtan, algebra 

 

Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a 

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Számfogalom 20 000-es 

számkörben 

 

A valóság és a matematika 

elemi kapcsolatának 

továbbépítése. 

Matematikai ismeretek 

tovább bővítése. 

- számfogalom bővítése 

   20 000-ig 

- kapcsolatok keresése 

változó mennyiségek között. 

Számok írása, olvasása    

20 000-ig. Római számírás 

Számjegyek bontása, képzése 

a számjegyek alaki-, helyi-, 

valódi értékének értelmezése. 

Biztos számfogalom tízezres 

számkörben. 

Számok helyi érték szerinti 

írása, olvasása. 

Számok képzése, bontása.  

 A számok nagysága, közelítő 

számok, kerekített értékek a 

halmazok, mennyiségek 

közvetítésével, számegyenes 

használatával, a 

számrendszeres alak tudatos 

értelmezésével. 

Számok nagyságának és a 

számjegyek különféle 

értékének biztos ismerete. 

Célirányos, tudatos figyelem 

fejlesztése. 

A számok tulajdonságai, 

kapcsolatai, szomszédai, 

összeg-, különbség-, szorzat-, 

hányados-, és összetett 

alakjai. 

Törtszámok előállítása tárgyi 

tevékenységgel: értelmezése 

különféle mennyiségek 

mérőszámaként. 

A negatív szám fogalmának 

tapasztalati úton való 

előkészítése. 

 

A tízes, százas, ezres 

számszomszédok 

meghatározása. 
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Fejlesztési  

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

Biztonság a szóbeli 

műveletek végzésében kerek 

számok körében. 

A műveletfogalom 

kiterjesztése az írásbeli 

műveletek körére. 

Műveletek értelmezése, 

műveletvégzés 

 

A becslés és kerekítés önálló 

alkalmazása. 

Szóbeli műveletvégzés a 

tanult számolási eljárásokkal. 

 

A műveletek értelmezése 

tevékenységgel, ábrával és 

szöveggel. Becslés, közelítő 

érték megkeresése. 

Szóbeli és írásbeli műveletek 

értelmezése és megoldása. 

A becslés, ellenőrzés 

eszközként való alkalmazása. 

Írásbeli műveletek 

alkalmazás szintű 

felhasználása. 

Motoros emlékezés 

fejlesztése, számmemória 

fejlesztése. 

Önismeret, önellenőrzés 

fejlesztése. 

Műveleti tulajdonságok 

kiterjesztése a tízezres 

számkörre. A műveletek 

közötti kapcsolat 

tudatosítása. 

Összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás fejben kerek számok 

esetében. Szorzás, osztás, 

tízzel, százzal, ezerrel. 

Írásbeli szorzás kétjegyűvel, 

osztás egyjegyűvel. A zárójel 

használata, műveleti sorrend. 

A helyes műveleti sorrend 

ismerete és alkalmazása a 

négy alapművelet körében. 
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Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a 

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Összefüggések, kapcsolatok  

A problémamegoldó 

gondolkodásban való 

gyakorlottság és 

eredményesség fokozása:  

 - önállóság növelése a 

feladatok szövegének 

értelmezésében, 

 

- megoldási algoritmusok 

kialakítása, 

 

 - szöveges feladathoz 

többféle megoldás keresése. 

 

A nyitott mondatok 

igazsághalmazának 

megkeresése véges 

alaphalmazon : egyszerű 

esetben következtetéssel. 

 

A tervszerű próbálgatás 

 ( közelítő módszer ) 

alkalmazása a megoldás 

keresése. 

 

Állítások tagadása, nyitott 

mondat kiegészítése. A jelek 

értelmezése, használata. 

 

Szöveges feladathoz tartozó 

számfeladat alkotása, és 

ezzel a szöveges feladat 

megoldása. 

 

 

Adott halmaz elemeinek 

szétválogatása adott 

szempont szerint. 

 

Nyitott mondat 

igazsághalmazának 

megkeresése véges 

alaphalmazon. 

 

A tanult szokások 

továbbfejlesztése: 

 

- kerekített értékkel végzett  

  becslés, 

- az ellenőrzés többféle   

  módjának ismerete, 

- megoldási terv készítése 

  feladatokhoz, írásbeli  

  válaszadás szöveges  

  feladathoz. 

 

 

Vitakészség, 

kifejezőképesség fejlesztése, 

csoportokban való 

együttdolgozás fejlesztése. 

A munkamegosztásban 

betöltött szerepek értékeinek 

ismerete és elfogadása.           

Szöveges feladatok 

értelmezése, az adatok 

ábrázolása, modell készítése. 

Többféle megoldási mód 

keresése. 

 

Alaphalmaz, részhalmaz és 

kiegészítő halmaz  

kapcsolatának értelmezése. 

Szöveges feladatok 

tevékenységhez, rajzhoz 

kapcsolódva. 

 

Szöveges feladatok 

megoldása. 

 

Értelmezés, adatok 

kigyűjtése, rendszerezése, 

modell készítése, (keresés, 

választás), összefüggések 

elemzése, a probléma 

megoldása, 

 

Válasz megfogalmazása, az 

eredmény összevetése a 

valósággal. 

 

 

Egyszerű és összetett 

szöveges feladatok 

megoldása. 

Megoldási algoritmusok 

alkalmazása. 
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Sorozatok, függvények 

 

 

Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei 

A gondolkodási műveletek 

körének bővítése ( pl. osz- 

tályozás, szabályfelismerés, 

grafikonkészítés, elemi 

algoritmus alkalmazása ). 

 

Lényegkiemelő és 

általánosító képesség 

fejlesztése, következmények 

meglátására való képesség 

fejlesztése. 

 

Összefüggések észrevétele és 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való 

törekvés. 

Rövid, tömör 

kifejezőképesség alakítása. 

Absztrakciós képesség 

alapozása. 

 

Megkezdett sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint. 

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei 

között. 

Különbség- és hányados 

sorozat képzése. 

Számtani sorozatok 10., 20., 

100. elemének megállapítása. 

Sorozatok képzési 

szabályának keresése, 

kifejezése szavakkal. 

Adatok sorozatba rendezése, 

a folytatásra vonatkozó 

sejtések megfogalmazása. 

Hozzárendelések, 

leképezések, szám- 

számfüggvények sokféle 

formában. 

Grafikonok építése, olvasása. 

 

Sorozat szabályának 

felismerése, sorozat 

folytatása. 

A szabály megfogalmazása 

egyszerű formában 

Összetartozó elemek 

táblázatba rendezése. 

Összefüggés felismerése a 

táblázat elemei között. 
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Geometria, mérés 

 

 

Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás 

feltételei  

 

 Síkidomok, testek, 

transzformációk 

 

Konstrukciós képesség 

alakítása. Sík- és 

térgeometriai tapasztalatok 

szerzése. 

Az alakzat egészének és 

részeinek érzékelése. 

Helymeghatározás 

képességének fejlesztése. 

Testek másolása modellről. 

Testek építése adott 

feltételek szerint testekből, 

lapokból. 

Testháló kiterítése, tervezése, 

összeállítása: téglatest, 

kocka. 

Síkidomok előállítása adott 

feltételekkel. 

Párhuzamos és merőleges 

vonal párok kifeszítése 

szöges táblán. 

Az egybevágóság 

fogalmának formálása 

tapasztalatszerzés útján: 

síkidomok másolása, eltolás, 

tengelyes tükrözés, 

elforgatás. 

Térbeli és síkbeli tükörképek 

előállítása, tükrözés 

párhuzamos és nem 

párhuzamos tengelyekre. 

Nagyítás leszámolással is. A 

hasonlóság fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Adott feltételeknek 

megfelelő geometriai 

alakzatok építése térben és 

síkban. 

 

 

 

Geometriai tulajdonságok 

felismerése, alakzatok 

kiválasztása a felismert 

tulajdonság alapján. 

 

Transzformációk létrehozása 

eltolás és tükrözések 

segítségével. 
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Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási  

módszerek  

alapozása 

 

A továbbhaladás 

feltételei 

 Mérhető tulajdonságok, 

mérés 

 

Összehasonlítások, 

viszonyítások. Ismeretek 

önálló alkalmazása. 

A hosszúság, űrtartalom, 

tömeg, idő mérése alkalmi és 

szabvány egységekkel. 

A mennyiségek szabvány 

mértékegységeinek 

használata szám és szöveges 

feladatokban. 

Váltások különböző 

mértékrendszerekben. 

 

Mérés szabvány 

egységekkel. Át- és 

beváltások a tanult 

mértékegységekkel 

gyakorlati mérésekhez 

kapcsolva, illetve ilyenek 

felidézése nyomán. 

 A terület mérése lefedéssel, a 

terület kiszámítása a 

területegységek 

összeszámolásával, 

térfogatmérés kirakással, 

építéssel. Téglalap 

területének mérése: számolás 

a kirakást felidéző módon. 

Szögmérés derékszöggel, 

felével, negyedével. 

Számítások a kerület és 

terület megállapítására. 
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Valószínűség, statisztika 

 

 

Fejlesztési 

feladatok, 

tevékenységek 

Tananyag és a  

gondolkodási 

módszerek 

alapozása 

A továbbhaladás  

feltételei 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése ( a biztos, a 

lehetséges, a lehetetlen 

események, törtszámok ). 

A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése. 

A gyakoriság, valószínű, 

kevésbé valószínű 

értelmezése konkrét 

példákon. 

Adatok gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása grafikonon. 

Táblázatok, grafikonok 

készítése, leolvasása, 

értelmezése. 

Néhány szám számtani 

közepének értelmezése, az  

 „átlag” fogalmának 

bevezetése, használata , 

adatok együttesének 

jellemzése. 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések. 

A véletlen események 

gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. Sejtés 

megfogalmazása adott számú 

kísérletben. A kísérleti 

eredmények összevetése a 

sejtéssel, az eltérés 

megállapítása és 

magyarázata. 

Adatgyűjtés táblázatok 

leolvasásával. Példák 

megfogalmazása a biztos, a 

lehetséges, és a lehetetlen 

fogalmának használatával. 
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Értékelés 
 

 

 

 

 

Célja: A tanulók tudásának ellenőrzése. A tanulói teljesítmények mennyiségi  

           jellemzőinek elemzése és összegzése, minősítése. 

 

 

 

Módjai: 

 

Folyamatos szóbeli ( főként dicsérő, mozgósító szándékkal) 

 

- megfigyelés pontossága 

- szóbeli kifejezés színvonala 

- aktivitás és társas tevékenységek színvonala ( együttműködni tudás társakkal és a  

   felnőttekkel, a feladattartás képessége ) 

- rajzok, jelek leolvasása 

- részvétel az órai munkában 

 

 

 

Írásbeli – diagnosztizáló mérések, témazáró dolgozatok, felmérő dolgozatok 

            -   füzetvezetés módja 

 

 

Összetevők: 

1.évfolyam    negyedévenként szöveges értékelés 

2. évfolyam   tanév közben érdemjegy, félévkor szöveges értékelés 

3. évfolyam   tanév közben érdemjegy    

4. évfolyam   tanév közben érdemjegy  

 

A 2., 3. és a 4. évfolyamon tanév végén a továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott 

szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

 

Matematika tanítás eszközei: a Nemzeti Tankönyvkiadó könyvei, feladatlapok,  

applikációk, számegyenesek, lyukas tábla, logikai készlet, játékpénz különböző  

címletekben, számoló korongok, pálcikák, tükör, dobókockák, körző, vonalzó,  

síkidomok, testek, számkártyák, építőelemek, Babylon játék, mérőeszközök 

( tömeg, idő, hosszúság, űrtartalom) méréséhez, fóliák. 
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MATEMATIKA 5-8. évfolyam 
 

Az egyes tananyagok után található "Kibővített anyag" nem kötelező jelleggel tanítandó, de 

ha az ott említett időt biztosítani tudjuk rá, akkor javasoljuk ezen témakörök tanórán történő 

feldolgozását. Ez egyben lehetőséget ad a tanórai differenciált foglalkoztatásra is. 

 

Óraszámok 
 

évfolyam 5 6. 7. 8. 

óraszám heti 

3+1 

évi 

111+37 

heti 

3+1 

évi 

111+37 

heti 

3+1 

évi 

111+37 

heti 

3+1 

évi 

111+37 

 

Célok és feladatok 

 
Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően biztosított 

matematika órák száma, ezért az 5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre 

épülő rendszerezés. Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak kialakítására, elmélyítésére, 

s ez nem nélkülözheti a színes tevékenységeket, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a 

játék szerepe nem szűnhet meg a felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori 

sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a felső tagozat első két évfolyamán 

tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet kap a Számtan- algebra 

témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a bővülő 

számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a további eredményes 

munkának. 

Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a matematikai 

gondolkodás alkalmazásának képessége, a döntésképesség fejlesztése a valóságos szituációk 

és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának 

fokozatos kialakítása, felkészítve a tanulót a mindennapok problémáinak megoldására. 

A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és 

struktúrák, az alapműveletek és alapvető reprezentációk fejlődő ismeretét. A matematikai 

fogalmak, összefüggések megértését, amelyekre a matematika választ adhat 

A matematikai fogalmak, összefüggések érlelése és a gondolkodásmód  kialakítása az  

egyre emelkedő  szintű  spirális  felépítést indokolja .Ez teszi lehetővé a lassabban haladókkal 

való foglalkozást és a  tehetség kibontakoztatását.  

   

A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket 

körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű, 

alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak 

megfelelő szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához 

szükséges matematikai ismereteket és eszközöket. 

A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló 

ismeretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a 

problémamegoldás örömét és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását. 

Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a 

pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes 

kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére , a 

sajátuktól eltérő szemlélet  tiszteletére , mások  gondolatainak meghallgatására . 
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Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző 

gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb 

következtetések megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása. 

Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk 

önálló értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani - és 

alkalmazni is tudni kell - a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem 

csökken az induktív út jelentősége sem a felső tagozaton. 

Ebben a szakaszban míg a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, 

addig jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért 

hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző 

módokon való rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A 

matematika tanításának-tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a 

probléma felvetésétől a megoldásig vezető - néha tévedésektől sem mentes - útnak az egyre 

önállóbb bejárása. 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az 

egyszerű algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben 

végezzük, majd erre építve - az életkori sajátosságok figyelembevételével - általánosítunk. 

A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori 

konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás. 

A matematika - a lehetőségekhez igazodva - támogassa az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet, stb.) információhordozók 

célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák 

megoldásának egyszerűsítésében. 

Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reális középfokú tanulmányok 

folytatásához. 

A matematikatanítás formálja és gazdagítja a személyiséget, a gondolkodást, és alkalmazásra 

érett tudásokat hoz létre .Szerepe a matematika különböző  arculatainak bemutatása és 

érvényre juttatása : gondolkodásmód , a mintákban és struktúrákban tapasztalható rend és 

esztétikum  megjelenítője  maga is tudomány , egyben egyéb tudományok és az iskolai 

tantárgyak segítője , a mindennapi élet és a szakmák eszköze .    

   

   

   

Fejlesztési követelmények 
 

A matematikai nevelés fontos terepe a kulcskompetenciák kialakításának. A 

problémamegoldó, a kritikai, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, valamint az 

információ komplex kezelésének kompetenciái beépülnek minden matematikai 

tevékenységbe. A jó módszerekkel történő matematika-tanítás a kommunikációs képesség 

fejlesztése mellett az együttműködési képességet is fejleszti.  

A matematika tanterv tananyagtartalma biztosítja, hogy a Nat kiemelt fejlesztési feladatai 

tanításunkban megjelenjenek: különböző alkalmazásokban, matematikatörténeti 

érdekességekhez kapcsolódva, projektfeladatok kapcsán a természettudományos 

kompetencia, a gazdasági kérdésekben való tájékozódás 

képessége, környezeti nevelés, a hon-és népismeret, az Európához és a nagyvilághoz, való 

kapcsolódás szemlélete fejlődik.  

 

A tanulók jelentős hányada ezen négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb 

gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó 

követelmények meghatározását. 
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Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása.  
A matematikai szemlélet fejlesztése. 

Az időszak első részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati tevékenységekkel 

alakítjuk a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk. 

Az alapműveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom kialakítására, a 

számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett műveletek megértéséhez, 

elvégzéséhez, gyakorlásához különböző zsebszámológépet is használhatunk. 

A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi 

életben is alkalmazzuk. 

A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a 

függvényszemléletet, megismerkedünk a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel, 

grafikonokkal. 

Geometriában eszközök felhasználásával fejlesztjük a síkban való tájékozódást és a 

térszemléletet. Tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az egyszerű geometriai 

transzformációk megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével alakítható ki a 

későbbiekben a dinamikus geometriai szemlélet. 

A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit ("és", "vagy", 

"nem", "minden", "van olyan") tudatosan használjuk. Az időszak vége felé egyszerű sejtések 

igazolásakor ill. cáfolásakor a "ha ... akkor" típusú következtetések is belépnek tanításunkba. 

 

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus 
gondolkodásban 

Nagy súlyt fektetünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott 

mondatok felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel majd algebrai úton 

történő megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével 

segítjük a diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle megoldás keresését. 

A modellalkotás a matematika tanításának fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák 

megoldásához. 

Kellő figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések 

elvégzésére. Így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, térfogat 

fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban. 

Különböző feladatok segítségével értetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen 

események, ill. olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan kialakítjuk a 

valószínűség szemléletes fogalmát. 

 

Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek 
alkalmazása 

A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív 

módszer, de ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív 

következtetést is. 

Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeltessünk 

állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ily módon 

juttatjuk el őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásához. 

A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás, 

sorbarendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a 

matematika különböző területein és más témakörökben is fontos halmazszemléletet. 

A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megérttetjük a 

tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét. 

Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány 

lépéses elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének, 
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jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek 

megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses 

algoritmusokat önállóan is készíteni. 

 

Helyes tanulási szokások fejlesztése 
A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s 

a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a gyakorlati 

számításoknál elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érnünk, hogy a tanulók reális 

eredményeket fogadjanak el , kialakuljon az önellenőrzés igénye .  

Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy a feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes 

esetekben vázlatrajzot készítsenek. EI kell érnünk, hogy a megoldást le is tudják írni. A leírás 

szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az általános iskola utolsó éveiben. 

A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható 

pontossággal használtatjuk az anyanyelvet ill. a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a 

jelölésrendszert. 

A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az általános 

iskola felsőbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különböző 

eljárások, s egyes tételek eszközként való felhasználását feladatmegoldásban fontos 

fejlesztési területnek tekintjük. 

 

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése 

folyamatos feladatunk. 

 

A tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai-zsebkönyv, majd lexikonok, 

kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint multimédiás 

eszközökkel is ismertessük meg a tanulókat. Ezek interaktív módon való használata 

aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejteszti a matematikai szemléletüket. Pozitív 

motivációval felkelthetjük érdeklődésüket a matematikai érdekességek, a matematika 

története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány magyar ill. más nemzetiségű neves 

matematikus életére és munkásságára például a tanított anyaghoz kapcsolódóan. 

A pedagógusok számára kívánunk segítséget adni, amikor meghatározzuk a 8. évfolyam 

végén a NAT-ban is szereplő követelményeket. A kiemelt közös követelményeket a 

fejlesztési követelményekbe és a  8. évfolyam követelményeibe beépítettük. 

A matematika értékeinek és eredményeinek megismerése azt eredményezheti, hogy a 

tanulók hatékonyan tudják használni megszerzett kompetenciáikat az élet különböző 

területein .  

 

A  nem szakrendszerű oktatás 

megvalósítása az 5-6. évfolyamon 

 

Azon tanulók számára, akiknél a 4. évfolyam végére nem fejlődtek az alapvető készségek és 

képességek az életkoruknak megfelelő szintre, akiknél a NAT által meghatározott 

kulcskompetenciák megalapozása nem fejeződött be, az 5. és 6. évfolyamon nem 

szakrendszerű oktatási módszerekkel külön csoportban oktatjuk a matematikát. Hogy kik 

kerülnek ebbe a tanulói körbe, azt a 4. osztályban tanító pedagógusok a tanév során szerzett 

tapasztalataik, a végzett szóbeli és írásbeli értékelések eredményei és a májusban megírt 

országos diagnosztikai mérés eredményei alapján hívatottak eldönteni. Az 5. ill. 6. osztályban 

iskolánkba átiratkozott tanulókkal tanév elején végzünk el egy diagnosztikai mérést a 

csoportbasorolás érdekében. 
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 A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. A kulcskompetenciák birtoklása biztosítja a gyors és 

hatékony alkalmazkodást a változásokkal átszőtt modern világhoz.  

Ezek kialakítását szolgálja a nem szakrendszerű oktatás, amelynek lényege, hogy 

kialakuljon a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a 

problémamegoldóképesség, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az értelmek kezelése, 

vagyis minden olyan tulajdonság, amely érvényesíthető mindegyik kompetencia esetében. A 

nem szakrendszerű oktatásban nem az ismeretátadásra, hanem a képességek fejlesztésére 

helyeződik a hangsúly, és ez bármelyik tantárgyi ismeretanyaghoz kapcsolódva megoldható. 

 Olyan matematika szakos tanárok oktatják  külön csoportban a fejlesztendő 

tanulókat, akik 120 órás pedagógus-továbbképzés keretében elsajátítják a 6-12 éves 

korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az 

eredményes felkészítéshez szükséges módszereket.  

Értékelés: megegyezik a szakrendszerű csoport értékelési szempontjaival és 

módszereivel. 

A nem szakrendszerű időszakra vonatkozó tanítási tartalom matematikából: 

-Gyakorlati tevékenységgel kialakított számfogalom kiépítése tízezres számkörben. 

-Biztonságos eligazodás a tízes számrendszerben . 

-Szám és műveletfogalomra épülő számolási készségek kidolgozása és fejlesztése. 

-Sík és térbeli tájékozódási képesség formálása  

-Alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű 

transzformációkkal kell a geometriai szemléletet alakítani. 

-Tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segíteni indokolt a 

problémalátást, a probléma megoldási képesség fejlődését. 

-A valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése játékokkal, megfigyelésekkel , 

kísérletekkel. 

-A megfigyelő és elemző képesség fejlesztése, mérési adatok rendszerezése során . 

-Kapcsolat a mindennapi élettel a mérések , mértékegységek témájában. Ennek célja: 

-Megvalósítani a személyes tapasztalatszerzésből induló ismeretszerzést   megfelelő manuális 

és gondolati tevékenységet szerezve számukra. 

 - A tapasztalatok általánosításától és absztrahálásától eljutni az ismeretekig. Ahhoz, hogy 

eddig eljussanak sok konkrétummal kell megismerkedni. 

-A matematikai belső szemlélethez sok szemléltetésre , konkrét megfigyelésre , kísérletre van 

szükség. A kellő számú induktív úton megoldott probléma után jutnak el a deduktív 

következtetéshez . 

Ez az alapozás a matematika kiemelt témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális 

bővülését segíti elő. 

A természetes szám fogalmának kialakítása: 

Fel kell eleveníteni az alsó tagozatban tanultakat a tízes számrendszerről, és kiterjeszteni az 

adott számkörre. Cél az, hogy a tanulók képesek legyenek helyi érték szerint bontani és 

képezni a számokat. Tudják a számokat számegyenesen ábrázolni, nagyság szerint 

összehasonlítani és rendezni. Ezeket, sokoldalú szemléltetéssel és modellezéssel valósítjuk 

meg: pl. táblázatba rendezés, kirakás játékpénzzel, számegyenes használata. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a számok közelítő helyének megkeresésére a számegyenesen. Ezeken kerestetjük 

meg a számok szomszédait. A gyerekek tapasztalatot szereznek sokrétű cselekvés útján, 

analóg követéssel, így lehetővé válik számukra az ismeretek rögzítése és alkalmazása. 

Műveletfogalomra épülő számolási készség fejlesztése, összefüggések, kapcsolatok: 

A műveletek közötti kapcsolatok tudatosítására törekszünk. Az összeadás tagjai 

felcserélhetők, a kivonásban a kisebbítendő és a kivonandó nem cserélhető fel. Hogyan 
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változik az összeg a tagok változásainak hatására, mi történik a különbséggel, ha változtatjuk 

a kisebbítendőt vagy a kivonandót. Az eszközök szemléletessé teszik a műveletvégzést (pl. 

pénz, számegyenes ). Analógiákat figyeltetünk meg. Fontos a szorzás és osztás többféle 

értelmezése is. Bemutatjuk, hogy egy képet többféleképpen értelmezhetünk, többféle 

egyenletet írhatunk róla. Ezeket színesítjük tevékenységgel, rajzzal, elvontabb ábrákkal.  

Szöveges feladatoknál fontos a többféle megoldási mód keresése, mely a kreativitást fejleszti. 

Ehhez elengedhetetlen a matematikai szövegértő és szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. 

Fontos a szövegek megjelenítése tevékenységgel (pl. lejátszás), ábrákkal, képekkel, 

matematikai modellel. Tudatosítjuk a megoldás menetének fontosságát, adatok, tervek, 

számítások, szöveges válaszok, becslés, ellenőrzés, eredmény értelmezése. 

Fontos, hogy tudjanak adatokat táblázatba rendezni, táblázatot kiegészíteni. Tudják, hogy a 

grafikonok kapcsolatban vannak a statisztikával, és kapcsolat van a táblázat adatai között. 

Ezek segítik a problémalátást. Lehetőség van a becslő,- felismerő, - alkotóképesség 

fejlesztésére. 

 

Geometriai látásmód fejlesztése. 

Tevékenységre alapozott szemléletet fejlesztve kell feldolgozni a témakört. Síkidomokat 

állítanak elő szabadon és másolással. Fontos a hajtogatás, nyírás, vonalzó és körző 

használata. Testek építése szabadon és adott feltételek között. Testek másolása modellről, 

válogatások—térlátás fejlesztése. Lapok és testek  tulajdonságainak megismerése tapasztalat 

útján. Sok tapasztalatot szereznek a nagyított, kicsinyített képek előállításában rajzolással 

rácson, vetítéssel, építéssel. Azt is megtapasztalják, hogy az egybevágóság a hasonlóság 

speciális esete, és tengelyes tükrözéssel is hasonlósági transzformációt határozunk meg.  

 

 

Valószínűség számítás 

Ismerjék fel, hogy a valószínűség számítás olyan tömegjelenségekkel foglalkozik, amelyek 

sokszor megismétlődhetnek ill. ismételhetők. Nagyon fontos az adatok értelmezése. Tudjanak 

hipotéziseket megfogalmazni, és azt összevetni a kísérlet eredményével. Ehhez szükséges az 

„esemény, kísérlet, kimenetel, lehetséges, lehetetlen, biztos, véletlen” fogalmak 

megkülönböztetése, konkrét tapasztalatszerzés útján.  A próbálgatások, sejtések, tippelések, 

tárgyi tevékenységben megvalósíthatók. A matematika és a valóság kapcsolatának 

figyelemmel kísérése nagyon fontos, a logikus gondolkodás fejlesztésére alkalmas terület. 

 

Mérések 

A mindennapi életből vett és az alsó tagozatban tanult ismeretekre kell építeni. A 

mértékváltás a számfogalom alakítását is szolgálja. A gyakorlatban végrehajtott mérések 

alapján a mértékegység és a mérőszám kapcsolatának megállapítása fontos. Szükséges a 

tanult mértékegységek gyakorlati alkalmazása is. ( tantárgyi koncentráció a technikával és a 

környezetismerettel)  

 

Az évfolyamonkénti lebontásban rendelkezésre álló órakeret felosztásánál a kibővített 

anyagra fordítható plusz órák időkerete használható fel az 5-6. évfolyamon a nem 

szakrendszerű oktatás különleges fejlesztési céljainak,módszereinek megvalósításához. 
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Matematika 5. évfolyam 

( 111+37 óra) 
 
A rendelkezésre álló órakeret felosztása: 

Témakör Óraszám 

Számtan, algebra: 

- természetes számok, műveletek, osztó, többszörös 

- egész számok 

- törtek 

- tizedestörtek 

(Az óraszámok magukban foglalják a 4 területhez tartozó nyitott 

mondatokat és 

szöveges feladatokat is.) 

53+22=75 

23=17+6 

12=6+6 

20=14+6 

20=16+4 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

- Koordináta-rendszer, táblázatok, grafikonok, sorozatok 

               

7+3=10 

Geometria, mérés: 

- síkidomok, testek, kerület, terület, felszín, térfogat 

- szögek, szögfajták 

- adott tulajdonságú ponthalmazok 

- mértékek, mértékegységek, mértékváltás 

23+12=35

12=6+6 

  8=8+0 

10=8+2 

  5=1+4 

Valószínűség, statisztika: 

- biztos, lehetetlen, lehetséges események 

- statisztikai adatok gyűjtése, táblázatba rendezése 

- átlag 

                  

5=5+0 

Összesen: 125 óra 

88+37 

Szabadon felhasználható órakeret: 

Ismétlésre (évközi, év végi), gyakorlásra: 

Felmérésekre, értékelésre (diagnosztikus, témazáró): 

(Legalább 4 témazáró felmérőt célszerű íratni.) 

23 óra 

  9=9+0 

14=14+0 

Összesen: 148 óra 

111+37 

 

A közölt óraszámok rugalmasan kezelendők, hiszen a témakörök között erős átfedés 

van. Az összefüggések, sorozatok témakör 10 óráját és a valószínűség 5 óráját azért nem 

bontottuk, mert ezek az anyagrészek szervesen beépülnek a számtan, algebra témakörbe. (Pl: 

A koordináta-rendszer mind a 4 számhalmaz (természetes számok, egészek, törtek, 

tizedestörtek) tanításánál jelen van, a valószínűség és a statisztika pedig a törtek, tizedestörtek 

tanításánál tölt be fontos szerepet. A mértékek, mértékegységek tanítására hasonlók igazak.) 

Ily módon a számtan algebra 75 órája - a többi témakör "besegítése" révén - akár 10-15 

órával is növekedhet. A gyakorlásra szánt óraszámokat a diagnosztikus (tájékozódó) mérés 

eredményeinek feldolgozása után célszerű felosztani. 
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TANANYAG 
Számtan, algebra 
Természetes számok: 

- A természetes szám fogalma, a számkör bővítése milliósra. 

- A tízes számrendszer, ismerkedés a nem tízes alapú számrendszerekkel. 

- Helyiérték táblázat; alakiérték, helyiérték, tényleges érték. 

- Számok bontása helyiértékek szerint, bontott alakban adott számok felírása. 

- Számok nagysági viszonyai, sorrendezésük; ábrázolásuk a számegyenesen. 

- A két-, háromjegyű számok szóbeli összeadásának, kivonásának algoritmusa.  

- Az írásbeli összeadás, kivonás algoritmusa. 

- Műveletek természetes számokkal (0 szerepe a szorzásban, osztásban). 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

- Kerek 10-esek, 100-asok, 1000-esek szorzása természetes számmal "fejben". 

- Szabványmértékek és átváltásuk. 

- Írásbeli szorzás többjegyűvel, írásbeli osztás kétjegyűvel. 

- Osztó, többszörös. 

- Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai. 

- Összeg, különbség szorzása, osztása. 

- Műveletek sorrendje, zárójelek a műveletsorban. - Műveleti tulajdonságok. 

- Kerekítés, becslés, ellenőrzés. 

- Egyszerű lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek. (Alaphalmaz: N) 

- Egyszerű szöveges feladatok.  

Egész számok: 

- A negatív szám értelmezése, ellentett, abszolút érték. 

- Egészek ábrázolása számegyenesen.  

- Egészek nagysági viszonyai. 

- Összeadás, kivonás az egészek körében. 

- Egészek szorzása, osztása természetes számmal. 

- Egyszerű lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek.  

(Alaphalmaz: Z) 

- Egyszerű szöveges feladatok.  

Törtek: 

- Törtek kétféle értelmezése, számláló, nevező, törtvonal. 

-     1-nél nagyobb, 1-nél kisebb, 1-gyel egyenlő törtek. 

- Törtek nagyság szerinti összehasonlítása.  

- Egyszerűsítés, bővítés. 

-     Törtek összeadása, kivonása, természetes számmal való szorzása, osztása. 

- Egyszerű lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek.  
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(Alaphalmaz a törtek halmaza.) 

- Egyszerű szöveges feladatok. 

- A negatív törtek értelmezése. 

- Törtek ellentettje, abszolútértéke.  

Tizedestörtek: 

- Tizedestörtek értelmezése; alakiérték, helyiérték, tényleges érték. 

- Tizedestörtek ábrázolása a számegyenesen.  

- Egyszerűsítés, bővítés. 

- Nagysági relációk. - Kerekítés. 

- Tizedestörtek összeadása, kivonása; az írásbeli összeadás, kivonás algoritmusa. 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

- Tizedestörtek szorzása, osztása természetes számmal. 

- Tört, tizedeltört alakja, tizedeltört tört alakja. 

- Egyszerű lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek. (Alaphalmaz: Q) 

- Egyszerű szöveges feladatok. 

 

Kibővített anyag: (ha az osztály ismereti szintje megengedi, akkor dolgozandó fel) 

- Nem tízes alapú számrendszerek, csoportosítás, helyiértékek. 

- Oszthatósági feltételek keresése, közös osztók, közös többszőrösök. 

- Írásbeli szorzás 3 vagy többjegyű szorzóval, írásbeli osztás 3 jegyű osztóval. 

- Pozitív, negatív számok (egészek, törtek, tizedestörtek) összeadása, kivonása. (A törtek 

azonos nevezőjűek, vagy könnyen azzá alakíthatók.) 

- Egész részből törtrész, törtrészből egész rész meghatározása következtetéssel. 

- Egyenletek, egyenlőtlenségek, szöveges feladatok megoldása a tanult számok halmazán. 

-  

Összefüggések, függvények, sorozatok 
- Számok, alakzatok, mennyiségek közti összefüggések keresése, vizsgálata. 

- Számhalmazok, ponthalmazok részhalmazainak képzése, vizsgálata. 

- Derékszögű koordináta-rendszer, kapcsolatok ábrázolása koordináta rendszerben. 

- - Összefüggés-felismerőképesség fejlesztése 

- Grafikonok, diagramok olvasása, elemzése. Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat 

készítése. 

- Változó mennyiségek közötti kapcsolatok. 

- Egyenes és fordított arányosság - következtetés.  

- Sorozatok elemeinek felírása adott szabály alapján. Ismert elemek esetén szabály(ok) 

megfogalmazása. Több megoldás keresése. Összeg, különbség, szorzat, hányados 

változásai. 

Ehhez a témakörhöz nem tervezünk "Kibővített anyagot". 
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Geometria, mérés 

Síkidomok, testek, kerület, terület, felszín, térfogat: 

- Alakzatok síkban, térben. 

- Térelemek kölcsönös helyzete. 

- Síkidomok, testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján. 

- Téglatest (kocka) tulajdonságai, testhálója.  

-  Négyszög, háromszög, kör, gömb fogalma, tulajdonságai. 

- Téglalap (négyzet) kerülete, területe. - Téglatest (kocka) felszíne térfogata.  

Szögek, szögfajták: 

- A szög fogalma. 

- A szögek csoportosítása nagyság szerint elnevezések. 

- A szögek mérése. 

- Szögek rajzolása, másolása. 

Adott tulajdonságú ponthalmazok:

-    Ponthalmazok távolsága, adott tulajdonságú pontok keresése. 

- Kör, gömb, alkotórészek, elnevezések.  

- Szakaszfelező merőleges. 

- Merőlegesség, párhuzamosság. 

- Háromszög szerkesztése, három oldalból.  

Mérés, mértékek, mértékegységek: 

- Hosszúság, tömeg, idő, űrtartalom becslése, mérése. 

- Terület, térfogat mérése, számítása. 

- Mértékegységek átváltása. 

Kibővített anyag: (ha az idő és az osztály ismereti szintje megengedi, akkor 

dolgozandó fel) 

Távolságmérés térképen: 

- Tájékozódás térképen; szögmérő vagy tájoló használata. 

- A sokszög értelmezése, konvexitás, konkávitás.  

- Mértékegységek átváltása. 

- Párhuzamos, merőleges egyenespárok rajzolása, szerkesztése. 

- Tengelyesen tükrös síkidomok. 

Valószínűségszámítás, statisztika 
- Véletlen események megfigyelése, gyakoriság, relatív gyakoriság. 

- Valószínűségi játékok, kísérletek. 

- Adatok tervszerű gyűjtése, táblázatba rendezése. 

-  Átlagszámítás (néhány adat estén). 
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Erre a témakörre nem terveztünk "Kibővített anyagot". 

A "Belépő tevékenységformát" úgy dolgoztuk ki, hogy folyamatosan beépítettük a 

"Továbbhaladás feltételei" és az "Átlagos vagy annál magasabb szintű követelményekbe". 

Így annak külön kidolgozását nem tartjuk szükségesnek. 

 
A) A továbbhaladás feltételei (minimum szint) 
Számtan, algebra: 
- Tudjanak önállóan írni, olvasni természetes számokat a milliós számkörben, ismerjék az 

alakiérték, helyiérték tényleges érték fogalmát, s tudják ezeket feladatokban is 

alkalmazni. Készség szintjén tudják az írásbeli összeadás, kivonás, a kétjegyűvel való 

szorzás, osztás műveletét elvégezni a milliós számkörben. 

- Tudják a 10-zel, 100-zal, 1000-rel való szorzást elvégezni, s azt műveletsorban, szöveges 

feladatban alkalmazni. (Tizedestörtek körében is.) 

- Legyenek tisztában negatív számokkal, tudják képezni számok ellentettjét (törtek, 

tizedestörtek esetén is.) 

- Tudjanak egészeket összeadni, kivonni, természetes számmal szorozni - segítséggel. - 

Ismerjék az abszolútérték fogalmát. Tudják pozitív és negatív egészek abszolútértékét 

képezni. 

- Tudják az egészek nagysági viszonyait meghatározni, tudjanak egészeket nagyság szerint 

sorrendezni. 

- Legyenek tisztában a törtekkel, ismerjék a számláló és a nevező jelentését. 

- Tudjanak egyenlő számlálójú és egyenlő nevezőjű törteket összehasonlítani. 

- Ismerjék fel az 1-nél nagyobb, 1-nél kisebb, 1gyel egyenlő törteket. 

- Tudjanak törteket, tizedestörteket egyszerűsíteni, bővíteni, illetve könnyen egyenlő 

nevezőjűvé alakítható (legfeljebb kétjegyű szám van a nevezőben) törteket összeadni, 

kivonni. 

- Tudjanak (legfeljebb kétjegyű nevezőjű) pozitív törteket természetes számmal szorozni. 

- Legyenek képesek konkrét mennyiségek törtrészeit meghatározni rajzzal, modellel, 

következtetéssel. 

- Tudják a tizedestörtek pontos írását, olvasását, a helyiértékek pontos használatát 

legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedestörtekben. 

- Tudjanak tizedeltörteket ábrázolni alkalmasan beosztott számegyenesen, arról számokat 

leolvasni. 

- Tudjanak tizedestörteket összeadni, kivonni, természetes számmal szorozni, osztani. 

- Tudják a számok kerekített értékeit meghatározni természetes számok és tizedestörtek 

esetében is. 

- Ismerjék a kerekítés szabályát. 

- Ismerjék a helyes műveleti sorrendet, tudják a zárójeleket helyesen alkalmazni a 

műveletsorban. 

- Legyenek képesek egyszerű - egész együtthatós - lineáris egyenleteket megoldani a tanult 

számok halmazán. 

- Legyenek képesek egyszerű szöveges feladatokat értelmezni,a megoldási tervüket felírni, 

megoldani. 
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Összefüggések, függvények, sorozatok: 
- Helyesen használják a  <,  >,  ,  ,   = jeleket. 

- Ismerjék a Descartes féle derékszögű koordináta-rendszert, tudjanak benne pontokat 

ábrázolni, tudják pontok koordinátáit leolvasni. 

- Tudják táblázatok hiányzó adatait pótolni adott szabály alapján. 

- Tudják egyszerű számtani sorozatok elemeit pótolni a szabály ismeretében. 

Geometria, mérés: 
- Ismerjék a hosszúság, a tömeg, az idő, az űrtartalom mérését szabvány 

mértékegységekkel, tudjanak mennyiségeket összehasonlítani. 

- Tudjanak adott szakaszt másolni, adott távolságot félegyenesre felmérni. 

- Ismerjék a felezőmerőleges fogalmát. 

- Tudják a téglalap (négyzet) kerületét és területét kiszámítani konkrét esetekben. 

- Tudják a téglatest (kocka) felszínét és térfogatát kiszámítani konkrét esetekben. 

- Tudjanak kört rajzolni körzővel. 

- Ismerjék fel az egyenesek párhuzamosságát, merőlegességét. 

- Tudjanak szögmérővel szöget mérni. 

-  Ismerjék fel a szögfajtákat. 

Valószínűség, statisztika: 

- Ismerjék fel konkrét feladatok kapcsán a biztos, a lehetetlen és a lehetséges eseményeket. 

- Tudják két pozitív szám számtani közepét meghatározni. 

 

B) Átlagos vagy annál magasabb szintű követelmények 
 Az A)-ban leírt követelményeken túl: 

Számtan, algebra: 
- Számok felírása nem tízes alapú számrendszerekben. (Alakiérték, helyiérték, tényleges 

érték fogalmának kiterjesztése.) 

- Tudják a számok "helyesírását". (természetes számok, tizedestörtek) 

- Ismerjék és helyesen alkalmazzák a műveletekkel kapcsolatos elnevezéseket.  

- Tudják - műveletekben alkalmazzák - az összeg, a különbség, a szorzat, a hányados 

változásainak ismeretét. 

- Jártasság szintjén tudjanak háromjegyűvel szorozni, osztani a milliós számkörben. 

- Ismerjék az osztó és a többszörös fogalmát. 

- Tudjanak negatív számokat is tartalmazó számegyenes-részeken számokat, illetve 

koordináta-rendszerben pontokat ábrázolni. 

- Begyakorlottság szintjén tudjanak negatív számokat összeadni, kivonni, természetes 

számmal szorozni, osztani. (Törtek, tizedestörtek esetében is.) 

- Tudjanak különböző nevezőjű törteket összeadni, kivonni. 

- Legyenek képesek kerekített és becsült értékkel számolni. 

- Tudjanak törteket tizedestört illetve tizedestörteket tört alakban felírni. 
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- Legyenek képesek arányos következtetéseket végrehajtani a tanult számok halmazán, a 

tanult műveletekkel. 

- Tudjanak több lépésben megoldható lineáris egyenleteket, egyenlőtlenségeket megoldani 

a tanult számok halmazán. 

- Legyenek képesek két- három lépésben megoldható szöveges feladatokat értelmezni, 

megoldani. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 
- Tudják számhalmazok, ponthalmazok részhalmazait meghatározni. 

- Helyesen használják a legalább, legfeljebb, pontosan, kisebb, nem kisebb, nagyobb, nem 

nagyobb kifejezéseket. 

- Tudjanak egyszerű tapasztalati függvényeket koordináta-rendszerben ábrázolni. 

- Tudjanak annak elemeivel adott sorozatokhoz szabályokat megfogalmazni, adott szabály 

szerint sorozatokat képezni. 

Geometria, mérés: 
- Készség szinten tudják a szabványmértékegységeket átváltani. 

- Tudják sokszögek kerületét meghatározni.  

- Legyenek képesek téglalap (négyzet) területéből, kerületéből következtetni az oldalak 

hosszára. 

- Tudjanak párhuzamos és merőleges egyenespárokat rajzolni. 

- Ismerjék a trapéz, a paralelogramma, a rombusz fogalmát, tudják ezeket adott 

síkidomhalmazból kiválasztani. 

Valószínűség, statisztika: 

- Tudjanak adatokat gyűjteni, táblázatba rendezni.  

- Tudjanak adathalmazt rendszerezni, abból következtetéseket levonni. 

- Tudjanak adathalmazoknak megfelelő oszlopdiagamokat, grafikonokat készíteni, azokat 

értelmezni, elemezni. 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

- A számtan, algebra témakörnél az A)- pontban írtak. Ezen túl: 

- Helyesen használják a <, >, = jeleket számok nagysági viszonyainak eldöntésében.  

- Ismerjék és helyesen használják a tanult szabvány mértékegységeket. 

- Tudják a téglalap kerületét, területét, a téglatest felszínét, térfogatát konkrét adatokkal 

kiszámítani.  

- Tudjanak szöget rajzolni, szögmérővel szöget mérni. 

- Ismerjék fel két egyenes párhuzamosságát, merőlegességét. 

 

Értékelés 
Folyamatosan szóban, írásban, de éves viszonylatban legalább 7 témazáró felmérést és több 

diagnosztikus mérést célszerű végezni. (Lásd a Hajdu Sándor szerkesztette Témazáró 

mérőlapokat.)  
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Tanév végén a követelmények címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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feladatsorok. Matematika 5. osztály (Tanári - tanulói példány - A, B, C, D sorozat) 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 
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Matematika 6. évfolyam 

(111 óra+37) 
 
A rendelkezésre álló órakeret felosztása: 

Témakör Óraszám 

Számtan, algebra: 

- racionális számok, műveletek 

- a számelmélet elemei 

- százalékszámítás, arány 

- -egyenletek egyenlőtlenségek 

     58+20 

28+8 

10+4 

10+4 

10+4 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

- elsőfokú függvények 

- arányosság (egyenes, fordított) 

- sorozatok 

       10+5 

2+2 

6+3 

2 

Geometria, mérés: 

- síkbeli, térbeli alakzatok, kerület, területszámítás, mértékek, 

mértékegységek 

- adott tulajdonságú ponthalmazok 

- transzformációk, tengelyes tükrözés 

     19+12 

 

5+6 

6+2 

8+4 

Valószínűség, statisztika: 

- adathalmazok, diagramok, átlagszámítás 

             3 

                                            Összesen:        

90+37 

Szabadon felhasználható órakeret: 

Felmérésekre, értékelésre (diagnosztikus, témazáró): 

(legalább 4 felmérőt célszerű íratni az év folyamán) 

Gyakorlásra, ismétlésre (évközi, év végi): 

             

             

12 

 

               

9 

 

A közölt óraszámok rugalmasan kezelendők, hiszen a témakörök között erős átfedés 

van. A százalékszámítás és az arány tanítása "besegít" a függvények tanításába, míg az 

egyenes és a fordított arányosság, a sorozatok tanítása sem képzelhető el számtan, algebra 

nélkül. A valószínűség, statisztika tanítására fordítható 3 óra is növelhető úgy, hogy a 

racionális számokkal végzett műveletek kapcsán ezzel a témakörrel kapcsolatos feladatokat 

oldunk meg. A mértékváltással kapcsolatos feladataink teljesítéséhez is zömmel a racionális 

számok körében végzett műveleteket hívjuk segítségül. 

A folyamatos ismétlésben rejlő lehetőséget maximálisan használjuk ki.  
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TANANYAG 
Számtan, algebra 

 
Racionális számok, műveletek: 

- A racionális számok fogalma. (Egészek, törtek, tizedestörtek). 

- Nagysági viszonyok. Ábrázolás számegyenesen, leolvasás számegyenesről. 

- Számok reciprokénak fogalma. 

- Műveletek a racionális számok körében: összeadás, kivonás, szorzás, osztás a 

természetes, az egész, a tört és a tizedestörtek halmazában. 

- Tört tizedestört alakja, tizedestört tört alakja. 

- Tizedestörtek szorzása, osztása 10 hatványaival.  

- Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai. 

- Műveletek sorrendje, zárójelek a műveletsorban.  

- Műveleti tulajdonságok. 

- Hatványozás; a pozitív egész kitevőjű hatványok értelmezése. 

- Szöveges feladatok a racionális számok halmazán értelmezett műveletekre. 

A számelmélet elemei: 

- Osztó, többszörös, közös osztó, közös többszörös. 

- Egyszerű oszthatósági szabályok: 2-vel, 5-tel, 10-zel; 4-gyel, 25-tel, 100-zal. 

- Prímszám, összetett szám. 

- Törzstényezőkre bontás. 

- Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, és ezek alkalmazása törtek 

egyszerűsítésében, illetve törtek összeadásában, kivonásában. 

- Szöveges feladatok a számelmélet témakörből. 

 Százalékszámítás, arány: 

- A törtrész, a századrész, a százalék fogalma, értelmezése. 

- A százalékérték, a százalékláb, az alap értelmezése. 

- Összefüggés a százalékszámítási alapfogalmak között. 

- Két szám aránya, arányos osztás. 

- Egyszerű szöveges feladatok arányra, százalékszámításra.  

Egyenletek, egyenlőtlenségek: 

- Egyenletek, egyenlőtlenségek, azonosság, azonos egyenlőtlenség fogalma. 

- Lineáris, egyismeretlenes egyenletek megoldása: próbálgatás, lebontogatás, mérlegelv. A 

megoldások ábrázolása számegyenesen. 

- Egyszerű szöveges feladatok megoldása egyenlettel. 

 

Kibővített anyag: 20 óra  

-     Számkörbővítés: 10
-5

 - 10
6
 nagyságrendű számok. 

- Tetszőleges alakban adott racionális számokkal végzett alapműveletek. (Pl: törtek, 

tizedestötek összege, különbsége, törtek összege szorozva egésszel stb.). 

- Következtetés egészből a törtrészre, illetve törtészből az egészre. 

- Oszthatóság 3-mal, 9-cel. Összetett oszthatósági szabályok. 
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- Több természetes szám legnagyobb közös osztójának, legkisebb közös többszörösének 

meghatározása, alkalmazásuk törtekkel végzendő műveletekben. 

- Azonos átalakítást nem igénylő két-három lépésben megoldható elsőfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása lebontogatással, mérlegelvvel. 

- Összetettebb szöveges feladatok megoldása. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 
Elsőfokú függvények: 

- Kísérleti eredmények, mérési adatok táblázatba rendezése, diagramok, grafikonok készítése, 

elemzése. 

Változó  mennyiségek közötti kapcsolatok, ábrázolásuk derékszögű koordináta-rendszerben. 

Arányosság:  

- Az egyenes és a fordított arányosság értelmezése, megkülönböztetésük. 

- Százalékszámítás arányos következtetéssel.  

- Az arányossággal kapcsolatos szöveges feladatok megoldása következtetéssel, 

egyenlettel. 

Sorozatok: 

- Racionális számok sorozatának folytatása adott szabály szerint; adott sorszámú tagok 

felírása. 

 
Kibővített anyag: 5 óra  

- Az egyenes és a fordított arányosság szabálya (y = ax; y =a/x) , grafikonjaik ábrázolása  

értéktáblázattal, adott grafikonokon pontok leolvasása, grafikonok elemzése. (Értelmezési 

tartomány, értékkészlet, meredekség, növekedés, csökkenés stb.) 

- Összetettebb egyenes és fordított arányossági szöveges feladatok megoldása. 

- Összetettebb példák arányos osztásra. (Az arányos osztás és a százalékszámítás kapcsolata a 

törtrészekkel.) 

.Geometria, mérés 

 
Alakzatok, kerület, terület, mértékek: 

- A háromszögek, a négyszögek tulajdonságai, csoportosításuk. 

- Térelemek kölcsönös helyzete. 

- A szög, a szögmásolás. 

- Összefüggés a háromszög oldalai és szögei között. 

- Sokszögek, szabályos sokszögek fogalma. - Sokszögek belső és külső szöge. 

- Sokszögek kerülete; téglalap, négyzet területe. - Háromszögek, téglalapok szerkesztése. 

- Testek tulajdonságai, testek építése, testhálók. A testekkel kapcsolatos fogalmak. 

- A téglatest felszíne, térfogata. 

- Alap- és származtatott mértékegységek használata, átváltásuk. 
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Adott tulajdonságú ponthalmazok: 

- A kör, a gömb. A körrel kapcsolatos fogalmak.  

- Szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

- Adott egyenesre merőleges egyenes szerkesztése. 

- Az adott tulajdonságú ponthalmazok felhasználása szerkesztésekben. 

- Adott tulajdonságú ponthalmazok kapcsolata a tengelyes tükrözéssel. 

Transzformációk: 

 - Mozgások síkban, térben. Egybevágósági transzformációk. 

- A tengelyes tükrözés fogalma, tulajdonságai.  

- Pont, szakasz, háromszög tükörképének megszerkesztése. 

- Tengelyesen szimmetrikus alakzatok tulajdonságai. 

(Tükrös háromszögek, húrtrapéz, deltoid, rombusz, szabályos sokszögek, kör.)  

Kibővített anyag: 12 óra  

- Származtatott mértékegységek átváltása. 

- Sokszögek belső és külső szögeire vonatkozó összefüggések. 

- A háromszög-egyenlőtlenség. 

- A tükrös háromszögek, a deltoid és a rombusz területe. 

- Alakzatok tükörképének megszerkesztése.  

- A tengelyes tükrözés tulajdonságainak általánosítása. (Alakzattartás, távolságtartás, 

szögtartás, körüljárási irány megváltozása.) 

Valószínűség, statisztika 

 
- Valószínűségi játékok a kísérletek kimenetelei. Adatok gyűjtése, táblázatba rendezése, 

diagramok készítése (kördiagram). 

- Adathalmazok elemzése. 

- Átlagszámítás néhány adat esetén. 

- Lehetséges események gyakorisága. Adatok értelmezése, jellemzése, ábrázolása (például a 

leggyakoribb adat, szélső adatok). 

(Kibővített anyagot itt nem tervezünk.) 

 

A "Belépő tevékenységformát" úgy dolgoztuk ki, hogy beépítettük a "Továbbhaladás 

feltételeibe" és az "Átlagos vagy annál magasabb szintű követelményekbe". Így ennek külön 

kidolgozását nem tartjuk szükségesnek. 

 
A továbbhaladás feltételei 
 
Számtan, algebra: 
- Legyenek tisztában a racionális számok fogalmával, tudjanak felsorolni különböző alakú 

(egész, tört, tizedestört) racionális számokat, tudják ezeket kiválasztani adott 

számhalmazokból. 

- Tudják a műveletek eredményeit megbecsülni.  

- Tudjanak összeadást, kivonást elvégezni az egészek, a törtek és a tízedestörtek körében. 
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- Tudjanak tizedestörteket kerekíteni (ezredtől százezerig). 

- Tudjanak törtet egésszel, törttel szorozni, osztani, illetve tizedestörtet egésszel, 

tizedestörttel szorozni, osztani. 

(A pozitív racionális számok esetében.) 

 - Ismerjék a reciprok fogalmát. 

- Tudják konkrét mennyiség konkrét százalékát (századrészét) meghatározni. 

- Ismerjék a műveleti tulajdonságokat és a helyes műveleti sorrendet. 

- Tudjanak egészeket és tizedestörteket 10-zel, 100-zal, 1000-rel szorozni, osztani. 

- Ismerjék és tudják kiszámítani természetes számok konkrét hatványait. 

- Ismerjék az osztó és a többszörös fogalmakat. - Ismerjék és egyszerű feladatokban tudják 

alkalmazni a 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályokat. 

- Tudjanak értelmezni, elemezni, megoldani legfeljebb két művelettel leírható szöveges 

feladatot. 

- Legyenek képesek elsőfokú, egyismeretlenes egyenletet megoldani szabadon választott 

módon. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 
- Tudjanak pontokat (egész, tört, tizedestört koordinátákkal is) ábrázolni koordináta-

rendszerben, adott pontok koordinátáit leolvasni. 

- Ismerjék fel mennyiségek között az egyenes és a fordított arányosságot. 

- Tudjanak egyenes arányossági következtetéseket végrehajtani. (Következtetés egyről 

többre, többről egyre.) 

- Adott szabályok alapján tudják egyszerűbb sorozatok elemeit pótolni. 

Geometria, mérés: 
- Helyesen használják a pont, az egyenes, a sík és a tér alapfogalmakat. 

- Ismerjék és helyesen használják a síkidomokkal és a testekkel kapcsolatos fogalmakat. 

(Csúcs, lap, él, oldal, kör, körív stb.) 

- Tudjanak szöget mérni másolni. Ismerjék a szögfajtákat. 

- Tudjanak párhuzamos és merőleges egyeneseket rajzolni. 

- Tudják szakasz felezőmerőlegesét megszerkeszteni.  

- Tudjanak háromszöget, téglalapot, négyzetet 

- szerkeszteni az oldalak ismeretében. 

- Tudják sokszögek kerületét, téglalap kerületét, területét, téglatest felszínét, térfogatát 

meghatározni. 

- Ismerjék a tengelyes tükrözés fogalmát.   

- Tudjanak pontot, szakaszt, háromszöget tengelyesen tükrözni. 

- Tudják és helyesen használják a tanult mértékegységeket, tudják azok átváltását. 

Valószínűségszámítás, statisztika:  

- Konkrét feladatok kapcsán ismerjék fel a biztos és a lehetetlen eseményeket. 

- Tudják néhány szám számtani átlagát meghatározni. 
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Átlagos, vagy annál magasabb szintű követelmény 
Az A)-ban mondottakan túl: 

Számtan, algebra: 

 
- Tudják az A)- ban írt műveleteket negatív törtekkel és tizedestörtekkel is elvégezni. 

(A tört nevezőjében kétjegyűnél nagyobb szám is szerepelhet, illetve a tizedestörtek 

10
-5

-től 10
6
-ig nagyságrendűek is lehetnek.) 

- Tudják a törteket tizedestört alakban, a véges tizedestörteket tört alakban megadni. 

- Tudják két szám arányát kiszámítani. 

- Ismerjék a százalékláb és az alap fogalmát.  

- Ismerjék a százalékérték, az alap és a százalékláb közti összefüggést, s ezt 

feladatokban is tudják alkalmazni. 

- Ismerjék a prímszám és az összetett szám fogalmát. 

- Tudják a természetes számokat prímszámok szorzatára bontani. 

- Tudják két szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét 

meghatározni. 

- Ismerjék a 3-mal és a 9-cel való oszthatóságot. - Ismerjenek egyszerűbb összetett 

oszthatósági szabályokat (Pl. 6-tal, 15-tel való oszthatóság.) 

- Tudjanak ax=b, illetve ax+b=c típusú egyenleteket (egyenlőtlenségeket) megoldani a 

racionális számok halmazán. 

- Ismerjék az összeg, a különbség, a szorzat, a hányados változásainak alapeseteit, s 

tudják azokat műveletekben, szöveges feladatokban alkalmazni. 

- Tudjanak mennyiségeket adott (konkrét) arányban felosztani. 

- Legyenek képesek összetettebb - legfeljebb 3 művelettel megoldható - arányossággal 

és százalékszámítással kapcsolatos szöveges 

- feladatokat megoldani. 

- Tudjanak összetettebb egyenes vagy fordított arányossági következtetéseket is 

elvégezni. 

- (Következtetés többről többre.) 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

 
- Tudjanak grafikonokat elemezni, a grafikon geometriai jellemzőiből az ábrázolt 

folyamatra következtetni. 

- Ismerjék fel táblázat adathalmazából az egyenes, illetve a fordított arányosságot. 

- Tudják az egyenes és a fordított arányosság grafikonját ábrázolni. 

- Tudjanak "vegyes" arányossági feladatokat megoldani. 

- Tudják mennyiségeken az arányos osztást elvégezni. 

- Egyenes vagy fordított arányosságot kifejező szabály alapján tudjanak sorozatokat 

képezni, adott sorozatelemekből tudjanak szabályt alkotni. 
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  Geometria, mérés: 

 
- Legyenek tisztában a háromszögegyenlőtlenséggel. 

- Tudják a háromszög belső szögeire, a sokszögek belső és külső szögeire, illetve 

sokszögek külső szögeinek összegére vonatkozó összefüggést. 

- Tudjanak szöget felezni, nevezetes szögeket szerkeszteni felezéssel, másolással. 

- Tudják ábrán szemléltetni és felsorolni a tengelyes tükrözés tulajdonságait. 

- Ismerjék fel a tengelyesen szimmetrikus síkidomokat, tudják az ábrába berajzolni a 

tükörtengelyt. 

- Ismerjék a húrtrapéz, a deltoid, a rombusz tulajdonságait. 

- Ismerjék fel a szabályos sokszögeket, tudják kapcsolatba hozni a tengelyes tükrözéssel. 

- Tudják a tengelyes tükrözés tulajdonságait felhasználni téglalap, négyzet, tükrös 

háromszög szerkesztésében, ill. e síkidomokkal kapcsolatos számításokban. 

Valószínűség, statisztika: 

 

- Több szám, mennyiség átlagának meghatározása. 

- Statisztikai kiadványok adathalmazainak értékelése, ábrázolása diagramon. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei  

- Tudjanak racionális számokat írni, olvasni.  

- (természetes számok, egészek - milliós számkörben; törtek - legfeljebb kétjegyű szám a 

nevező, tizedestörtek ezredtől ezerig) 

- Tudják a racionális számok körében tanult műveleteket elvégezni a "Továbbhaladás 

feltételeiben" mondottaknak, illetve a NAT-beli követelményeknek (lásd előbb) 

megfelelően. 

- Ismerjék a helyes műveleti sorrendet. 

- Legyenek képesek egyszerű lineáris, egyismeretlenes egyenleteket, egyenlőtlenségeket 

megoldani. - Ismerjék a 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályokat. 

- Ismerjék és helyesen használják a <, >, <-, >, = jeleket a tanult számok halmazán, 

tudjanak számokat sorrendezni. 

- Tudjanak koordináta-rendszerben pontokat ábrázolni, ill. pontok koordinátáit leolvasni. - 

Legyenek képesek egyenes arányossági következtetések elvégzésére. 

- Ismerjék és használják az alapmértékegységeket. Tudjanak mennyiségeket 

összehasonlítani. - Ismerjék fel a párhuzamos és a merőleges egyeneseket. 

- Ismerjék a szakaszfelező merőleges fogalmát. 

- Tudjanak szakaszt, szöget másolni, szöget mérni. 

- Tudják a téglalap (négyzet) kerületét, területét illetve a téglatest (kocka) felszínét, 

térfogatát meghatározni.  

-  Tudjanak pontot, szakaszt tengelyesen tükrözni. 

- Tudják 2-3 szám átlagát kiszámolni.  
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Értékelés 

Folyamatosan szóban, írásban, de éves viszonylatban legalább 6 írásbeli (diagnosztikus és 

témazáró) mérést célszerű beiktatni a tanítási-tanulási folyamatba. (Lásd a Hajdu Sándor 

szerkesztette Témazáró mérőlapokat.) 

 
Tanév végén a követelmények címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

Tanulói és a tanítást -tanulást segítő taneszközök 

Dr.Andrási Tiborné - dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák 

Lászlóné: Matematika 6., Tankönyv 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 

Dr. Andrási Tiborné - dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák 

Lászlóné: Matematika 6. feladatainak megoldása 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek (Tanári, tanulói segédlet) 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák Lászlóné: 

Matematika 6., Gyakorló Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek (Tanulói 

segédlet, rendszerezett feladatgyűjtemény) 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor: Témazáró felmérő 

feladatsorok. Matematika 6. osztály Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 

(Tanári, tanulói példány, A, B, C, D feladatsorok) 

Dr. Andrási Tiborné - dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák 

Lászlóné: Matematika 6., Program 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek (Tanári segédlet) 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - Róka 

Sándor - dr, Szalontai Tibor:Matematika feladatgyűjtemény 5-6. osztály 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek (Tehetséggondozó tanulói segédlet.) 
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Matematika 7. évfolyam 
( 111+37 óra) 

A rendelkezésre álló órakeret felosztása: 

Témakör Óraszám 

Számtan, algebra: 

- racionális számok, műveletek, arány, aránypár, arányos osztás, 

egyenes, fordított arányosság, mértékváltás, százalékszámítás, 

kamatszámítás 

- hatványozás, számelmélet, oszthatóság 

- algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek 

- szöveges feladatok, mértékváltás 

                  41+20 

 

 

11+9 

5+2 

20+6 

5+3 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

-  egyértelmű hozzárendelések, táblázatok" grafikonok, egyenes 

- arányosság, fordított arányosság, grafikonjaik 

- lineáris függvények, ábrázolásuk, néhány nem lineáris 

függvény..... 

- elsőfokú egyismeretlenes egyenletek grafikus megoldása..... 

- e szerű sorozatok vizsgálata, a számtani sorozat 

                   14 

 

4 

5 

3 

2 

Geometria: 

-  háromszögek, speciális négyszögek, kör tulajdonságai, 

kerületük, 

- területük; mértékváltás, mértékegységek.... 

- szögek; szögmásolás, szögfelezés; nevezetes szögek 

szerkesztése..... 

- háromszögek, négyszögek belső, külső szögeinek összege; 

háromszögek, négyszögek szerkesztése..... 

- testek; egyenes hasábok testhálója, felszíne, térfogata 

- egybevágóság; egybevágósági transzformációk; középpontos 

tükrözés, 

középpontosan szimmetrikus alakzatok; szabályos sokszögek; 

fordított 

állású szögek; eltolás, vektorok, egyállású szögek, kiegészítő 

szögek..... 

                  32+12 

 

10+4 

5 

 

5+4 

2+4 

 

 

 

10 

Valószínűség, statisztika: 

- esemény, kísérlet, gyakoriság, relatív gyakoriság 

- adatok táblázatba rendezése, táblázatok elemzése; diagramok, 

- grafikonok 

                        4 

2 

 

2 

Összesen:                      

91+37 

Szabadon felhasználható órakeret:  

Ismétlésre (évközi, év végi) gyakorlásra:                         8 

Ellenőrzésre, értékelésre (diagnosztikus, témazáró):                        12 

(le alább 6 témazáró felmérést szükséges íratni)  
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 Csak jól szervezett munkával, a külső és a belső koncentráció kínálta lehetőségek 

maximális kihasználásával tudjuk a szükséges alapismereteket elsajátíttatni a tanulókkal. 

Ehhez szükséges, hogy a mértékváltással, a mértékegységekkel kapcsolatos ismeretek 

minden lehetséges helyen szerepeljenek a napi tananyagban. A háromszögek és a speciális 

négyszögek tulajdonságainak a kialakításához, elmélyítéséhez felhasználjuk a 

transzformációk tanítását, és viszont. Az egyenes és a fordított arányosságnak sem csak a 

függvényeknél kell előfordulnia, hanem az algebra tanításánál is, miként az arány, az arányos 

osztás, a százalékszámítás, az egyenletek, egyenlőtlenségek is részét képezik a függvények 

témakörnek.  

Az eltolást, a vektorok fogalmát a kerettanterv a 8. évfolyamra teszi, de a fizika 

tantárgy korábban igényli ezt az ismeretet, így már 7. osztályban célszerű bevezetni. (Ahogy 

ez korábban is volt.) 

 

TANANYAG 
Számtan, algebra 

 
Racionális számok, műveletek: 

-      A racionális számok értelmezése 

p/q , ahol qp,  

- A négy alapművelet a racionális számok különféle alakjaival. (Egészek, törtek, 

tizedestörtek.) 

- Műveletek sorrendje, zárójelek a műveletsorban - Arány, aránypár. 

- Arányos osztás. 

- Egyenes, fordított arányosság. 

- Százalékszámítás, kamatszámítás. 

 Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek:  

- Algebrai kifejezések fogalma, csoportosításuk, helyettesítési értékeinek kiszámítása. 

- Algebrai kifejezések összevonása, műveletek algebrai kifejezésekkel. 

- Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.  

- Szöveges feladatok. 

Hatványozás, számelmélet, oszthatóság:  

- A hatvány fogalma; a pozitív egész kitevőjű hatványokra vonatkozó azonosságok. 

- Számok normálalakja. 

- Prímtényezős felbontás; a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös 

meghatározása. 

- Oszthatósági szabályok (3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 1000-rel), összetett oszthatósági 

szabályok. 

Kibővített anyag: 20 óra  

- A 0 és a negatív egész kitevőjű hatvány. 

- Azonos alapú hatványok szorzása, osztása, hatvány hatványozása (pozitív egész kitevők 

esetén). 

- A 10-nél nagyobb, illetve a 0 és I közé eső számok normálalakja. 

- Egyszerű műveletek 10-nél nagyobb számok normálalakjával. 

- Több szám legnagyobb közös osztójának, illetve legkisebb közös többszörösének 

meghatározása prímhatványok segítségével. 
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- Egytagú, többtagú, algebrai egész, algebrai tört kifejezések értelmezése. 

- Többtagú kifejezés szorzása egytagú kifejezéssel; kiemelés. 

- Összetett arányossági, illetve százalékszámítási szöveges feladatok megoldása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

 
- Függvények értelmezése, vizsgálata. 

- A lineáris függvény; grafikonja, vizsgálata. 

- Az egyenes arányosság, mint lineáris függvény; grafikonja, elemzése. 

- A fordított arányosság grafikonja (értéktáblázattal), a grafikon elemzése. 

- Elsőfokú, egyismeretlenes egyenlet grafikus megoldása. 

-  A számtani sorozat fogalma. 

(Ehhez a témakörhöz nem tervezünk kibővített anyagot.) 

Geometria 

 
Síkbeli, térbeli alakzatok: 

- Szögek, szögmásolás, szögfelezés. ( 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 180 fokos szögek 

szerkesztése). 

- Síkidomok, sokszögek: a háromszög, a paralelogramma, a trapéz, a deltoid tulajdonságai, 

kerülete, területe. 

- A háromszög belső és külső szögeinek összege. - Háromszögek szerkesztése. 

- A kör, a körrel kapcsolatos fogalmak a kör kerülete, területe. 

- A hasáb származatása, tulajdonságai. 

- A háromszög- és a négyszögalapú hasáb testhálója. 

- Hasábok felszíne, térfogata. 

- Mértékek, mértékegységek, mértékváltás. 

 Transzformációk: 

-  Egybevágóság, egybevágósági transzformációk értelmezése. 

- A háromszögek egybevágóságának alapesetei. - Középpontos tükrözés; tulajdonságai. 

- Pont, szakasz középpontos tükörképének megszerkesztése. 

- Középpontosan szimmetrikus alakzatok. - Szabályos sokszögek. 

- A szögpárok fogalma: egyállású, fordított állású, kiegészítő szögek. 

Kibővített anyag: 17 óra  
- Sokszögek külső szögei összegére vonatkozó összefüggés. 

- Háromszögek belső és külső szögeire vonatkozó összefüggés. 

- Paralelogramma, trapéz, deltoid szerkesztése.  

- Az eltolás értelmezése, tulajdonságai. 

- Vektorok; vektorok összege, különbsége. 

- A forgatás értelmezése, tulajdonságai. Merőleges szárú szögek. 

- Forgásszimmetrikus alakzatok. 

 

 Valószínűség, statisztika 
- Valószínűségi kísérletek konkrét példákkal. 

- A gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalma. 

- A relatív gyakoriság kapcsolata a valószínűséggel. 

- Statisztikai és gyűjtött adatok táblázatba rendezése, az adathalmaz elemzése. 

(Ehhez a témakörhöz nem tervezünk kibővített anyagot.) 
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Belépő tevékenységforma 

A továbbhaladás feltételeit és a további követelményeket úgy fogalmaztuk meg, hogy az 

magában foglalja - többek közt - a belépő tevékenységformákat is. Így ezt külön nem 

célszerű részletezni. 

 
A továbbhaladás feltételei 
Számtan, algebra: 
- Tudják a négy alapműveletet elvégezni, kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek 

körében. 

- Tudjanak törtrészt illetve törtészből egészet kiszámítani. 

- Tudják 10-nél nagyobb számok normálalakját képezni. 

- Ismerjék a műveletek sorrendjét, helyesen használják a zárójelet. 

- Tudjanak egyszerű egyenes és fordított arányossági, illetve százalékszámítási feladatokat 

megoldani. 

- Tudják a természetes számok osztóit, többszöröseit, két vagy több természetes szám 

közös osztóját közös többszörösét meghatározni. 

- Ismerjék, és helyesen használják a terminológiát (együttható, változó, hatvány stb.). 

- Tudjanak egynemű egyváltozós - a változó az első hatványon szerepel - algebrai 

kifejezéseket összevonni. 

- Tudják egyszerű algebrai kifejezések helyettesítési értékeit meghatározni. 

- Tudják felírni azonos tényezőkből álló szorzat hatványalakját, illetve tudják a hatványt 

szorzatokban felírni. 

- Tudjanak egyszerű egyismeretlenes, elsőfokú egyenleteket megoldani. 

- Tudjanak egyszerű szöveges feladatot megoldani egyenlettel. 

Összefüggések, sorozatok:  

- Ismerjék az egyenes arányosság egyenletét (y = ax). 

- Tudjanak lineáris függvényt ( y = ax + b, illetve y = ax alakúakat) koordináta-

rendszerben ábrázolni értéktáblázattal. 

- Tudjanak lineáris függvény grafikonjáról értékeket leolvasni. 

- Ismerjék a számtani sorozat fogalmát, tudják a sorozatot folytatni, illetve elemeiből a 

szabályt felismerni. 

Geometria: 
- Ismerjék a körrel kapcsolatos fogalmakat, tudják azokat ábrán megmutatni. 

- Tudjanak szöget másolni, mérni, felezni (szerkesztéssel). 

- Tudják háromszög területét kiszámítani mért vagy adott adatokból. 

- Tudják a háromszög és a konvex négyszög belső szögeinek összegét meghatározni. 

- Ismerjék az egyenes hasáb tulajdonságait, ismerjék fel a háromszög- és a négyszögalapú 

hasáb testhálóját. 

- Tudják speciális hasábok (téglatest, kocka) felszínét és térfogatát meghatározni. 

- Ismerjék a középpontos tükrözés fogalmát, ismerjék fel a középpontosan szimmetrikus 

alakzatokat. 

- Tudják adott pont, szakasz középpontos tükörképét megszerkeszteni. 

- Ismerjék a paralelogramma, a trapéz és a deltoid tulajdonságait. 

- Valószínűség, statisztika: 

- Tudják meghatározni adott esemény előfordulásának gyakoriságát, ebből tudjanak 

következtetni a relatív gyakoriságra (egyszerű esetekben). 

- Tudjanak készíteni egyszerű grafikonokat, tudjanak grafikonról értékeket leolvasni. 
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Átlagos vagy annál magasabb szintű követelmények 
 Az A)-ban írtakon túl: 

Számtan, algebra: 

- Ismerjék a 0 és a negatív egész kitevőjű hatvány jelentését. 

- Tudják az azonos alapú hatványok szorzására, osztására vonatkozó összefüggést. (A 

kitevő természetes szám.) 

-    Tudjanak hatványt hatványozni. 

- Tudjanak normálalakkal adott számokat összeadni, kivonni. 

- Tudják felírni két vagy több szám legnagyobb közös osztóját, illetve legkisebb közös 

többszörösét prímhatványok szorzataként. 

- Tudják a 3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel való oszthatóság szabályát. Ismerjék az összetett 

oszthatósági szabályokat. (Pl. 15-tel, 18-cal, 6tal stb.) 

- Ismerjék az algebrai egész és tört fogalmát, tudják a tört esetében az értelmezési 

tartományt meghatározni. 

- Tudjanak 2-3 tagú összeget kiemeléssel szorzattá alakítani. 

- Legyenek képesek bonyolultabb szöveges feladatokat megoldani. (Vegyes egyenes és 

fordított arányosság, arány és százalék, arányos osztás és százalék stb.). 

- Tudjanak törteggyütthatós lineáris egyenletet és egyenlőtlenséget megoldani. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 
- Tudjanak lineáris függvényt ábrázolni, tudják a grafikont elemezni (növekedés, fogyás, 

zérushely, meredekség stb.). 

- Ismerjék az y = ax + b -ben az ,a' és a ,b' jelentését. (Konkrét esetekben.) 

- Tudják az y = ax egyenes arányosság grafikonját ábrázolni. 

- Ismerjék a fordított arányosság fogalmát, tudjál a grafikonját ábrázolni értéktáblázattal. 

- Legyenek képesek egyszerű egyismeretlenes lineáris egyenletet (egyenlőtlenséget) 

grafikusa' megoldani. 

Geometria: 
- Tudjanak nevezetes szögeket másolással, felezéssel szerkeszteni. 

- Tudják a paralelogramma, a deltoid, a trapéz kerületét, területét kiszámítani. 

- Ismerjék a kör területének és kerületének kiszámítási módját. 

- Ismerjék a háromszögek egybevágóságának alapeseteit. 

- Ismerjék a konvex sokszögek belső és külső szögeinek összegére vonatkozó összefüggést. 

- Tudjanak paralelogrammát, trapézt, deltoidot 

- szerkeszteni a tanult tulajdonságok illetve transzformációk felhasználásával. 

- Tudják felsorolni és ábrán mutatni a középpontos tükrözés tulajdonságait. 

- Tudjanak háromszöget, négyszöget, kört középpontosan tükrözni. 

- Ismerjék fel, és tudjanak rajzolni egyállású, váltó és csúcsszögeket. 

- Ismerjék az eltolás és a vektor fogalmát.  

- Tudjanak két vektort összeadni, kivonni.  

- Ismerjék a forgatás fogalmát; tudjanak megnevezni, felismerni forgásszimmetrikus 

alakzatokat. 

- Ismerjék fel ábrán a merőleges szárú szögeket.  

- Ismerjék a szabályos sokszögek tulajdonságait. 

Valószínűség, statisztika: 
- Legyenek képesek események relatív gyakoriságát meghatározni. 

- Tudják eldönteni eseményekről, hogy melyek bekövetkezése valószínűbb. 

- Tudjanak táblázatokat elemezni. 
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A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
- Biztos műveletvégzés a racionális számok körében. 

- A mértékegységek helyes használata, a mértékváltás pontos végrehajtása. 

- Arányos következtetésekkel, százalékszámítással kapcsolatos egyszerű szöveges 

feladatok megoldása következtetésekkel. 

- 10 pozitív egész kitevőjű hatványainak ismerete, illetve 10-nél nagyobb számok 

normálalakjának felírása. - A hatvány fogalmának értelmezése. 

- Egyszerű algebrai kifejezések (egyváltozós, elsőfokú, egynemű) összevonása, 

behelyettesítési érték meghatározása. 

- Elsőfokú, egyismeretlenes egyenlet (egyenlőtlenség) megoldása. 

- Két szám közös osztójának, közös többszörösének meghatározása. - Egyszerű szöveges 

feladatok megoldása. 

- Lineáris függvény ábrázolása értéktáblázattal, értékek leolvasása grafikonról. 

- Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságainak ismerete, kerületük kiszámítása. 

- A középpontos tükrözés tulajdonságainak ismerete, pont tükörképének megszerkesztése. 

- Háromszög- és négyszögalapú egyenes hasábok tulajdonságainak ismerete, a henger 

testhálójának felismerése.  

- Háromszögszerkesztés alapesetekben. 

- A háromszög és a konvex négyszög belső szögeinek összege. 
 

Értékelés 

 Folyamatosan szóban, írásban, de éves viszonylatban legalább 6 írásbeli (diagnosztikus és 

témazáró) mérést célszerű beiktatni. (Mérőlap tervezeteket lásd a Hajdu Sándor szerkesztette 

Calibra tankönyvcsaládban.) 

Tanév végén a követelmények címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
 

Tanulói és a tanítást - tanulást segítő taneszközök 
Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr- Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - dr. Sümegi Lászlóné: 

Matematika 7. Alapszint (Tankönyv), Matematika 7. Emelt szint (Tankönyv) 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - Fried Katalin - dr. Hajdu Sándor - Köves Gabriella - Novák 

Lászlóné dr. Sümegi Lászlóné: Matematika 7. feladatainak megoldása 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek (Tanári, tanulói segédlet) 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák Lászóné - dr. Sümegi Lászlóné: 

Matematika 7-8. Gyakorló (tanulói segédlet) 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 

Dr. Andrási Tiborné - dr- Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák lászlóné - dr. 

Sümegi Lászlóné - dr. Szalontai Tibor: Matematika 7-8. Feladatgyűjtemény, Tehetséggondozó tanulói segédlet 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Zankó Istvánné: 

Témazáró felmérő feladatsorok, Matematika 7. osztály (A, B, C, D, E, F feladatsorok, tanári, tanulói példány) 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek
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Matematika 8. évfolyam 
( 111+37 óra) 
A rendelkezésre álló órakeret felosztása: 

Témakör Óraszám 

Számtan, algebra: 

- racionális számok 

- algebrai kifejezések 

- egyenletek, egyenlőtlenségek, szöveges feladatok 

             

36+20 

10+8 

10+6 

16+10 

Összefüggések,függvények, sorozatok: 

- lineáris függvények, egyenes arányosság, lineáris egyenletek 

grafikus 

  megoldása 

- egyéb nem lineáris függvények 

- sorozatok; mértani sorozat 

             10+5 

 

6+3 

2+1 

2+1 

Geometria: 

- síkidomok, testek; szerkesztések, számítások; Pitagorasz tétele 

- transzformációk, eltolás, vektorok, forgatás, kicsinyítés, 

nagyítás, 

szerkesztések, számítások 

             

42+12 

22+5 

20+7 

Valószínűség, statisztika: 

- gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség 

- "középső adat" meghatározása 

- grafikonok készítése, elemzése 

               6 

2 

2 

2 

Összesen:             94+37 

Szabadon felhasználható órakeret:  

Ismétlésre (évközi, év végi), gyakorlásra:                     9 

Ellenőrzésre, értékelésre (diagnosztikus, témazáró):                    8 

 

A fenti óraszám szerinti felosztáshoz nem szabad mereven ragaszkodni. Ezek az 

óraszámok inkább az adott témakörökre fordítandó idő arányát mutatják. Az egyes témakörök 

között szoros átfedés van. A racionális számokon végzett műveletekkel gyakoroltathatjuk a 

geometriai számításokat is (kerület, terület, felszín, térfogat), a lineáris függvények grafikus 

ábrázolásához szervesen hozzákapcsolható az egyenletek (grafikus) megoldása, az algebrai 

kifejezések tanítása szoros kapcsolatban áll az egyenletek megoldásával, és a geometriai 

számításokkal (képlethasználat). A relatív gyakoriság tanítása nem képzelhető el a racionális 

számokon végzett műveletek nélkül. A geometriai transzformációk mind a szerkesztéses, 

mind a számításos feladatban jól használhatók, ugyanakkor a síkidomok, testek 

tulajdonságainál is a transzformációk ismeretanyagát hívjuk segítségül. Mindezekkel a 

tervezés és a komplexitás valamint a külső, belső koncentráció fontosságát hangsúlyozzuk. 

A kerettanterv általános iskolában nem említi a forgatást és a kombinatorikát 

Szükséges, hogy ismeret szintjén a forgatás is jelen legyen a tananyagban, ezáltal "teljessé 

téve" az egybevágósági transzformációkat. (Még ha szerkesztésekben és bizonyításokban 

nem is használjuk fel azt.) 

A kombinatorika nem külön fejezetként, de szerepel a tananyagban. A racionális számokkal 

végzett műveletekben, a számelméleti részben, a hatványoknál, a valószínűségnél, a 

geometriában sok kombinatorikai feladatot oldathatunk meg a tanulókkal. (Ezáltal eleget 

tudunk tenni a "kombinatorikus gondolkodás fejlesztése", elvárásnak is.) 
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TANANYAG 

Számtan, algebra 

 
Racionális számok: 

- A racionális számok fogalma, véges, végtelen szakaszos tizedestörtek. A racionális 

számok halmazának részhalmazai. 

- Példák irracionális számokra. 

- Számok négyzete, négyzetgyöke. 

- Műveletek különböző alakban felírt racionális számokkal. (Egészek, törtek, 

tizedestörtek.) 

- Műveletek eredményeinek becslése, becsült értékkel való számolás. 

- Műveletek sorrendje, zárójelek a műveletsorban - Hatványok, a hatványozás azonosságai, 

számolás hatványokkal. (Egészek, törtek, egyszerű tizedestörtek hatványai.) 

- Normálalak. Műveletek normálalakban adott számokkal. 

- Arány, aránypár, arányos osztás, százalékszámítás. - Szöveges feladatok. 

- A feladatokhoz kapcsolódó mértékek, mértékegységek, mértékváltás. 

 Algebrai kifejezések: 

- Együttható, változó, algebrai kifejezés. 

- Egynemű, különnemű algebrai kifejezések. 

- Algebrai egészek, algebrai törtek, értelmezési tartomány. 

- Egytagú, többtagú algebrai kifejezések. - Helyettesítési értékek meghatározása. 

- Egynemű kifejezések összevonása. 

- Többtagú algebrai kifejezések szorzattá alakítása kiemeléssel. 

- Többtag szorzása egytagú algebrai kifejezéssel.  

- Képletek átalakítása. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, szöveges feladatok megoldása egyenlettel. 

- Kijelentés, nyitott mondat, egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség 

fogalma. 

- Egyenletek megoldása próbálgatással, mérlegelvvel. Az alaphalmaz és az igazsághalmaz 

fogalma. 

- Egyéb területeken tanult képletek (geometria, racionális számok) átalakításai, a keresett 

változó kifejezése a többi változó segítségével. 

- Szöveges feladatok alaptípusai. (Helyiértékkel, számokkal kapcsolatos, mozgásos, 

kereséses, együttes munkavégzéses feladatok.) 

 

Kibővített anyag: 20 óra  
- A négy alapművelettel kapcsolatos "bonyolult" műveletsor eredményének meghatározása. 

(A racionális számok különböző alakjai egy műveletsorban, összeg, különbség kivonása, 

szorzása stb.). 

- Törtek, tizedestörtek hatványai, s az ezekkel végzett műveletek. 

- A 0 és a negatív egész kitevőjű hatványok.  

- A 0 és az 1 közé eső számok normálalakja.  

- Törtek tizedestört alakja, tizedeltört tört alakja. (Végtelen szakaszos tizedestört felírása 

p/q alakban.)  

- Számok négyzetgyökének meghatározása táblázattal, zsebszámológéppel. 

- Többtagú algebrai kifejezés szorzása többtagú kifejezéssel. 

- Nevezetes azonosságok. 

- Algebrai törtek értelmezési tartományának meghatározása. 
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Összefüggések, függvények, sorozatok 

 
Lineáris függvények: 

- Hozzárendelés, függvény. 

- Az y = ax és az y = ax + b alakú lineáris függvények értelmezése, ábrázolásuk 

koordináta- rendszerben. 

- Lineáris egyenletek megoldása grafikusan. Nem lineáris függvények: 

- Az y = x
2
 értelmezése, ábrázolása értéktáblázattal, vizsgálata. (Értelmezési tartomány, 

értékkészlet, növekedés, csökkenés, szélsőérték). 

- Az xy     függvény értelmezése, ábrázolása értéktáblázattal, vizsgálata.  

- Az y = x
2
 és xy      függvények néhány nagyon egyszerű transzformációja, s ezeknek az 

ábrázolása. 

- Az y = 1/x függvény értelmezése, ábrázolása értéktáblázattal. 

 Sorozatok: 

- A sorozat, mint függvény. A sorozatok fogalma. 

- A mértani sorozat. 

Kibővített anyag: 5 óra  

 - A nemlineáris függvények néhány transzformációja, ezek értelmezése. 

- Az xy   függvény értelmezése, ábrázolása értéktáblázattal. 

- A számtani és a mértani sorozat n-edik eleme, az első a elem összege. 

 

Geometria 

 
Síkidomok, testek: 

(A korában tanult ismeretek ismétlése, rendszerezése, elmélyítése, bővítése.) 

- Térelemek; térelemek kölcsönös helyzete.  

-  Síkidomok csoportosítása. 

- A háromszögek; csoportosításuk, oldalaik és szögeik szerint; a háromszög magassága, 

területe, kerülete. 

- A háromszögegyenlőtlenség. 

- Háromszögek szerkesztése. 

- Pitagorasz tétele, a tétel alkalmazása számításokban. 

- A négyszögek; halmazábrájuk, speciális négyszögek. (trapéz, húrtrapéz, 

paralelogramma, deltoid) 

- A háromszögek, a négyszögek, a sokszögek belső és külső szögeinek összegére 

vonatkozó összefüggések. 

- A tanult négyszögek kerülete, területe. 

-  Négyszögek szerkesztése. 

- A testek csoportosítása. 

- A hasábok tulajdonságai, felszínük, térfogatuk. 

- A gúla, a kúp, a gömb tulajdonságai. 

- Mértékek, mértékegységek, mértékváltások. (Hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, 

tömeg.) Transzformációk: 

(A korában tanult ismeretek ismétlése, rendszerezése, elmélyítése, bővítése.) 

- Az egybevágóság fogalma. 

- A tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés tulajdonságai. 
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-  A tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés tulajdonságainak felhasználása 

szerkesztésekben, számításokan, bizonyításokban. 

-  Az eltolás fogalma, a vektor, mint irányított szakasz. 

- Két vektor összege, különbsége. 

-  Adott pont, szakasz, háromszög adott vektorral való eltoltjának megszerkesztése. 

-  A forgatás fogalma. Az irányított szög, mint vektor. 

- A hasonlóság fogalma. 

-  A középpontos kicsinyítés és nagyítás fogalma, tulajdonságai. 

- Szerkesztések a transzformációk tulajdonságainak felhasználásával. 

 Kibővített anyag: 12 óra  

A plusz órák 40-50 %-át az alapvető ismeretek begyakoroltatására célszerű fordítani. 

Nevezetesen: mértékváltás, kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás, alapszerkesztések, 

transzformációk tulajdonságai. 

A többi órában: 

- Az eltolás, a forgatás és a középpontos kicsinyítés, nagyítás felhasználása 

szerkesztésekben, számításokban, bizonyításokban.  

- Thalesz tétele. 

- Hasonló síkidomok kerületének, területének aránya. 

- Hasonló testek térfogatának aránya. 

- A háromszögek nevezetes vonalai, pontjai. 

 

Valószínűség, statisztika 

 
- Eseményrendszerek, kísérletek. 

- Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

- Átlagok, közepek meghatározása adott adathalmazból (számtani közép, medián, 

módusz). 

- Adathalmazhoz grafikonok készítése, grafikonok elemzése. 

(Ehhez a témakörhöz nem tervezünk kibővített anyagot.) 

 

Belépő tevékenységformák: a továbbhaladás feltételeit, illetve az átlagos vagy annál 

magasabb szintű követelményeket úgy fogalmaztuk meg, hogy azokban benne van minden 

belépő tevékenységforma is. Így annak külön fejezetben történő taglalását nem tartjuk 

szükségesnek. 

 
A.) A továbbhaladás feltételei 
 
Számtan, algebra: 

 
- Ismerjék a racionális szám fogalmát. Tudják, hogy két egész szám hányadosaként 

felírható számokról van szó. 

- Tudják a racionális számok halmazán a négy alapműveletet elvégezni. 

- Ismerjék a műveletek helyes sorrendjét, tudatosan használják a zárójeleket. 

- Ismerjék a hatvány fogalmát, tudják a hatványozásra vonatkozó azonosságokat 

konkrét esetekben alkalmazni. 

- Tudják kiszámítani két szám arányát. 

- Tudjanak egyenes és fordított arányossági, illetve százalékszámítási feladatokat 

(szövegest is) következtetéssel megoldani. 
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- Készség szintjén tudják a tanult mértékegységeket, s tudják azokat átváltani, a tanult 

ismereteket szöveges feladatokban alkalmazni. 

- Tudják egyszerű algebrai kifejezések helyettesítési értékét kiszámítani. 

- Tudjanak egyszerű algebrai kifejezéseket összevonni. 

- Tudjanak egyismeretlenes lineáris egyenletet megoldani próbálgatással, vagy 

mérlegelvvel. 

- Tudjanak egyszerű szöveges feladatot megoldani következtetéssel vagy egyenlettel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

 
- Tudják a lineáris függvényeket (ezen belül az egyenes arányosságot) koordináta-

rendszerben ábrázolni (értéktáblázattal). 

- Tudjanak grafikonról értékpárokat leolvasni, grafikont elemezni. 

- Tudják néhány elemével adott számtani és mértani sorozat elemeinek felsorolását 

folytatni. 

 

Geometria: 

 
- Tudják a háromszögeket, a négyszögeket csoportosítani tulajdonságaik szerint. 

- Tudják a trapéz, a paralelogramma, a rombusz, a deltoid, a téglalap, a négyzet 

tulajdonságait felsorolni. 

- Tudjanak háromszöget, paralelogrammát, rombuszt, téglalapot, négyzetet 

szerkeszteni. (Alapszerkesztések) 

- Tudják a tanult háromszögek, négyszögek kerületét, területét meghatározni. 

- Tudják a háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszínét és térfogatát 

kiszámítani. 

- Ismerjék az egybevágóság fogalmát. 

- Tudják a tengelyes és a középpontos tükrözés tulajdonságait felsorolni. 

- Ismerjék az eltolás fogalmát. Tudjanak pontot, szakaszt eltolni. 

- Legyenek tisztában a vektor fogalmával. Ismerjék fel ábrák kicsinyített és nagyított 

képeit. 

- Ismerjék Pitagorász tételét. Tudják derékszögű háromszögek ismeretlen oldalait 

kiszámítani a másik kettő ismeretében. 

 

Valószínűség, statisztika: 
- Tudjanak valószínűségi kísérleteket végrehajtani. 

- Tudják a relatív gyakoriság fogalmát, tudják események relatív gyakoriságát 

meghatározni.  

- Tudják a leggyakoribb és a középső elemet 

- meghatározni adott adathalmazból. 

- Tudjanak adathalmazhoz grafikont készíteni, grafikont elemezni. 

 

B.) Átlagos vagy annál magasabb szintű követelmények  
Az A)-ban írtakon túl: 

Számtan, algebra: 

 
- Ismerjék a 0 és a negatív egész kitevőjű hatványok fogalmát. 

- Tudják törtek és tizedestörtek pozitív egész kitevőjű hatványait meghatározni. 

- Tudjanak normálalakban adott számokkal műveleteket végezni. 
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- Tudják a 0 és az 1 közé eső szám normálalakját felírni. 

- Tudjanak összeget szorzattá alakítani kiemeléssel. 

- Tudjanak többtagot többtaggal szorozni.  

- Tudják az 2)( ba  (a-b)
2
, az (a+b)(a-b) -re vonatkozó összefüggéseket. 

- Tudják számok négyzetét, illetve négyzetgyökét meghatározni táblázattal és 

zsebszámológéppel.  

- Ismerjék az algebrai egészek és az algebrai törtek fogalmát. 

- Tudják algebrai törtek értelmezési tartományát meghatározni. 

- Tudjanak összetett szöveges feladatokat megoldani következtetéssel vagy 

egyenlettel. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

 
- Tudjanak lineáris egyenleteket, egyenlőtlenségeket grafikusan megoldani. 

- Ismerjék az 
x

yxyxy
1

,,2   függvények tulajdonságait, tudják ezeket 

ábrázolni koordináta-rendszerben. (Értéktáblázattal) 

- Tudják az 2xy   és az xy   néhány egyszerűbb transzformációját végrehajtani. 

- Ismerjék az y = xy  függvény fogalmát, tudják ábrázolni értéktáblázattal. 

- Tudják meghatározni az adott szabályú számtani és mértani sorozat elemeit, adott 

elemekhez tudjanak szabályt találni. 

 

Geometria: 

 
- Ismerjék a sokszögek belső és külső szögeinek összegére vonatkozó összefüggést. 

- Ismerjék a gúla, a kúp és a gömb tulajdonságait. - Ismerjék és tudják alkalmazni 

az egybevágósági transzformációk tulajdonságait (alakzattartás, szögtartás, 

körüljárási irány). 

- Tudják a tanult transzformációk tulajdonságait szerkesztésekben, számításos és 

bizonyításos feladatokban alkalmazni. 

- Tudják két vektor összegét, különbségét megrajzolni. 

- Tudjanak háromszöget, négyszöget, kört tengelyesen és középpontosan tükrözni, 

adott vektorral eltolni. 

- Ismerjék a forgatás fogalmát, tulajdonságait.  

- Tudjanak középpontos kicsinyítést, nagyítást végrehajtani, szerkesztésben, 

számításban felhasználni. 

- Ismerjék Thalesz tételét. 

- Tudják hasonló síkidomok kerületének, területének, illetve hasonló testek 

térfogatának arányait. 
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- Ismerjék - az ábrába tudják berajzolni - a háromszögek nevezetes pontjait, 

vonalait, tudják a rájuk vonatkozó összefüggéseket. 

Valószínűségszámítás, statisztika: 

 
- Ismerjék a valószínűség fogalmát és kapcsolatát a relatív gyakorisággal. 

- Tudjanak konkrét eseményrendszerben valószínűségeket meghatározni. 

 

Követelmények a 8. évfolyam végén (A NAT szerint) 

1) Alapműveletek a racionális számok halmazán. 

2) 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, szorzás, osztás 10 hatványaival. 

3) A 10-nél nagyobb számok normálalakja. 

4) Egyenes, fordított arányossági és százalékszámítási feladatok. 

5) Osztó, többszörös, két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse. 

6) Egyismeretlenes lineáris egyenlet megoldása.  

7) Egyszerű szöveges feladatok. 

8) A derékszögű koordináta-rendszer ismerete, pontok és az y = ax + b alakú függvények 

ábrázolása. 

9) Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, szög mérése és szabványos mértékegységei. 

10) Speciális négyszögek, tulajdonságaik. 

11) Szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

12) Háromszögek, négyszögek kerülete, területe.  

13) Egyenes hasáb tulajdonságai, felszíne, térfogata.  

14)  A terület és a térfogat mértékegységei, átváltásuk. 

15)  Háromszögek és speciális négyszögek szerkesztésének alapesetei. 

16)  Tengelyes, középpontos tükrözés, eltolás tulajdonságai, pont illetve egyszerű alakzatok 

képeinek megszerkesztése. 

17)  Háromszögek, négyszögek belső szögeinek összege. 

18)  Pitagorasz tétele. 

19)  Grafikonok készítése adott adathalmazon, grafikonok elemzése. 

 
 
A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Mivel a magasabb évfolyamba lépés itt iskolaváltást is jelent fontos, hogy olyan 

alapismeretekkel rendelkezzenek a tanulók, amire a középiskolában építeni lehet. 

Ezért a magasabb évfolyamba lépés feltételei megegyeznek az A)-ban írt feltételekkel, annyi 

megszorítással, hogy az alapműveleteket a racionális számok halmazán, és a 

mértékegységeket készség szintjén kell tudniuk a tanulóknak, továbbá tudniuk kell az 

alapszerkesztéseket, valamint a transzformációknál tanultakat alkalmazni a szerkesztésekben, 

számításokban, bizonyításokban. A lineáris egyenletek megoldását (mérlegelvvel, 

grafikusan), a tanult síkidomok, testek kerületének, területének, felszínének, térfogatának 

meghatározását is készség szintjén várjuk el a továbbtanulóktól. 

 

Értékelés 
Folyamatosan szóban és írásban. Legalább 6 témazáró megíratása szükséges. (Lásd a 

Hajdu Sándor szerkesztette tankönyvcsalád mérőlapjait.) 

 

Tanév végén a követelmények címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 
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- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

 

 

 

Tanulói és a tanítást-tanulást segítő taneszközök 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - dr. 

Sümegi Lászlóné - dr. Szalonfai Tibor: Matematika 8. Tankönyv (Alapszínt, emelt szint.) 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - dr. 

Sümegi Lászlóné - Zankó Istvánné: 

Matematika 8. feladatainak megoldása. (Tanulói segédlet) Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

Calibra Könyvek 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák Lászlóné - dr. 

Sümegi Lászlóné: Matematika 7-8. Gyakorló. (Rendszerezett tanulói feladatgyűjtemény) 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 

Dr. Andrási Tiborné - dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor - Novák 

Lászlóné - dr. Sümegi Lászlóné - dr. Szalonfai Tibor: Matematika 7-8. Feladatgyűjtemény, 

Tehetséggondozói tanulói, tanári segédlet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 

Dr. Czeglédy István - dr. Czeglédy Istvánné - dr. Hajdu Sándor: 

Témazáró felmérő feladatsorok. Matematika 8. osztály (A, B, C, D, ,E, ,F) , (Tanulói, tanári 

példány) Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Calibra Könyvek 


