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Matematika 

5–8. évfolyam 

Célok és feladatok 

 

A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a 

tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszo-

nyaival, megalapozni a korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltsé-

güket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak megfelelő szinten biztosí-

tani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges 

matematikai ismereteket és eszközöket.  

A matematikatanítás szerepe a matematika különböző arculatainak bemu-

tatása és érvényre juttatása: kulturális örökség, gondolkodásmód, alkotótevé-

kenység, a gondolkodás örömének forrása, a mintákban, struktúrákban tapasz-

talható rend és esztétikum megjelenítője, maga is tudomány, egyben egyéb tudo-

mányok és az iskolai tantárgyak segítője, a mindennapi élet és a szakmák eszkö-

ze. 

A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló is-

meretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problé-

mamegoldás örömét és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását. Alapvető 

célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk és a 

matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatá-

nak fokozatos kialakítása 

Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságá-

nak fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbiza-

lom, az akaraterő, az igényes kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel 

való alátámasztásának fejlesztésére.  

Célunk, hogy a matematika oktatás során is megvalósítsuk, az egészséges 

életre nevelés feladatait. Elsősorban szöveges feladatok, statisztikai számítások, 

az adatok rendezése és ábrázolása alkalmával tudatosítjuk az egészséges életmű-

ködés feltételeit, vizsgáljuk a baleseti tényezőket, halálozási okokat, foglalkozunk 

az egészségkárosító tényezőkkel: /AIDS, kábítószer, dohányzás, alkohol./ 
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Matematika órákon is megvalósítjuk az alapvető egészségvédelmi feladato-

kat: helyes testtartás, szellőztetés,  a környezet tisztán tartása, világítás, stressz 

mentes környezet stb. /. Foglakozunk a népességszám alakulásával, az egészség-

ügyi  és szociális ellátás fogalomrendszerével, környezeti problémák felvetésével, 

környezeti neveléssel. Az iskolai témanapokra /május 10.Madarak és Fák Nap-

ja, okt. 4. Állatok világnapja/ adatgyűjtéssel, táblázatok, grafikonok, tablók készí-

tésével készülhetnek a tanulók. 

 Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően 

biztosított matematika órák száma, ezért az 5. osztályba lépéskor nagyobb szere-

pet kap az ismétlésre épülő rendszerezés. Különös figyelmet kell fordítani a fo-

galmak kialakítására, elmélyítésére, s ez nem nélkülözheti a színes tevékenysége-

ket, 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 időráfordítás-

ban is lényegesen nagyobb szerepet kap a számtan-algebra témakör, mint a to-

vábbi két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a bővülő számkör-

ben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a további eredmé-

nyes munkának. 

 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. 

Eközben érték a pontos, kitartó, fegyelmezett munkavégzés, az önellenőrzés 

igény, módszereinek megismerése és alkalmazása, a tanulás, a matematikatanu-

lás szokásainak, képességének kialakítása; a sajátunktól eltérő szemlélet tisztele-

te. 

Miközben ebben az életkorban a matematikai ismeretek egy része absztrak-

tabbá válik, addig jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcso-

lódik. Éppen ezért hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasz-

talatok tudatosítására, különböző módokon való rögzítésére, értelmezésére, rend-

szerezésére, 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. Ez a 

felépítés lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség ki-

bontakoztatását egyaránt. 
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Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldás-

nak, az egyszerű algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte 

konkrét helyzetekben végezzük, majd erre építve – az életkori sajátosságok figye-

lembevételével – általánosítunk. 

A matematika – a lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus esz-

közök (zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), informá-

cióhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az isme-

retszerzésben, a problémák megoldásának egyszerűsítésében. 

Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reálisan 

megválasztott középfokú tanulmányok folytatásához. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

A matematikai nevelés fontos terepe a kulcskompetenciák kialakításá-

nak. A problémamegoldó, a kritikai, a döntési, a szabálykövető, a lényegki-

emelő, valamint az információ komplex kezelésének kompetenciái beépül-

nek minden matematikai tevékenységbe. A jól megválasztott módszerekkel 

történő matematika-tanítás a kommunikációs képesség fejlesztése mellett az 

együttműködési képességet is fejleszti. A matematika értékeinek, eredményeinek 

megismerése azt eredményezheti, hogy a tanulók hatékonyan tudják használni 

megszerzett kompetenciáikat az élet különböző területein. 

A NAT bevezetőjében felsorolt célok, értékek és kompetenciák a mate-

matika műveltségi területen a következő formában jelennek meg: 

1. Tájékozódás 

  1.1 Tájékozódás a térben 

  1.2 Tájékozódás az időben 

  1.3 Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban. 

2. Megismerés 

  2.1 Tapasztalatszerzés 

  2.2 Képzelet 

  2.3 Emlékezés 

  2.4 Gondolkodás 
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  2.5 Ismeretek rendszerezése 

  2.6 Ismerethordozók használat 

3. Ismeretek alkalmazása 

4. Problémakezelés és-megoldás 

5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotá-

sok adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos érté-

kek 

  6.1 Kommunikáció 

  6.2 Együttműködés 

  6.3 Motiváltság 

  6.4 Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás  

7. A matematika épülésének elvei 

A matematika tanterv tananyagtartalma biztosítja, hogy a Nat kiemelt fejlesztési 

feladatai tanításunkban megjelenjenek: különböző alkalmazásokban, matemati-

katörténeti érdekességekhez kapcsolva, projektfeladatok kapcsán a környezeti 

nevelés, a hon-és népismeret, kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz szemléle-

te fejlesztendő.  

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

elvontabb gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fej-

lesztéshez kapcsolódó követelmények meghatározását. 

 

I. Tájékozódás megismerés, ismeretek alkalmazása: 

A matematikai szemlélet fejlesztése 

 

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

gekkel alakítjuk a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk. 

/adatok lejegyzése, rendszerezése, szabályok felismerése, követése, alkalmazása/ 

-Segítjük tanulóink tájékozódását síkban, térben, időben. /mozgássor ismétlése, 

térkép adatainak leolvasása, időérzék fejlesztése, mennyiségi viszonyok becslése, 

összehasonlítása./ 

-Törekszünk az érzékelés fejlesztésére. /összehasonlítás, sorbarendezés, egysze-

rűsített vázlatkészítés, matematikai modellek megválasztása/ 
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-Az alapműveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom kiala-

kítására, a számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett művele-

tek megértéséhez, elvégzéséhez, gyakorlásához különböző zsebszámológépet is 

használhatunk. 

-A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a minden-

napi életben is alkalmazzuk./ algoritmusok felidézése, mérési módszerek, grafi-

konok, arányos osztás, százalékszámítás, kamat, kerület, terület, felszín, térfo-

gat/ 

-A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a függvény-

szemléletet, megismerkedünk a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel, 

grafikonokkal. /tapasztalati függvények/ 

-Geometriában eszközök felhasználásával fejlesszük 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. /kép megszerkesztése, képből az eredeti/ 

- A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit (“és”, “vagy”, 

“nem”, “minden”, “van olyan”) tudatosan használjuk. Az időszak vége felé egysze-

rű sejtések igazolásakor, ill. cáfolásakor a “ha … akkor” típusú következtetések is 

belépnek tanításunkba./ jelek szerepe, használata/ 

II. Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logi-
kus gondolkodásban, képzelet, emlékezés, ismeretek rendszerezése. 

 

-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 értel-

mezésével, elemzésével segítjük a diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle 

megoldás keresését / lényegkiemelés, információk szétválogatása, szöveg írása, 

önálló eljárások keresése, indoklás/ 

-A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák 

megoldásához. /motoros emlékezés, képi emlékezés, absztrahálás, konkretizálás/ 

-Kellő figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesz-

tések elvégzésére, így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, 
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felszín, térfogat fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakor-

latban. 

-Különböző feladatok segítségével érttetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen 

események, ill. olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan ki-

alakítjuk a valószínűség szemléletes fogalmát. /modellek használata, statisztikai 

elemzések/ 

-Elvont és konkrét szituációkban fejlesztjük tanulóink tudatos megfigyelését. 

/jelenségek között kapcsolatok, szabály követése, nem odaillő elhagyása/ 

 

III. Alkotás, kreativitás, az információs és kommunikációs kultúra fejleszté-

se: 

 

- A számrendszerek megismerése, sorozatok, modellek alkotása, megoldási terv 

készítése, becslés, szerkesztések elvégzése hozzásegíti tanulóinkat az önálló, krea-

tív gondolkodás fejlődéséhez. 

-Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepel-

tessünk állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt ele-

mezzük. Ily módon juttatjuk el őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazá-

sához./ általánosítás, összefüggésekre való emlékezés, oksági kapcsolat/ 

-A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás, 

sorba rendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a 

matematika különböző területein és más témakörökben is fontos halmazszemléle-

tet. /elnevezések, rendszerek alkotása, kifejezések pontosítása, logikai szerkeze-

tek megismerése/ 

-A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megérttet-

jük a tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét. /szemléletes indoklás, jel-

rendszerek használata/ 

-Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány 

lépéses elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elem-

zésének, jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb 

elemeinek megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek né-

hány lépéses algoritmusokat önállóan is készíteni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

8 

IV. Együttműködés, motiváltság, önértékelés, helyes tanulási szokások fej-

lesztése 

 

-A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végez-

zenek, s a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a 

gyakorlati számításoknál elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell ér-

nünk, hogy a tanulók reális eredményeket fogadjanak el. /gyakorlati készség fej-

lesztése, önellenőrzés, együttműködés/ 

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

egyes esetekben vázlatrajzot készítsenek. El kell érnünk, hogy a megoldást le is 

tudják írni. A leírás szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az 

általános iskola utolsó éveiben. /szövegértés fejlesztése, kreativitás/ 

-A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvár-

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

bővítjük a jelölésrendszert. 

-A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az álta-

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

Különböző eljárások, s egyes tételek eszközként való felhasználását feladatmegol-

dásban fontos fejlesztési területnek tekintjük./ emlékezet fejlesztése, ismeretek 

alkalmazása, rendszerezése/ 

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

folyamatos feladatunk. /kommunikációs készség, önellenőrzés, együttműködés/ 

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

enciklopédiák 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, fejleszti a matemati-

kai szemléletüket. Pozitív motivációval felkelthetjük érdeklődésüket a matemati-

kai érdekességek, a matematika története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány 

magyar, ill. más nemzetiségű neves matematikus életére és munkásságára példá-

ul a tanított anyaghoz kapcsolódóan. /motiváció, gyakorlati készség fejlesztése/ 
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Tankönyv és eszközigényünk: 

 

 

Matematika tankönyv 5.-6.-7.-8. osztály. 

Matematika összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek. 

Témazáró feladatsorok. 

Füzet, dolgozatfüzet, 2 vonalzó, körző, szögmérő. 

Zsebszámológép. Színes kréta, sík- és térmértani modellező készlet, mérleg, hő-

mérő, síktükör, olló, kartonok, mágnesek, logikai készlet, szinesrúd készlet, mil-

liméterpapír, számkártyák. 

Testmodellek, faliképek, tanári geometria felszerelés. 

Videó kazetták, számítógép, gyakorló programok. 
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5. évfolyam 

 

Évi óraszám: 148 

 

Témakör Óraszám 

1./ Gondolkodási módszerek Beépül a tananyagba 

2./ Számtan, algebra. 64 óra 

3./ Összefüggések, függvények, so-

rozatok. 

14 óra 

4./ Geometria, mérés. 32 óra 

5./ Valószínűség, statisztika. 8 óra 

6./ Témazáró dolgozatok, írásbeli 

feleletek. 

16 óra 

7./ Gyakorlás 14 óra 
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Gondolkodási módszerek  

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom 
A továbbhaladás feltét-

elei 

Az elsajátítás képességé-

nek fejlesztése. Figyelem, 

képzelet, emlékezés fej-
lesztése. 

 

A matematika tanulási 

módszereinek megisme-

rése. (olvasott tankönyvi 
szöveg feldolgozása, lé-

nyeg kiemelése, házi fel-

adat célszerű elkészítési 
módjai)  

A gondolkodási módsze-

rek követelményei a töb-

bi témában konkretizá-
lódnak. 

Pozitív motiváció kialakí-

tása.  
Kommunikációs készség 

fejlesztése. 

Könyvtárhasználat.   

A nyelv logikai elemeinek 
helyes használata nem 
csak matematikai tartal-
mú állításokban. 
Szövegértés fejlesztése. 

Összehasonlításhoz 

szükséges kifejezések ér-
telmezése, használata (pl. 

egyenlő; kisebb; nagyobb; 

több; kevesebb; nem; és; 
vagy; minden, van olyan). 

 

Valószínűségi és statisz-

tikai szemlélet fejleszté-

se. 

Konkrét példák a biztos, 

a lehetséges és a lehetet-

len bemutatására.  

 

Értő-elemző olvasás fej-

lesztése, kapcsolatok fel-
ismerése, lejegyzése egy-
szerű szimbólumokkal. 

Változatos tartalmú szö-

vegek értelmezése.  

 

Önellenőrzés. Tervezés, 

ellenőrzés igényének 

megalapozása. 

Megoldások megtervezé-

se, eredmények ellenőr-

zése. 

 

Halmazszemlélet fejlesz-

tése. 

 

Konkrét dolgok adott 

szempont (ok) szerinti 

rendezése, rendszerezése.  

 

Kombinatorikus gondol-
kodás fejlesztése 

Néhány elem sorba ren-
dezése. 
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Számtan, algebra  

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Számfogalom mélyítése, a 
számkör bővítése. 
Emlékezet fejlesztése. 
 
 
 

Természetes számok milliós 
számkörben, egészek, tör-
tek, tizedes törtek. 
Negatív szám értelmezése. 
Törtek kétféle értelmezése. 
Ellentett, abszolút érték.  
Alaki érték, helyi érték. 

A tanult számok helyes leírá-
sa, olvasása,/ alapkészség/ 
számegyenesen való ábrázolá-
sa, két szám összehasonlítá-
sa. 

Kombinatorikus gondol-
kodás fejlesztése számok 
kirakásával. 

Tízes alapú számrendszer. 
Kettes alapú számrendszer. 

A tízes számrendszer biztos 
ismerete. 

Műveletfogalom kiterjesz-
tése, mélyítése. Ismeretek 

rendszerezése. 
Számolási készség fejlesz-
tése a kibővített számkör-
ben. 

Műveletek szóban (fejben) 
és írásban, szemléltetés 

számegyenesen: 
- természetes számok köré-
ben osztók, többszörösök ; 

 

Önellenőrzés igényének és 
képességének a fejleszté-
se. Együttműködés fej-
lesztése. Ismeretek rend-
szerezése. 

– összeadás, kivonás az 
egészek és a pozitív törtek 
körében; 

– szorzás, osztás pozitív tör-
tek és tizedes törtek ese-
tében természetes  

 számokkal (0 szerepe a 
szorzásban, osztásban); 

– szorzás, osztás 10-zel, 
100-zal, 1000-rel. 

Összeadás, kivonás, szorzás, 
kétjegyűvel való osztás a ter-
mészetes számok körében. 
Egyjegyű nevezőjű pozitív tör-
tek (legfeljebb ezredeket tar-
talmazó tizedes törtek) össze-
adása és kivonása két tag 
esetén, az eredmény helyes-
ségének ellenőrzése. 
/alapkészség/ 

Fegyelmezettség, követke-
zetesség fejlesztése. 

Műveleti sorrend. Helyes műveleti sorrend isme-
rete a négy alapművelet ese-
tén. /alapkészség/ 

Becslési készség fejleszté-
se. 

Kerekítés, becslés, ellenőr-
zés. 

 

Következtetési képesség 

fejlesztése. 
 
Értő-elemző olvasás, önál-
ló problémamegoldó ké-
pesség fejlesztése. 
Gyakorlati érzék fejleszté-
se. 

Egyszerű elsőfokú egyenle-

tek, egyenlőtlenségek meg-
oldása következtetéssel, le-
bontogatással, ellenőrzés 
behelyettesítéssel. 
Arányos következtetések 
(pl. szabványmértékek át-
váltása), egyszerű szöveges 
feladatok.  

Egyszerű egyenletek, szöveges 

feladatok megoldása követ-
keztetéssel.  
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Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Helymeghatározás, 

adott tulajdonságú pon-

tok keresése. 

Számegyenes, száminter-

vallumok ábrázolása, áb-

ráról való leolvasása. 

 

Tájékozódás a derék-

szögű koordináta rend-

szerben. Tájékozódás 
síkban, térben 

Helymeghatározás konk-

rét gyakorlati szituációk-

ban.  
A Descartes-féle derék-

szögű koordináta-

rendszer. 

Konkrét pontok ábrázolása, 

pontok koordinátáinak le-

olvasása. /alapkészség/ 

Összefüggés-felismerő 
képesség fejlesztése. 

Táblázatok, grafikonok 

értelmezése, az ábra 
alapján mennyiségek 

közötti összefüggés 

megkeresése, lejegyzé-
se. Táblázathoz grafi-

kon, grafikonhoz táblá-

zat készítése.  
A függvényszemlélet 

előkészítése. 

Ismert szabály alapján 

elemek meghatározása, 
illetve ismert elemek 

esetén szabály(ok) meg-

fogalmazása. 
Több megoldás keresé-

se. Logikus gondolko-

dás fejlesztése 

Egyszerű lineáris kapcso-
latok táblázata – abban 

hiányzó elemek pótlása 

ismert vagy felismert 
szabály alapján –, grafi-

konja. 

Összeg, különbség, szor-
zat, hányados változásai.  

Sorozat megadása a kép-

zés szabályával, illetve 
néhány elemével.  
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Geometria, mérés  

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Tájékozódás térben. 

Térszemlélet fejlesztése, 
testek készítése. Ta-
pasztalatszerzés. 

Testek építése, tulajdon-

ságaik. 

 

Halmazszemlélet fej-

lesztése. 

Tulajdonságok (pl. 
szimmetria) megfigyelé-

se. 

Testek csoportosítása 

adott tulajdonságok alap-

ján. 
Kocka, téglatest tulaj-

donságai, hálója.  

Párhuzamosság, merőle-
gesség, konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek 

(háromszögek, négyszö-
gek) szemléletes fogalma, 

tulajdonságok vizsgálata. 

 

Körző, vonalzók helyes 

használata, két vonal-
zóval párhuzamosok, 

merőlegesek rajzolása. 

Problémamegoldó ké-
pesség fejlesztése szer-

kesztésekkel. 

Távolság szemléletes fo-

galma, adott tulajdonsá-
gú pontok keresése. 

Kör, gömb szemléletes fo-

galma, előfordulásuk a 
gyakorlati életben. 

Szakasz másolása, adott 

távolságok felmérése. 

 Két ponttól egyenlő távol-
ságra lévő pontok.  

Szakaszfelező merőleges. 

Felezőmerőleges szemléle-
tes fogalma. 

A szögmérő helyes 

használata. Együttmű-
ködés. 

A szög fogalma, mérése, 

szögfajták. 

 

Tapasztalatgyűjtés ke-

rület, terület, felszín és 
térfogat számításában. 

 

 

Számolási készség fej-
lesztése. Önellenőrzés. 

Mérések a gyakorlat-

ban. Mérőeszközök 
használata. 
A becslés képességének 

fejlesztése. 

Téglalap (négyzet) kerüle-

te, területe; téglatest 
(kocka) felszíne és térfo-

gata választott egységek-

kel, szabványmértékegy-

ségekkel. 
Számításos feladatok. 

Szabványmértékegységek 

és átváltásuk: hosszúság, 
terület, térfogat, űrtarta-

lom, idő, tömeg.  

Téglalap (négyzet) kerületé-

nek, területének, kocka 
felszínének és térfogatának 

kiszámítása konkrét ese-

tekben. /alapkészség/ 

Hosszúság és terület szab-
ványmértékegységei és egy-

szerűbb átváltások konkrét 

gyakorlati feladatokban. A 
térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg mértékegységei. 
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Valószínűség, statisztika 

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A valószínűségi és sta-

tisztikai szemlélet fej-

lesztése. 
A megfigyelőképesség, 

elemző- képesség fej-

lesztése. 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek. 

Adatok tervszerű gyűjté-
se, rendezése. 

Oszlopdiagram készítése. 

Egyszerű grafikonok ér-
telmezése, elemzése. 

Konkrét feladatok kapcsán 

a biztos és a lehetetlen 

események felismerése. 

A számolási készség 

fejlesztése. 

Átlagszámítás néhány 

adat esetén.  

Két szám számtani közepé-

nek (átlagának) meghatáro-
zása. 
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6. évfolyam 

 

Évi óraszám: 121+37 

 

 

Témakör Óraszám 

1./ Gondolkodási módszerek Beépül a tananyagba 

2./ Számtan, algebra. 51+16 óra 

3./ Összefüggések, függvények, so-

rozatok. 

16+7 óra 

4./ Geometria, mérés. 21+8 óra 

5./ Valószínűség, statisztika. 6+3 óra 

6./ Témazáró dolgozatok, írásbeli 

feleletek. 

16 óra 

7./ Gyakorlás 11+3 óra 
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Gondolkodási módszerek 

 

 
 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 
Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Az elsajátítás képessé-

gének fejlesztése. 
Pozitív motiváció kiala-

kítása. 

Kommunikációs kész-
ség fejlesztése. 

A matematika tanulási 

módszereinek továbbfej-
lesztése.  

Matematikatörténeti ér-

dekességek.  
Könyvtárhasználat, in-

formatikai eszközök 

igénybevétele. 

A gondolkodási módszerek 

követelményei a többi té-
makörben konkretizálód-

nak. 

A nyelv logikai elemei-
nek helyes használata. 

Szövegértés fejlesztése. 

Összehasonlításhoz, vi-
szonyításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; 
kisebb; nagyobb; több; 

kevesebb; legalább; leg-

feljebb; nem; és; vagy; 
minden, van olyan). 

A tanultakhoz kapcsoló-

dó igaz és hamis állítá-
sok. 

 

Valószínűségi és sta-

tisztikai szemlélet fej-

lesztése. 

Konkrét példák a biztos, 

a lehetséges és a lehetet-

len bemutatására.  

 

Szövegértelmező és szö-

vegalkotó képesség fej-

lesztése. 
Mindennapi tapasztala-

tok alapján matemati-

kai modell alkotása. 

Gyakorlati készség fej-
lesztése. 

Változatos tartalmú szö-

vegek értelmezése, készí-

tése.  
 

Egyszerű, matematikailag 

is értelmezhető hétköznapi 

szituációk megfogalmazása 
szóban és írásban. 

Tervezés, ellenőrzés 

igényének kialakítása. 
Önellenőrzés. 

Halmazszemlélet fej-

lesztése.  
Kombinatorikus gon-

dolkodás fejlesztése. 

Lehetőségek rendszere-

zett felsorolása. 

Megoldások megtervezé-

se, eredmények ellenőr-
zése. 

Konkrét dolgok adott 

szempont(ok) szerinti 
rendezése, rendszerezése. 

Néhány elem kiválasztá-

sa, elemek sorba rende-

zése különféle módsze-
rekkel. 
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Számtan, algebra 

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A műveletfogalom mé-

lyítése, kiterjesztése. 

A számolási készség 
fejlesztése gyakorlati 

feladatokon keresztül 

is. Ismeretek alkalma-
zása. 

A racionális számok. 

A számok reciprokának 

fogalma. 
Műveletek racionális 

számkörben: 

– szorzás, osztás törttel, 
tizedes törttel; 

– alapműveletek negatív 

számokkal.  
Műveleti tulajdonságok, a 

helyes műveleti sorrend. 

Tört, tizedes tört, negatív 

szám fogalma. 

/alapkészség/ 
Pozitív törtek szorzása és 

osztása pozitív egésszel. 

/alapkészség 

A becslési készség fej-

lesztése. 

Becslés a törtek körében 

is. 
10 egész kitevőjű hatvá-

nyai és használatuk át-

váltásoknál. 

 

A bizonyítási igény fel-

keltése. Ismeretek 

rendszerezése. 

Egyszerű oszthatósági 

szabályok  

(2-vel, 5-tel, 10-zel, 4-
gyel, 25-tel, 100-zal). 

2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal 

való oszthatóság. 

Racionális számok 

többféle megjelenítése, 

többféle leírása. 

Két szám közös osztói, 

közös többszöröseik.  

Törtek egyszerűsítése, 
bővítése. 

 

Egyenes és fordított 

arányosság felismerése 
gyakorlati jellegű fel-

adatokban és a termé-

szettudományos tár-

gyakban. 
A következtetési képes-

ség fejlesztése. 

Egyenes és fordított ará-

nyosság. 
A százalék fogalma, alap, 

százalékláb, százalékér-

ték. 

Egyszerű százalékszámí-
tás arányos következte-

téssel. 

A mindennapi életben fel-

merülő egyszerű, konkrét 
arányossági feladatok meg-

oldása következtetéssel. 

 Elsőfokú egyismeretlenes 
egyenletek, egyenlőtlen-

ségek megoldása. 

A megoldások ábrázolása 
számegyenesen. 

Egyszerű elsőfokú 
egyismeretlenes egyenletek 

megoldása szabadon vá-

lasztható módszerrel. 

Ellenőrzési igény kiala-

kítása. 

Szöveges feladatok meg-

oldása.  
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Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A gyakorlati életből vett 

egyszerű példákban a 

kapcsolatok felismeré-
se, lejegyzése, ábrázolá-

sa. 
A függvényszemlélet 
fejlesztése. 

Változó mennyiségek kö-

zötti kapcsolatok, ábrázo-

lásuk derékszögű  
koordináta-rendszerben. 

Példák elsőfokú függvé-

nyekre. 
Példák konkrét soroza-

tokra.  

Biztos tájékozódás a derék-

szögű koordinátarendszer-

ben. 
 

 

 

 

Geometria, mérés 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 
Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Sík és térszemlélet fej-

lesztése. 

Alakzatok síkban, térben. A pont, egyenes, szakasz 

fogalmának helyes haszná-

lata. 

A szimmetria felismeré-

se a természetben, mű-

vészetben. 

Példák egyszerű transz-

formációkra. 

 

Ismert alakzatok tenge-
lyes tükörképének meg-

szerkesztése. Emlékezet 

fejlesztése. 
 

A tengelyes tükrözés. 
Tengelyesen szimmetri-

kus alakzatok. 

Pont tengelyes tükörkép-
ének megszerkesztése./ 

alapkészség/ 

Körző, vonalzó és a 

szögmérő használata.  

Megoldási terv készíté-
se. Képzelet fejlesztése. 

Háromszögek, négyszö-

gek elemi tulajdonságai 

és speciális fajtái. 
A kör, körrel kapcsolatos 

fogalmak. 

Szögmásolás, szögfelezés.  
Téglalapok szerkesztése. 

Adott egyenesre merőle-

ges szerkesztése. 

Párhuzamos és merőleges 

egyenesek előállítása, 

szögmásolás, szakaszfelező 
merőleges szerkesztése. 

/alapkészség/ 

Mérések, számítások a 

bővült számkörben. 

Sokszögek kerülete. Háromszögek, négyszögek 

kerületének kiszámítása. 

A térszemlélet fejleszté-

se térbeli analógiák ke-
resésével .Kreativitás 

fejlesztése. 

Testek építése.  

Téglatestek hálója, felszí-
ne, térfogata. 

Téglatest felszíne és térfo-

gata konkrét esetekben. 
A térfogat és űrtartalom 

mértékegységeinek átváltá-

sa. 
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Valószínűség, statisztika 

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Valószínűségi és sta-

tisztikai szemlélet fej-

lesztése. 
 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek. 

Konkrét feladatok kapcsán 

a biztos és a lehetetlen 

események felismerése. 

Rendszerszemlélet fej-

lesztése. 
Megfigyelőképesség, 

elemző képesség fejlesz-

tése. 
Adatok gyűjtése kör-
nyezetünkből. Tapasz-

talatszerzés. 

Adatok tervszerű gyűjté-

se, rendezése. Kördiag-
ram. 

Adatok értelmezése, jel-

lemzése, ábrázolása (pél-
dául a leggyakoribb adat, 

szélső adatok). 

 

Számolási készség fej-
lesztése.  

Átlagszámítás néhány 
adat esetén.  

Néhány szám számtani kö-
zepének (átlagának) meg-

határozása. 
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7. évfolyam 

 

Évi óraszám: 108+36 

 

 

Témakör Óraszám 

1./ Gondolkodási módszerek Beépül a tananyagba, valamint 3 óra 

önállóan 

2./ Számtan, algebra. 33+14 óra 

3./ Összefüggések, függvények, so-
rozatok. 

12+7 óra 

4./ Geometria, mérés. 30+8 óra 

5./ Valószínűség, statisztika. 6+3 óra 

6./ Témazáró dolgozatok, írásbeli 
feleletek. 

16 óra 

7./ Gyakorlás 11+4 óra 
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Gondolkodási módszerek 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 
Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Pozitív motiváció kiala-

kítása. 
Kommunikációs kész-

ségek fejlesztése. 

A matematika épülésé-
nek elvei. 

Matematikatörténeti ér-

dekességek a tananyag-
hoz kapcsolva. 

Könyvtár és elektronikus 

eszközök felhasználása 
információk gyűjtésére, 

feldolgozására. 

 

A nyelv logikai elemei-

nek helyes használata. 

Az ,,és”, ,,vagy”, ,,ha”, 

,,…akkor”, ,,nem”, ,,van 
olyan”, ,,minden” kifeje-

zések jelentése. 

Gondolatok (állítások, felté-

telezések, választások stb.) 
világos, érthető szóbeli és 

írásbeli közlése. 

Bizonyítási igény fej-
lesztése. 

Egyszerű (“minden”, “van 
olyan” típusú) állítások 

igazolása, cáfolata konk-

rét példák kapcsán. 

Egyszerű állítások igazsá-
gának eldöntése. 

A halmazszemlélet fej-
lesztése. 

Példák konkrét halma-
zokra: részhalmaz, kiegé-

szítő halmaz, unió, met-

szet. 

 

Szövegelemzés, lefordí-

tás a matematika nyel-

vére, ellenőrzés. Prob-
lémamegoldó gondolko-

dás fejlesztése 

Szöveges feladatok meg-

oldása. 

 

A kombinatorikus gon-

dolkodás fejlesztése. 
Tapasztalatszerzés az 

összes eset rendszere-

zett felsorolásában. 

Változatos kombinatori-

kai feladatok megoldása 
különféle módszerekkel. 

Sorba rendezés, kiválasz-

tás néhány elem esetén.  

Sorba rendezés, kiválasztás 

legfeljebb 4 elem esetén. 

 

 

Számtan, algebra 

 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 
Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Műveletek gyakorlása a 

racionális számkörben. 
Zsebszámológépek 

használa-

ta.Önellenőrzés. 
 

Műveletek a racionális 

számok körében (rend-
szerezés). 

Alapműveletek helyes el-

végzése kis abszolútértékű 
egészek, törtek, 

tizedestörtek körében egy-

szerű esetekben. 
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A bizonyítási igény fej-

lesztése. 

A hatványozás fogalma 

pozitív egész kitevőre. 
A hatványozás azonossá-

gai konkrét példákon. 

Normálalak. 

10 pozitív egész kitevőjű 

hatványai,  
10-nél nagyobb számok 

normálalakja. 

Következtetési képesség 
fejlesztése összetettebb 

feladatokban. 

Arány, aránypár, arányos 
osztás gyakorlati esetek-

ben.  

Százalékszámítási és egy-
szerű kamatszámítási 

feladatok. 

Egyenes és fordított ará-
nyosság felismerése és al-

kalmazása egyszerű konk-

rét feladatokban. 
Egyszerű százalékszámítási 

feladatok. 

Matematikatörténeti 

érdekességek megisme-
rése. 
Pozitív motiváció. A ma-

tematika, mint kulturá-
lis örökség. 

Prímszám, prímtényezős 

felbontás. 
Két szám legnagyobb kö-

zös osztója, legkisebb kö-

zös többszöröse. 
Egyszerű oszthatósági 

szabályok  

(3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-
tel, 6-tal). 

Osztó, többszörös, két 

szám közös osztóinak, né-
hány közös többesének 

megkeresése. 

Mindennapi szituációk 

összefüggéseinek leírá-

sa a matematika nyel-
vén, képletek értelme-

zése. Gyakorlati kész-

ség fejlesztése. 

Egyszerű algebrai egész 

kifejezések, helyettesítési 

értékük. 

 

Tapasztalatgyűjtés a 

mérlegelvvel kapcsolat-

ban. 

Egyenletek, egyenlőtlen-

ségek megoldása követ-

keztetéssel, mérlegelvvel. 

Egyszerű elsőfokú 

egyismeretlenes egyenletek 

megoldása. 

Szövegértés, elemzés. Szöveges feladatok meg-
oldása. 

Egyszerű szöveges felada-
tok megoldása következte-

téssel is. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 
Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Táblázatok, grafikonok 

készítése konkrét hoz-

zárendelések esetén. 

Tájékozódás a síkon a 
derékszögű koordináta-

rendszer segítségével. 

Két halmaz közötti hozzá-

rendelések megjelenítése 

konkrét esetekben. 

Egyértelmű hozzárende-
lések ábrázolása a derék-

szögű koordináta-

rendszerben. 
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Esztétikai érzék fejlesz-

tése. Függvényszerű 
gondolkodás. 

Lineáris függvények. 

Példák nem lineáris függ-
vényekre (pl. 1/x függ-

vény). 

Lineáris függvények ábrá-

zolása értéktáblázattal egy-
szerű esetekben. 

Számolási készség fej-

lesztése a racionális 
számkörben. 

 

Sorozatok vizsgálata 

(számtani sorozat). 

Egyszerű sorozatok folyta-

tása adott szabály szerint, 
néhány taggal megadott 

sorozat esetén szabály(ok) 

keresése. 
 

 

 

Geometria 

 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 
Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Fejlesztés a gyakorlati 
mérések és a mérték-

egységváltások helyes 

elvégzésében. Tájékozó-
dás térben, időben. 

Mértékegységek átváltása 
konkrét gyakorlati példák 

kapcsán a kibővült 

számkörben. 

Szög (fok), hosszúság, terü-
let, térfogat, tömeg, űrtar-

talom, idő mérése a szab-

ványos mértékegységeinek 
ismerete. 

Állítások megfogalma-

zása, és igaz vagy ha-
mis voltának eldöntése. 

Megoldási terv készítése 

kerület-, területszámí-

tási feladatoknál. 

Háromszögek magasság-

vonala, területe. 
Paralelogramma, trapéz, 

deltoid tulajdonságai, ke-

rülete, területe. 

Kör kerülete, területe. 

Háromszögek területének 

kiszámítása. 

Transzformációs szem-

lélet fejlesztése. 

Szögpárok (egyállású 

szögek, váltószögek, ki-

egészítő szögek). 

 

Alkotás, kreativitás. Középpontos tükrözés. 

Középpontosan szimmet-

rikus alakzatok a síkban. 

Szabályos sokszögek. 

Adott pont középpontos 

tükörképének megszerkesz-

tése. 

Szögfelező szerkesztése. 

Szerkesztési eljárások 

gyakorlása. 

Nevezetes szögek szer-

kesztése. 

Háromszög szerkesztése 
alapesetekben. 

A háromszög 

egybevágósági esetei. 

Háromszöggel kapcsolatos 

legegyszerűbb szerkeszté-

sek. 

A bizonyítási igény fel-
keltése. 

A háromszög belső és 
külső szögeinek összege. 

A négyszögek belső szö-

geinek összege. 

Háromszögek és konvex 
négyszögek belső szögeinek 

összege. 

Térszemlélet fejlesztése. Három- és négyszögalapú 

egyenes hasábok, forgás-

henger hálója, tulajdon-
ságai, felszíne, térfogata.  

Háromszög és négyszög 

alapú egyenes hasábok, 

valamint a forgáshenger 
felismerése, jellemzése. 
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Valószínűség, statisztika 

 
 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 
Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Valószínűségi és sta-
tisztikai szemlélet fej-

lesztése. 

Valószínűségi kísérletek 
egyszerű konkrét példák 

esetében.  

 

Tájékozódás a világ 
mennyiségi viszonyai-

ban. 

Gyakoriság, relatív gya-
koriság fogalma, tulaj-

donságai. 

A gyakoriság fogalma. 

Statisztikai adatok 

elemzése, értelmezése. 

Adatok gyűjtése, rendsze-

rezése, adatsokaság 
szemléltetése, grafikonok 

készítése. 

Egyszerű grafikonok olva-

sása, készítése. 
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8. évfolyam 
 

Évi óraszám: 106+37 

 

 

Témakör Óraszám 

1./ Gondolkodási módszerek Beépül a tananyagba, valamint 4 óra 

önállóan 

2./ Számtan, algebra. 30+15 óra 

3./ Összefüggések, függvények, so-

rozatok. 

16+7 óra 

4./ Geometria, mérés. 26+8 óra 

5./ Valószínűség, statisztika. 6+3 óra 

6./ Témazáró dolgozatok, írásbeli 

feleletek. 

16 óra 

7./ Gyakorlás 12+4 óra 
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Gondolkodási módszerek 

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Az igényes szóbeli és 

írásbeli közlés fejleszté-

se. 

Gondolatok helyes szóbeli 

és írásbeli kifejezése. 

Szabatos, pontos írásbeli és 

szóbeli fogalmazás. 

A bizonyítási igény. 

Ellenpéldák szerepe a 

cáfolásban. Logikus 
gondolkodásra nevelés. 

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, kí-

sérletezés, módszeres 
próbálkozás, cáfolás. 

 

Könyvtár és egyéb in-

formatikai eszközök 

használata. Motiváció. 
A matematika, mint 

kulturális örökség. 

Híres magyar matematiku-

sok. 

 

 

Szövegelemzés, értel-
mezés, lefordítás a ma-

tematika nyelvére. 

Az ellenőrzés, önellen-

őrzés igényének fejlesz-
tése. 

Szöveges feladatok értel-
mezése, megoldási terv 

készítése, a feladat meg-

oldása és szöveg alapján 

történő ellenőrzése. 

Szövegértelmezés egyszerű 
esetekben. 

Rendszerszemlélet fej-

lesztése. 
A tanult ismeretek kö-

zötti összefüggések fel-

ismerése, azok értő al-
kalmazása 

Elemek halmazokba ren-

dezése, halmazok elemei-
nek felsorolása konkrét 

példák kapcsán. 

A tanult halmazművele-
tek alkalmazása konkrét 

feladatokban.  

A tanult halmazműveletek 

felismerése két egyszerű, 
konkrét halmaz esetén. 

Kombinatorikus gon-

dolkodás fejlesztése. 
Gyakorlati feladatok. 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása vál-
tozatos módszerekkel (fa-

diagram, táblázatok ké-

szítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás 

legfeljebb  
4-5 elem esetén, az összes 

eset felsorolása. 
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Számtan, algebra 

 

Fejlesztési feladatok, 

tevékenységek 
Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Ismeretek rendszerezé-
se, alkalmazása. 

Racionális szám fogalma 
(véges, végtelen tizedes 

törtek), példák nem raci-

onális számra.  
A négyzetgyök fogalma. 

 

 

A rendszerező képesség 

fejlesztése. 

A természetes, egész és 

racionális számok halma-
zának kapcsolata. 

 

Számítások egyszerűsí-

tése például azonossá-
gok felismerésével.  

Zsebszámológépek al-

kalmazása. 

Műveletek racionális 

számkörben. Eredmé-
nyek becslése. 

Alapműveletek helyes sor-

rendű elvégzése egyszerű 
esetekben a racionális 

számkörben. 

A helyettesítési érték 
célszerű kiszámítása. 

Logikus gondolkodásra 

nevelés. 

Algebrai egész kifejezé-
sek, egyszerű képletek 

átalakításai. 

Szorzattá alakítás kieme-
léssel egyszerű esetek-

ben. 

Algebrai egész kifejezések 
szorzása egyszerű ese-

tekben. 

Egyszerű algebrai egész 
kifejezések helyettesi érté-

kének kiszámítása. 

Ellenőrzés igényének 

fejlesztése. 

Elsőfokú, illetve elsőfokú-

ra visszavezethető egy-
szerű egyenletek, elsőfo-

kú egyenlőtlenségek 

megoldása. 
Alaphalmaz, megoldás-

halmaz. 

Elsőfokú egyenletek megol-

dása. 

Szövegértelmezés, le-

fordítás a matematika 
nyelvére. Problémameg-

oldó gondolkodás fej-

lesztése. 

Szöveges feladatok meg-

oldása. 

Egyszerű szöveges felada-

tok megoldása következte-
téssel, egyenlettel. 
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Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A függvényszemlélet 

fejlesztése. 

Táblázatok, grafikonok 
készítése konkrét függ-

vények esetén. 

Függvények és ábrázolá-

suk a derékszögű koordi-

náta-rendszerben. 

x x2; x x   

Konkrét, egyszerű feltétel-
nek eleget tevő pontok a 

koordináta-rendszerben. 

x a x+b függvény és áb-

rázolása konkrét racionális 

együtthatók esetén. 

Grafikus megoldási 
módszerek alkalmazása 

(lehetőség szerint szá-

mítógépen 

is).Tapasztalatszerzés. 

Egyismeretlenes egyenle-
tek grafikus megoldása. 

Sorozatok és vizsgálatuk 

(mértani sorozat). 

 

 

Geometria 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

A halmazszemlélet és a 

térszemlélet fejlesztése. 
Zsebszámológép hasz-

nálata. 

A tanult testek áttekinté-

se, ismerkedés a forgás-
kúppal, gúlával, gömbbel. 

Háromszög és négyszög 

alapú egyenes hasábok fel-
színe és térfogata. 

A tanultak alkalmazása 

más tantárgyak és a 
mindennapi élet prob-

lémáinak megoldása 

során. 

Eltolás a síkban. 

Vektor, mint irányított 
szakasz. 

Két vektor összege, kü-

lönbsége. 

Adott pont eltolása adott 

vektorral. 

A transzformációs 

szemlélet fejlesztése. 

Alkotás. Esztétikus 
munkavégzés. 

 

Középpontos nagyítás és 

kicsinyítés konkrét ará-

nyokkal. 
Szerkesztési feladatok. 

Kicsinyítés és nagyítás fel-

ismerése hétköznapi szitu-

ációkban. 

A bizonyítási igény fej-

lesztése. 

Pitagorasz tétele. Pitagorasz-tétel ismerete 

(bizonyítás nélkül). 

Számolási készség fej-

lesztése. 

Egyszerű számításos fel-

adatok a geometria kü-

lönböző területeiről.  
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Valószínűség, statisztika 

 

 

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Valószínűségi és sta-

tisztikai szemlélet fej-

lesztése. 

Valószínűség előzetes 

becslése, szemléletes fo-

galma. 

Relatív gyakoriság. 

Adatsokaságban való 

eligazodás képességé-

nek fejlesztése. Kom-
munikációs készség fej-

lesztése. 

Adathalmazok elemzése 

(módusz, medián) és ér-

telmezése, ábrázolásuk. 
Grafikonok készítése, 

elemzése. 

Leggyakoribb és középső 

adat meghatározása kis-

számú konkrét adathal-
mazban. 

Grafikonok készítése, olva-

sása egyszerű esetekben. 
 
 

 

 


