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Az iskolai m atem atikatanítás célja, hogy hiteles kép et nyú jtson a m atem atikáról
m int tu d ásrend szerr l és m int sajátos em beri m egism erési, gond olkod ási, szellem i
tevékenységr l. A m atem atika tanu lása érzelm i és m otivációs vonatkozásokban is
form álja, gazd agítja a szem élyiséget, fejleszti az önálló rend szerezett
gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás
fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.
A m atem atikatanítás felad ata a m atem atika kü lönböz arcu latainak bem u tatása. A
m atem atika: ku ltu rális örökség; gond olkod ásm ód ; alkotó tevékenység; a
gond olkod ás öröm ének forrása; a m intákban, stru ktú rákban tap asztalható rend és
esztétikum m egjelenít je; önálló tu d om ány; m ás tu d om ányok segít je; a
mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
A tanu lók m atem atikai gond olkod ásának fejlesztése során alap vet cél, hogy
m ind inkább ki tu d ják választani és alkalm azni tu d ják a term észeti és társad almi
jelenségekhez
illeszked
m od elleket,
gond olkod ásm ód okat
(analógiás,
heu risztiku s, becslésen alap u ló, m atem atikai logikai, axiom atiku s, valószín ségi,
konstru ktív, kreatív stb.), m ód szereket (aritm etikai, algebrai, geom etriai,
fü ggvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A m atem atikai nevelés sokold alú an
fejleszti a tanu lók m od ellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a m od ellek
érvényességi körének és gyakorlati alkalm azhatóságának eld öntését segít
kép ességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a rep rod u ktív és a p roblém am egold ó,
valam int az alkotó gond olkod ásm ód m egism erése, elsajátítása, m iközben nem
szoru lhat háttérbe az alap vet tevékenységek (p l. m érés, alap szerkesztések),
m veletek (p l. aritm etikai, algebrai m veletek, transzform ációk) au tom atizált
végzése sem . A tanu lás elvezethet a m atem atika szerep ének m egértésére a
természet- és társad alom tu d om ányokban, a hu m án ku ltú ra szám os ágában. Segít
kialakítani a m egfogalm azott összefü ggések, hip otézisek bizonyításának igényét.
Megm u tathatja a m atem atika hasznosságát, bels szépségét, az em beri ku ltú rában
betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A tanu lási folyam at során fokozatosan m egism ertetjü k a tanu lókkal a m atem atika
bels
stru ktú ráját (fogalm ak, axióm ák, tételek, bizonyítások elsajátítása).
Mind ezzel fejlesztjü k a tanu lók absztrakciós és szintetizáló kép ességét. Az ú j
fogalm ak alkotása, az összefü ggések felfed ezése és az ism eretek felad atokban való
alkalm azása fejleszti a kom binatív készséget, a kreativitást, az önálló gond olatok
m egfogalm azását, a felm erü lt p roblém ák m egfelel önbizalom m al történ
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m egközelítését, m egold ását. A d iszku ssziós kép esség fejlesztése, a többféle
m egold ás keresése, m egtalálása és m egbeszélése a többféle néz p ont
érvényesítését, a kom p lex p roblém akezelés kép ességét is fejleszti. A folyam at
végén a tanu lók elju tnak az önálló, rend szerezett, logiku s gond olkod ás bizonyos
szintjére.
A m veltségi terü let a kü lönböz tém akörök szerves egym ásra épü lésével kívánja
feltárni a m atem atika és a m atem atikai gond olkod ás világát. A fogalm ak,
összefü ggések érlelése és a m atem atikai gond olkod ásm ód kialakítása egyre
em elked szint sp irális felép ítést ind okol
az életkori, egyéni fejl d ési és
érd ekl d ési sajátosságoknak, a bonyolód ó ism ereteknek, a fejl d absztrakciós
kép ességnek m egfelel en. Ez a felép ítés egyaránt lehet vé teszi a lassabban
haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.
A m atem atikai értékek m egism erésével és a m atem atikai tu d ás birtokában a
tanu lók hatékonyan tu d ják használni a m egszerzett kom p etenciákat az élet
kü lönböz terü letein. A m atem atika a m aga hagyom ányos és m od ern eszközeivel
segítséget ad a term észettu d om ányok, az inform atika, a technikai, a hu m án
m veltségterü letek,
illetve
a
választott
szakm a
ism eretanyagának
tanu lm ányozásához, a m ind ennap i p roblém ák értelm ezéséhez, leírásához és
kezeléséhez. Ezért a tanu lóknak rend elkezniü k kell azzal a kép ességgel és
készséggel, hogy alkalm azni tu d ják m atem atikai tu d ásu kat, és felism erjék, hogy a
m egism ert fogalm akat és tételeket változatos terü leteken használhatju k Az
ad atok, táblázatok, grafikonok értelm ezésének m egism erése nagyban segítheti a
m ind ennap okban, és kü lönösen a m éd ia közlem ényeiben való reális
tájékozód ásban. Mind ehhez elenged hetetlen egyszer m atem atikai szövegek
értelm ezése, elem zése. A tanu lóktól m egkívánju k a szaknyelv életkornak
m egfelel , p ontos használatát, a jelölésrend szer helyes alkalm azását írásban és
szóban egyaránt.
A tanu lók rend szeresen old janak m eg önállóan felad atokat, aktívan vegyenek
részt a tanítási, tanu lási folyam atban. A felad atm egold áson keresztü l a tanu ló
kép essé válhat a p ontos, kitartó, fegyelm ezett m u nkára. Kialaku l bennü k az
önellen rzés igénye, a sajátu nkétól eltér szem lélet tisztelete. Mind ezek érd ekében
is a tanítás folyam ában töreked ni kell a tanu lók p ozitív m otiváltságának
biztosítására, önállóságu k fejlesztésére. A m atem atikatanítás, -tanulás
folyam atában egyre nagyobb szerep et kap hat az önálló ism eretszerzés
kép ességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan m egkeresett, nyom tatott és
internetes szakirod alom által. A m atem atika lehet ségekhez igazod va tám ogatni
tu d ja az elektroniku s eszközök (zsebszám ológép , szám ítógép , grafiku s
kalku látor), Internet, oktatóp rogram ok stb. célszer
felhasználását, ezzel
hozzájárul a digitális kom p etencia fejl d éséhez.
A tananyag egyes részleteinek csop ortm u nkában való feld olgozása, a
felad atm egold ások m egbeszélése az együ ttm köd ési kép esség, a kom m u nikációs
kép esség fejlesztésének, a reális önértékelés kialaku lásának fontos terü letei.
Ugyancsak nagy gond ot kell ford ítani a kom m u nikáció fejlesztésére
(szövegértésre, m ások szóban és írásban közölt gond olatainak m eghallgatására,
m egértésére, saját gond olatok közlésére), az érveken alap u ló vitakészség
fejlesztésére. A m atem atikai szöveg ért olvasása, tankönyvek, lexikonok
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használata, szövegekb l a lényeg kiem elése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a
fels fokú tanu lást is segíti.
Változatos p éld ákkal, felad atokkal m u tathatu nk rá arra, hogy m ilyen el nyöket
jelenthet a m ind ennap i életben, ha valaki jártas a p roblém am egold ásban. A
matematikatanításnak kiem elt szerep e van a p énzü gyi-gazd asági kom p etenciák
kialakításában. Életkortól fü gg szinten, rend szeresen foglakozzu nk olyan
felad atokkal, am elyekben valam ilyen p roblém a legjobb m egold ását keressük.
Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazdasági
kérd ésekkel foglalkoznak, am ikor költség, kiad ás m inim u m át; elérhet ered m ény,
bevétel
m axim u m át
keressü k.
Fokozatosan
vezessü k
be
m atem atikafelad atainkban a p énzü gyi fogalm akat: bevétel, kiad ás, haszon,
kölcsön, kam at, értékcsökkenés, -növeked és, törlesztés, fu tam id stb. Ezek a
felad atok er sítik a tanu lókban azt a tu d atot, hogy m atem atikából valóban
hasznos ism ereteket tanu lnak, ill. hogy a m atem atika alkalm azása a m ind ennapi
élet szerves része. Az életkor el rehalad tával egyre több p éld át m u tassu nk arra,
hogy m ilyen terü leteken tu d segíteni a m atem atika. H ívju k fel a figyelm et arra,
hogy
m ilyen
m atem atikai
ism ereteket
alkalm aznak
az
alap vet en
m atem atikaigényes, ill. a m atem atikát csak kisebb részben használó szakm ák (p l.
inform atiku s, m érnök, közgazd ász, p énzü gyi szakem ber, biztosítási szakem ber,
ill. p l. vegyész, grafiku s, szociológu s stb.), ezzel is segítve a tanu lók
pályaválasztását.
A m atem atikához való p ozitív hozzáállást nagyban segíthetik a m atem atika
tartalm ú játékok és a m atem atikához kap csolód ó érd ekes p roblém ák és
feladványok.
A m atem atika a ku ltú rtörténetnek is része. Segítheti a m atem atikához való p ozitív
hozzáállást, ha bem u tatju k a tananyag egyes elem einek a m vészetekben való
alkalm azását. A m otivációs bázis kialakításában kom oly segítség lehet a
m atem atikatörténet egy-egy m ozzanatának m egism ertetése, a m áig m eg nem
old ott, egyszer nek t n
m atem atikai sejtések m egfogalm azása, nagy
m atem atiku sok életének, m u nkásságának m egism erése. A N AT néhány
m atem atiku s ism eretét el írja m ind en tanu ló szám ára: Eu klid ész, Pitagorasz,
Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Eu ler, Gau ss, Pascal, Cantor,
Erd s, N eu m ann. A kerettanterv ezen kívü l is sok helyen hívja fel a tananyag
m atem atikatörténeti érd ekességeire a figyelm et. Ebb l a tanárkollégák csop ortju k
jellegének m egfelel en szabad on válogathatnak.
A m atem atika oktatása elkép zelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkü l. H ogy
a tananyagban szerep l tételek beláttatása során m ilyen elfogad ott igazságokból
ind u lu nk ki, s m ennyire részletezü nk egy bizonyítást, nagym értékben fü gg az
állítás sú lyától, a csop ort befogad ó kép ességét l, a rend elkezésre álló id t l stb.
Am i fontos, az a bizonyítás iránti igény felkeltése, a logikai levezetés
szü kségességének m egértetése. Ennek m ikéntjét a helyi tantervre tám aszkod va
m ind ig a szaktanárnak kell eld öntenie, ezért a tantervben a tételek m egnevezése
m ellett nem szerep el u talás a bizonyításra. A fejlesztési cél elérése
szempontjából - egy adott tanulói közösség számára - nem feltétlenül a tantervben
szerep l
(nevesített) tételek a legalkalm asabbak bizonyítás bem u tatására,
gyakorlására.
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Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények
figyelem bevételét jelenti. Sokszor az alkalm azhatóság vezérli a tananyag és a
tárgyalásm ód m egválasztását, m ás esetekben a tu d om ányos igényesség szintje
szerinti d ifferenciálás szü kséges. Egy ad ott osztály m atem atikatanítása során a
célok, felad atok teljesíthet sége igényli, hogy a tananyag m egválasztásában a
tanu lói érd ekl d és és a p ályaorientáció is szerepet kap jon. A m atem atikát
alkalm azó p ályák felé vonzód ó tanu lók gond olkod tató, kreativitást igényl
versenyfelad atokkal m otiválhatók, a hu m án terü leten továbbtanu lni szánd ékozók
szám ára érd ekesebb a m atem atika ku ltú rtörténeti szerep ének kid om borítása,
m ásoknak a közép iskolai m atem atika gyakorlati alkalm azhatósága fontos. A
fokozott szaktanári figyelem , az iskolai könyvtár és az elektroniku s eszközök
használatának lehet sége segíthetik az esélyegyenl ség m egvalósu lását.

9 10. évfolyam
A m atem atika kerettantervnek ez a fejezete a négyosztályos gim náziu m ok azon
tanu lóinak szól, akik m atem atikából em elt szint kép zést választottak. Ezért a
tananyag összeállításánál feltételezhetjü k, hogy az átlagosnál jobb kép esség ,
érd ekl d bb tanu lóknak szól. A norm ál osztályokéhoz kép est kiegészít elem ek
kerü lnek a tananyagba. Egyrészt olyanok, am elyek a m otivációt növelhetik (p l.
m atem atikatörténeti vonatkozások, játékok). H a ezek a tém akörök nem is
nyú jtanak követlen segítséget a versenyeken, érettségin, vagy m ajd a fels fokú
oktatásban való ered m ényesebb szerep léshez, m égis, ezeket jobb és kevésbé er s
csop ortokban egyaránt érd em es kom olyan venni, rend szeresen beiktatni, m ert a
tantárgyhoz való köt d ésben bekövetkez p ozitív változás m iatt a ráford ított id
b ven m egtérü l.
Másrészt olyan tananyagelem eket is szerep eltetü nk ezeken az évfolyam okon,
am elyek m agabiztosabbá teszik a tanu lók ism ereteit, kitekintést nyú jtanak egyegy tém akör szélesebb kör alkalm azásaira, segíthetik a versenyeken való
ered m ényesebb szerep lésü ket. Ezeket az ism ereteket az osztály vagy csop ort
szintjének m egfelel m élységben tárgyalju k. A kevésbé er s csop ortokban sem
javasolju k ezek elhagyását, m ert a szem lélet fejlesztéséhez fontosak. Ezeknél a
kerettanterv általában szem léletes, bizonyítás nélkü li tárgyalást javasol. Az
er sebb csop ortokban tárgyalhatju k ezeket részletesebben, több felad attal.
A közép iskola els két évfolyam án sok, korábban m ár szerep l ism eret,
összefü ggés, fogalom ú jra el kerü l ú gy, hogy a fogalm ak d efiniálásán, az
ism eretek igazolásán, rend szerezésén, kap csolataik feltárásán és alkalm azási
lehet ségeik m egism erésén lesz a hangsú ly. Ezért a tanu lóknak m eg kell
ism erked niü k a tu d om ányos feld olgozás alap vet m ód szereivel. (Mind enki által
elfogad ott alap elvek/ axióm ák, m ár bizonyított állítások, ú j sejtések, állítások
m egfogalm azása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva m arad t kérd ések
felsorolása, a következmények elemzése.)
A fenti célok az általános iskolai m atem atikatanítás céljaihoz kép est jelent s
többletet jelentenek. Fontos, hogy változatos m ód szertani m egold ásokkal tegyü k
könnyebbé az átm enetet. H asznosak lehetnek ebb l a szem p ontból a m atem atikai
alap ú játékok is. A gyerekek szívesen játszanak m arad ékos osztáson, oszthatósági
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szabályokon alap u ló szám játékokat és szim m etriákon alap u ló geom etriai, rajzos
játékokat. N yerni akarnak, ezért term észetes m ód on elem ezni kezd ik a
szabályokat, lehet ségeket. Olyan következtetésekre ju tnak, olyan elem zéseket
végeznek, am ilyeneket hagyom ányos felad atokkal nem tu d nánk elérni. A
geom etria egyes terü leteinek (szim m etriák, aranym etszés) a m vészetekben való
alkalm azásait bem u tatva világossá tehetjü k a tanu lók el tt, hogy a m atem atika a
kultúra elválaszthatatlan része. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk
be néhány m atem atiku s életú tját. Az ezekre a tém ákra ford ított id b ven
m egtérü l az ennek következtében növekv érd ekl d és, javu ló m otiváció m iatt.
Változatos p éld ákkal, felad atokkal m u tathatu nk rá arra, hogy m ilyen el nyöket
jelenthet a m ind ennap i életben, ha valaki jól tu d p roblém ákat m egold ani.
Gazd asági, sp ort tém ájú felad atokkal, szám os geom etriai és algebrai széls értékfeladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális megoldásokat keresni.
A közép iskolás kor m ár alkalm assá teszi a tanu lókat az önálló ism eretszerzésre.
Legyen követelm ény, hogy egyes ad atoknak, fogalm aknak, ism ereteknek
könyvtárban, interneten nézzenek u tána. Ez a ku tatóm u nka hozzájáru lhat a
tanu lók d igitális kom p etenciájának fejlesztéséhez, u gyanezt szolgálhatja a
geometriai és egyéb matematikai programok használata is.
Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák.
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9. évfolyam
Tematikai egység címe
1. Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok, halmazok
2. Számelmélet, algebra
3. Függvények
4. Geometria
5. Statisztika
6. Év végi összefoglalás
Az összes óraszám (heti 5 óra)

Órakeret
30 óra
80 óra
25 óra
25 óra
15 óra
5 óra
180 óra

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
Tematikai egység/
Órakeret
logika, kombinatorika, gráfok
Fejlesztési cél
30 óra
Halmazok, ponthalmazok
Csop ortosítás kü lönböz szem p ontok alap ján. H alm azm veletek
El zetes tudás
véges halmazokon. Halmazábra. Számhalmazok, ponthalmazok.
A halmaz fogalmának ismerete, alkalmazása
A tematikai
problémamegoldásra, matematikai modellek alkotására. Több
egység nevelésiszempont alkalmazása megosztott figyelem fejlesztése.
fejlesztési céljai
Definíciók, jelölések használata az emlékezet fejlesztése.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Informatika:
Halmazok.
Halmazokkal kapcsolatos ismeretek: üres halmaz, részhalmaz, könyvtárszerkezet a
számítógépen;
halm azok egyenl sége.
adatbázis-kezelés,
H alm azm veletek: u niókép zés, m etszetkép zés,
adatállományok,
különbségképzés, szimmetrikus differencia,
ad atok sz rése
komplementerhalmaz.
kü lönböz
Descartes-féle szorzat.
szempontok szerint.
A fogalmak ismétlése, alkalmazása több halmazra. Pontos
definíciók, jelölések használata.
Magyar nyelv és
Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára.
irodalom: mondatok,
A halm azm veletek tu lajd onságai, d e Morgan azonosságok
szavak, hangok
Összevetés a logikai m veletek tu lajd onságaival.
rendszerezése.
Halmazok számossága, megszámlálhatóan végtelen
számosságú halmazok
Biológia-egészségtan:
n elem halm az részhalm azainak a szám a.
rendszertan.
Véges és végtelen halmazok.
Logikai szita
Matematikatörténet: Georg Cantor.
Konstrukciók. Lehetetlenségi bizonyítások.
Adott tulajdonságú objektumok konstruálása.
Adott tulajdonságú sorozatok készítése.
Adott tulajdonságú halmazok konstruálása.
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Ábrák színezése, lefedése adott feltételek szerint.
Annak indoklása, hogy valamely konstrukció nem hozható
létre. (Invariáns mennyiség keresése.)
Logika.
Logikai m veletek: negáció, konju kció, d iszju nkció, im p likáció,
ekvivalencia.
Rend szerez ism étlés felad atokon keresztü l.
A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat
összevetése.
Logikai és halm azelm életi m veletek kap csolata.
Matematikatörténet: Pólya György, George Boole.
Kombinatorika.
Permutáció ismétlés nélkül és ismétléssel.
Variáció ismétlés nélkül és ismétléssel.
Kombináció ismétlés nélkül.
Vegyes kombinatorikai feladatokon keresztül ismétlés, a
feladatmegoldási rutin mélyítése.
n
Jelek használata: n! ,
.
k
Binom iális együ tthatók, egyszer tu lajd onságaik.
Pascal-háromszög és alap vet tulajdonságai
Matematikatörténet: Blaise Pascal, Erd s Pál.
Néhány kombinatorikus geometriai feladat.
n pont maximum hány egyenest határoz meg?
n egyenesnek maximum hány metszéspontja lehet?
n egyenes maximum hány részre osztja a síkot?
Gráfok.
Néhány probléma ábrázolása gráfokkal.
Kulcsfogalmak Véges és végtelen halmaz, unió, metszet, különbség, komplementer
/ fogalmak
halmaz. Permutáció, variáció, kombináció.
Tematikai egység/ 2. Számelmélet, algebra
Órakeret
Fejlesztési cél
2.1. Valós számok
5 óra
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza.
M veletek elvégzése a racionális szám ok halm azán fejben,
El zetes tudás
írásban, szám ológép p el. M veletek sorrend je, zárójelek
használata. Hatványozás. A négyzetgyök fogalma.
Szám körb vítés elveinek m egértése, a valós szám ok halm azának
A tematikai
ismerete. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése.
egység nevelésiIndirekt bizonyítási módszer alkalmazása. Absztrakciós készség
fejlesztési céljai
fejlesztése.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Fizika, kémia, biológiaSzámhalmazok:
egészségtan: a tér, az
természetes számok,
id , az
egész számok,
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racionális számok,
irracionális számok,
valós számok.
Mely m veletek nem vezetnek ki az egyes szám halm azokból?
A racionális szám ok halm azán végzett m veletek biztonságos
elvégzése ismétlés, gyakorlás.
M veleti tu lajd onságok alkalm azása: kom m u tativitás,
asszociativitás, disztributivitás.
Számok tizedes tört alakja.
Véges, végtelen szakaszos, végtelen nem szakaszos tizedes
törtek.
Számok normálalakja.
Számolás normálalakban felírt számokkal.
Normálalak a számológépen.
A valós számok és a számegyenes kapcsolata, intervallumok
A racionális szám ok halm aza nem elegend a szám egyenes
pontjainak jelölésére.
Kulcsfogalmak Valós szám, normálalak.
/ fogalmak

anyagmennyiség
nagy és kis
méreteinek
megadása
normálalakkal.

Tematikai egység/ 2. Számelmélet, algebra
Órakeret
Fejlesztési cél
2.2. Algebrai kifejezések használata
25 óra
2
Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, ( a b) , a 2 b 2 ,
El zetes tudás
a n -b n , a2n+1 +b2n+1 helyettesítési érték, zárójelfelbontás.
A tematikai
Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszer átalakítási
egység nevelésimódok megtalálása, elvégzése.
fejlesztési céljai
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Algebrai kifejezések.
Fizika; kémia:
Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések.
mennyiségek
Racionális és nem racionális kifejezések.
kiszámítása képlet
alapján, képletek
átrendezése.
Nevezetes azonosságok:
( a b) 2 , ( a b c ) 2 , a 2 b 2 , a 3 b 3 , a 3 b 3 .
Utalás (a + b)n kiszámolásra Pascal-háromszög segítségével.
Geom etria: azonosságok rajzos igazolása.
Azonos átalakítások.
Polinomok összeadása, kivonása.
Polinomok szorzása, hatványozása.
Szorzattá alakítás kü lönböz m ód szerei.
Polinom osztása polinommal.
Algebrai törtekkel végzett m veletek.
Algebrai törtek egyszer sítése, összead ása, kivonása, szorzása,
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osztása.
Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb közös
többszöröse.
Matematikatörténet: algebra Al-Hvarizmi.
Kulcsfogalmak Algebrai kifejezés, polinom, algebrai tört, azonosság.
/ fogalmak

Tematikai egység/ 2. Számelmélet, algebra
Órakeret
Fejlesztési cél
2.3. Oszthatóság
25 óra
Osztó, többszörös, p rím szám , p rím tényez s felbontás,
El zetes tudás
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
A tematikai
A korábbi években szerzett ism eretek elm élyítése, b vítése.
egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Osztó, többszörös, oszthatóság, oszthatósági szabályok.
Az oszthatósági szabályok rendszerezése.
Analógiák nem tízes alapú számrendszerek oszthatósági
szabályaiban.
Példák egyéb számokkal (pl. 7-tel) való oszthatóságra tízes
számrendszerben.
n alapú számrendszerben felírt számok összeadása, kivonása
Algebrai azonosságok alkalmazása oszthatósági feladatokban.
Teljes indukció alkalmazása oszthatósági feladatokban.
Prím szám , összetett szám , p rím tényez s felbontás.
Informatika:
A számelmélet alaptétele.
nagy prímek
Végtelen sok prímszám van.
szerepe a
Osztók számának m eghatározása a p rím tényez s felbontásból.
titkosításban.
Matematikatörténet: Euklidesz, Eratosztenész, Euler, Fermat.
Diofantoszi egyenletek.
Lineáris diophantoszi egyenlet.
Az ax + by + cxy = d típusú diofantoszi egyenlet.
Szöveges feladatok megoldása diofantoszi egyenlettel.
Matematikatörténet: Diophantosz.
Kulcsfogalmak Osztó, többszörös, p rím , p rím tényez s felbontás, a szám elm élet
/ fogalmak
alaptétele, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.

Tematikai egység/ 2. Számelmélet, algebra
Órakeret
Fejlesztési cél
2.4. Egyenlet, egyenl tlenség, egyenletrendszer
25 óra
Egyism eretlenes, els fokú egyenletek, egyenl tlenségek
m egold ása. Alap halm az vizsgálata, ellen rzés. Azonosság.
El zetes tudás
Szöveges feladatok matematikai modell alkotása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a
A tematikai
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egység nevelésifejlesztési céljai

modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a
valósággal; az ellen rzés fontossága. A p roblém ához ill
számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának
m egfelel en. Szám ológép használata. Az önellen rzés
képességének fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Els fokú egyenletek.
Fizika; kémia:
Alaphalmaz, megoldáshalmaz, igazsághalmaz.
képletek
Ekvivalens átalakítások.
értelmezése,
Els fokú paraméteres egyenletek.
egyenletek
Egyenletek grafikus megoldása.
rendezése.
Els fokú egyenlettel m egold ható szöveges felad atok.
Fizika: kinematika,
A korábban tanult módszerek elmélyítése.
dinamika.
További módszerek szöveges feladatok megoldására.
Példák egyenlet nélküli megoldási módszerekre.
Kémia: oldatok
összetétele.
Törtes egyenletek, egyenl tlenségek.
Értelmezési tartomány vizsgálata, hamis gyök.
Mikor lesz egy tört értéke nulla, pozitív, negatív?
Abszolút értéket tartalmazó egyenletek. (Több abszolút értéket Fizika: a mérés
tartalmazók is.)
hibája.
Abszolú t értéket tartalm azó egyenl tlenségek.
Algebrai és grafikus megoldás.
Els fokú egyenletrend szerek.
Informatika:
Egyenletrendszerek grafikus megoldása.
számítógépes
Behelyettesít m ód szer.
program használata.
Egyenl együ tthatók m ód szere.
Új ismeretlen bevezetése.
Els fokú p aram éteres egyenletrend szerek.
Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok.
A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának vizsgálata.
Els fokú egyenl tlenségek.
Egyenl tlenségek grafikus megoldása.
Egyismeretlenes egyenl tlenségrendszer.
Els fokú egyenlet, egyenl tlenség, értelm ezési tartom ány, azonosság.
Kulcsfogalmak Ekvivalens átalakítás, hamis gyök. Másodfokú egyenlet,
/ fogalmak
egyenl tlenség, m egold ókép let, d iszkrim ináns. Egyenletrend szer.
Négyzetgyökös egyenlet. Paraméteres egyenlet.
Tematikai egység/ 3. Függvények
Órakeret
Fejlesztési cél
25 óra
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése,
olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris
El zetes tudás
függvények, fordított arányosság függvénye.
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A tanult függvények felidézése. Függvénytranszformációk
algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok
megjelenítése matematikai formában (függvény-modell),
A tematikai
egység nevelésivizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak
fejlesztési céljai
kialakítása. Számítógép bevonása a függvények ábrázolásába,
vizsgálatába. Logikus, pontos gondolkodás, fogalmazás
fejlesztése.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Függvény fogalma.
Informatika:
Rend szerez ism étlés.
függvényábrázolás,
Értelmezési tartomány, értékkészlet.
grafikonkészítés
A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése: zérushely, számítógépes
m onotonitás, széls érték.
program
Új fogalmak: periodicitás, paritás, korlátosság.
segítségével.
(Pontos definíciók. Néhány esetben a tagadás megfogalmazása
Magyar nyelv és
is: p l. egy fü ggvény nem p áros, ha )
irodalom: hétköznapi
Kapcsolat: logika elemei bármely, van olyan, negáció.
és szaknyelvi
Hétköznapi állítások tagadása.
szóhasználat.
Pontos fogalmazás.
Lineáris függvények.
Fizika; kémia:
Rend szerez ism étlés.
egyenesen arányos
Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban.
mennyiségek.
Másodfokú függvények.
Teljes négyzetté kiegészítés.
Hatványfüggvények.
N egatív egész kitev j hatványfü ggvények.
Abszolútérték-függvény. (Több abszolút értéket tartalmazók is.)
Egészrész-, törtrész-, el jelfü ggvény, Dirichlet-féle függvény.
Ford ított arányosság, els fokú törtfü ggvény.

Függvénytranszformációk.
A tanult függvények többlépéses transzformációi.
A transzformációk rendszerezése, transzformációs sorrend.
| f(x)| ábrázolása.
Adott tulajdonságú függvények konstruálása.
Rekurzív sorozatok.
A Fibonacci-sorozat.
Kapcsolat: aranymetszés.
Matematikatörténet: Fibonacci.

Fizika; kémia:
fordítottan arányos
mennyiségek.

Biológia-egészségtan:
szimmetriák és
nevezetes arányok
megjelenése az
él lényeknél.
M vészetek:
szimmetriák és
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nevezetes arányok
megjelenése az
építészetben,
festészetben,
zenében.
Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely,
Kulcsfogalmak
m onotonitás, széls érték, p aritás. Fü ggvénygrafikon,
/ fogalmak
függvénytranszformáció.

4. Geometria
Tematikai egység/
Órakeret
4.1. Alapfogalmak, ponthalmazok, egybevágósági
Fejlesztési cél
25 óra
transzformációk
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága. Háromszögek,
négyszögek, sokszögek tulajdonságai. Speciális háromszögek,
négyszögek elnevezése, felismerése, tulajdonságaik. Háromszögek
szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör
El zetes tudás
szerkesztése. A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel ismerete.
Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése
környezetünkben, alkalm azásu k egyszer felad atokban.
A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A definíciók és
tételek pontos ismerete. Bizonyítások gyakorlása. A szükséges és
az elégséges feltétel felismerése. Összetett számítási probléma
lebontása, szám ítási terv készítése (m egfelel részlet kiválasztása,
a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). A geometriai
A tematikai
transzformációk átfogó ismerete, alkalmazása
egység nevelésiproblémamegoldásban. Szimmetria szerepének felismerése a
fejlesztési céljai
m atem atikában, a m vészetekben. Tájékozód ás valóságos
viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós probléma
geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján,
az eredmények összevetése a valósággal. Számítógép használata
geometriai feladatokban.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Geometriai alapfogalmak.
Fizika: szögsebesség,
Térelemek; kölcsönös helyzete, távolsága, szöge.
szöggyorsulás.
Sokszögek szögösszege, átlók száma.
Vizuális kultúra:
A szög ívmértéke.
térbeli viszonyok.
A radián mint mértékegység.
Átváltás fok és radián között.
Fizika:
Nevezetes ponthalmazok rendszerezése.
ad ott térelem t l ad ott távolságra lév p ontok halm aza síkban parabolatükör.
és térben;
két térelem t l egyenl távolságra lév p ontok halm aza síkban Informatika:
geometriai
és térben. Parabola, forgási paraboloid.
szerkeszt p rogram
Egyenl tlenséggel m eghatározott p onthalm azok.
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Ponthalmazok a koordinátasíkon. Koordinátákkal megadott
feltételek.
Matematikatörténet: Descartes.
Két vagy három feltételnek m egfelel p onthalm azok
szerkesztése.
Háromszög beírt, körülírt, hozzáírt körei.
Háromszög további nevezetes vonalai. (Bizonyítással.)
Középvonalak. (Négyszögek középvonalai is.)
Magasságok magasságpont.
Súlyvonalak súlypont.
Nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van és fordítva.
Geometriai szerkeszt p rogram használata, Eu ler-gyenes,
Feuerbach-kör bemutatása grafikus programmal.
Pitagorasz tétele és a tétel megfordítása.
Számítási feladatok síkban és térben.
Pitagorasz tételének alkalmazása bizonyítási feladatokban.
Mikor hegyesszög , illetve tom p aszög a három szög?
Két pont távolsága koordinátarendszerben.
A p aralelogram m a old alainak négyzetösszege egyenl az átlók
négyzetösszegével.
N égyszög átlói m er legességének feltétele.
Matematikatörténet: Pitagorasz.
Thalész tétele és a tétel megfordítása.
Szerkesztési és bizonyítási feladatok.
Körérint szerkesztése.
Matematikatörténet: Thalész.
Geometriai transzformáció fogalma.
Egybevágósági transzform ációk rend szerez ism étlése.
Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, forgatás, eltolás,
identitás.
A geometriai transzformációk tulajdonságai:
fixpont, fix egyenes, fix sík,
szögtartás, távolságtartás, irányítástartás.
Szimmetrikus alakzatok, szimmetrián alapuló játékok.
Geometriai transzformációk szorzata.
Geom etriai széls érték-feladatok.
H árom szögbe írt m inim ális kerü let három szög.
Izogonális pont.
Az egybevágóság fogalma.
Alakzatok egybevágósága.
A háromszögek egybevágóságának alapesetei.
M veletek vektorokkal:
Összeadás, kivonás, számmal való szorzás.
Vektorfelbontás tétele.
Vektor koordinátái.
Analógia a szám halm azokon végzett m veletekkel.

használata.

Fizika: vektor
felbontása m er leges
összetev kre.

Informatika:
geometriai
szerkeszt p rogram
használata.

Földrajz: minimális
utak meghatározása.

Fizika:
vektormennyiségek:
er , sebesség,
gyorsulás,
térer sség.
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Kulcsfogalmak Térelem, sokszög, Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, egybevágósági
/fogalmak
transzformáció. Vektor.

Tematikai egység/
Órakeret
5. Statisztika
Fejlesztési cél
15 óra
Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata,
gyakoriság, relatív gyakoriság, valószín ség egyszer fogalm a.
El zetes tudás
Százalékszámítás.
Ismeretek rendszerezése. Tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a
kísérletek kiértékelése, következtetések. Diagram készítése,
A tematikai
olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata
egység nevelésiaz adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. A
fejlesztési céljai
valószín ség és a relatív gyakoriság fogalmának mélyítése,
kapcsolatuk belátása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Statisztikai ad atok gy jtése, elem zése és ábrázolása.
Földrajz: id járási,
Adatok rendezése, osztályokba sorolása, táblázatba rendezése, éghajlati és
ábrázolása.
gazdasági
Ad athalm azok jellem z i: terjed elem , átlag, m ed ián, m ód u sz,
statisztikák.
átlagos abszolút eltérés, súlyozott számtani közép, szórás.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: történelmi,
társadalmi témák
vizuális ábrázolása
(táblázat, diagram).
Informatika:
adatkezelés, adatfeldolgozás,
információmegjelenítés.
Kulcsfogalmak Terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás.
/ fogalmak
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10. évfolyam
Tematikai egység címe
1. Számelmélet, algebra
2. Függvények
3. Geometria
4. Valószín ség
5. Év végi összefoglalás
Az összes óraszám (heti 5 óra)

órakeret
80 óra
15 óra
65 óra
15 óra
5 óra
180 óra

Tematikai egység/ 1. Számelmélet, algebra
Órakeret
Fejlesztési cél
1.1. Gyökvonás
25 óra
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza.
M veletek elvégzése a racionális szám ok halm azán fejben,
El zetes tudás
írásban, szám ológép p el. M veletek sorrend je, zárójelek
használata. Hatványozás. A négyzetgyök fogalma.
Szám körb vítés elveinek m egértése, a valós szám ok halm azának
A tematikai
ismerete. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése.
egység nevelésiIndirekt bizonyítási módszer alkalmazása. Absztrakciós készség
fejlesztési céljai
fejlesztése.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Fizika, kémia, biológiaNégyzetgyök.
egészségtan: a tér, az
A négyzetgyökvonás azonosságai.
id , az
n irracionális, ha n nem négyzetszám. Indirekt bizonyítás.
anyagmennyiség
Bevitel a gyökjel alá. Kivitel a gyökjel alól.
nagy és kis
N evez gyöktelenítése.
méreteinek
megadása
normálalakkal.
Az n-edik gyök fogalma.
A gyökvonás azonosságai.
Páros és p áratlan gyökkitev .
Bevitel a gyökjel alá. Kivitel a gyökjel alól.
A szerkeszthet ség néhány kérd ése.
A tört kitev j hatvány. Perm anencia-elv.
Kulcsfogalmak Négyzetgyök, n-edik gyök.
/ fogalmak

Tematikai egység/ 1. Számelmélet, algebra
Órakeret
Fejlesztési cél
1.2. Algebrai kifejezések használata
5 óra
2
Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, ( a b) , a 2 b 2 ,
El zetes tudás
helyettesítési érték, zárójelfelbontás.
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A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszer átalakítási
módok megtalálása, elvégzése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Számtani, mértani, négyzetes és harmonikus közép, a köztük
lév egyenl tlenség.
Algebrai bizonyítás két változóra.
Széls érték-feladatok közepek segítségével.
Kapcsolat: másodfokú függvények vizsgálata.
Fizika; kémia:
mennyiségek
kiszámítása képlet
alapján, képletek
átrendezése.

Tematikai egység/ 1. Számelmélet, algebra
Órakeret
Fejlesztési cél
1.3. Egyenlet, egyenl tlenség, egyenletrendszer
50 óra
Egyism eretlenes, els fokú egyenletek, egyenl tlenségek
m egold ása. Alap halm az vizsgálata, ellen rzés. Azonosság.
El zetes tudás
Szöveges feladatok matematikai modell alkotása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a
modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a
A tematikai
valósággal; az ellen rzés fontossága. A p roblém ához ill
egység nevelésiszámítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának
fejlesztési céljai
m egfelel en. Szám ológép használata. Az önellen rzés
képességének fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Másodfokú függvények vizsgálata.
Fizika: fizikai
Teljes négyzetté alakítás használata.
tartalmú minimumSzéls érték-feladatok.
és
Másodfokú függvény vizsgálatával.
maximumproblémá
Kap csolat: szám tani és m értani közép közötti egyenl tlenség
k.
felhasználásával történ m egold ás.
Optimális megoldásokra törekvés.
Filozófia: egy adott
Másodfokú egyenletek.
rendszeren belül
Grafikus megoldás.
megoldhatatlan
Teljes négyzetté kiegészítés.
problémák létezése.
Egyenletmegoldás szorzattá alakítással.
A másodfokú egyenlet megoldóképlete.
A m egold ókép let készségszint alkalm azása.
Számológép használata.
A másodfokú egyenlet diszkriminánsa.
Diszkusszió.
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Gyöktényez s alak, Viete-formulák.
Másod fokú ra visszavezethet egyenletek.
Új ismeretlen bevezetése.
Racionális gyökök keresése. Viete-formulák.
Néhány további módszer az egyenlet speciális tulajdonságainak
felhasználásával.
Matematikatörténet: magasabb fokú egyenletek megoldhatósága.
Cardano, Galois, Abel.
Fizika: egyenletesen
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok.
gyorsuló mozgás
Modellalkotás, megoldási módszerek.
leírása.
Informatika:
számítógépes program
használata.
Másod fokú egyenl tlenségek.
A megoldás megadása másodfokú függvény vizsgálatával.
Többféle megoldási módszer összevetése.
Fizika: ütközések.
Másodfokú egyenletrendszer.
Másodfokú egyenletrendszerrel megoldható szöveges
feladatok.
Emlékezés korábban megismert módszerekre, alkalmazás az
adott környezetben.
Gyökös egyenletek.
Ekvivalens és nem ekvivalens egyenlet-megoldási lépések.
Hamisgyök, gyökvesztés.
Önellen rzés képességének fejlesztése.
Param éteres m ásod fokú és m ásod fokú ra visszavezethet
egyenletek.
Esetszétválasztások, divergens gondolkodás fejlesztése.
Kulcsfogalmak Másod fokú egyenlet, egyenl tlenség, m egold ókép let, d iszkrim ináns.
/ fogalmak
Egyenletrendszer. Négyzetgyökös egyenlet. Paraméteres egyenlet.

Tematikai egység/ 2. Függvények
Órakeret
Fejlesztési cél
15 óra
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése,
olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris
El zetes tudás
függvények, fordított arányosság függvénye.
A tanult függvények felidézése. Függvénytranszformációk
algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok
megjelenítése matematikai formában (függvény-modell),
A tematikai
vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak
egység nevelésifejlesztési céljai
kialakítása. Számítógép bevonása a függvények ábrázolásába,
vizsgálatába. Logikus, pontos gondolkodás, fogalmazás
fejlesztése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Másodfokú függvények.
Függvények inverze.
Gyökfüggvények.

Kapcsolódási
pontok
Informatika:
függvényábrázolás,
grafikonkészítés
számítógépes
program
segítségével.
Magyar nyelv és
irodalom: hétköznapi
és szaknyelvi
szóhasználat.

Tematikai egység/ 3. Geometria
Órakeret
Fejlesztési cél
3. 1. Hasonlóság és kapcsolódó tételek
40 óra
Egybevágósági transzformációk. A háromszögek
egybevágóságának alapesetei. Számtani és mértani közép. A
El zetes tudás
szám tani és a m értani közép közötti egyenl tlenség.
A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A definíciók és
tételek pontos ismerete. Bizonyítások gyakorlása. Tájékozódás
A tematikai
valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós
egység nevelésiprobléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a
fejlesztési céljai
modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal.
Számítógép használata geometriai feladatokban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kerületi és középponti szögek.
Húrnégyszög.
Érint négyszög.
A p árhu zam os szel k tétele (bizonyítás nélkü l) és
megfordítása, következmények.
Szögfelez tétel.
A p árhu zam os szel szakaszok tétele.
Szakasz arányos osztása.
Negyedik arányos szerkesztése.
A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai.
Földrajz: térképek.
A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai.
Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok.
Vizuális kultúra:
építészeti tervrajzok.

Hasonló alakzatok.
A háromszögek hasonlóságának alapesetei.
A sokszögek hasonlósága.

Fizika: optikai
eszközök nagyítása.
Fizika: hasonló
háromszögek
alkalmazása
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A hasonló síkidomok területének aránya.
lejt mozgás,
A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya.
geometriai optika.
Annak tudatosítása, hogy kicsinyítésnél, nagyításnál a
lineáris méretek, a felszín és térfogat nem egyformán változik. Biológia-egészségtan:
példák arra, amikor az
a hasznos, hogy adott
térfogathoz nagy
felszín, illetve, amikor
adott térfogathoz kis
felszín tartozzon.
Arányossági tételek háromszögekben.
Vizuális kultúra:
Magasságtétel, befogótétel.
festészet, építészet.
A szám tani és a m értani közép közötti egyenl tlenség
geometriai bizonyítása.
Ének-zene: az
Mértani közép szerkesztése.
aranymetszés
Egyszer széls érték-feladatok.
megjelenése zenei
Körhöz hú zott érint - és szel szakaszok tétele.
m vekben.
Aranymetszés.
Kapcsolat a Fibonacci-sorozattal.
Matematikatörténet: Ptolemaiosz.
További nem távolságtartó transzformációk.
Mer leges affinitás.
Kapcsolat a függvény-transzformációkkal.
(Csak mint példa nem távolságtartó transzformációra.)
Néhány kapcsolódó tétel.
Feuerbach-kör és Euler-egyenes.
(Célszer a bizonyításokat m egm u tatni, a bennü k lév ötletek
miatt, de a teljes bizonyítások megtanulása nem szükséges.)
Matematikatörténet: Euler.
Kerü leti és közép p onti szög. H ú rnégyszög. Érint négyszög.
Kulcsfogalmak
Hasonlósági transzformáció, hasonló alakzat, számtani és mértani
/ fogalmak
közép.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
El zetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

3. Geometria
Órakeret
3. 2. Hegyesszögek szögfüggvényei
25 óra
Hasonlóság alkalmazása számolási feladatokban. Pitagorasz-tétel.
Síkbeli és térbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról.
Számítási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény
megtalálása. Számológép, számítógép használata.
Kapcsolódási
Ismeretek és fejlesztési követelmények
pontok
Távolságok, magasságok meghatározása arányokkal.
Fizika: lejt n m ozgó
A valóság kicsinyített ábrájáról szögeket és szakaszokat
testre ható er k
határozunk meg méréssel és számolással.
kiszámítása.
A hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciója.
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Szögfüggvény értékének meghatározása számológéppel.
Számítási feladatok szögfüggvények használatával síkban és
térben.
Pótszögek szögfüggvényei.
Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között.
Egyszer trigonom etriku s összefü ggések bizonyítása.
Nevezetes szögek szögfüggvényei:
30°; 60°; 45°. (Megtanulandók.)
18o, 36o, 54o, 72o. (Kiszám olás az aranyhárom szögb l .)
H egyesszög egy tetsz leges szögfü ggvényének értékéb l a
többi szögfüggvény pontos értékének kiszámolása.
Kulcsfogalmak Szögfüggvény.
/ fogalmak

Tematikai egység/
Órakeret
4. Valószín ség
Fejlesztési cél
15 óra
Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata,
El zetes tudás
gyakoriság, relatív gyakoriság, valószín ség egyszer fogalm a.
Százalékszámítás.
Ismeretek rendszerezése. Tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a
kísérletek kiértékelése, következtetések. Diagram készítése,
A tematikai
olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata
egység nevelésiaz adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. A
fejlesztési céljai
valószín ség és a relatív gyakoriság fogalm ának m élyítése,
kapcsolatuk belátása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Véletlen jelenségek megfigyelése.
Informatika: véletlen
Kocka- és pénzérme-dobások csoportmunka.
jelenségek
számítógépes
szimulációja.
Esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer
esemény.
Egyszer bb esem ények valószín sége.
Klassziku s valószín ségi m od ell.
A valószín ség meghatározása kombinatorikus eszközökkel.
Kulcsfogalmak Valószín ség.
/ fogalmak

Gondolkodási és megismerési módszerek
A fejlesztés várt
H alm azm veletek alkalm azása szám halm azokra, p onthalm azokra.
eredményei a
Logikai m veletek és tu lajd onságaik ism erete.
két évfolyamos
Definíció, tétel felismerése, az állítás és megfordításának
ciklus végén
felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése.
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Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita és skatulyaelv
alkalmazása feladatmegoldás során.
Konstrukciós feladatok megoldása, lehetetlenség bizonyítása.
Gráfok használata gondolatmenet szemléltetésére.
Számelmélet, algebra
Racionális és irracionális számok, a valós számok halmazának
szemléletes fogalma, véges és végtelen tizedes törtek, számegyenes
alkalmazása.
Szám ok norm álalakja, norm álalakkal végzett m veletek
alkalmazása.
Oszthatóság, a számelmélet alaptétele, alkalmazása.
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös ismerete,
alkalmazása.
Prímekre vonatkozó tételek, sejtések ismerete.
Algebrai kifejezésekkel végzett m veletek, azonosságok
alkalmazása.
A gyökvonás fogalmának ismerete, a gyökvonás azonosságainak
alkalmazása, gyökös egyenletek megoldása.
Els - és m ásod fokú , és m ásod fokú ra visszavezethet egyenletek,
egyenl tlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok
megoldása.
Másod fokú fü ggvényekre vezet széls érték-problémák
megoldása.
N evezetes közep ek alkalm azása széls érték-problémák
megoldásában.
A számológép használata.
Függvények, sorozatok
A függvény fogalmának mélyülése. Új fü ggvényjellem z k
ismerete: korlátosság, periodicitás.
A négyzetgyök függvény ábrázolása, jellemzése.
Függvénytranszformációk elvégzése.
Mindennapjainkhoz, más tantárgyakhoz kapcsolódó folyamatok
elem zése a m egfelel fü ggvény grafikonja alap ján.
Geometria
Térelemek ismerete, távolság és szög fogalma, mérése.
Nevezetes ponthalmazok rendszerezése, alkalmazása.
A kör és részeinek ismerete.
Körrel kapcsolatos tételek alkalmazása (kerületi és középponti
szögek tétele, hú rnégyszögek és érint négyszögek tételei).
Egybevágósági és hasonlósági transzformációk ismerete,
alkalmazása szerkesztési és bizonyítási feladatokban, a
m vészetekben való alkalm azás ism erete.
Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok tulajdonságainak
ismerete, alkalmazása.
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Vektor fogalmának, vektorm veleteknek az ism erete.
Vektorfelbontás, vektorkoordináták meghatározása adott
bázisrendszerben.
Háromszögek, négyszögek, sokszögek szögei, nevezetes
vonalainak, köreinek ismerete. Az ismeretek alkalmazása
számítási, szerkesztési és bizonyítási feladatokban.
A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel alkalmazása.
Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése, számolás
szögfüggvényekkel. Szögfüggvények közötti összefüggések
ismerete, alkalmazása.
V alószín ség, statisztika
Statisztikai adatok elemzése: adat gyakoriságának és relatív
gyakoriságának kiszámítása.
Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése;
adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának meghatározása.
Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen
kísérlet, esély/ valószín ség fogalm ak ism erete, használata. A
m veletek elvégzése az esem énytérben.
A valószín ség klassziku s m od elljének alkalm azása.
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11 12. évfolyam
Ez a szakasz az ed d igi m atem atikatanu lás szintézisét ad ja, és egyben kiteljesíti a
kapcsolatokat a többi tantárggyal, valam int a m ind ennap i élet m atem atikaigényes
elem eivel. A m atem atikatanu lásban kialaku lt rend szeresség, p roblém am egold ó
készség az élet legkü lönböz bb terü letein segíthet. Ezt célszer tu d atosítani a
tanulókban.
Ez a kerettantervi elem a m atem atika f iskolai-egyetem i tanu lására való
felkészítést célozza m eg. A p roblém am egold ó készségen tú l fontos az önálló
rend szerezés, lényegkiem elés, történeti áttekintés készségének kialakítása, az
alkalm azási lehet ségek m egtalálása, a kap csolatok keresése kü lönböz
témakörök között.
Ebben az id szakban áttekintését ad ju k a korábbi évek ism ereteinek, eljárásainak,
p roblém am egold ó m ód szereinek, m iközben sok, gyakorlati terü leten széles
körben használható tu d ást is közvetítü nk, am elyek kissé összetettebb p roblém ák
m egold ását is lehet vé teszik. Az érettségi el tt m ár elvárható a tanu lóktól
többféle készség és ism eret együ ttes alkalm azása. Mind en tém ában hangsú lyosan
kell kitérnü nk a gyakorlati alkalm azásokra, az ism eretek m ás tantárgyakban való
felhasználhatóságára.
A sorozatok, kam atos kam at tém akör kiválóan alkalm as a p énzü gyi, gazd asági
p roblém ákban való jártasság kialakításra. A korábbiaknál is nagyobb hangsú lyt
kell fektetni a kü lönböz gyakorlati p roblém ák op tim u m át keres felad atokra.
Ezért az ilyen problémák elemi megoldását külön fejezetként iktatjuk be.
Az analízis témakörben a szemléletesség segíti a problémák átlátását, az egzaktság
p ed ig a fels fokú kép zésre való készü lést.
A rend szerez összefoglalás, tú l azon, hogy az ed d igi matematikatanulás
szintézisét ad ja, m intaként szolgálhat a kés bbiekben is bárm ely terü leten végzett
összegz m u nkához.
Iskolánkban a m atem atika em elt szint csop ortok tanu lói bekap csolód nak az
iskola faku ltációs rend szerébe. Ez a 11-12. évfolyam nak szóló kerettantervi fejezet
term észetesen alkalm as arra, hogy a 11 12. évfolyam os faku ltációs csop ortokban
tanítsák. Ilyen csop ortoknál viszont figyelem m el kell lenni arra, hogy ez a tanterv
ép ít az alsóbb évfolyam ok em elt szint
tanterveinek néhány elem ére.
Term észetesen ezeket az ism ereteket célszer vagy a m egfelel tém akör tárgyalása
el tt áttekinteni.
Az egyes tem atiku s egységekre javasolt óraszám okat a táblázatok tartalm azzák. A
számonkérést az óraszámba beszámítottuk.
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11. évfolyam
Tematikai egység címe
1. Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok
2. Hatvány, gyök, logaritmus
3. Trigonometria
4. Koordinátageometria
5. Sorozatok
6. Statisztika, valószín ség
7. Év végi összefoglalás
Az össz óraszám (heti 5 óra)

órakeret
20 óra
30 óra
36 óra
32 óra
22 óra
30 óra
10 óra
180 óra

Tematikai egység/ 1. Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
Órakeret
Fejlesztési cél
kombinatorika, gráfok
20 óra
Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai
m veletek: N EM, ÉS, VAGY. Skatu lya elv, logikai szita.
El zetes tudás
Sorbarendezési és kiválasztási feladatok, gráfhasználat
feladatmegoldásban. Gráf, csúcs, él, fokszám.
Korábban megismert fogalmak ismétlése, elmélyítése.
A tematikai
Kombinatorikai és gráfelméleti módszerek alkalmazása a
egység nevelésim atem atika kü lönböz terü letein, felfed ezésü k a hétköznap i
fejlesztési céljai
problémákban.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Kombinatorika. (A korábbi ismeretek összegzése.)
Permutáció ismétlés nélkül és ismétléssel.
Variáció ismétlés nélkül és ismétléssel.
Kombináció ismétlés nélkül és ismétléssel.
(Vegyes kombinatorikai feladatokon keresztül ismétlés,
rendszerezés.)
Binomiális együtthatók, tulajdonságaik.
Pascal-háromszög és tulajdonságai.
Binomiális tétel.
Matematikatörténet: Blaise Pascal.
Néhány kombinatorikus geometriai probléma.
Matematikatörténet: Erd s Pál.
Gráfok.
Biológia-egészségtan:
Gráfelméleti alapfogalmak: csúcs, él, fokszám , egyszer gráf,
genetika.
összefü gg gráf, kom p lem enter gráf, fagráf, kör, teljes gráf).
Gráfokra, éleikre, csú csok fokszám aira vonatkozó egyszer
tételek.
Gráfok alkalmazása leszámolásos feladatokban rend szerez
ismétlés.
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Matematikatörténet: Euler.
Kulcsfogalmak Perm u táció, variáció, kom bináció, m velet, reláció, binom iális
/ fogalmak
együttható.

Tematikai egység/
Órakeret
2. Hatvány, gyök, logaritmus
Fejlesztési cél
30 óra
Hatványozás egész kitev vel, hatványozás azonosságai, n-edik
El zetes tudás
gyök, gyökvonás azonosságai. Valós számok halmaza.
A m atem atika bels fejl d ésének felism erése, ú j fogalm ak
alkotása: a racionális kitev értelm ezése, az irracionális kitev j
A tematikai
hatvány szemléletes fogalma. Tájékozódás a világ mennyiségi
egység nevelésiviszonyaiban: exponenciálisan, logaritmikusan változó
fejlesztési céljai
mennyiségek. Más tudományágakban a matematika
alkalmazásának felfedezése.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
A racionális kitev j hatványok, a hatványozás azonosságainak Technika, életvitel és
gyakorlat:
ismétlése.
kamatszámítás,
Szám olás racionális kitev j hatványokkal, gyökös
hitelfelvétel,
kifejezésekkel.
törleszt részletIrracionális szám kétoldali közelítése racionális számokkal.
számítás.
A hatványfogalom kiterjesztése irracionális számra.
Az exponenciális függvény.
Fizika: radioaktivitás.
Az exponenciális függvény ábrázolása, vizsgálata.
Exponenciális egyenletek, egyenl tlenségek.
Földrajz: globális
Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával.
problémák (pl.
Exp onenciális egyenletre vezet valós p roblém ák m egold ása.
demográfiai
mutatók, a Föld
eltartó képessége és
az élelmezési válság,
betegségek,
világjárványok,
túltermelés és
túlfogyasztás).
Technika, életvitel és
Számolás 10 hatványaival, 2 hatványaival.
gyakorlat:
A logaritmus fogalma.
zajszennyezés.
Logaritmus értékének meghatározása a definíció alapján és
Földrajz: földrengést
számológéppel.
leíró skálák
A logaritmus azonosságai.
Szorzat, hányados, hatvány logaritmusa, áttérés más alapú
Kémia: pH-számítás.
logaritmusra.
Az értelmezési tartomány változásának vizsgálata az
azonosságok kétirányú alkalmazásánál.
A logaritmus azonosságainak alkalmazása kifejezések
számértékének meghatározására, kifejezések átalakítására.
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Matematikatörténet: Napier, Kepler. A logaritmus fogalmának
kialakulása, változása. Logaritmustáblázat.
A logaritmusfüggvény.
A logaritmusfüggvény ábrázolása, vizsgálata.
Adott alaphoz tartozó exponenciális és logaritmusfüggvény
kapcsolata.
Inverz függvénykapcsolat.
Logaritm u sos egyenletek, egyenl tlenségek.
Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával.
Értelmezési tartomány vizsgálatának fokozott szükségessége
logaritmusos egyenleteknél.

Fizika: régészeti
leletek
kormeghatározás.

Egyenletek ekvivalenciájával kapcsolatos ismeretek összegzése.
Kulcsfogalmak Racionális kitev j hatvány. Exp onenciális növeked és, csökkenés.
/ fogalmak
Logaritmus.

Tematikai egység/
Órakeret
3. Trigonometria
Fejlesztési cél
36 óra
Vektorokkal végzett m veletek. H egyesszögek szögfü ggvényei,
El zetes tudás
szögm érés fokban és rad iánban, szögfü ggvények közötti egyszer
összefüggések.
A geometriai látásmód fejlesztése. A m velet fogalm ának b vítése
egy ú jszer m velettel, a skaláris szorzással. Algebrai és
A tematikai
geometriai módszerek közös alkalmazása számítási, bizonyítási
egység nevelésifeladatokban. A tanultak felfedezése más tudományterületeken is.
fejlesztési céljai
A függvényszemlélet alkalmazása az egyenletmegoldás során,
végtelen sok megoldás keresése.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
A vektorokról tanu ltak rend szerez ism étlése:
a vektor fogalma,
vektorm veletek,
vektorfelbontás.
A vektorok koord inátáival végzett m veletek és tulajdonságaik.
A vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái.
A szögfüggvények általános értelmezése.
Fizika: harmonikus
Forgásszög, egységvektor, vektorkoordináták.
rezg m ozgás,
A szögfü ggvények el jele a kü lönböz síknegyed ekben.
hullámmozgás
Szögfüggvények közötti összefüggések.
leírása.
Egyszer trigonometrikus összefüggések bizonyítása.
A trigonometrikus függvények.
Informatika:
A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete,
grafikonok
zéru shelyek, széls érték, p eriód u s, m onotonitás.
elkészítése
A trigonometrikus függvények transzformáltjai,
számítógépes
függvényvizsgálat.
programmal.
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Két vektor skaláris szorzata.
Fizika: munka,
A skaláris szorzat tulajdonságai.
elektromosságtan.
A skaláris szorzás alkalmazása számítási és bizonyítási
feladatokban.
Mer leges vektorok skaláris szorzata.
Szükséges és elégséges feltétel.
Két vektor skaláris szorzatának kifejezése a vektorkoordináták
segítségével.
Technika, életvitel és
A háromszög területének kifejezése két oldal és a közbezárt
gyakorlat: alakzatok
szög segítségével.
adatainak
A háromszög egy oldalának kifejezése a köré írt kör sugara és
meghatározása.
szemközti szög segítségével.
Szinusztétel.
Földrajz: távolságok,
Koszinusztétel.
szögek kiszámítása
A tételek pontos kimondása, bizonyítása.
terepmérési
Kapcsolat a Pitagorasz-tétellel.
Általános három szög ad atainak m eghatározása. Egyértelm ség feladatok.
GPS-helymeghatárovizsgálata.
Szög, távolság, terület meghatározása gyakorlati problémákban zás.
is.
Bizonyítási feladatok.
Szögfüggvények közötti összefüggések.
Addíciós tételek:
két szög összegének és különbségének szögfüggvényei,
egy szög kétszeresének szögfüggvényei,
félszögek szögfüggvényei,
két szög összegének és különbségének szorzattá alakítása.
A trigonometrikus azonosságok használata, több lehet ség
közül a legalkalmasabb összefüggés megtalálása.
Trigonometrikus kifejezések értékének meghatározása.
Háromszögekre vonatkozó feladatok addíciós tételekkel.
Trigonometrikus egyenletek.
Fizika: rezg m ozgás,
Az összes megoldás megkeresése. Hamis gyökök elkerülése.
adott kitéréshez,
Trigonom etriku s egyenl tlenségek.
sebességhez,
Grafikus megoldás vagy egységkör alkalmazása.
gyorsuláshoz tartozó
Id t l fü gg p eriod iku s jelenségek vizsgálata.
id p illanatok
Trigonom etriku s kifejezések széls értékének keresése.
meghatározása.
Kulcsfogalmak Skaláris szorzat, szinusztétel. koszinusztétel, addíciós tétel,
/ fogalmak
trigonometrikus azonosság, egyenlet.

Tematikai egység/
4. Koordinátageometria
Fejlesztési cél

Órakeret
32 óra
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Koord inátarend szer, vektorok, vektorm veletek m egad ása
koordinátákkal. Ponthalmazok koordináta-rendszerben.
El zetes tudás
Fü ggvények ábrázolása. Els fokú , m ásod fokú egyenletek,
egyenletrendszerek megoldása.
Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel.
A tematikai
Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel.
egység nevelésifejlesztési céljai
Számítógép használata.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Informatika:
A Descartes-féle koordinátarendszer.
számítógépes
A helyvektor és a szabadvektor.
program használata.
Rend szerez ism étlés.
Vektor abszolútértékének kiszámítása.
Két pont távolságának kiszámítása.
A Pitagorasz-tétel alkalmazása.
Két vektor hajlásszöge.
Skaláris szorzat használata.
Szakasz osztópontjának koordinátái.
Fizika: alakzatok
A háromszög súlypontjának koordinátái.
tömegközéppontja.
Elemi geometriai ismereteket alkalmazása, vektorok használata,
koordináták számolása.
Az egyenes helyzetét jellem z ad atok: irányvektor,
Fizika: mérések
normálvektor, irányszög, iránytangens.
értékelése.
A kü lönböz jellem z k közötti kap csolat értése, használata.
Informatika:
Az egyenes egyenletei.
számítógépes
Ad ott p ontra illeszked , ad ott norm álvektorú egyenes, illetve
program használata.
sík egyenlete.
Ad ott p ontra illeszked , ad ott irányvektorú egyenes egyenlete
síkban, egyenletrendszere térben.
Iránytényez s egyenlet.
Geometriai feladatok megoldása algebrai eszközökkel.
Kétismeretlenes lineáris egyenlet és az egyenes egyenletének
kapcsolata.
A feladathoz alkalmas egyenlettípus kiválasztása.
Két egyenes p árhu zam osságának és m er legességének a
feltétele.
Két egyenes metszéspontja.
Két egyenes szöge.
Skaláris szorzat használata.
Informatika:
A kör egyenlete.
számítógépes
Kétismeretlenes másodfokú egyenlet és a kör egyenletének
program használata.
kapcsolata.
Kör és egyenes kölcsönös helyzete.
A kör érint jének egyenlete.
Két kör közös pontjainak meghatározása.
Másodfokú, kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása.
29

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió.
Szerkeszthet ségi kérd ések.
A parabola tengelyponti egyenlete.
A parabola pontjainak tulajdonsága: fókuszpont, vezéregyenes.
A parabola és a másodfokú függvény.
Teljes négyzetté kiegészítés.
A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete.
A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió.
Összetett feladatok megoldása paraméter segítségével vagy a
szerkesztés menetének követésével.
Mértani helyek keresése.
Mer leges affinitással kap ott m értani helyek.
Ponthalmazok a koordinátasíkon.
Egyenl tlenséggel m egad ott egyszer feltételek.
Kulcsfogalmak Vektor, irányvektor, norm álvektor, iránytényez
/ fogalmak
parabola egyenlete.

Fizika: geometriai
optika, fényszóró,
visszapillantó tükör.

Informatika: több
feltétel együttes
vizsgálata.

. Egyenes, kör,

Tematikai egység/
Órakeret
5. Sorozatok
Fejlesztési cél
22 óra
Szám tani sorozat, m értani sorozat fogalm a, egyszer
El zetes tudás
alapösszefüggések.
A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal
A tematikai
leírható mennyiségek észrevétele. Sorozatok megadási
egység nevelésimódszereinek alkalmazása. Összefüggések, képletek hatékony
fejlesztési céljai
alkalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása.
Informatika:
Korábbi ism eretek rend szerez ism étlése.
algoritmusok.
Sorozat megadása rekurzióval Fibonacci-sorozat.
Rekurzív sorozat n-edik elemének megadása.
Matematikatörténet: Fibonacci.
Fizika; kémia; biológiaSzámtani sorozat.
egészségtan; földrajz;
A számtani sorozat n-edik tagja.
történelem, társadalmi
A szám tani sorozat els n tagjának összege.
és állampolgári
Mértani sorozat.
ismeretek: lineáris és
A mértani sorozat n-edik tagja.
exponenciális
A m értani sorozat els n tagjának összege.
folyamatok.
Számítási feladatok számtani és a mértani sorozatokra.
Szöveges faladatok gyakorlati alkalmazásokkal.
Technika, életvitel és
A számtani sorozat mint lineáris és a mértani sorozat mint
gyakorlat: hitel
exponenciális függvény összehasonlítása.
adósság
Gyakorlati alkalmazások kamatos kamat számítása.
eladósodás.
Törlesztési feladatok.
Pénzügyi alapfogalmak kam atos kam at, törleszt részlet, hitel,
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TH M, gy jt járad ék.
Véges sorok összegzése.
Matematikatörténet: Fibonacci.
Kulcsfogalmak Sorozat, számtani sorozat, mértani sorozat, kamatos kamat, rekurzív
/ fogalmak
sorozat.

Tematikai egység/
Órakeret
6. Statisztika, valószín ség
Fejlesztési cél
30 óra
Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem,
El zetes tudás
átlag, m ed ián, m ód u sz, szórás. Klassziku s valószín ségi modell.
A valószín ség fogalm ának b vítése, m élyítése. A kom binatorikai
A tematikai
ism eretek alkalm azása valószín ség m eghatározására. Mit jelent
egység nevelésifejlesztési céljai
a valószín ség a nagy számok törvénye.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Statisztikai mintavétel.
Informatika:
Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.
táblázatkezel ,
Számsokaságok jellemzése: átlag, medián, módusz, szórás.
adatbázis-kezel
Gyakorlati p éld ák arra, hogy m ikor m elyik m u tatóval célszer
program használata.
jellemezni a számsokaságot.
Történelem, társadalmi
Átlagos abszolút eltérés.
és állampolgári
A medián és az átlag minimumtulajdonsága.
ismeretek:
Közvélemény-kutatás. Statisztikai évkönyv.
választások.
Min ség-ellen rzés.
Eseményalgebra.
Kap csolat a halm azok és a logika m veleteivel.
Matematikatörténet: George Boole.
Véletlen jelenségek megfigyelése.
Informatika: véletlen
A modell és a valóság kapcsolata.
jelenségek
Szerencsejátékok elemzése.
számítógépes
Klassziku s valószín ségi m od ell.
szimulációja.
Események összegének, szorzatának, komplementerének
valószín sége.
Kizáró esem ények, fü ggetlen esem ények valószín sége.
Feltételes valószín ség.
Mintavételre vonatkozó valószín ségek m egoldása klasszikus
modell alapján.
Geom etriai valószín ség.
Matematikatörténet: Pólya György, Rényi Alfréd.
Kulcsfogalmak Valószín ség, kizáró esemény, független esemény.
/ fogalmak

Tematikai egység/
7. Év végi összefoglalás
Fejlesztési cél

Órakeret
10 óra
31

El zetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az év matematika-tananyaga.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben.
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12. évfolyam
Tematikai egység címe
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika
2. Sorozatok
3. N evezetes egyenl tlenségek, széls érték-feladatok
4. Folytonosság, differenciálszámítás
5. Integrálszámítás, térgeometria
6. Rend szerez összefoglalás
Az össz óraszám (heti 6 óra)

órakeret
12 óra
18 óra
15 óra
36 óra
40 óra
65 óra
186 óra

Tematikai egység/ 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai Órakeret
Fejlesztési cél
logika
12 óra
Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai
El zetes tudás
m veletek: N EM, ÉS, VAGY. Skatu lya elv, logikai szita.
A tematikai
A matematika axiomatikus felépítésének igénye.
egység nevelésifejlesztési céljai
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Számhalmazok.
Filozófia: Gondolati
Szám halm azok b vítésének szü kségessége a term észetes
rendszerek
számoktól a komplex számokig.
felépítése.
Algebrai számok, transzcendens számok.
Bizonyíthatóság.
Halmazok számossága.
Halmazok ekvivalenciája.
Végtelen és véges halmazok.
Megszámlálható és nem megszámlálható halmazok.
Kontinuum-sejtés.
Matematikatörténet: Cantor, Hilbert, Gödel.
Konstrukciók. Lehetetlenségi bizonyítások.
Adott tulajdonságú matematikai objektumok konstruálása.
Adott tulajdonságú sorozatok, függvények, egyenletek,
m veletek, ábrák, lefed ések, színezések stb.
Annak indoklása, hogy valamely konstrukció nem hozható
létre. (Pl. invariáns mennyiség keresésével.)
Péld ák a m atem atika történetéb l lehetetlenségi bizonyításokra.
A matematika felépítése.
Filozófia: Gondolati
Fogalmak, alapfogalmak, axiómák, tételek, sejtések.
rendszerek
M veletek a m atem atikában.
felépítése. Állítások
M veleti tu lajd onságok.
igazolásának
Relációk a matematikában és a mindennapi életben.
szükségessége.
Relációtulajdonságok.
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Bizonyítási módszerek áttekintése.
Direkt, indirekt bizonyítás, logikai szita formula,
skatulya elv, teljes indukció. Tételek megfordítása.
Kulcsfogalmak Bizonyítási módszerek, axióma, megszámlálható és nem
/ fogalmak
megszámlálhatóan végtelen.

Tematikai egység/
Órakeret
2. Sorozatok
Fejlesztési cél
18 óra
Számtani sorozat, mértani sorozat fogalm a, egyszer
El zetes tudás
alapösszefüggések.
A tematikai
A határérték fogalmának kialakítása, gyakorlati alkalmazása.
egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Sorozatok konvergenciája.
A határérték szemléletes és pontos definíciói.
M veletek konvergens sorozatokkal.
Konvergens és divergens sorozatok.
n

1
Az a , n 1
sorozatok.
n
Konvergens sorozatok tulajdonságai.
Konvergens sorozatnak egy határértéke van.
Minden konvergens sorozat korlátos.
Monoton és korlátos sorozat konvergens.
Konvergens sorozatokra vonatkozó egyenl tlenségek.
Rend relv.
Filozófia:
Végtelen sorok.
paradoxonok
Végtelenen sor konvergenciája, összege.
Végtelen mértani sor.
Szakaszos végtelen tizedes tört átváltása.
További példák konvergens sorokra.
Négyzetszámok reciprokainak összege.
Példák nem konvergens sorokra.
Harmonikus sor.
Kulcsfogalmak Sorozatok konvergenciája, rend relv, végtelen mértani sor.
/ fogalmak
n

n

Tematikai egység/ 3. N evezetes egyenl tlenségek, széls érték-feladatok Órakeret
Fejlesztési cél
elemi megoldása
15 óra
Nevezetes azonosságok ismerete. Közepek és sorendjük ismerete
El zetes tudás
két változóra. Másodfokú és trigonometrikus függvények
ismerete.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása. A
A tematikai
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egység nevelésifejlesztési céljai

modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a
valósággal. A széls érték-p roblém ához ill m egold ási m ód
kiválasztása. Gyakorlat optimális megoldások keresésében.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Azonos egyenl tlenségek.
N evezetes közep ek közötti egyenl tlenségek.
(Többváltozós alak bizonyítása fokozatos közelítés
módszerével.)
N evezetes közep ek közötti egyenl tlenségek alkalm azása
széls érték-feladatok megoldásában.
Széls érték-feladatok megoldása függvénytulajdonságok
segítségével. (Másodfokú és trigonometrikus függvényekkel.)
Széls érték-feladatok megoldása fokozatos közelítés
módszerével.
Környezetvédelem: legrövidebb utak és egyéb optimális
módszerek keresése.
Kulcsfogalmak Széls értékhely, széls érték. N evezetes közép .
/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
36 óra
Függvények megadása, értelmezési tartomány, értékkészlet.
Fü ggvények jellem zése: zéru shely, korlátosság, széls érték,
El zetes tudás
monotonitás, paritás, periodicitás. Sorozatok határértéke.
Megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével. A
függvény folytonossága és határértéke fogalmának
A tematikai egység
megalapozása. A differenciálszámítás módszereinek használta a
nevelési-fejlesztési
függvények lokális és globális tulajdonságainak vizsgálatára. A
céljai
matematikán kívüli területeken fizika, közgazdaságtan is
alkalmazások keresése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Informatika:
A valós számok halmazán értelmezett függvények jellemzése.
számítógépes
Korábbi ism eretek rend szerez ism étlése.
szoftver alkalmazása
függvények
grafikonjának
megrajzolására.
Függvény határértéke.
Informatika: a
A függvények határértékének szemléletes fogalma, pontos
határérték
definíciói. Jelölések.
számítógépes
Függvények véges helyen vett véges; véges helyen vett
becslése.
végtelen; végtelenben vett véges; végtelenben vett végtelen
határértéke.
Fizika: felhasználás
4. Folytonosság, differenciálszámítás
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A sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata.
sin x
A
függvény vizsgálata, az x = 0 helyen vett határértéke.
x
A függvények folytonossága.
Példák folytonos és nem folytonos függvényekre.
A folytonosság definíciói.
Intervallumon folytonos függvények.
Korlátos és zárt intervallumon folytonos függvények
tulajdonságai.
(Bizonyítások nélkül, de ellenpéldákkal azokra az esetekre, ha
az intervallum nem korlátos, nem zárt, illetve ha a függvény
nem folytonos.)
Bevezet felad atok a d ifferenciálhányad os fogalm ának
el készítésére.
A fü ggvénygörbe érint jének iránytangense.

A differenciálhatóság fogalma.
A különbségi hányados függvény, a differenciálhányados
(derivált), a deriváltfüggvény.
Példák nem differenciálható függvényekre is.
Kapcsolat a differenciálható és a folytonos függvények között.
Alapfüggvények deriváltja:
Konstans függvény, x n , trigonometrikus függvények deriváltja.
M veletek d ifferenciálható fü ggvényekkel.
Függvény konstansszorosának deriváltja, összeg-, szorzat-,
hányados-, összetett függvény deriváltja.
Inverz függvény deriváltja.
Exponenciális és logaritmusfüggvény deriváltja. (Bizonyítás
nélkül.)
Magasabbrend d eriváltak.
Matematikatörténet: Fermat, Leibniz, Newton, Cauchy,
Weierstrass.
A függvény tulajdonságai és a derivált kapcsolata.
Lokális növekedés, fogyás intervallumon monoton függvény.
Széls érték lokális széls érték, abszolú t széls érték.
A szükséges és az elégséges feltételek pontos megfogalmazása,
alkalmazása.
Középértéktételek.

sin x, illetve tg x
közelítésére kis szög
esetében.
Fizika: példák
folytonos és diszkrét
mennyiségekre.

Fizika: az út-id
függvény és a
pillanatnyi sebesség
kapcsolata.
A fluxus és az
indukált feszültség
kapcsolata.
Biológia-egészségtan:
populáció
növekedésének
átlagos sebessége.
Fizika: harmonikus
rezg m ozgás
kitérése, sebessége,
gyorsulása ezek
kapcsolata.

Fizika: fizikai
tartalmú
függvények (pl. útid , sebesség-id )
d eriváltjainak
jelentése.
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Konvexitás vizsgálata deriválással.
A konvexitás definíciója.
Inflexiós pont.
A második derivált és a konvexitás kapcsolata.
Függvényvizsgálat differenciálszámítással.
Összevetés az elemi módszerekkel.
Gyakorlati jelleg széls érték-feladatok megoldása.
A differenciálszámítás és az elemi módszerek összevetése.

Fizika: Fermat-elv,
Snellius-Descartes
törvény. Fizikai
jelleg
széls értékproblémák.
Függvényfolytonosság, -határérték. Különbségi hányados függvény,
Kulcsfogalmak
d erivált, d eriváltfü ggvény, m agasabbrend d erivált. Monotonitás,
/ fogalmak
lokális széls érték, abszolú t széls érték. Konvex, konkáv fü ggvény.

Tematikai egység/ 5. Integrálszámítás, térgeometria
Órakeret
Fejlesztési cél
40 óra
Folytonos függvények fogalma. Területszámítás elemei.
El zetes tudás
Sorozatok, véges sorok. Differenciálási szabályok ismerete.
Az integrálszám ítás m ód szereivel találkozva a közelít
m ód szerek ism eretének b vítése. A fü ggvény alatti terület
A tematikai
alkalm azásai a m atem atika és a fizika több terü letén. Áttekint
egység nevelésifejlesztési céljai
képet kialakítása a térgeometriáról, a felszín- és térfogatszámítás
m ód szereir l.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
A területszámítás alapelvei.
N éhány egyszer bb alakzat terü letének levezetése az
alap elvekb l.
A területszámítás módszereinek áttekintése.
Területszámítási módszerek alkalmazása a matematika más
témaköreiben. (Pl. geometriai bizonyításokban.)
A térfogatszámítás alapelvei.
Néhány egyszer bb test térfogatának levezetése az
alap elvekb l.
A térfogatszámítás áttekintése.
A térfogatszámítás néhány új eleme.
Cavalieri-elv, a gúla térfogata.
Csonkagúla térfogata.
Alakzatok felszíne, hálója.
Csonkakúp felszíne.
Gömb felszínének levezetése (Heurisztikus, nem precíz
módszerrel.)
Térgeometria elemei.
Kémia: kristályok.
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Tetraéderekre vonatkozó tételek.
(Van-e beírt, körülírt gömbje, súlypontja, magasságpontja?)
Tetraéder és paralelepipedon.
Euler-féle poliéder-tétel. (Bizonyítás nélkül.)
Szabályos testek.
Bevezet felad atok az integrál fogalm ához.
Függvény grafikonja alatti terület.
A megtett út és a sebesség-id grafikon alatti terü let.
A m u nka kiszám ítása az er -út grafikon alatti terület alapján.
Alsó és fels közelít összegek.
Az intervallum felosztása, a felosztás finomítása.
Közelítés véges összegekkel.
A határozott integrál fogalma, jelölése.
A szemléletes megközelítésre alapozva eljutás a pontos
definícióig.
Példa nem integrálható függvényre is.
Negatív függvény határozott integrálja.
A határozott integrál és a terület-el jeles terü let.
Az integrál közelít kiszám ítása.
Matematikatörténet: Bernhard Riemann.
Az integrálhatóság szü kséges és elegend feltétele.
Korlátos és monoton függvények integrálhatósága.
A határozott integrál tulajdonságai.

M vészetek:
szimmetriák.

Informatika:
számítógépes
szoftver használata.

Fizika: A munka és a
mozgási energia.
Elektromos
feszültség két pont
között, a potenciál.
Tehetetlenségi
nyomaték. Alakzat
tömegközéppontja.
A hidrosztatikai
nyomás és az edény
old alfalára ható er .
Effektív
áram er sség.

Az integrál m int a fels határ fü ggvénye.
Integrálfüggvény.
Folytonos függvény integrálfüggvényének deriváltja.
Kapcsolat a differenciálszámítás és az integrálszámítás között.
A primitív függvény fogalma.
A primitív függvények halmaza a határozatlan integrál:
hatványfüggvény, polinomfüggvény,
trigonometrikus függvények,
exponenciális függvény, logaritmusfüggvény.
A Newton-Leibniz-tétel.
Integrálási módszerek:
Integrálás helyettesítéssel.
Matematikatörténet: Newton, Leibniz, Euler.
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Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai
problémákra.
Két függvénygörbe közötti terület meghatározása.
Forgástest térfogatának meghatározása.
Henger, kúp, csonkakúp, gömb, gömbszelet térfogata.
Az integrálás közelít m ód szerei numerikus módszerek.

Fizika: Potenciál,
munkavégzés
elektromos, illetve
gravitációs
er térben. Váltakozó
áram munkája,
effektív áram és
feszültség. Newton
munkássága.

Alsó- és fels közelít összeg, határozott integrál. Prim itív fü ggvény,
Kulcsfogalmak
határozatlan integrál. Newton-Leibniz-tétel.
/ fogalmak
Felszín, térfogat, forgástestek, csonkagúla, csonkakúp, gömb.

Tematikai egység/
Órakeret
6. Rendszerez összefoglalás
Fejlesztési cél
67 óra
A 4 év matematika-tananyaga.
El zetes tudás
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben.
Felkészítés az em elt szint érettségire: az önálló rend szerzés,
lényegkiemelés, történeti áttekintés készségének kialakítása,
A tematikai
egység nevelésialkalm azási lehet ségek m egtalálása. Kap csolatok keresése
fejlesztési céljai
kü lönböz tém akörök között. Elem z készség, kreativitás
fejlesztése.
Felkészítés a fels fokú oktatásra.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
Gondolkodási módszerek
Filozófia: gondolati
Halmazok, matematikai logika
rendszerek
H alm azok, m egad ási m ód jaik, részhalm az, kiegészít halm az.
felép ítése, fejl d ése.
H alm azok közötti m veletek.
Végtelen halmazok elmélete; számosságok.
Állítások, logikai értékük.
Negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia.
Univerzális és egzisztenciális kvantor.
Kombinatorika, gráfok, algoritmusok
Permutáció, variáció, kombináció.
Binomiális tétel. Pascal háromszög.
Elemi gráfelméleti ismeretek.
Euler-féle poliédertétel.
A bizonyítások fejl d ése és a bizonyítási m ód szerek változása.
Nevezetes sejtések.
Algebra és számelmélet
Fizika; kémia:
M veletek kifejezésekkel
számítási feladatok
Algebrai kifejezések átalakításai, nevezetes szorzatok.
megoldása.
A hatványozás azonosságai.
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Matem atikai fogalm ak fejl d ése, p erm anencia-elv.
Gyökös kifejezések átalakításai.
Exponenciális és logaritmikus kifejezések átalakításai.
Számelmélet
Oszthatósági szabályok. Számolás maradékokkal.
Prímszámok.
Oszthatósági feladatok megoldása.
Egyenletek, egyenl tlenségek, egyenletrendszerek
Lineáris és lineárisra visszavezethet egyenletek,
egyenl tlenségek, egyenletrend szerek.
Másod fokú és m ásod fokú ra visszavezethet egyenletek,
egyenl tlenségek, egyenletrend szerek.
Gyökös egyenletek, egyenl tlenségek.
Exp onenciális és logaritm iku s egyenletek, egyenl tlenségek,
egyenletrendszerek.
Trigonometrikus egyenletek, egyenl tlenségek,
egyenletrendszerek.
Param éteres egyenletek, egyenl tlenségek.
Függvények, sorozatok, az analízis elemei
Függvények
A függvény fogalma.
Függvények rendszerezése a definiáló kifejezés szerint:
konstans, lineáris, egészrész, törtrész, másodfokú,
abszolútérték, exponenciális, logaritmus, trigonometrikus
függvények.
Függvények rendszerezése tulajdonságaik szerint.
Függvénytranszformációk.
Valós folyamatok elemzése függvénytani modellek szerint.
Sorozatok, sorok
A sorozat fogalma.
Számtani, mértani sorozat.
Rekurzióval megadott egyéb sorozatok.
Sorozatok monotonitása, konvergenciája.
A végtelen mértani sor.
Analízis
Függvények korlátossága és monotonitása.
Függvény határértéke, folytonossága.
Differenciálhányados, derivált függvény.
Differenciálisi szabályok.
L H osp ital-szabály.
Függvényvizsgálat differenciálás segítségével.
Széls érték-meghatározási módok.
A tanult függvények primitív függvényei.
Integrálási módszerek.
A határozott integrál.
Newton Leibniz-tétel.

Informatika:
számítógépes
programok
használata
függvények
ábrázolására,
vizsgálatára.
Fizika: Az analízis
alkalmazásai a
fizikában. A
matematika és a
fizika kölcsönhatása
az analízis
módszereinek
kialakulásában.
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A határozott integrál alkalmazásai.
Geometria
Geometriai alapfogalmak
Térelemek köcsönös helyzete, távolsága, szöge.
Geometriai alakzatok, bizonyítások
Nevezetes ponthalmazok.
Síkidomok, testek, tulajdonságaik.
Elemi sík- és térgeometriai tételek.
Geometriai transzformációk
Egybevágósági és hasonlósági transzformációk, tulajdonságaik.
Szerepük a bizonyításokban és a szerkesztésekben.
Vektorok, trigonometria, koordináta-geometria
Vektor fogalm a, m veletek a vektorok körében.
Matem atikai fogalm ak fejl d ésének követése.
Vektorfelbontás, vektorok koordinátái.
Hegyesszög szögfüggvényei. Szinusz- és koszinusztétel.
A háromszög hiányzó adatainak kiszámolása.
Trigonometrikus azonosságok.
Az egyenes egyenletei, egyenletrendszere (síkban és térben).
A kör egyenletei.
A kúpszeletek definíciója, egyenleteik.
Geometriai mértékek
A hosszúság és a szög mértékei. Kiszámolási módjaik.
A kétoldali közelítés módszere. A terület fogalma és kiszámítási
módjai.
A felszín és térfogat fogalma és kiszámítási módjai.
Az integrálszámítás felhasználása alakzatok mértékének
kiszámításához.
V alószín ségszámítás, statisztika
Statisztikai alapfogalmak: módus, medián, átlag, szórás.
Esem ényalgebra és m veleti tu lajd onságai. Teljes
eseményrendszer.
Grafikonok, táblázatok, diagrammok készítése és olvasása.
Valószín ségi kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság.
A valószín ség kiszám ítási m ód jai.
Feltételes valószín ség.
Mintavételi feladatok klasszikus modell alapján.
Szerepük a mindennapi életben.
A véletlen szabályszer ségei, a nagy szám ok törvénye.
A közvéleménykutatás elemei.
Motivációs témakörök
Néhány matematikatörténeti szemelvény.
A matematikatörténet néhány érdekes problémájának
áttekintése.
(Pl. Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról.)

M vészetek:
szimmetriák,
aranymetszés.
Informatika:
számítógépes
geometriai
programok
használata.

Informatika:
táblázatkezel ,
adatbázis-kezel
program használata.
Fizika: fizikai
jelenségek
valószín ségszámítási modellje.

Informatika:
könyvtárhasználat,
internethasználat.
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Matematikusokkal kapcsolatos történetek.
Matematika alapú játékok.
Logikai feladványok, konstrukciós feladatok.
A matematika néhány filozófiai kérdése.
A m atem atika fejl d ésének kü ls és bels hajtóer i.
Néhány megoldatlan és megoldhatatlan probléma.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok számosságával kapcsolatos ismeretek áttekintése.
A kombinatorikai problémák rendszerezése.
Bizonyítási módszerek áttekintése.
A gráfok eszköz jelleg használata p roblém a m egold ásában.
Számelmélet, algebra
A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete.
A logaritmus fogalmának ismerete.
A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása
konkrét esetekben, probléma megoldása céljából.
Exp onenciális és logaritm u sos egyenletek m egold ása, ellen rzése.
Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok
alkalmazása, az összes gyök megtalálása.
Egyenletek ekvivalenciájának áttekintése.
A számológép biztos használata.
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Függvények, az analízis elemei
Exponenciális-, logaritmus- és a trigonometrikus függvények
értelmezése, ábrázolása, jellemzése.
Függvénytranszformációk.
Exponenciális folyamatok matematikai modellje.
A számtani és a mértani sorozat. Rekurzív sorozatok.
Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése,
reprodukálása, kamatos kamatszámítás elvégzése.
Sorozatok vizsgálata monotonitás, korlátosság, határérték
szempontjából. Véges és végtelen sorok összegzése.
A függvények vizsgálata, jellemzése elemi eszközökkel és
differenciálszámítás használatával.
Az integrálszámítás használata, gyakorlati alkalmazása.
Geometria
Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor,
vektorkoordináták.
Két vektor skaláris szorzata, vektoriális szorzata.
Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák
önálló kezelésében, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása.
A geometriai és algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek
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ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör,
egyenes, parabola egyenlete, geometriai feladatok algebrai
megoldása.
Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése.
Távolság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
V alószín ség, statisztika
Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
A valószín ség m atem atikai fogalm a, klassziku s kiszám ítási
módja.
Mintavétel és valószín ség kap csolata, alkalm azása.
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