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Matematika - Bevezetés 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik 
legfontosabb feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának 
kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – 
a korábbi képzési szakaszok során megszerzett készségekre, képességekre és 
ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a matematika belső 
struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).  

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző 
tanuláshoz és tanításhoz képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá 
válik a matematika deduktív jellege. Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket 
viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói 
tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is 
szükségessé az új fogalmak bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a 
tételek, általános összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat 
során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett tételek 
és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat. 
Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika tanításának, 
hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és 
következetes felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák 
felfedezése és az ismereteknek feladatok, problémák megoldása során történő 
tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a meglévő ismeretek 
mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő 
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló 
meg tudja állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, 
megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-
tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az 
adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és képességek 
rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, 
az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális 
számokkal bővül, valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek 
alaphalmazának bővítésére kerül sor a permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során 
a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos matematikai objektumokat 
jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 
természettudományok, az informatika, a technika és a humán tanulási területek 
ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a természeti és a 
gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez – több más fogalom 
mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon 
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése. 
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A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának 
megfelelő matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, 
értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes gondolatait a matematika 
szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző forrásokat 
(tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon 
és a számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek 
felidézésére. 

A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, 
projekteket. A közös munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. 
Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a saját véleményét. 

Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, 
absztrakciós szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a 
Nat-ban leírt tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 

A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a 
felfedezést segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika 
alkalmazását segítő számítógépes programokat ismer meg. Aktív résztvevője a 
tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon kompetenciáinak és tervezési 
stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban való 
eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 
az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a 
tananyag alapos és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az 
értő olvasás és a releváns információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és 
az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a 
rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása 
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, 
megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus 
gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul 
a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 
ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő 
alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon 
képességét, hogy világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A 
matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A 
szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a 
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott 
információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanulási 
folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és 
képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 
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A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap 
a problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló 
digitális kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, 
alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása 
hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a 
tanuló gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán 
keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a 
problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz 
ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is 
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több 
megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai 
módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok 
megoldása során kapott eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A 
tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést 
használni a matematikai állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti 
a kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika 
tanulásán keresztül erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, 
fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja 
az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései 
megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. 
A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre 
építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg 
ötleteit másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése 
vagy azok alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok 
elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciái: A matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző 
kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a 
matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő 
viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi 
a matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít 
ki a matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia 
fejlesztése valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák 
megoldásán keresztül történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek 
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keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának 
képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző 
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és 
megtapasztalja döntései következményét. A matematikai projektekben való 
részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 
kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való 
együttműködés készsége). 
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Nyelvi előkészítő évfolyam - matematika 

Alapelvek, célok: 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a matematika oktatás alapvető feladata az 
általános iskolai tanulmányok összegzése, célja pedig, hogy ez az összefoglalás a 
gimnáziumi matematikatanulást segítse elő. 

A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló 
ismeretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse a 
problémamegoldás örömét és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását. 

A tanulók nagy részénél a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, 
viszont jelentős részüknél továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Ezért 
hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, a 
különböző módon való rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések 
keresésére. 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 
54 óra (heti 1,5 óra) 

Témakör neve Óraszám 

Felzárkóztató 8 

Hatványozás 4 

Nevezetes szorzatok 4 

Szorzattá alakítás 4 

Szöveges feladatok 9 

Tájékozódás a koordináta-rendszerben 6 

Nem lineáris függvények 6 

Statisztika 7 

Számonkérés, rendszerezés 6 

Összes óraszám: 54 

Nyelvi előkészítő évfolyam témakörök 

Felzárkóztató 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

 A racionális gondolkodás érzelmi feltételeinek biztosítása van fókuszban, 

 közben intenzíven változik a saját magáról alkotott kép és a környezet 
viszonya, 

 nem várt új minőségek jelennek meg a gondolkodásában, viselkedésében, 
cselekvéseiben. 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 lemaradásait, hibáit észlelje, korrigálja, adjon időt magának a begyakorlásra és 
jusson el készségszintre mindhárom témában, 

 ne a hiányai alapján definiálja magát, azokat csak megoldandó helyzeteknek 
tekintse, 

 az algoritmusokban való gondolkodása tovább bővül, 

 kompetenciatudata fejlődik és önbizalma erősödik, 

 félelmeit megszelídíti a struktúra hatalmával, 

 lényeglátó képessége alakul (tagok átcsoportosításával, törtek 
egyszerűsítésével gyorsabb, egyszerűbb számolás) 

 matematikai „szövegértés” pl. lássa a műveleti jel utasítását, a jelölés 
tömörségét (törtvonal egyben zárójel is), 

 észrevegye (tudatosan) a felzárkózási folyamat jellegét, amelyben mindennek 
megvan a maga ideje ([nem tudom]; [megértem, de nem csinálom]; [értem és 
néha megy, néha nem]; [ha figyelek, jól csinálom]; [mindig megy, azaz tudom] 
:-) ),  

 részekre bont majd a részeket összekapcsolja, egyesíti (analizál, szintetizál) 

 kemény hierarchiában tájékozódik, érzékeli a fogalmak alá/fölé/mellé 
rendeltségét, 

 egy adott lépésre (cselekvésre) fókuszál, miközben észben tartja a folyamatban 
éppen aktuális pozícióját, (titkári funkciók begyakorlása) 

 a formai egyezést illetve különbözőséget észleli, nem retten meg, hanem kérdez 
és tanul  

 általánosít, konkretizál, gyűjtőfogalmat és kategóriát alakít ki – a három 
alárendelt adatot (gyök, azonosság, ellentmondás) azonos szinten kezeli, 

 az analógiákon alapuló gondolkodása bejáratódik (látott már hasonlót), 

 nem szimplán egyenletet vagy egyenlőtlenséget old meg, hanem a lehetséges 
kimenetelek ismeretének birtokában magabiztosságra tesz szert (ami eddig cél 
volt, az most eszközzé válik), 

 gondolkodásának rugalmassága fokozódik az újszerű helyzet(ek) 
megtapasztalása és megismerése révén, új sémákkal bővül a repertoárja, 
elmozdul a speciálisból az általános irányába (induktív) és viszont (deduktív) 

 a megszokott eljárásait kénytelen lesz felülvizsgálni, átalakítani, új rendszerbe 
helyezni, 

 kezeli a kikerülhetetlenül felbukkanó tehetetlenségét, kérdez (megfogalmaz), 
figyel (hallgat) és felülmúlja önmagát, 

 kidolgozottság, azaz munkavégzésére az összetettség és a részletek 
kimunkálása egyszerre lesz jellemző, ezek megjelennek a külalakban (forma) 
és külső elvárások teljesítésében (tartalom – mit írunk le, mire válaszolunk, 
mikor és hogyan érvelünk) 

 fogalmakat teremt (belső képeket alakít ki róluk), a képeket élesíti, a közöttük 
meglévő kapcsolatokat újradefiniálja és a fogalmak kiterjesztése révén azokat 
hierarchiába (vagyis rendszerbe) szervezi 

 differenciálódik, hogy a fogalomnak van tartalma és terjedelme 

 változás áll be az észlelésében: az esemény-hatás-válasz hármasból legalább az 
egyikben bővül a repertoárja 
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 az érzelmi munka szükségességének felismerése, elfogadása és elvégzése 
(hajlandóság, türelem, kudarcok elviselése, a folyamatban szemlélés 
nézőpontja) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 elsajátít három struktúrát: (műveletek racionális számokkal, egyenletek 
megoldása, egyenlőtlenségek megoldása és kezelése), 

 biztosan  kezeli a racionális számokkal végzett alapműveleteket, 

 azok kombinálásával készített többlépcsős feladatokat, 

 (elsőfokú, egyismeretlenes) egyenletet old meg és értelmezi az eredményt 
(azonosság, ellentmondás, szám), 

 egyenlőtlenséget old meg, értelmezi az eredményt és válaszol a feltételeknek 
megfelelően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 műveleti sorrend (hierarchia),  

 alapműveletek elvégzése racionális számokkal, 

 összetett feladatok az alapműveletek kombinálásával, 

 számológép használata (törtek beírása, kiolvasása, átírása), 

 egyszerűsítések (gyorsítás, lényegkiemelés), 

 műveleti- és előjelek kezelése, 

 törtvonal előtti műveleti jel (utasításának értése, elbánás vele) 

 közös nevezőre hozás (legkisebb közös többszörös megállapítása), számológép 
használata, 

 egyenletrendezés (zárójel bontás, összevonás, mi a cél), 

 ha van végeredmény, akkor… ; ha nincs, 
akkor...válaszok, 

 egyenlőtlenség és a negatív számmal való szorzás/osztás esete és kezelése, 
elkerülése, az (emberi) kapcsolatok erejében bízás 

Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, reciprok, közös nevező, bővítés, egyszerűsítés, előjel, 
műveleti jel, kommutatív, asszociatív, 

közös nevező, bővítés, előjelek kezelése, zárójel bontása, egynemű kifejezés, 
együttható, összevonás, rendezés, végeredmény (gyök), azonosság, 
ellentmondás, (kvantorok) minden – semmi  illetve létezik – nincs olyan,  

alaphalmaz, N mint naturális azaz természetes, Z mint zahlen vagyis számlálni 
azaz egész, Q mint quotiente (kvóciens) vagyis hányados tehát racionális 
magyarul tört, R mint real azaz valós számok halmaza, „fordul a relációsjel”  

Javasolt tevékenységek 

 hat-nyolc feladatsor megoldása, 

 önellenőrzés és elakadás esetén segítségkérés/nyújtás (ő maga, társa, tanár) 

 biztatás, elismerés fogadása 

 gyakorlás 

 jutalom  
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Hatványozás 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

 A fejezet a hatványozáshoz tartozó idegpályák akadálymentesítésén túl az „ez 
de jó, tényleg tetszik” élmény átéléséhez alkalmas.  

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

 átismételje és használja a pozitív egész kitevőjű hatványozás fogalmát és a 
hatványozás azonosságait, 

 megismerjen egy gyorsírásos jelölésmódot, a hatvány fogalmát, 

 felfedezze az így feltáruló világot, a hatványozás azonosságait, 

 értse, hogy „mi van a betűk mögött”, észrevegye a lényeget, 

 ismét találkozzon a (kétváltozós) műveletek egy-egy tulajdonságával: a 
felcserélhetőséggel (kommutativitás) és az (át)csoportosíthatósággal 
(asszociativitás), 

 értse, hogy ezek a tulajdonságok nem magától értetődőek, lásson ellenpéldát, 

 alkalmazza a két művelet összekapcsoló tulajdonságot, a disztributivitást 
(szétválaszthatóság) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 elsajátítja az egész számok hatványozásának csínyját-bínyját (pozitív egész 
kitevő esetén), 

 megérti majd alkalmazza a kiírt és ki nem írt jeleket, a műveletek sorrendjét, 

 használja a hatványozás azonosságait,  

 számokat prímtényezőkre bont, 

 számok után betűket használ a hatványozásban, absztrakciós szintet ugrik, 

 alapműveleteket végez hatványokkal, 

 ismeri és alkalmazza a hatványozás azonosságait, trükköket sajátít el  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Pozitív egész kitevőjű hatvány fogalma, 

 a szimbólumrendszer olvasása, írása, 

 a műveleti sorrend kódolása, 

 a jelölésből a műveletek és azok sorrendjének meghatározása, 

 hatványozás azonosságainak alkalmazása, 

 gyorsítás: egyszerűsítések meglépése, számolási trükkök elsajátítása, 

 5 (komoly) lépésből álló gondolkodási műveletsor végrehajtása 

Fogalmak 

Pozitív egész szám, egész szám, hatvány, alap, kitevő, prímtényezős felbontás, 
egyszerűsítés, tényező, kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás (két 
műveletre vonatkozik) 

Javasolt tevékenységek 

 az alapok tisztázása – igény szerint, 

 néhány ismétlő feladatsor megoldása, 

 a menet közben felmerülő kérdések egyéni / nyilvános megválaszolása 

 elakadás esetén felmerül a társak bevonása, 

 számonkérés, 
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Nevezetes szorzatok 

Javasolt óraszám: 4 óra 

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

 újabb kapcsolatot építsen ki a két féltekéje között, a geometriai és algebrai 
(vizuális és absztrakt szimbolikus) szinteket összekapcsolja, 

 érzékelje a nevezetes azonosságot, azonosítsa be az „a”-t és a „b”-t, ehhez 
ismerje a „segíts magadon” trükköket, (nem tehetetlen, tehát tehetséges), 

 a műveleti tulajdonságot (összeadás felcserélhető – kommutatív, a kivonás meg 
nem) eszközként használja, pl. (h+2)(2–h) esetén a beazonosításhoz, 

 alakul, hogy a dolog és az ellentettje „lényegében” ugyanaz, 

 ismét találkozik a szimbólumrendszer tömörségével (ki nem tett zárójelek 
észlelése, értése), 

 fotografikus memóriáját használja, a nevezetes azonosságok geometriai 
megjelenítését szükség esetén előhívja, 

 szinte automatikussá válnak a titkári funkciók, 

 a gondolkodás terén: 

 általánosít – szimbólumokat használ, 

 alapműveleteket végez „betűkel” – agyrémnek tűnik, de van benne logika – 
számokkal és absztrak fogalmakkal, 

 algebrai kifejezéseket olvas, ért és használ,  

 műveletek végez algebrai kifejezésekkel; a tanultakat alkalmazza, 

 a szaknyelvet és az algebrai eszközöket használja, 

 ugyanannak a „dolognak” a különböző megjelenési formáit tiszteli (azonosítja) 

 egyre biztosabban kezeli az egyszerre több szempont figyelembevételét igénylő 
helyzeteket (koncentráció és fókuszálás) 

 evidenciákat tudatosít: érti, használja, esetenként kimondja azokat (a kiírt és ki 
nem írt előjeleket, zárójeleket) illetve a  „gyorsírásos” jelölésmódot ismeri, 
használja, elmagyarázza 

 gyorsít, azzal, hogy memorizálja és használja azaz alkalmazza a nevezetes 
azonosságokat ahelyett, hogy mindig újra elvégezné az aktuális zárójelbontást, 

 (átmeneti) sémát sajátít el, illeszt be a gondolkodási repertoárjába,  

 létrehoz egy új szintet: a műveleti tulajdonságok ismerete, használata, 
elmagyarázása 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 egyszerű összeget illetve különbséget második hatványra emel, 

 ismeri és alkalmazza a „gyors” verziót az azonosságot egyik irányba, 

 szorzattá alakít nevezetes azonosságok alkalmazásával, 

 alkalmazza az (a + b)(a – b) szorzásra a nevezetes azonosságot, 

 egy fokkal bonyolultabb összegre, különbségre, illetve „azok szorzatára” 
alkalmazza a nevezetes azonosságokat négyzetre emeléskor, 

 nevezetes azonosságok alkalmazását igénylő algebrai kifejezéseket rendez 
(összevon) 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Nevezetes azonosságok geometriai szemléltetése, 

 a létrehozott belső kép folyamatos megerősítése – igény szerint, 
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 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes 
azonosságok ismerete és alkalmazása, 

 egy-egy mintafeladat megoldásának struktúrába foglalása, 

 praktikus figyelemfókuszálás és logikus következtetés eljárásba rendezése 
(hétköznapi zsenialitás) 

 titkári funkciók begyakorlása, 

 az összetett, több szempont figyelembevételét igénylő feladatokhoz türelem, 

 algebrai kifejezések átalakítása (összevonás nevezetes azonosságok 
alkalmazásával) 

Fogalmak 

Összeg, hatvány, azonosság, különbség, tag, tényező, együttható, második 
hatvány azaz négyzet, nevezetes azonosság(ok), szorzat, művelet, kommutatív, 
nem kommutatív, előjel, műveleti jel, algebrai kifejezés,  

Javasolt tevékenységek 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése, 

 „formanyomtatványok” kitöltése a mintafeladatok megoldása alapján, 

 gyakorlás együtt illetve részben önállóan, önellenőrzés, 

 trükkök következetes elővétele, kimondása, idegpályák bejáratása 
(memorizálás), 

 pár mintafeladatsor önálló vagy részben önálló megoldása, önellenőrzés, 

 számonkérés, 

 pihenőidőben érettségi vagy kompetenciateszt feladatokkal ismerkedés 

Szorzattá alakítás 

Javasolt óraszám: 4 óra 

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

 a különböző tagokban meglássa az azonosat, 

 az egyik gondolkodási művelet végeredményét a következő kiindulási 
lépésének tekintse, 

 felismerje a nevezetes azonosságok alkalmazási lehetőségét (változatos 
környezetben), 

 gondolkodásmódjában bátrabb, rugalmasabb legyen, 

 a műveletek terjedelmét azonosítja – a csapdákat felismeri és elkerüli, 

 az ellentett fogalmát tovább árnyalja,  

 egy szabályrendszer belső lehetőségeit felfedezi, 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 algebrai kifejezéseket szorzattá alakít, 

 algebrai törteket egyszerűsít, 

 algebrai törteket összevon, 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szorzattá alakítás 4 fajtájának felismerése, a művelet(ek) elvégzése, 

 tört egyszerűsítése, 

 közös nevező megállapítása, 

 bővítések elvégzése, 
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 előjelek kezelése, 

 összevonás, 

 egyszerűsítés 

Fogalmak 

Szorzat, szorzattá alakítás, kiemelés, csoportosítás, nevezetes azonosság, tényező, 
együttható, tag, számláló, nevező, egyszerűsítés szabálya, közös nevező, bővítés, 
összevonás, reciprok, 

(értelmezési tartomány, algebrai kifejezés, algebrai tört) 

Javasolt tevékenységek 

 Minta megértése, 

 gyakorló feladatsorok megoldása, 

 felmerülő kérdések tisztázása, 

 számonkérés 

Szöveges feladatok 

Javasolt óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

 „Végre nem kell matekzseninek lennem ahhoz, hogy meg tudjam oldani ezeket 
a szöveges feladatokat” - a jó struktúra hatalma, ereje, és (hamis) biztonsága. 

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

 szövegértése elmélyüljön, a jelentésen túl az információtartalmat is felismerje, 

 a kiegészítő funkció használata bejáratódjon, a leírt információkat és a le nem 
írt információkat is észrevegye, szétválogassa, besorolja, 

 gondolkodásában differenciálódjon különböző területeken, józan ész 
használata, az adatok táblázatba foglalása, összefüggés meglátása, egyenlet 
felírása, megoldása, értelmezése, válasz a kérdésekre, 

 a számításhoz szükséges adatokat összegyűjtse, műveletsort tudjon felírni, 
végrehajtani, 

 mennyiségeket tudjon egymáshoz rendelni, az arányosságot mélyebben 
megértse, több arányt tudjon együtt kezelni, 

 az állandó és a változó mennyiségek felismerése, felhasználása 

 tippek, trükkök, praktikák elsajátítása 

 elvégzi az érzelmi munka rá eső részét 

 társtámogatás (értő meghallgatás – figyel, önkifejezés – megfogalmazza az 
elakadását, legalábbis megpróbálja, figyelmet fókuszál – vezet vagy követ, …) 

 az udvariassági formák terén: kér és nem elvár, megköszön, hálát érez, zavar, 
elnézést kér, kivár 

 türelem, jelentkezik és nem bekiabál, meghagyja a társainak is az önálló 
felfedezés örömét – nem spoilerez, (kulturáltság) 

 önállóan dolgozik, és ha kizökkentik adekvát a reagálása ( határt tart, dönt, 
engedélyez, tudatállapotot vált, folytatja az eredeti tevékenységét) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ügyesen tájékozódik a szöveges feladatok különböző fajtái között 

 újból használja a józan paraszti eszét, 
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 öt típuson edz: 
o struktúra 1: medence töltés, alias „közös munka” 
o s2: „száguldás – megéri?” avagy „kicsit többet naponta” – „rövidebb” idő 

alatt 
o s3: mozgás kör/ellipszis pályán, találkozás L1: 1 kör, L2: +1kört ver rá 
o s4: „méhecskés” v-t-s oda vissza 
o s5: keverési egyenlet (%-os és karátos) 

 az adatokat táblázatba foglalja, 

 összefüggést keres az adatok között, 

 felismeri az összeadódó mennyiségeket és az állandókat, 

 ennek kiegészítő párját is tudja (a nem összeadódó mennyiségeket) 

 egyenletet ír fel, old meg, 

 értelmezi az eredményt, válaszol a kérdésre, 

 munkáját áttekinthető formában prezentálja (külalak) 

 Ismeri a „tegye fel a kérdést majd válaszoljon rá” forgatókönyvet (képes 
megfelelő kérdést feltenni) 

 mértékegységekkel rutinosan bán 

 a különböző konkrét szövegezésű feladatok között észleli az analógiát és a 
különbségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Szöveg értő olvasásának lépései (tegye le a tollat, olvassa végig – kétszer-
háromszor, ha kell, képzelje el, rajzolja le, utána jöhetnek a részletek, pl. 
struktúra kitöltése, tagmondatok jelentése, információtartalma, kimondatlan 
összefüggések felismerése), 

 (m)értékegységek átváltása (ha 20perc alatt a teljes medence akkor percenként 
hanyadrésze telik meg...) 

 „mi legyen az ismeretlen mennyiség?” (találó és ügyetlen választások) 

 minden további adatot a megválasztott ismeretlen segítségével írjon fel 
(fejezzen ki) 

 trükkök ismerete (pl. összeg ismerete esetén, különbség ismeret esetén hogyan 
járjon el) 

 a keverési egyenletben szereplő adatok lejegyzetelését értse (20% az 0,2), az 
egyes „kockák” jelentését ismerje, 

 az összefüggéseket vegye észre, öntse formába, műveletsort majd egyenlet 
írjon fel,  

 egyenlet megoldása után ellenőrizzen a szöveg alapján majd válaszoljon a 
kérdés(ekre), 

 a v-t-s összefüggés „szamárháromszöges” memorizálását használja, 

 a v-t diagram grafikon alatti területének szemléletes jelentéséről halljon, később 
fontos lesz, 

 haladók foglalkozhatnak a keverési egyenlet karátos típusával, 

 elakadás esetén ismerje a szokásos kérdéseket: mit nem használtam még fel, 
mit nem vettem észre, melyik lépés szokott nehezebben menni...(tudjon 
segíteni magán) 
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Fogalmak 

Információ, kiegészítő párja, egyéb információ (s=vt), ismeretlen, táblázatba 
foglalás, műveletsor, a „teljes” szó matematikai jelölése, egyenlet, közös nevező, 
zárójel bontása, összevonás, gyök(megoldás), ellenőrzés a szöveg alapján, válasz, 
összeadódó mennyiségek,  

Javasolt tevékenységek 

 Mintafeladatsor megoldása közösen,  

 kérdések feltevése, válasz megértése 

 Négy-öt feladatsor (kicsi, de fontos változtatásokkal) egyre önállóbb 
megoldása gyakorlásképpen 

 próbadolgozat önálló megoldása, önellenőrzés 

 az elkövetett hibák elemzése 

 számonkérés 

 szöveges feladatok új környezetben: kompetenciateszt feladatok kóstolgatása 

Tájékozódás a koordináta-rendszerben 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 Ebben a témakörben a lényeg a lényegkiemelés. Legyen szó akár az információ 
grafikus formájáról vagy szimbólumokkal jelölt dolgokról (objektumok). 

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

 biztosan tájékozódjon a koordináta rendszerekben (Descartes-féle, térképek,…) 

 megállapítsa alakzatok egymáshoz viszonyított helyzetét, tudjon nézőpontot 
váltani, 

 adott tulajdonságú matematikai objektumokat azonosítson (pont, egyenes, 
szakasz, hozzárendelések, függvények, független változó, táblázat, 
tengelymetszet, zérushely, értékkészlet, értelmezési tartomány, meredekség, 
szélsőértékek, menet (monotonitás), 

 műveletek eredményét felismerje (grafikus műveletek is) 

 vizuális és szimbólumokkal végzett műveleteket hajtson végre,  

 adatot gyűjtsön: grafikonról leolvas, hozzárendelésből kiolvas, kiértékel, 

 adatokat ábrázoljon (tengelyek, beosztás, ábrázolást segítő trükkök) 

 lényeget kiemeljen (pl. csak a kérdésre válaszol),  

 imaginációt végez (elképzeli a függvény menetét és csak fejben végez el 
műveleteket), és a  végeredményt indokolja szakmailag megalapozottan, 

 összefüggéseket olvasson le illetve ki (érték, meredekség) valamint azokat 
(mármint az összefüggéseket) értelmezze (pl. növekvő vagy csökkenő) 

 összefüggéseket ábrázoljon,  

 ábrázolásokat vizsgáljon, 

 hozzárendelési szabályt állapítson meg (többféle formában) 

 változó mennyiségek között kapcsolatot állapítson meg, ábrázoljon, 
jellemezzen,  

 formulákkal, képletekkel végezzen műveleteket, 

 adatokat gyűjtsön feltételeknek/hez és azokból következtetésre jusson, 

 a változó mennyiségek között a kapcsolatot észrevegye, képletbe foglalja 
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 különböző gondolkodási stratégiákkal találkozzon (akár társain keresztül) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megismer 6 eljárást, a hozzájuk tartozó fogalmakat (differenciáció), ezek 
között kapcsolatokat alakít ki és ezeket integrálja sémába, 

 összefüggéseket ért meg és használja, 

 részleteket emel ki illetve fordítva, részletekből egészet alkot (meredekség, 
tengelymetszetek) 

 lényeglátása bővül – monotonitásból szélsőértéket mond (a korábbi célból 
eszköz lesz), 

 egyenes egyenletét átrendezi a kívánt alakba (2x + y = 3 és az y = –2x + 3) 

 Pontokat, egyeneseket ábrázol koordináta rendszerben 

 Koordináta rendszerben ábrázolt pontok koordinátáit kiolvassa (abszcisszát, 
ordinátát) 

 Illeszkedést vizsgál, alakzatok (pont és egyenes) egymáshoz viszonyított 
helyzetét megállapítja (rajta, alatta, felette) 

 egyeneseket ábrázol koordináta rendszerben 

 koordináta rendszerben ábrázolt egyenes hozzárendelését megállapítja, 

 függvényértéket illetve helyettesítési értéket ad meg, 

 eldönti, hogy a pont illeszkedik-e az egyenesre, (felette vagy alatta van-e), 

 a hozzárendelésből megállapítja a meredekséget, tengelymetszetet, 
monotonitást, 

 hozzárendelésből grafikont készít és viszont, 

 egyenest ábrázol intervallumon, illetve a grafikon alapján megadja a 
hozzárendelést, 

 szélsőértéket vagyis maximum helyet és értéket illetve minimum helyet és 
értéket állapít meg zárt/nyílt intervallum esetén, akár ábrázolás nélkül is 
meredekségből logikával, 

 Meredekséget olvas ki, szemléletes jelentését érti és használja, (vektor későbbi 
fogalmának előkészítése – hányat jobbra, mennyit fel/le)  

 a függvény menete (monotonitása) fogalmat alaposan megemészti – érti a 
kötelező balról jobbra haladás feltételt, szintvonalas térképes belső képet alakít 
ki, hív elő 

 pontok hiányzó koordinátáit meghatározza (feltétel: rajta van az egyenesen) 

 tengelymetszeteket, zérushelyet állapít meg (hozzárendelésből, grafikonról) 

 a két fogalom hierarchiáját érti (tengelymetszet, zérushely)  

 kezeli a függvény leszűkítését, 

 a kategóriák és a gyűjtőfogalmak tömörségének báját csodálja, érti 
(maximumhely, maximum érték, minimumhely, minimum érték, maximum, 
minimum, szélsőértékek) 

 szélsőértékeket állapít meg (legyen szó grafikonról, hozzárendelésről) 

 helyettesítési érték és függvényérték fogalmakat használja (ki/leolvassa, 
kiszámolja) 

 különböző adatokból (lineáris) hozzárendelést ad meg (táblázatból, 
tengelymetszetekből, grafikon alapján) 

 függvényekkel végez műveletek  
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 precízség, egy magára valamit is adó koordináta-rendszer hét ismertetőjegye (2 
nyíl a tengelyeken, tengelyek elnevezése, beosztások), 

 szövegértés, „íráskészség”, a gyorsírásos jelölésrendszer elsajátítása (pontok 
koordinátáinak „helyiértékes” felírása azaz a szimbólumrendszer használata) 

 kódfejtés, az absztrakt jelekkel megfogalmazott objektumok jelentésének 
értelmezése (pl. az x=5 jelen szövegkörnyezetben azt jelenti, hogy mindegy 
mennyi az y, azaz ez egy függőleges egyenes), 

 absztrakciós szintlépés, olyan már volt, hogy almát, körtét és barackot 
vásárolunk a piacon, mennyit fizetünk ha...de ez most valami egészen más: két 
ismeretlen van egy „mondatban” (kifejezésben, egyenletben), azt hogyan kell 
érteni, (független változó és függő változó, helyettesítési érték, függvényérték), 

 táblázatba kontra grafikonba foglalt információk ((össze)függések) olvasása, 
értése, kapcsolatok vizuális formában történő megjelenítése, 

 egyenest meghatározó formulák ismerete, jellemző adataik kezelése (átalakítás, 
kiolvasás, jelentés) 

 pontok, egyenesek ábrázolása, grafikonból hozzárendelés megadása, 

 értelmezési tartomány valamint értékkészlet jelentése, melyiket hol keresse a 
koordináta-rendszerben, leszűkítés 

 zérushely, tengelymetszet fogalmak ismerete, értelmezése (jelentése), 
hierarchiája, 

 szélsőérték (kategória) alattvalóinak (maximum, minimum) azonosítása, 
megadása (hely azaz hol, érték azaz mennyi), grafikonon beazonosítása,  

 lényegkiemelés – „tudod-e ábrázolás nélkül is?”, több gondolkodási 
műveletből álló sor elvégzése, 

 vizuálisan kódolt információk megfejtése (tájékozódás, kapcsolatok megértése, 
tulajdonságok szerinti keresés és rendezés, lényegi jegyek meglátása, 
tulajdonságok összehasonlítása, szabály felismerése valamint formába öntése) 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

Koordináta-rendszer, pontok koordinátái (jelölés), hozzárendelés, grafikon,  

Illeszkedik/rajta van, pontok és egyenesek ábrázolása, meredekség, 
tengelymetszet(ek), 

függvény, egyenes arányosság, lineáris függvény, értelmezési tartomány, 
leszűkítés, zárt/nyílt intervallum, 

helyettesítési érték, függvényérték, maximum/minimum hely illetve érték, 
értékkészlet, zérushely, hozzárendelés, 

meredekség, menet (monotonitás), tengelymetszetek és azok vizuális 
megjelenése, értelmezése, 

Javasolt tevékenységek 

 Alapos megértés, 

 következetes gyakorlás, 

 érthető mennyiségű újdonság, 

 további gyakorlás, 
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 célirányos fejlesztés (egy tulajdonságra fókuszálás változatos környezetben), 

 csoporthoz igazított gyakorlás (mit nézzünk át még egyszer?), 

 próbadolgozat, annak ellenőrzése utáni megbeszélés, 

 időnyerés az érésre, koordinátarendszeres kompetenciateszt feladatok 

 számonkérés 

Nem lineáris függvények 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 Ebben a fejezetben a lényeg az új átmeneti struktúra kialakítása, a fontos pedig 
a fogalmak és eljárások mélységeivel és határaival való találkozás. 

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

 az előző fejezetben használt fogalmak tartalmát és terjedelmét megismerje, 

 az abszolútérték szemléletes képét alakítsa, 

 (biztosan) tájékozódjon a koordináta rendszerben más-más viszonyítási pontok 
alapján, 

 függvényekkel végezzen egyszerű műveleteket (transzformációk) 

 „olvassa és értse” vizuális tartalmakat (grafikonok, szimbólumrendszerek) 

 a grafikonban kódolt összefüggéseket megfogalmazza egyszerűen is, és tudja 
dokumentálni a szimbólumrendszer használatával, 

 titkári funkciókat begyakorolja,  

 mérlegeljen, elemezzen, stratégiát eszeljen ki, 

 algoritmusokban is tudjon gondolkodni (a képzeletet erősen megmozgató 
típusok kialakítása) 

 a fogalmakat és a szabályokat újragondolja, meghaladja, másik rendszerbe 
illessze (matematikai és társas viselkedéses értelemben is) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 abszolútérték függvényeket valamint másodfokú függvényeket ábrázol 
koordináta rendszerben, 

 grafikonból hozzárendelést mond, (műveleteket azonosít és sorba rendez, 
matematikai „íráskészséget” gyakorol),  

 szélsőértékeket, zérushelyeket, monotonitási szakaszokat olvas le grafikonról, 
állapít meg hozzárendelésből (adott tulajdonságú pontokat, tartományokat 
kiválogat),  

 értelmezési tartományt leszűkít, értékkészletet kiolvas grafikonról valamint 
határoz meg hozzárendelésből, 

 függvényeket mozgat a koordináta rendszerben – balra/jobbra, fel/le 
(egyszerű műveleteket – transzformációkat – végez), 

 új viszonyítási pontok alapján tájékozódik a koordináta rendszerben, 

 8-10 gondolkodási lépésből álló műveletsort (struktúrát) használ, 

 kétszer 7 sémát (algoritmust) elsajátít, ezek között van vizuális illetve 
szimbólumokat használó absztrakt eljárás is, 

 dokumentációja követhető, világos, tömör, pontos és szakmailag 
támadhatatlan 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Abszolútérték- és másodfokú függvények megadási módjainak ismerete, 
ábrázolása, 

 nevezetes pontok azonosítása (szélsőérték, zérushely), 

 intervallumok kezelése (szimbólumrendszer használata, értelmezési 
tartomány, értékkészlet kiolvasása, megadása), 

 különböző viszonyítási pontokhoz igazodás (abszolútérték „töréspontja”, 
parabola tengelypontja, mint kiindulópont), 

 szemlélet (pl. abszolútérték az „áthajtásból”, másodfokú szimmetriája, 
monotonitás – meredekség – változik) 

 problémamegoldó gondolkodás, lényegkiemelés, 

 figyelem gyors átfókuszálása, koncentráció,  

Fogalmak 

Abszolútérték meghatározása, abszolútérték függvény, műveletek abszolútérték 
függvényekkel (mozgatás balra/jobbra illetve fel/le, „átfordít”) 

másodfokú függvény és egyszerű transzformációik (balra/jobbra, fel/le, 
mosolygós/szomorú) 

szélsőértékek, zérushelyek, értelmezési tartomány, értékkészlet, monotonitás, 
helyettesítési érték, függvényérték, intervallum, paritás 

Javasolt tevékenységek 

 Megértés – közös munka, gyakorlás együtt és gyakorlás önállóan, 

 a felmerülő kérdéseken gondolkodás/pontos és gyors válasz  

 önellenőrzés és önjutalmazás, 

 célirányos lényegi kérdések elsajátítása, 

 mintadolgozat feladatsor önálló tét nélküli megoldása, korrigálása, 

 pihenésképpen kompetenciateszt feladatokkal illetve korábbi érettségi 
feladatokkal fűszerezés, 

 számonkérés, esetleg annak javítása, pótlása. 

Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

 Ez a témakör nagyon alkalmas a „na végre értem is, amit csinálok” 
kompetenciatudat átélésére. Kicsit számolós, kicsit rajzolós, a tevékenységek 
változatosak, de kiszámíthatóak. Reméljük sokaknak megjön a kedve a 
„matekozáshoz”. 

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

 a valamivel elmélyülten foglalkozás élménye (flow) gazdagodjon (ez a fejezet 
kifejezetten alkalmas erre), 

 lényegkiemelő képessége árnyaltabb legyen (rendez, szemléltet – vizuális 
megjelenítés formái) 

 monotóniatűrését ízlelgesse (jártasságot igénylő feladatok gyakorlása), 

 ingeréhségét megélje és ne kiélje ( fogalmak mélységének megértése), 

 rendszerezőképessége fejlődjön, 
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 az összefüggések felismerése cizellálódjon, 

 fogalmakban gazdagodjon, mind mennyiségben , mind minőségben, és azok 
kapcsolataiban, megértésében, használatában,  

 a definíciók tömörségének báját értse és díjazza illetve, hogy kezdjen el maga 
is szabatosan fogalmazni, 

 a gondolkodási műveletek terén: tulajdonságok azonosítása, 
megkülönböztetése, részekre bontása, a részek egyesítése, osztályozás, 
számítások végrehajtása, mérlegelés, kiválasztás, elemzés és az összefüggések 
értelmezése, értékelés, ábrázolás, képi reprezentáció, eljárások alkalmazása, 
műveletek kombinálása 

 az algoritmikus gondolkodás erejét és (hamis) biztonságát megtapasztalja, 

 tájékozódása új elemekkel bővüljön (mind szakmai, mind társas területeken), 

 környezetével való kapcsolata formálódjon (elvárásoknak megfelelés), 

 a kidolgozottságot alapnak tekintse (dokumentációs 
kényszereknek/előírásoknak feleljen meg), 

 a szabadsági fokokat felismerje (rugalmasság),(a gyakorisági eloszlást 
vízszintesen vagy függőlegesen, növekvőben vagy csökkenőben, …) 

 adott cél érdekében tudatos rendszerezést végez; 

 adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit meghatározza, értelmezze és 
értékelje 
(a tanulás kompetenciái: rendszerező képesség, összefüggések felismerése) 

 fogalmakat pontosan értsen és használja (ismérv, gyakoriság, eloszlás, 
kumulálás, átlag, módusz(ok), medián, minta terjedelme, szórás) 

 felismerjen grafikus manipulációkat diagramok esetén, 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adatsokaságot rendez (gyakorisági eloszlás), 

 adatsokaságból oszlop- és kördiagramot készít, 

 átlagot, mediánt, móduszokat és minta terjedelmet határoz meg, 

 szórást számol, 

 a szemléltetni kívánt szempont(ok)nak megfelelő diagramtípust kiválasztja és 
a célnak megfelelő beosztásokat meghatározza a statisztikai mutatók 
segítségével, 
ezek alapján átlátható diagramot készít 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Miközben az ismert(nek vélt) fogalmak mélysége felsejlik, az éberen tartja az 
újdonság iránti éhséget, így a jártasságot igénylő feladatokban rutint szerez, 

 statisztikai adatok rendszerezése (gyakorisági eloszlás), 

 statisztikai adatok ábrázolásához a megfelelő diagramtípus kiválasztása , 

 statisztikai adatok ábrázolása oszlopdiagramon,  
(abszcissza és ordinátatengelyek beosztása átlag illetve minta terjedelme 
alapján,  
szemléltetni kívánt feltételek figyelembe vételével), 

 statisztikai adatok ábrázolása kördiagramon  
(középponti szög használata, meghatározása, dokumentálása), 

 jól tagolt külalakkal dolgozzon (rendezettség, mint tanulás kompetenciái), 

 statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel,  
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 a kapott adatok (középértékek és diagramok) értelmezése, értékelése, egyszerű 
statisztikai következtetések 

 pontos és tömör fogalmazás értése és gyakorlása, 

 mérlegelő, elemző gondolkodás,  

 struktúra használatának kényelmessége és határa, 

 grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

ismérv, gyakoriság, gyakorisági eloszlás, oszlopdiagram, kördiagram, középponti 
szög, átlag, módusz(ok), medián, minta terjedelme, szórás 

Javasolt tevékenységek 

 Egy ismétlő/felelevenítő feladatsor közös megoldása,  

 utána három feladatsor egyre nagyobb önállósággal, 

 kompetencia feladatsorok feladatainak megoldása, a megoldások 
megbeszélése, 

 próbadolgozat, 

 korrekció, 

 számonkérés, számonkérés megbeszélése, esetleges javítása, 

 különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-
e az ismert középértékekkel, 

 érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők 
segítségével a kedvezőbb év végi jegyért, 

 osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek 
középértékei alapján. 
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9–10. évfolyam 

Alapelvek, célok 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre 
és kialakított készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést 
szem előtt tartva – az egyes témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre 
pontosabb és elvontabb formában jelennek meg a tanulási-tanítási folyamat során. 
Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az állítások, tételek 
indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a 
szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe 
foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló 
– a lehetőségekhez mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása 
mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási 
módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó 
projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális eszközök, 
dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a 
felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, 
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő 
tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek meg először a valós számok; 
elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, 
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. 
Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért 
a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben 
összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos 
ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven 
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek 
körének bővülését. 

Az alap óraszámú csoportban a matematika tantárgy óraszáma:108 óra 
(heti 3 óra) 

9. évfolyam témakörök 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok 5 

Matematikai logika 5 

Számhalmazok, műveletek 3 

Hatvány, gyök 6 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 
függvényábrázolás során 

18 

Arányosság, százalékszámítás 6 
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Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

21 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 16 

Geometriai alapismeretek 4 

Háromszögek 10 

Négyszögek, sokszögek 8 

Számonkérés, rendszerezés 6 
Összes óraszám: 108 

Halmazok 

Javasolt óraszám: 5 óra 

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

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a de Morgan azonosságokat; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek 
alkalmazására a matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi 
életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének 
képzése, ábrázolása és értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai 
szita segítségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

Fogalmak 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; 
halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt 
halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan 
vagy digitálisan megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal 
rendelkező elemek válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak 
megállapítása 

 A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek 
kitalálása különböző tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 
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 Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű 
hozzárendelés felfedeztetése, például a pozitív természetes számok 
halmazának számossága megegyezik a pozitív páros számok halmazának 
számosságával 

Minta a számonkéréshez: 

Matematikai logika 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

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

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú 
állítások logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

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

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

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

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének 
ismerete és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

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

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

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

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

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

Javasolt tevékenységek 

 „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás 
indoklására, cáfolására 

 „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, 
megoldása csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 
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Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes 
számoktól a valós számokig 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat 
helyesen alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így 
ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), 
zárójelek helyes használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és 
nagyságrendi ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

Fogalmak 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, 
abszolút érték, ellentett, reciprok 

Javasolt tevékenységek 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, 
zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek 
használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek 
kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a 
megfelelő kerekítés alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 
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Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 
azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 
azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges 
pozitív egész kitevő esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az 
interneten, kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat 
tartalmazó cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy 
csoportmunkában 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 
azonosságok alkalmazásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, 
osztás, egytagú kifejezések hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 , az (a + b)3, az (a – b)3 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre 
vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és alkalmazása (például 
oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények 
ábrázolásában) 
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 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 
azonosságok alkalmazásával 

Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, 
polinom 

Javasolt tevékenységek 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök 
algebrai magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű 
számok négyzetének,  

 99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

 Származtatott mértékegységeket átvált; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 - ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása 
gyakorlati problémák megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

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

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a 
mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási 
bevételekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) 
és más tantárgyakhoz köthető feladatok megoldása 

Fogalmak 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, 
százalékláb 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása 
csoportmunkában, szükség esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő 
összegek figyelembevételével 
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Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Javasolt óraszám: 21 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 
matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve 
értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg 
válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, 
grafikus megoldás, szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszereket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai 
vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 
információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába 
visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 
figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel 
és grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös 
együtthatók módszerével, grafikusan 

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható 
szöveges feladatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, 
keveréses feladatok, pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

 | ax + b| = cx + d típusú egyenletek megoldása 

Fogalmak 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

Javasolt tevékenységek 

 Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások 
összehasonlítása előnyök és hátrányok szempontjából 
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 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák 
vizsgálata 

 Nyílt végű problémák megoldása 

 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” 
csoportmunkában 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és 
egyenletrendszerek grafikus megoldása során; a digitális eszközzel történő 
ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

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

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon 
elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

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

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-
rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak 
megfogalmazása: egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati 
problémák megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 
minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és 
fogyás leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, harmadfokú függvény, abszolútérték 
függvény, racionális törtfüggvény (elemi függvények) grafikonja, 
tulajdonságai 

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

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek 
alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított 
hozzárendelés ábrázolása 
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési 
tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, 
növekedés, fogyás, paritás 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi 
feladatokkal kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések 
végzése és a mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például 
hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése 
(például út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető 
szélsőérték-feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú 
spárgával bekeríthető maximális területű téglalap adatainak mérése, 
megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása 
grafikus úton digitális eszköz segítségével 

Geometriai alapismeretek 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, 
távolságát és hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

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

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, 
mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A kör, gömb, szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok 
tulajdonságainak ismerete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel 
euklideszi módon: szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és 
párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása 
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, 
pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, 
váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező 

Javasolt tevékenységek 

 Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös 
helyzetének megadása, ezek távolságának megmérése 

 Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi 
távolságok meghatározása, becslése 

 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől 
(közelítőleg) egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

Háromszögek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

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

 Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben 
adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti 
kapcsolatokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire 
vonatkozó fogalmakat és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, 
szögei, oldalai és szögei között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, 
egyenlő szárú, derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, 
tételek ismerete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, 
magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó 
tétel bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 
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szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, 
oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, 
körülírt kör, beírt kör 

Javasolt tevékenységek 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek 
felfedeztetése szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver 
alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában 

 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a 
Pitagorasz-tételnek megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus 
geometriai szoftver alkalmazásával 

Négyszögek, sokszögek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

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

 Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben 
adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket 
kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex 
sokszög belső és külső szögeinek összegét, átlóinak számát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, 
téglalap, négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre 
vonatkozó tételek ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

Fogalmak 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex 
sokszög, szabályos sokszög 

Javasolt tevékenységek 

 Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására 
vonatkozó formula felfedeztetése átdarabolással 
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 A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása 
átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

10. évfolyam témakörök 

Témakör neve Óraszám 

Kombinatorika, gráfok 12 

Számhalmazok, műveletek 3 

Hatvány, gyök 15 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 4 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 24 

A kör és részei 10 

Transzformációk, szerkesztések 20 

Leíró statisztika 6 

Valószínűség-számítás 8 

Számonkérés, rendszerezés 6 
Összes óraszám: 108 

Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 
matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok 
segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok 
megoldása rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai 
problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk 
szemléltetésére, feladatok megoldására 

Fogalmak 

faktoriális, permutáció, variáció, kombináció, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 
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Javasolt tevékenységek 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett 
leszámlálással és a szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok 
megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz 
saját szöveg írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés 
kijavítása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” 
csoportmunkában 

Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes 
számoktól a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat 
helyesen alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így 
ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveleti azonosságok négyzetgyököt tartalmazó kifejezések esetén 

 Négyzetszámok és nem négyzetszámok négyzetgyökének nevezetes 
számhalmazokba való besorolása 

 √2 irracionalitásának bizonyítása indirekt módon 

Fogalmak 

kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás, indirekt bizonyítás 

Javasolt tevékenységek 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, 
zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek 
használatával 
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 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek 
kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a 
megfelelő kerekítés alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 
azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a n-edik gyök fogalmát és azonosságait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A négyzetgyök definíciója 

 Az n-edik gyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

 Az n-edik gyök azonosságai 

Fogalmak 

négyzetgyök, n-edik gyök, gyökkitevő 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az 
interneten, kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat 
tartalmazó cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy 
csoportmunkában 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon 
elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

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

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-
rendszerben; 
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 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hatványfüggvény grafikonja, tulajdonságai 

 Gyökfüggvény grafikonja, tulajdonságai 

 Hatványfüggvények és gyökfüggvények inverz kapcsolata 

 Másodfokú polinomfüggvény teljes négyzetté alakítása 

Fogalmak 

hatványfüggvény, gyökfüggvény, inverz függvény 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi 
feladatokkal kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések 
végzése és a mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például 
hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése 
(például út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Javasolt óraszám: 24 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 
matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve 
értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg 
válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; 

 ismeri és alkalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős 
alakot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi 
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 
kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 
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 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába 
visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 
figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté 
kiegészítéssel, megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenletrendszerek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan és algebrai úton 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 Négyzetgyökös egyenletek megoldása 

 Egyszerű négyzetgyökös egyenlőtlenségek megoldása 

 Két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma, kapcsolata, 
használata 

Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, 
ekvivalens átalakítás, számtani közép, mértani közép 

Javasolt tevékenységek 

 Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a 
lépéseket párhuzamosan végezve 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása 
során 

 Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának 
történetéről, érdekességeiről 

A kör és részei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

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

 származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben 
adja meg válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 tud szöget mérni fokban és radiánban; 

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

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

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

 A középponti és kerületi szögek tételének ismerete és alkalmazása 

 A kerületi szögek tételének, a látószögnek és a látószögkörívnek az ismerete és 
alkalmazása 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési 
pontba húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő 
hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

Fogalmak 

középponti szög, kerületi szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, 
érintőszakaszok, látószögkörív 

Javasolt tevékenységek 

 Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a 
hozzá tartozó körív hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok 
táblázatba foglalása 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus 
geometriai szoftver alkalmazásával 

Transzformációk, szerkesztések 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára 
vonatkozó tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és 
tulajdonságaikat; alakzatok egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 
transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont 
körüli elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális 
eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a 
szerkeszthetőség feltételeit. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos 
vetítés, merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a 
párhuzamos eltolás ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális 
eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti 
alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, 
tételek bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Hasonló síkidomok területének és hasonló testek térfogatának aránya 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális 
eszközzel; diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík 
parkettázása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció 
ismerete, tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, 
tételek bizonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, 
térképkészítés, modellezés) 

Fogalmak 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos 
eltolás, egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos 
hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a 
hasonlóság aránya 

Javasolt tevékenységek 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például 
fényképezés, filmvetítés 

 A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás 
bemutatása mint két tengelyes tükrözés egymásutánja 

 M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának 
elemzése a szimmetriák szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

 A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok 
vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok 
(például pénzforgatós, színezős) páros munkában 

 Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) 
magasságának meghatározása egy egyenes bot segítségével a bot és az épület 
árnyékának méréséből („Thalész-módszer”) csoportmunkában 
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 Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú 
térkép alapján 

Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai 
jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít 
hagyományos és digitális eszközzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és 
digitális eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

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

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a 
megfelelő diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, terjedelem 

Javasolt tevékenységek 

 Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés 
előkészítése 

 A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények 
szemléltetése grafikonok segítségével, a kapott eredmények értékelő 
bemutatása tanulói kiselőadás formájában 

 Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek 
jellemezhetők-e az ismert középértékekkel 

 Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők 
segítségével a kedvezőbb év végi jegyért 

 Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása 
tanulói kiselőadás keretében 

 Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek 
középértékei alapján 

 Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és 
kördiagramok készítése, ezek szóbeli értékelése, javítása 
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Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 - konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi 
esemény, relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, 
független események fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen 
tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy 
elemszám esetén számítógépet alkalmaz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok 
készítése 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális 
eszközzel 

Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, 
valószínűség, diszkrét valószínűség-eloszlás 

Javasolt tevékenységek 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver 
segítségével történő szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, 
pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba 
foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük 
valószínűségére 

 Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék 
esetében az első hatos dobás eloszlása 

 Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal 
esélylatolgatás alapján 

 Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes 
sportfogadások) esetében a nyerési esély összehasonlítása 
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9–10. évfolyam (emelt óraszám) 

Alapelvek, célok: 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre 
és kialakított készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést 
szem előtt tartva – az egyes témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre 
pontosabb és elvontabb formában jelennek meg a tanulási-tanítási folyamat során. 
Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az állítások, tételek 
indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a 
szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe 
foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló 
– a lehetőségekhez mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása 
mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási 
módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó 
projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális eszközök, 
dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a 
felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, 
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő 
tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek meg először a valós számok; 
elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, 
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. 
Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért 
a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben 
összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos 
ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven 
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek 
körének bővülését. 

Az emelt óraszámú csoportban a matematika tantárgy óraszáma:180 
óra (heti 5 óra) 

9. évfolyam (emelt óraszám) témakörök 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok 10 

Matematikai logika 8 

Számhalmazok, műveletek, oszthatóság 8 

Hatvány, gyök 11 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 
függvényábrázolás során 

26 

Arányosság, százalékszámítás 9 
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Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

33 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 24 

Geometriai alapismeretek 7 

Háromszögek 18 

Négyszögek, sokszögek 16 

Számonkérés, rendszerezés 10 
Összes óraszám: 180 

Halmazok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 ismeri, bizonyítani és alkalmazni tudja a műveletek tulajdonságait; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 ismeri a végtelen halmazok számosságbeli különbözőségét; 

 bizonyítja és alkalmazza a de Morgan azonosságokat; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek 
alkalmazására a matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi 
életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének 
képzése, ábrázolása és értelmezése 

 Halmazok Descartes-féle szorzatának meghatározása 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai 
szita segítségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

Fogalmak 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; 
halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt 
halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita, Descartes-féle szorzat 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan 
vagy digitálisan megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal 
rendelkező elemek válogatása 
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 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak 
megállapítása 

 A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek 
kitalálása különböző tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

 Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű 
hozzárendelés felfedeztetése, például a pozitív természetes számok 
halmazának számossága megegyezik a pozitív páros számok halmazának 
számosságával 

 Matematikai logika 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 
értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani; 

 ismeri és alkalmazni tudja a különféle bizonyítási módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét feladatokban; 

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

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

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

 képes logikus következtetéseket levonni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A matematikai bizonyítás fogalma, igénye 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének 
ismerete és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

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

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

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

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

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



53 

Javasolt tevékenységek 

 „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás 
indoklására, cáfolására 

 „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, 
megoldása csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes 
számoktól a valós számokig 

 ismer példákat irracionális számokra 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat 

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság tulajdonságait, azonosságait 

 ismeri és alkalmazza a különböző számrendszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 - a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat 
helyesen alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 - racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 - ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 - ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 - a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így 
ellenőrzi az eredményt; 

 - valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít 

 - ismeri a kettes és a tizenhatos számrendszer gyakorlati alkalmazását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), 
zárójelek helyes használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és 
nagyságrendi ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

 Számok átírása különböző számrendszerekbe 

Fogalmak 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, 
abszolút érték, ellentett, reciprok, osztó, többszörös, számrendszer 
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Javasolt tevékenységek 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, 
zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek 
használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyiértékes számírás, különböző kultúrák által használt 
számrendszerek kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről, a 
komplex számok világáról 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a 
megfelelő kerekítés alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

 Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát, azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a valós kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 
azonosságait 

 bizonyítani tud hatványazonosságokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 
azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát, azonosságait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése, bizonyítások 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása tetszőleges pozitív egész kitevő 
esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 Négyzetgyökvonás és azonosságainak alkalmazása 

Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az 
interneten, kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat 
tartalmazó cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy 
csoportmunkában 
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 Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Javasolt óraszám: 26 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 
azonosságok, teljes négyzetté való kiegészítés alkalmazásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveletek algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, 
hatványozás 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 , az (a + b)3, az (a – b)3 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre 
vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és alkalmazása (például 
oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények 
ábrázolásában) 

 Másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 
azonosságok alkalmazásával 

Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, 
polinom, fokszám, egyszerűsítés, bővítés 

Javasolt tevékenységek 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök 
algebrai magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű 
számok négyzetének,  

 99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

 Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

 származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri a hasonló geometriai idomok területe, felszíne, térfogata közötti 
összefüggést; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 



56 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása 
gyakorlati problémák megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

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

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a 
mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási 
bevételekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) 
és más tantárgyakhoz köthető feladatok megoldása 

Fogalmak 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, 
százalékláb 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása 
csoportmunkában, szükség esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő 
összegek figyelembevételével 

 Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Javasolt óraszám: 33 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 
matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve 
értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg 
válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 felismeri a diophantoszi problémákat; 

 megold paraméteres elsőfokú egyenleteket, egyenlőtlenségeket, 
egyenletrendszereket; 

 ismeri a hamis gyök és a gyökvesztés fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: értelmezési 
tartomány vizsgálata, mérlegelv, grafikus megoldás, szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú  
egyenletrendszereket, paraméteres feladatokat. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai 
vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 
információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába 
visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 
figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel 
és grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös 
együtthatók módszerével, grafikusan 

 Többismeretlenes egyenletrendszer megoldása ismeretlenek eliminálásával 

 Paraméteres feladatok megoldása 

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható 
szöveges feladatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, 
keveréses feladatok, pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

 | ax + b| = cx + d típusú egyenletek megoldása 

Fogalmak 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv, hamis gyök, gyökvesztés, Diophantoszi 
probléma, paraméter 

Javasolt tevékenységek 

 Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások 
összehasonlítása előnyök és hátrányok szempontjából 

 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák 
vizsgálata 

 Nyílt végű problémák megoldása 

 Diophantoszi egyenletek megoldása 

 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” 
csoportmunkában 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és 
egyenletrendszerek grafikus megoldása során; a digitális eszközzel történő 
ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése 

 A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 24 óra 

Tanulási eredmények 

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

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon 
elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

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

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-
rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait; 

 a hozzárendelés szabályából megállapítja a függvény egyes tulajdonságát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak 
megfogalmazása: egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati 
problémák megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 
minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és 
fogyás, korlátosság, konvexitás, paritás, periodicitás leolvasása, 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény ,magasabbfokú hatványfüggvények, 
abszolútérték függvény, négyzetgyökfüggvény, n-edik gyök függvény, 
fordított arányosságot leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, 
tulajdonságai 

 Egészrész, törtrész, előjel függvény értelmezése, grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: 
f(x) + c, f(x + c), c·f(x), f(cx), |f(x)|, ezek együttes végrehajtása 

 Elemi függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek 
alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított 
hozzárendelés ábrázolása 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési 
tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, 
növekedés, fogyás, korlátosság, konvexitás, paritás, periódus, inverz 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi 
feladatokkal kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések 
végzése és a mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például 
hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése 
(például út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető 
szélsőérték-feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú 
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spárgával bekeríthető maximális területű téglalap adatainak mérése, 
megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása 
grafikus úton digitális eszköz segítségével 

 Geometriai alapismeretek 

Javasolt óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, 
távolságát és hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

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

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, 
mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 Nevezetes ponthalmazok a síkon és a térben 

 A kör, gömb, szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok 
tulajdonságainak ismerete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel 
euklideszi módon: szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és 
párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása 

Fogalmak 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, 
pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, 
váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező 

Javasolt tevékenységek 

 Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös 
helyzetének megadása, ezek távolságának megmérése 

 Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi 
távolságok meghatározása, becslése 

 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől 
(közelítőleg) egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 
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 Háromszögek 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

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

 Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben 
és észszerű kerekítéssel adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti 
kapcsolatokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire 
vonatkozó fogalmakat és tételeket valamint bizonyítja azokat; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását és azok bizonyítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, 
szögei, oldalai és szögei között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, 
egyenlő szárú, derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, 
tételek ismerete, bizonyítása és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, 
magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve beírt kör, hozzáírt 
körök 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó 
tétel bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Háromszög területének kiszámítása különböző módokon 

Fogalmak 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, 
oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, 
körülírt kör, beírt kör, hozzáírt kör 

Javasolt tevékenységek 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek 
felfedeztetése szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver 
alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában 

 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a 
Pitagorasz-tételnek megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus 
geometriai szoftver alkalmazásával 
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 Négyszögek, sokszögek 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

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

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

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

  Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben 
és észszerű kerekítéssel adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket 
kiszámítja; 

 rendszerezi a speciális négyszögeket a tulajdonságaik alapján; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex 
sokszög belső és külső szögeinek összegét, átlóinak számát, bizonyítja az 
ezekre vonatkozó tételeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, 
téglalap, négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre 
vonatkozó tételek ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

Fogalmak 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex 
sokszög, szabályos sokszög 

Javasolt tevékenységek 

 Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására 
vonatkozó formula felfedeztetése átdarabolással 

 A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása 
átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

10. évfolyam (emelt óraszám) témakörök 

Témakör neve Óraszám 

Kombinatorika, gráfok 22 

Számhalmazok, műveletek 8 

Hatvány, gyök 23 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 10 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 34 
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A kör és részei 20 

Transzformációk, szerkesztések 25 

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 18 

Számonkérés, rendszerezés 10 
Összes óraszám: 180 

Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 22 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 
matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok 
segítségével; 

 összetett feladatok megoldásához tervet készít, modellt alkot; 

 ismerje, bizonyítja és alkalmazza a permutációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), 
variációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk (ismétlés nélkül) 
kiszámítására vonatkozó képleteket; 

 felismeri a kapcsolatot a logikai műveletek és a megszámlálási módszerek 
között (negáció – komplementer esetek szám, diszjunkció – esetszétválasztás 
stb.) 

 meg tudja nevezni az alkalmazandó kombinatorikus alapmodelleket, és tudja 
ezeket egyszerű és összetett feladatokban alkalmazni; 

 ismer példákat a kombinatorikai számítások egyéb matematikai területen 
történő alkalmazására (számelmélet, algebra, halmazelmélet stb.) 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok 
megoldása rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai 
problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Binomiális együtthatók. binomiális tétel 

 Pascal-háromszög és alapvető tulajdonságai 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk 
szemléltetésére, feladatok megoldására 

Fogalmak 

faktoriális, permutáció, variáció, kombináció, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 
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Javasolt tevékenységek 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett 
leszámlálással és a szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok 
megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz 
saját szöveg írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés 
kijavítása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” 
csoportmunkában 

Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

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

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes 
számoktól a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat 
helyesen alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így 
ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít; 

 tudja, hogy mely számhalmazokból milyen műveletek vezetnek ki; 

 adott természetes szám négyzetgyökéről el tudja dönteni, hogy az irracionális 
szám-e; 

 meg tudja határozni tizedestört alakban megadott racionális szám  

 közönséges tört alakját. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveleti azonosságok négyzetgyököt tartalmazó kifejezések esetén 

 Négyzetszámok és nem négyzetszámok négyzetgyökének nevezetes 
számhalmazokba való besorolása 

 √2 irracionalitásának bizonyítása indirekt módon 

Fogalmak 

kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás, indirekt bizonyítás 
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Javasolt tevékenységek 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, 
zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek 
használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek 
kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a 
megfelelő kerekítés alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 23 óra 

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

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 
azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a n-edik gyök fogalmát és azonosságait; 

 tisztában van a páros és páratlan kitevőjű gyökvonás közötti különbségekkel; 

 ismeri a permanencia-elvet; 

 tudja szemléletesen értelmezni az irracionális kitevőjű hatványt; 

 bizonyítja a hatványozás és a gyökvonás azonosságait; 

 megoldja a gyökös alapszámolásokat (bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel 
alól, tört nevezőjének gyöktelenítése) négyzetgyökvonás és n-edik gyökvonás 
esetén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A négyzetgyök definíciója 

 Az n-edik gyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai és azok alkalmazásai 

 Az n-edik gyökvonás azonosságai és azok alkalmazásai 

Fogalmak 

négyzetgyök, n-edik gyök, gyökkitevő, racionális hatványkitevő 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az 
interneten, kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat 
tartalmazó cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy 
csoportmunkában 
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A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

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

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon 
elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

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

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-
rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait; 

 hozzárendelési szabállyal adott függvényeket ábrázol, jellemez; 

 ismeri a hatványfüggvényeket, páros és páratlan kitevő alapján tudja 
rendszerezni azokat;  

 ismeri a gyökfüggvényeket, páros és páratlan kitevő alapján tudja rendszerezni 
azokat; 

 ismeri az inverz függvények fogalmát, és azok összefüggéseit az ábrázolásban 
és a jellemzésben; 

 ismeri a függvény leszűkítését, és tisztában van azzal, hogy mikor szükséges 
alkalmazni az inverz függvény meghatározásához. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hatványfüggvény grafikonja, tulajdonságai 

 Gyökfüggvény grafikonja, tulajdonságai 

 Hatványfüggvények és gyökfüggvények inverz kapcsolata 

 Másodfokú polinomfüggvény teljes négyzetté alakítása 

Fogalmak 

hatványfüggvény, gyökfüggvény, inverz függvény 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi 
feladatokkal kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések 
végzése és a mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például 
hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése 
(például út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Javasolt óraszám: 34 óra 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 
matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 
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 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve 
értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg 
válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; 

 ismer több módszert a másodfokú egyenlet megoldására (teljes négyzetté 
kiegészítés, szorzattá alakítás, grafikus módszer); 

 megold másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszereket; 

 megold másodfokúra visszavezethető egyenleteket; 

 ismeri és alkalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős 
alakot; 

 ismeri és alkalmazza a gyökök és együtthatók közötti összefüggést; 

 megold másodfokú függvénnyel leírható szélsőérték-feladatokat; 

 felismeri és alkalmazza az összefüggéseket paraméteres másodfokú egyenletek 
esetén; 

 megold négyzetgyökös egyenleteket és egyenletrendszereket; 

 megold két négyzetre emeléssel megoldható négyzetgyökös egyenleteket 

 ismeri és két tagra bizonyítja a számtani és mértani közepek közötti 
összefüggést. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi 
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 
kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába 
visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 
figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté 
kiegészítéssel, megoldóképlettel és grafikusan 

 A megoldóképlet bizonyítása 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenletrendszerek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan és algebrai úton 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 Négyzetgyökös egyenletek megoldása 

 Egyszerű négyzetgyökös egyenlőtlenségek megoldása 
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Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, 
ekvivalens átalakítás 

Javasolt tevékenységek 

 Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a 
lépéseket párhuzamosan végezve 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása 
során 

 Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának 
történetéről, érdekességeiről 

A kör és részei 

Javasolt óraszám: 20 óra 

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

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

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

 származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben 
adja meg válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

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

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 Az ívmérték ismerete és alkalmazása 

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

 A középponti és kerületi szögek tételének ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 A kerületi szögek tételének, a látószögnek és a látószögkörívnek az ismerete és 
alkalmazása 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete, bizonyítása és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az 
érintési pontba húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok 
egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

Fogalmak 

középponti szög, kerületi szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, 
érintőszakaszok, látószögkörív 
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Javasolt tevékenységek 

 Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a 
hozzá tartozó körív hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok 
táblázatba foglalása 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus 
geometriai szoftver alkalmazásával 

Transzformációk, szerkesztések 

Javasolt óraszám: 25 óra 

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

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára 
vonatkozó tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és 
tulajdonságaikat; alakzatok egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 
transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont 
körüli elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális 
eszközzel; 

  geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a 
szerkeszthetőség feltételeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos 
vetítés, merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a 
párhuzamos eltolás ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális 
eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti 
alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, 
tételek bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Hasonló síkidomok területének és hasonló testek térfogatának aránya 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális 
eszközzel; diszkusszió 
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 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík 
parkettázása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció 
ismerete, tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, 
tételek bizonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, 
térképkészítés, modellezés) 

 A párhuzamos szelők és szelőszakaszok tételének ismerete és alkalmazása 

 A derékszögű háromszögre vonatkozó hasonlósági tételek ismerete, 
bizonyítása és alkalmazása 

 A számtani és mértani közép közti egyenlőtlenség geometriai bizonyítása 

 A körhöz húzott érintő és szelőszakaszok tételének ismerete és alkalmazása 

 Az aranymetszés ismerete 

 A merőleges vetítés ismerete és alkalmazása 

Fogalmak 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos 
eltolás, egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos 
hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a 
hasonlóság aránya 

Javasolt tevékenységek 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például 
fényképezés, filmvetítés 

 A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás 
bemutatása mint két tengelyes tükrözés egymásutánja 

 M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának 
elemzése a szimmetriák szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

 A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok 
vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok 
(például pénzforgatós, színezős) páros munkában 

 Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) 
magasságának meghatározása egy egyenes bot segítségével a bot és az épület 
árnyékának méréséből („Thalész-módszer”) csoportmunkában 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú 
térkép alapján 

Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 10 óra 

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

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai 
jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít 
hagyományos és digitális eszközzel; 

 kiszámítja az adatsokaság középértékeit, szóródásait;  

 tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás, gyakorisági 
diagram, relatív gyakoriság.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és 
digitális eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

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

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a 
megfelelő diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, terjedelem 

Javasolt tevékenységek 

 Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés 
előkészítése 

 A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények 
szemléltetése grafikonok segítségével, a kapott eredmények értékelő 
bemutatása tanulói kiselőadás formájában 

 Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek 
jellemezhetők-e az ismert középértékekkel 

 Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők 
segítségével a kedvezőbb év végi jegyért 

 Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása 
tanulói kiselőadás keretében 

 Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek 
középértékei alapján 

 Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és 
kördiagramok készítése, ezek szóbeli értékelése, javítása 

Valószínűségszámítás 

Javasolt óraszám: 18 óra 

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

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi 
esemény, relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, 
független események fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen 
tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy 
elemszám esetén számítógépet alkalmaz; 

 valószínűséget számol visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén; 

 ismeri és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét; 

 ismeri és alkalmazza a következő fogalmakat: események egyesítésének, 
metszetének és komplementerének valószínűsége, feltételes valószínűség, 
függetlenség, függőség; 

 ismeri és alkalmazza a geometriai valószínűség modelljét; 

 tudja értelmezni a binomiális eloszlást (visszatevéses modell) és a 
hipergeometriai eloszlást (visszatevés nélküli modell), tudjon ezek 
alkalmazásával konkrét valószínűségeket kiszámítani; 

 ismeri és ki tudja számítani a várható értéket a diszkrét egyenletes és a 
binomiális eloszlás esetén.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok 
készítése 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális 
eszközzel 

Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, 
valószínűség, diszkrét valószínűség-eloszlás 

Javasolt tevékenységek 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver 
segítségével történő szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, 
pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba 
foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük 
valószínűségére 

 Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék 
esetében az első hatos dobás eloszlása 

 Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal 
esélylatolgatás alapján 

 Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes 
sportfogadások) esetében a nyerési esély összehasonlítása 
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11–12. évfolyam 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek 

jellege egyre absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban 

érvényesül. Ebben a szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus 

gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak a korábban elsajátított készségekre, 

képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az absztrakt 

összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a 

matematikai fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai 

bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a lehetséges alkalmazásokat minden egyes 

témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a tanulók lássák az egyes 

matematikai területek kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló 

a tanár által irányított módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az 

összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív 

munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok ebben a 

szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára 

készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a 

feladatmegoldásokban, mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális 

eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a 

megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy 

része folytatása, kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő 

tananyagtartalmaknak. Bizonyos témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek 

meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az exponenciális függvény, a 

logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a koordinátageometria 

és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek más 

terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a 

szakaszban sem jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai 

eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a 

koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a statisztikai és valószínűségi 

szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos hétköznapi és 

matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a 

szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más 

tanulási területeken is alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  

  



73 

Az alap óraszámú csoportban a matematika tantárgy óraszáma:108 
óra (heti 3 óra) 

11. évfolyam témakörök 

Témakör neve Óraszám 

Kombinatorika, gráfok 10 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 16 
Exponenciális folyamatok vizsgálata 4 

Trigonometria 20 
Koordinátageometria 18 

Valószínűségszámítás 16 
Számonkérés, rendszerezés 10 

Összes óraszám: 108 

 

Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási 

feladatok megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete 

és alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 
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Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

Javasolt tevékenységek 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának 

meghatározása 

 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg 

hatványaiban szereplő együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő 

egyszerű kombinatorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes 

számoktól a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a 

prímtényezős felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a 

racionális számok kapcsolata 
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 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól 

a valós számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

Fogalmak 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, 
relatív prímek 

Javasolt tevékenységek 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a 

múltban és ennek mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és 

barátságos számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 

azonosságait; 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 
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 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a 

függvények tulajdonságai 

 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

Fogalmak 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt tevékenységek 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása 

projektmunkában 

 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a 

kapott grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus 

kiszámolására alkalmas számológéppel 

Exponenciális folyamatok vizsgálata  

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve 

értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg 

válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 
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 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális 

egyenleteket, egyenlőtlenségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) 

problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 

figyelembe véve 

Fogalmak 

Nincsenek új fogalmak. 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg 

annak tekinthető változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra 

exponenciális függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett 

függvény paramétereinek értelmezése 

Trigonometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 
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 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek 

szögfüggvényei alapján; 

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati 

helyzetekben 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: 

pitagoraszi összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép 

segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

 A szinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának 

meghatározása mért adatokból számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

Fogalmak 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában 

való felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve 

négyszög alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok 

és szögek mérése alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének 

segítségével csoportmunkában 
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Koordinátageometria 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének 

ismeretében; 

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont 

koordinátáinak ismeretében; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak 

ismerete, alkalmazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és 

alkalmazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták 

alapján  

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái 

alapján 

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és 

párhuzamosságának megállapítása a meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

 A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont 

koordinátáinak ismeretében 
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Fogalmak 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok 
összege, vektorok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat 
egyenlete, egyenes egyenlete, kör egyenlete 

Javasolt tevékenységek 

 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok 

alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására 

csoportos vagy egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális 

eszköz segítségével 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események 

fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza; 

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli 

mintavétel esetén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre 

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

 Példák ismerete független és nem független eseményekre 

 A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel 

esetén 
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 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 

befektetések kockázata, árfolyamkockázat) 

Fogalmak 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást 
kizáró események, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses 
mintavétel, visszatevés nélküli mintavétel, várható érték 

Javasolt tevékenységek 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver 

segítségével történő szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel 

dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; 

becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események valószínűségére 

csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az 

igazságosság fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

 

Az alap óraszámú csoportban a matematika tantárgy óraszáma:120 
óra (heti 4 óra) 

12. évfolyam témakörök 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok, matematikai logika 4 

Sorozatok 22 
Térgeometria 24 
Leíró statisztika 12 

Rendszerező összefoglalás 48 
Számonkérés, rendszerezés 10 

Összes óraszám: 120 
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Halmazok, matematikai logika 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása 

példákon keresztül 

 Logikai kifejezések megfelelő használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

logikai műveletek 

Javasolt tevékenységek 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai 

értékének meghatározása igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán 

keresztül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

  

 Sorozatok 

Javasolt óraszám: 22 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség 

(differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

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

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet 

bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati 

tényezőivel kapcsolatos feladatok megoldása 

Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss 

módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek 

kérdésének bemutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 
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Térgeometria 

Javasolt óraszám: 24 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, 

távolságát és hajlásszögét; 

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

esetén; 

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

átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja 

meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a 

csonkakúp (speciális testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, 

forgáskúp hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára 

vonatkozó tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára 

vonatkozó tételeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, 

alkalmazása feladatmegoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak 

ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális 

testek) tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló 

testekkel kapcsolatban 
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 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a 

forgáskúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló 

testek felszínének és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek 

ismerete és alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete 

és alkalmazása 

Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes 
test, forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, 
alkotó, palást, testmagasság, test hálója 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának 

megállapítása méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő 

értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az 

üvegfelület felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni 

egybevágó érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és 

felszínének becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és 

számolással, majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a 

többi tantárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 
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 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai 

jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 

összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű 

gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és 

szóródási mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

Fogalmak 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, 
kvartilisek, terjedelem, szórás 

Javasolt tevékenységek 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata 

iskolai körülmények között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó 

statisztikák értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, 

ezekből valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív 

diagram készítése 

Témakör: Rendszerező összefoglalás 

Óraszám: 48 óra 
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Az emelt óraszámú csoportban a matematika tantárgy óraszáma a 11. 
évfolyamon: 180 óra (heti 5 óra) 

11. évfolyam témakörök 

Témakör neve Óraszám 

Kombinatorika, gráfok 16 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 30 
Exponenciális folyamatok vizsgálata 8 

Trigonometria 38 
Koordinátageometria 38 

Valószínűségszámítás 16 
Sorozatok 14 

Számonkérés, rendszerezés 6 
Összes óraszám: 180 

 

Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 felismeri és alkalmazza a kombinatorika eszközeit geometriai és 

algebrafeladatokban; 

 tudja bizonyítani a kombinatorikai alapfeladatok kiszámítására vonatkozó 

képleteket; 

 ismeri és tudja használni a binomiális tételt; 

 konkrét szituációkat szemléltet, illetve egyszerű és összetett feladatokat megold 

gráfok segítségével; 

 ismeri és feladatokban alkalmazza a gráfelméleti alapfogalmakat (csúcs, él, 

fokszám, egyszer gráf, 
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összefüggő gráf, komplementer gráf, fagráf, kör, teljes gráf), illetve az ezek közötti 
összefüggéseket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási 

feladatok megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete 

és alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

Javasolt tevékenységek 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának 

meghatározása 

 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg 

hatványaiban szereplő együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő 

egyszerű kombinatorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 ismeri a prímszámok halmazának végtelen számosságára vonatkozó tételt és 

bizonyítását; 

 ismeri a számelmélet alaptételét; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 ismeri, bizonyítja és alkalmazza az osztók számára vonatkozó tételt; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 
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 megismer analóg oszthatósági szabályokat nem tízes alapú számrendszerben; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes 

számoktól a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra; 

 bizonyítja a 2 négyzetgyökének irracionalitását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a 

prímtényezős felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a 

racionális számok kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól 

a valós számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

Fogalmak 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, 
relatív prímek 

Javasolt tevékenységek 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a 

múltban és ennek mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és 

barátságos számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 

azonosságait; 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli; 

 exponenciális és logaritmikus egyenleteket, egyenlőtlenségeket és 

egyenletrendszereket megold. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a 

függvények tulajdonságai 

 Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldása 

 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 A logaritmus azonosságai 

 A logaritmus-függvény ábrázolásai, jellemzése 

 Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldása 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

Fogalmak 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt tevékenységek 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása 

projektmunkában 

 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a 

kapott grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus 

kiszámolására alkalmas számológéppel 
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 Tanulói kiselőadás: logaritmustáblázatok, logarléc, nomogramok, a természetes 

logaritmus alapszáma 

Exponenciális folyamatok vizsgálata  

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve 

értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg 

válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális 

egyenleteket, egyenlőtlenségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) 

problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 

figyelembe véve 



92 

 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg 

annak tekinthető változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra 

exponenciális függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett 

függvény paramétereinek értelmezése 

Trigonometria 

Javasolt óraszám: 38 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt; 

 trigonometrikus függvényeket ábrázol, jellemez; 

 megold trigonometrikus egyenleteket, egyenlőtlenségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek 

szögfüggvényei alapján; 

 ismeri a forgásszögek szögfüggvényeinek definícióját; 

 ismeri a forgásszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű és összetett geometriai számítási 

feladatokban; 

 trigonometrikus függvényeket ábrázol, jellemez; 

 megold trigonometrikus egyenleteket, egyenlőtlenségeket; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati 

helyzetekben 
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 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense, kotangense 

 Forgásszög szinusza, koszinusza, tangense, kotangense 

 Trigonometrikus függvények grafikonja, tulajdonságai, transzformáltjai 

 Összefüggések ismerete és bizonyítása egy adott szög különböző szögfüggvényei 

között: pitagoraszi összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 Addíciós tételek 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép 

segítségével 

 Trigonometrikus egyenletek és egyenlőtlenségek, grafikon és egységkör 

használata 

 Periodikus jelenségek vizsgálata 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete, és alkalmazása 

 A szinusz- és a koszinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 Bizonyítási feladatok 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának 

meghatározása mért adatokból számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

Fogalmak 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában 

való felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve 

négyszög alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok 

és szögek mérése alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének 

segítségével csoportmunkában 

 

Koordinátageometria 

Javasolt óraszám: 38 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének 

ismeretében; 

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont 

koordinátáinak ismeretében; 

 meghatározza a kör egyenletét egyéb adatok ismeretében; 

 meghatározza egy kör és egy egyenes kölcsönös helyzetét; 

 meghatározza két kör kölcsönös helyzetét; 

 felírja a koordinátatengelyekkel párhuzamos szimmetriatengelyű parabola 

egyenletét meghatározó adatai ismeretében; 

 körhöz és parabolához húzott érintő egyenletét kiszámítja; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak 

ismerete, alkalmazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, skaláris szorzat 

műveletek ismerete és alkalmazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták 

alapján  

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái 

alapján 

 Az egyenest meghatározó adatok és össezfüggéseik 

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

 Az egyenes egyenletének további alakjai (normálvektoros, iránytényezős, 

tengelymetszetes stb.); 

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és 

párhuzamosságának megállapítása a meredekségek vagy más meghatározó 

adatok alapján 
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 Az alakzatok egyenletének ismeretében az alakzatok metszéspontjának 

koordinátái 

 A kör egyenletének megadása és alkalmazása  

 A parabola egyenletének megadása és alkalmazása 

Fogalmak 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok 
összege, vektorok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat 
egyenlete, egyenes egyenlete, kör egyenlete, parabola, kúpszelet 

Javasolt tevékenységek 

 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok 

alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására 

csoportos vagy egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális 

eszköz segítségével 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események 

fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza; 

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli 

mintavétel esetén; 

 ismeri a valószínűségi változó, az eloszlás, és a várható érték fogalmát; 

 ismeri és képlettel felírja, alkalmazza az egyenletes, binomiális, hipergeometrikus 

eloszlásokat. 



96 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre 

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

 Példák ismerete független és nem független eseményekre 

 A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel 

esetén 

 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 

befektetések kockázata, árfolyamkockázat) 

Fogalmak 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást 
kizáró események, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses 
mintavétel, visszatevés nélküli mintavétel, várható érték, eloszlás, egyenletes 
eloszlás, binomális eloszlás, hipergeometrikus eloszlás 

Javasolt tevékenységek 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver 

segítségével történő szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel 

dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; 

becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események valószínűségére 

csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az 

igazságosság fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

 

Sorozatok 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség 

(differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

 tagok, vagy tagokat tartalmazó kifejezések ismeretében meghatározza a számtani 

és mértani sorozat első tagját és különbségét/hányadosát; 

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

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet 

bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati 

tényezőivel kapcsolatos feladatok megoldása 

Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss 

módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek 

kérdésének bemutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 
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Az emelt óraszámú csoportban a matematika tantárgy óraszáma a 12. 
évfolyamon: 180 óra (heti 6 óra) 

12. évfolyam témakörök 

Témakör neve Óraszám 

Matematikai logika, bizonyítási módszerek 13 

Sorozatok 22 

Függvények tulajdonságai, differenciálszámítás 21 

Integrálszámítás 20 

Térgeometria 24 

Leíró statisztika 10 

Rendszerező összefoglalás 60 

Számonkérés, rendszerezés 10 

Összes óraszám: 180 

 

Matematikai logika, bizonyítási módszerek 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza a logikai művelete fogalmát, és a bizonyítási módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

logikai értékét; 

 ismeri a különböző bizonyítási módszereket; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása 

példákon keresztül 

 Logikai kifejezések megfelelő használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása különböző módszerekkel 

 Stratégiai és logikai játékok 
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Fogalmak 

logikai műveletek, direkt és indirekt bizonyítás, teljes indukció, skatulyaelv 

Javasolt tevékenységek 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai 

értékének meghatározása igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán 

keresztül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 Sorozatok 

Javasolt óraszám: 22 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza a sorozatok konvergenciájának fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában; 

 tudjon sorozatot jellemezni (korlátosság, monotonitás szempontjából), ismerje a 

konvergencia szemléletes fogalmát; 

 ismerje és alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens sorozat definícióját; 

 alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens sorozatok összegének, 

különbségének, szorzatának és hányadosának határértékére vonatkozó tételeket; 

 ismerje a végtelen mértani sor fogalmát, összegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet 

bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati 

tényezőivel kapcsolatos feladatok megoldása 
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 Határérték unicitása 

 Rendőrelv 

 Korlátosság és konvergencia Sorozatok összegére, különbségére, szorzatára, 

hányadosára, számszorosára vonatkozó tételek 

 Nevezetes határértékek 

  Végtelen sorok 

Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet, 
konvergencia, határérték, rendőrelv, sorösszeg, Euler szám 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss 

módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek 

kérdésének bemutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 

Függvények tulajdonságai, differenciálszámítás 

Javasolt óraszám: 21 óra 

Tanulási eredmények 

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

 képes teljes függvényvizsgálatot végezni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tudja jellemezni a függvényeket korlátosság szempontjából; 

 tudja meghatározni a függvények tulajdonságait az alapfüggvények ismeretében, 

transzformációk segítségével; 

 használja a konvex és konkáv fogalmát a függvények jellemzésére; 

 tudjon másodfokú függvényre vezető szélsőérték feladatokat megoldani; 

 ismerje a függvénytani alapfogalmak pontos definícióját; 

 ismerje es alkalmazza a függvények összegének, különbségének, szorzatának es 

hányadosának a fogalmát; 

 ismerje es alkalmazza a függvények megszorításának (leszűkítésének) és 

kiterjesztésének fogalmát. Ismerje és alkalmazza az inverz függvény fogalmát; 



101 

 ismerje az összetett függvény fogalmát, képzésének módját; 

 ismerje a végesben vett véges, a végtelenben vett véges és a tágabb értelemben vett 

határérték szemléletes fogalmát; 

 ismerje a folytonosság szemléletes fogalmát; 

 tudja a differencia- es differenciálhányados definícióját; 

 alkalmazza az összeg-, a különbség-, a konstans-szoros, a szorzat- és a hányados-

függvény deriválási szabályait; 

 alkalmazza egyszerű esetekben az összetett függvény deriválási szabályát; 

 tudja bizonyítani, hogy (xn)’=nxn-1 ; 

 ismerje a trigonometrikus függvények deriváltját. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alkalmazza a differenciálszámítást érintő egyenletének felírására, szélsőérték-

feladatok megoldására es polinom-függvények vizsgálatára (monotonitás, 

szélsőérték, konvexitás) 

 Rendőrelv 

 Korlátosság és konvergencia 

 Függvények összegére, különbségére, szorzatára, hányadosára, számszorosára, 

összetett függvényekre vonatkozó tételek 

 Nevezetes határértékek 

 Fizikai mennyiségek (sebesség, gyorsulás) grafikonjainak elemzése 

Fogalmak 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, folytonosság, monotonitás, zérushely, lokális 
és abszolút szélsőérték, konvexitás, inflexiós pont, korlátosság, paritás, periodicitás, 
invertálhatóság, inverz függvény, pontbeli és végtelenben vett határérték, 
L’Hospital szabály 

Javasolt tevékenységek 

 Megfigyelésre, ellenőrzésre használjon a tanuló függvényábrázoló szoftvert 

 Algebrai úton nem megoldható egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

függvényábrázolás segítségével 

 Közelítő módszerek megismerése 

 Valós, fizikai, gazdasági folyamatok modellezése, az eredmények elemzése 

Integrálszámítás 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 ismeri és alkalmazza az integrálás módszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismerje folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes fogalmát és 

tulajdonságait; 

 ismerje a kétoldali közelítés módszerét, az integrálfüggvény fogalmát, a primitív 

függvény fogalmát, valamint a Newton-Leibniz-tételt; 

 tudja polinom-függvények, illetve a szinusz es koszinusz függvény grafikonja 

alatti területet kiszámolni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az integrálszámítás módszereivel találkozva a közelítő módszerek ismeretének 

bővítése. 

 A függvény alatti terület alkalmazásai a matematika és a fizika több területén. 

 Két függvénygörbe közötti terület meghatározása, forgástest térfogatának 

meghatározása. 

 Egymásba skatulyázott intervallumok 

 Halmazok számossága 

 Alsó és felső közelítő összeg a területszámításban 

 A parabolikus háromszög területe 

 Határozott integrál 

 Integrálfüggvény és a primitív függvény 

 Integrálási eljárások 

 A Newton-Leibniz tétel 

Fogalmak 

halmazok számossága, megszámlálható és kontinuum számosságú halmazok, 
közelítő összegek, Riemann-összeg, határozott integrál, az integrál mint a felső határ 
függvénye, primitívfüggvény, határozatlan integrál 

Javasolt tevékenységek 

 A tanult ismeretek, modellek, módszerek alkalmazása valós problémákon: pl. a 

munka v. tehetetlenségi nyomaték, tömegközéppont, stb 

 Számítógépes szoftverek alkalmazása a témakörben 

Térgeometria 

Javasolt óraszám: 24 óra 



103 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és alkalmazza a különböző térbeli alakzatok térbeli elhelyezkedésének 

meghatározását; 

 térfogatának és felszínének kiszámítási módszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, 

távolságát és hajlásszögét; 

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

esetén; 

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

átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja 

meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a 

csonkakúp (speciális testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, 

forgáskúp hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára 

vonatkozó tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára 

vonatkozó tételeket; 

 ismeri és alkalmazza Euler poliédertételét; 

 ismeri és bizonyítani tudja a szabályos testekre vonatkozó tételt; 

 ismeri a forgástestek térfogata és az integrálás közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, 

alkalmazása feladatmegoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak 

ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 



104 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális 

testek) tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló 

testekkel kapcsolatban 

 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a 

forgáskúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló 

testek felszínének és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek 

ismerete és alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete 

és alkalmazása 

 Forgástestek térfogatának kiszámítása integrálás segítségével 

Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes 
test, forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, 
alkotó, palást, testmagasság, test hálója 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának 

megállapítása méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő 

értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az 

üvegfelület felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni 

egybevágó érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és 

felszínének becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és 

számolással, majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a 

többi tantárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 10 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai 

jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 

összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű 

gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és 

szóródási mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

Fogalmak 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró 
adat, kvartilisek, terjedelem, szórás 

Javasolt tevékenységek 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata 

iskolai körülmények között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó 

statisztikák értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, 

ezekből valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív 

diagram készítése 

Rendszerező összefoglalás 

Javasolt óraszám: 60 óra 
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Célkitűzés az alap és emelt óraszámú csoportok esetében is: 

 A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan 
tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek 
többféle módon megoldani matematikai feladatokat. 

 Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi 
után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

 Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus 
eszközöket. 

 Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához 
célszerű ábrákat készíteni.  

 A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 
szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 
becslésére. 

 A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége. 

 A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika 
alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok 
felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire. 

 

 


