
9. nyelvi előkészítő évfolyam 

A nyelvi előkészítő osztály a 9. évfolyamon az általános osztály tanterve szerint folytatja tanulmányait. 
Ezért az előkészítő évfolyamon az általános iskolában tanultak rendszerezése, új szemléletmóddal való 
megközelítése és szövegkörnyezetben való alkalmazása az elsődleges célunk. Az ismétlésre szánt 
anyagrészeket a későbbi tanulmányokban elengedhetetlenül szükséges ismeretek alapján választottuk 
ki.   

A tantárgy tanításának során a legfontosabb céljaink: 

• az általános iskolában tanultak elmélyítése, új összefüggések megvilágítása;  
• a tanulók felzárkóztatása, amennyiben szükséges; 
• szövegelemzés, a tanult összefüggések alkalmazása szövegkörnyezetben;  
• a gimnáziumi tananyag megalapozása elsősorban algebrából és a függvények témaköréből; 
• a matematikatanítás fejlesztési területeit jelentő anyagrészek hangsúlyos bevezetése. 

 

 

 

Heti óraszám: 1,5 óra, éves óraszám:55,5 óra 

 

 

 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek (4 óra)  

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

1. Gondolkodási és 
megismerési módszerek 

Órakeret: 4 óra  
 

Előzetes tudás  
 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 
Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek 
értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 
illeszkedő ismerete.  
 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, 
együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. 
Igaz és hamis állítások megkülönböztetése. Halmazok 
eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 
képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, 
absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A megismert számhalmazok 
(természetes számok, egész 
számok, racionális számok, 
valós számok), ponthalmazok 
áttekintése, véges és végtelen 
halmazok, az intervallum 
fogalma (nyilt, zárt).A 
számegyenes, mint a valós 

A szemléletes fogalmak 
definiálása, tudatosítása 

 



 

2. Számtan, algebra (18óra) 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

2. Számtan, algebra Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, 
oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai 
kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet 
megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján egyenlet 
felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.  
A 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 
Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 
ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. 
Első- és másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási 
módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási 
képességének kialakítása.  Gyakorlati problémák matematikai 
modelljének felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a 
kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés 
fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása,  
eredmény kerekítése a Ismereteknak megfelelően.  Alkotás 
öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 
megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Nevezetes azonosságok: 
kommutativitás, 
asszociativitás, disztributivitás; 
(a ± b)2, a2 – b2 szorzat alakja, 
Szorzattá alakítás módszerei: 
kiemelés, csoportosítás, 
nevezetes azonosságok 
alkalmazása egyszerűbb 
esetekben.  
. 

A műveleti azonosságok biztos 
alkalmazása ismeretlent 
tartalmazó kifejezésekkel.  
 

A másodfokú azonosságok 
alkalmazása. 

Egyes változók kifejezése 
fizikai, kémiai képletekben. A 
lineáris egyenletek 
megoldásának áttekintése. 
Egyenletek megoldása 
mérlegelvvel, szorzattá 
alakítással, értelmezési 
tartomány és értékkészlet 
vizsgálatával. Törtes 
egyenletek. A megoldáshalmaz 
pontos meghatározása. 

Algoritmikus gondolkodás és a 
gyakorlati problémák 
modellezése, értő 
szövegolvasás.  Az adott 
feladat szempontjából 
lényeges és lényegtelen 
információk 
megkülönböztetése Szöveges 
probléma és matematikai 
modell kapcsolatának 
elemzése 

 

számok egy modellje, az 
irracionális számok geometriai 
szemléltetése. 
Kulcsfoglamak /fogalmak Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Legalább, 

legfeljebb, minimum, maximum Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. 
„Ha… akkor”). 



Szöveges feladatok a gyakorlati 
élet, valamint a fizikai, kémiai 
alkalmazások területéről. Nyílt 
végű szöveges feladatok, a 
megoldás(ok) értelmezése.  
 
Kulcsfogalmak/ fogalmak Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési 

tartomány. Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. 
Elsőfokú egyenlet. Egyenlőtlenség.  

 

3.Összefüggések, függvények (16 óra) 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

3.Összefüggések, függvények,  Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, 
olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 
formában (függvény, modell), vizsgálat a grafikon alapján. A 
vizsgálat szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk 
algebrai és geometriai megjelenítése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A függvény fogalma, elemi 
tulajdonságai; a lineáris 
függvény, abszolútérték 
függvény,  
másodfokú függvény), a 
fordított arányosság  
az általános iskolában tanultak 
rendszerezése absztrakt 
definíciók nélkül.   
  
Függvényszerű kapcsolatok, 
grafikonok elemzése a 
gyakorlati élet területéről. 
Értékkészlet, értelmezési 
tartomány, zérushely, 
monotonitás,, szélsőértékek 
szemléletes fogalma, ezek 
jelentése gyakorlati 
problémákban. Az elemi 
függvények grafikonjainak 
geometriai tulajdonságai 

A függvényszemlélet 
fejlesztése: a hozzárendelések 
szabályként való értelmezése.  
  
  
  
A megfelelő modell 
megkeresése.  
  
Egyenlet és függvény 
kapcsolatának 
megismertetése. 

út-idő grafikon 

Függvénytranszformációk. 
Példák változó és 
értéktranszformációkra 
(eltolás az x illetve y tengely 
mentén, nyújtás és tükrözés az 
x tengelyre) 

Célszerű eszközhasználat  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 
zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. 



Alapfüggvény. Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. 
Meredekség. Grafikus megoldás. 

 

4. Geometria (13 óra) 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

4. Geometria 
 

Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek 
alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális 
háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 
alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése 
alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. 
Háromszögek egybevágósága. A Pitagorasz-tétel ismerete 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 
transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A 
szimmetria szerepének felismerése a matematikában, a 
valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. 
Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok 
alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv  
készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások 
logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai 
modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 
eredmények összevetése a valósággal; számítások (henger, 
Számológép, számítógép használata 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyszerű szerkesztési 
feladatok, a szerkesztés 
menete (ismétlés)  
  
A matematikatörténet néhány 
nevezetes szerkesztési 
feladata, földmérési, ill. 
navigációs problémák: tanulói 
előadások. 

Síkbeli tájékozódás, tervezés, a 
konstrukciós, analizáló 
képesség és a diszkussziós 
igény kialakítása, sokoldalú 
szemléltetés, 
szerkesztőprogramok 
megismerése. A geometria 
gyakorlati alkalmazásainak 
rövid bemutatása.  
 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 
háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. 
Kerület, terület. Egybevágó. Szimmetria. Arány. Vektor, 
vektorművelet.   
 

 

5. Statisztika 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

5. Statisztika 
 

Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás Táblázatok, diagramok olvasása. Százalékszámítás. 
A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, 
olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata 
az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Statisztikai adatok és 
ábrázolásuk (kördiagram, 
oszlopdiagram stb.), számtani 
közép, medián, módusz; 
adatok szóródásának 
jelentősége (szemlétetes 
jelentés a szórás képlete 
nélkül).   
  

A statisztikai adatok helyes 
értelmezése. A hétköznapi 
életben megjelenő statisztikai 
adatok elemzése 

Számsokaság számtani 
közepének kiszámítása, a 
középső érték (medián) és a 
leggyakoribb érték (módusz) 
ismerete. Kördiagram, 
oszlopdiagram adatainak 
értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak statisztikai adatok, medián, módusz, átlag, szórás, diagramok 
 

A továbbhaladás feltételei (nyelvi előkészítő évfolyamon) témakörönként: 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek   
• Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.  
• Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a 

hétköznapi életben.  
• Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése 

szóban, írásban.  

  

2. Számtan, algebra  
• Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel;  
• a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modellalkotás 

szöveg alapján,  
• egyenletek megoldása, képletek értelmezése);  
• egész kitevőjű hatványok, azonosságok.  
• Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és 

gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a megoldás önálló 
ellenőrzése.  

• A tanuló legyen képes a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 
keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére.  

  

3. Összefüggések, függvények, sorozatok  
• A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete.  
• A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).  
• Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.  
• Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján. 

Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.  
• A tanuló tudja az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és a 

legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, hanem 
a természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek 
leírásának érdekében is.  

 



4. Geometria  
• Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.  
• Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, 
     pontok, körök).  
• A tanuló a szerkesztési feladatok során törekedjen az igényes, pontos munkavégzésre.  

  

5. Statisztika  
• Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív 

gyakoriságának kiszámítása.  
• Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.  
• Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása 
• A tanuló legyen  képes adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit 

leolvasni.  


