
 
MATEMATIKA 

 
 
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 
tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi 
tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is 
formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és 
alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a 
gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 
matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 
örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum 
megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a 
szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 
inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 
illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 
matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 
(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A 
matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. 
Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának 
eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a 
problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, 
miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, 
alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) 
automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a 
természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít 
kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 
Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában 
betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika 
belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel 
fejlesztjük a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az 
összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a 
kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült 
problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós 
képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a 
többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A 
folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos 
szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 
feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 
érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális 
felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a 
bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés 
egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség 
kibontakoztatását. 



A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a 
tanulók hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző 
területein. A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 
természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a 
választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák 
értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a 
képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, 
hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatják. Az 
adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti őket a 
mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. 
Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A 
tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a 
jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt 
a tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válik a 
pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul benne az önellenőrzés igénye, a sajátjától 
eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítási folyamat során törekedni kell 
a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A 
matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kap az önálló 
ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, 
nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika, a lehetőségekhez igazodva 
támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus 
kalkulátor), az internet, oktatóprogramok és alkalmazások célszerű felhasználását, ezzel 
hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 
feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs 
képesség fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak 
nagy gondot kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és 
írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), 
az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, 
tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes 
jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket 
jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A 
matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák 
kialakításában. Életkornak megfelelően rendszeresen foglalkozunk olyan feladatokkal, 
amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Hangsúlyt fektetünk 
azokra az optimumproblémákra, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor 
költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. 
Bekapcsolódunk a Pénzhét tevékenységeibe, ezzel erősítve a tanulókban azt a tudatot, 
hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika 
alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát 
mutatunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy milyen matematikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően 
matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. 
informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. 
vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika 
tartalmú játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 



A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 
hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való 
alkalmazását. A motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a 
matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig meg nem oldott, 
egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok életének, 
munkásságának megismerése. A NAT néhány matematikus ismeretét előírja minden 
tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, 
Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann. A helyi tanterv ezen kívül is sok helyen hívja 
fel a tananyag matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák 
csoportjuk jellegének megfelelően szabadon válogathatnak. 

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy 
a tananyagban szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból 
indulunk ki, s mennyire részletezünk egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás 
súlyától, a csoport befogadóképességétől, a rendelkezésre álló időtől stb. Ami fontos, az a 
bizonyítás iránti igény felkeltése, a logikai levezetés szükségességének hangsúlyozása. 
Ennek mikéntjét a helyi tantervre támaszkodva mindig a szaktanárnak kell eldöntenie, 
ezért a tantervben a tételek megnevezése mellett nem szerepel utalás a bizonyításra. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények 
figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a 
tárgyalásmód megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti 
differenciálás szükséges. Egy adott osztály matematika tanítása során a célok, feladatok 
teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a 
pályaorientáció is szerepet kapjon. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és 
az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 
megvalósulását. 

 
A tematikus egységek részletes leírásában a munkaközösség által meghatározott 

plusz - a kötelező tananyagon felüli - tartalmakat vörös színnel jelöltük. Azon egységeknél, 
ahol plusz tartalom nincs feltüntetve, a szabadon felhasználható 20%-ban nem extra 
tantárgyi tartalom kerül ismertetésre, hanem a tananyag mélyítésére, ismétlésére 
fordítjuk a rendelkezésre álló időt.  Az extra tartalmak kiválasztása során törekedtünk a 
tantárgyi kapcsolódásokra (pl.: fizika, digitális kultúra, kémia).  
 

A tankönyvválasztás és használat során fontosnak tartjuk, hogy a tankönyvlistán 
szereplő tankönyvek mellett, az iskola könyvtári állományának kihasználását 
(feladatgyűjtemények, függvénytáblázatok, kiadványok stb.). A kéttannyelvű 
osztályokban tankönyvlistás lehetőségek híján saját szerkesztésű, angol nyelvű 
bookletekkel folyik a tanítás. 

 
A számonkérés módszerei, az értékelés eszközei:  

- Írásbeli röpdolgozat 
- Tematikai részegységet ellenőrző dolgozat 
- Írásbeli témazáró dolgozat 
- Online teszt 
- Projektmunka értékelése 
- Kiselőadás 
- Csoportmunka értékelése 
- Beadandó dolgozat, házi feladat értékelése 
- Szóbeli felelet 



- Kisérettségi (10. osztály), próbaérettségi (12. osztály) 
 
Értékelés módja: 

90% - jeles (5) 
70-90% jó (4) 
50-69% közepes (3) 
30-49% elégséges (2) 
0-29% elégtelen (1) 

 

Egyéb szabályozások: 

MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI A 10.ÉVFOLYAMON (BELSŐ VIZSGA) 

A belső vizsga célja az alapismeretek rendszerezése mellett diákjaink számot adjanak az 
eddig megszerzett tudásukról. Továbbá a tanulók visszajelzést kapnak a tanulási 
módszereik hatékonyságáról, átélhetik a középszintű érettségit a lehető legjobban 
megközelítő vizsgaszituációt. Az eredmények tükrében a vizsga elősegíti a 
fakultációválasztást. 

A vizsga időpontja: minden évben május második fele. 

A vizsga leírása: A matematika kisérettségi vizsga mind formai, mind tartalmi tekintetben 
a középszintű érettségi vizsga szabályzatának megfelelően kerül megszervezésre. 
 
Az írásbeli vizsga időtartama 90 perc. A vizsga két részből, egy 30 és egy 60 perces részből 
áll majd. A két rész között szünetet nem tartunk.  
 
A vizsga első részében 8 egyszerűbb, alapfogalmakra, definíciókra, illetve egyszerű 
összefüggésekre vonatkozó feladatot kell megoldani. Ezek összes pontértéke 20 pont.  
A 30 perc letelte után ezt a feladatlapot be kell adni. 
 
A második részben 3 feladatot kell megoldani, amely két részre lesz csoportosítva. Az 
első rész 2, egyenként 12 pontos feladatból áll majd, a második rész 2, egyenként 17 
pontos feladatot tartalmaz, de ebből csak egyet kell megoldani. Mindenki szabadon dönt 
arról, hogy melyik feladatot hagyja ki. 
 
A vizsga értékelése: 
A középszintű érettségi értékelésével megegyezően történik. 
 

80% - jeles (5) 
60-79% jó (4) 
40-59% közepes (3) 
25-39% elégséges (2) 
0-24% elégtelen (1) 

 

Segédeszközök használata: 



A feladatok megoldásához körző, vonalzó, szögmérő , szöveges adatok tárolására és 
megjelenítésére nem alkalmas számológép és bármelyik négyjegyű függvénytáblázat 
használható, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata NEM engedélyezett! 
 

A belső vizsga célja a szerzett ismeretek rendszerezése mellett, hogy diákjaink számot 
adjanak tudásukról, szembesüljenek az esetleg felmerülő hiányosságokkal, melyek 
pótlása biztosítja az érettségi vizsga sikerességét.  Továbbá a tanulók átélhetik a 
középszintű érettségit a lehető legjobban megközelítő vizsgaszituációt.  

A vizsga időpontja: minden évben január második fele. 

A vizsga leírása: A matematika próbaérettségi vizsga mind formai, mind tartalmi 
tekintetben a középszintű érettségi vizsga szabályzatának megfelelően kerül 
megszervezésre. 
 
Az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. A vizsga két részből, egy 45 és egy 135 perces 
részből áll majd. A két rész között szünetet nem tartunk.  
 
A feladatsor két, jól elkülönülő feladatlapból áll.  
Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű 
összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány 
igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok 
többsége nyílt végű. Az első feladatlap megoldására 45 perc áll rendelkezésre, vagyis ezen 
idő eltelte után e feladatok megoldására nincs tovább mód. A feladatlap összpontszáma: 
30 pont. 
A II. feladatlap megoldási időtartama 135 perc. Ez további két részre oszlik, melynek 
megoldása folyamatos, az adott időn belül nem korlátozott.  
A II. A rész három, egyenként 12 pontos feladatot tartalmaz. A feladatok több 
részkérdésből állnak.  
A II. B rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelyből a vizsgázó 
választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető. A feladatok a 
középszintű követelmények keretein belül összetett feladatok, általában több témakört is 
érintenek és több részkérdésből állnak.  
A II. feladatlap megoldására fordított időt a vizsgázó szabadon használhatja fel.  
A feladatlap összpontszáma: 70 pont 
 
A vizsga értékelése: 
A középszintű érettségi értékelésével megegyezően történik. 
 

80% - jeles (5) 
60-79% jó (4) 
40-59% közepes (3) 
25-39% elégséges (2) 
0-24% elégtelen (1) 

 

Segédeszközök használata: 



A feladatok megoldásához körző, vonalzó, szögmérő, szöveges adatok tárolására és 
megjelenítésére nem alkalmas számológép és bármelyik négyjegyű függvénytáblázat 
használható, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos! 
 
SNI, BTM Tanulókra vonatkozó külön szabályok:  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázót a vizsgán az igazgatói határozatban foglalt kedvezmények illetik meg. 
Vizsgájának lebonyolítására egyénileg egyeztetett módon a szakértői bizottság 
szakvéleménye alapján kerül sor 

 

A matematika tantárgy heti óraszáma az egyes évfolyamokon: 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9.kny/ny évfolyam 1 34 

9. évfolyam 3 102 

10. évfolyam 3 102 

11. évfolyam 4 136 

12. évfolyam 4 120 

 
  



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 óra, éves óraszám: 34 óra 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Algebra és számelmélet, törtek, nevezetes azonosságok 6 óra 

2. Kompetencia-alapú szöveges feladatok, 
problémamegoldás 

6 óra 

3. Függvények, tulajdonságok, grafikonok olvasása és 
elemzése  

6 óra 

4. Geometriai alapfogalmak, egybevágósági 
transzformációk  

10 óra 

5. Vektorok, vektorműveletek 6 óra 

Az össz. óraszám 34 óra 

 

 

Algebra és számelmélet, törtek, nevezetes azonosságok (6 óra) 

TÉMAKÖR: Törtek és műveletek 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismétli a törtekről tanult fogalmakat,  

− magabiztosan végez alapműveleteket törtekkel, egész számokkal  



− számelméleti alapfogalmakkal tisztában van, azokat alkalmazza törtekkel való 
műveletekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− a törtek fogalomrendszerének ismerete 
− műveletek, műveleti sorrend  
− betűs kifejezések használata  

FOGALMAK 
tört, tizedestört, végtelen tizedestört, végtelen szakaszos tizedestört, számláló, nevező, osztó, 
osztandó, maradék, hányados, legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Játékok a törtek szemléletes bemutatására.  

TÉMAKÖR: Nevezetes azonosságok 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− Felismeri és alkalmazza a nevezetes azonosságokat  

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 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes 

azonosságok ismerete és alkalmazása. 
− Egyszerű algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, 

nevezetes azonosságok alkalmazásával 

FOGALMAK 
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Egyszerű algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 
 

 

Kompetencia-alapú szöveges feladatok, problémamegoldás (6 óra) 

TÉMAKÖR: Kompetencia-alapú szöveges feladatok, problémamegoldás 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− Képes szöveges feladatokat értelmezni, a problémá(ka)t felismerni 
− Képes kiszűrni a feladat megoldásához szükséges és szükségtelen adatokat 
− Megtalálja a megoldásra vezető megfelelő matematikai modell(eke)t 
− Képes a megoldás(ok) értelmességét, lehetséges voltát vizsgálni 
− Önellenőrzést végez, azt szükségesnek érzi 
− Szöveges választ ad  



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Modellalkotás  
− Betűs kifejezések alkalmazása, absztrakció 
− Adatok kigyűjtése, rendszerezése 
− Logikai következtetések  

FOGALMAK 
ismeretlen, változó, mértékegység, kerekítés, ellenőrzés, arányosság  

TEVÉKENYSÉGEK 
− Kompetencia-alapú szöveges feladatok megoldása  
− Matematikai fejtörők  
− Szöveges feladatok készítése  

 

 

Függvények, tulajdonságok, grafikonok olvasása és elemzése  (6 óra) 

TÉMAKÖR: Függvények 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− Képes eligazodni és számpárokat ábrázolni a derékszögű koordináta-
rendszerben  

− Értéktáblázatot készít megadott hozzárendelés szerint  
− Adott tulajdonságú számpároknak megfelelő ponthalmaz ábrázolása 
− Ismeri és ábrázolja az alábbi függvényeket; lineáris függvény, abszolútérték 

függvény, másodfokú függvény, több részből összetett függvény.  
− Képes a függvények értelmezési tartományát és értékkészletét meghatározni  
− Képes a függvények szélsőértékeit meghatározni leolvasás alapján  
− Képes a függvények monotonitását meghatározni leolvasás alapján  
− Képes felismerni a különböző függvényeket grafikonuk alapján  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A hozzárendelés fogalmának ismétlése, hozzárendelési szabályok  

− Pont koordinátái, a derékszögű koordináta-rendszer 

− Értéktáblázat készítése, használata 

− Grafikon ábrázolása, leolvasása, elemzése  

FOGALMAK 
hozzárendelés, koordináta-rendszer, értéktáblázat, lineáris függvény, konstans, abszolútérték 
függvény, másodfokú függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, monotonitás, szélsőérték, 
minimum, maximum, hely, érték 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Digitális függvényábrázolás  
− Valós problémák elemzése grafikon alapján  

 
 



Geometriai alapfogalmak, egybevágósági transzformációk  (10 óra) 

TÉMAKÖR: Geometriai alapfogalmak, egybevágósági transzformációk  
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− felismer példákat geometriai transzformációkra; 
− felismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és 

tulajdonságaikat; alakzatok egybevágóságát; 
− megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli 

elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés) 
− A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a 

párhuzamos eltolás ismerete,  
− A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 
− Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 
− Egybevágósági transzformációk végrehajtása digitális eszközzel 
− Alakzatok szimmetriája 
− Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti 

alkotásokban 
− Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában 
− Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása digitális eszközzel 
− Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík 

parkettázása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 
 

FOGALMAK 
pont, egyenes, sík, párhuzamos, merőleges, térelemek kölcsönös helyzete, szög, szögfajták, 
alakzatok, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, 
egybevágóság, forgásszög, vektor 

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 
 

 

 



Vektorok, vektorműveletek (6 óra)  

TÉMAKÖR: Vektorok, vektorműveletek 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 
− ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket, azok geometriai és koordináta-

rendszer-beli fogalmát; 
− alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 
− megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

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,  

alkalmazása 
− Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 
− Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

FOGALMAK 
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, 
vektorok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái,  

TEVÉKENYSÉGEK 

− Vektorok alkalmazása térbeli alakzatokon 
− Útvonalak készítése 
− Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 
− Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok 

alapján 
− Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 
 

 
  



9-10. évfolyam 
Ez a matematika kerettanterv mindazon tanulóknak szól, akik a 9. osztályban még nem 
választottak matematikából emelt szintű képzést. Azoknak is, akik majd később, 
fakultáción akarnak felkészülni matematikaigényes pályákra, és természetesen azoknak 
is, akiknek a középiskola után nem lesz rendszeres kapcsolatuk a matematikával, de egész 
életükben hatni fog, hogy itt milyen készségeik alakultak ki a problémamegoldásban, a 
rendszerező, elemző gondolkodásban. Ezeket a tanulókat ebben az időszakban lehet 
megnyerni a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó fontosságú 
természettudományos, műszaki, informatikai pályáknak. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, 
de az ismertszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, 
igazolása, ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A 
középiskola első két évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, 
fogalom újra előkerül, úgy, hogy a fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az 
ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik 
megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos 
feldolgozás alapvető módszereivel. (Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már 
bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek 
összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a következmények elemzése.) A 
felsorolt célok az általános iskolai matematikatanítás céljaihoz képest jelentős többletet 
jelentenek, ezért is fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal tegyük 
könnyebbé az átmenetet. 

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a 
matematikai alapú játékok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, 
oszthatósági szabályokon alapuló számjátékokat, és szimmetriákon alapuló geometriai, 
rajzos játékokat. Nyerni akarnak, ezért természetes módon elemezni kezdik a 
szabályokat, lehetőségeket. Olyan következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, 
amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk elérni. A matematikatanításnak 
ebben a szakaszában sok érdekes matematikatörténeti vonatkozással lehet közelebb 
hozni a tanulókhoz a tantárgyat. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be 
néhány matematikus életútját. A geometria egyes területeinek (szimmetriák, 
aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve világossá tehetjük a 
tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre a témákra 
fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló 
motiváció miatt. (A tantervben dőlt betűkkel szerepelnek ezek a részek.) 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket 
jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport 
témájú feladatokkal, számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati 
kérdésekre optimális megoldásokat keresni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen 
követelmény, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten 
nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának 
növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai és egyéb matematikai programok használata is. 

 

  



9. évfolyam 
 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Halmazok, halmazműveletek 8 óra 

2. Számtan - számhalmazok és műveletek 6 óra 

3. Algebra és számelmélet - absztrakció, betűs kifejezések, 
hatványozás, oszthatóság és számrendszerek  

21 óra 

4. Egyenletek - elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 
arányosságok, százalékszámítás, szöveges feladatok 

22 óra 

5. Függvények 15 óra 

6. Geometria 30 óra 

Az össz. óraszám 102 óra 

Halmazok, halmazműveletek (8 óra) 

TÉMAKÖR: Halmazok 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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 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 

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 
− Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű 

hozzárendelés felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának 
számossága megegyezik a pozitív páros számok halmazának számosságával 

 

 

Számtan - számhalmazok és műveletek (6 óra) 

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek 
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 

− Számok normálalakja 
− Számolás normálalak segítségével 

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

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 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 

− Számolás normálalak segítségével, gyakorlati alkalmazások, kapcsolat más 
tantárgyakkal 

Tanulási tevékenység 

 

 

Algebra és számelmélet - absztrakció, betűs kifejezések, hatványozás  
(21 óra) 

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések értelmezése, alkalmazása. 
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 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes 

azonosságok ismerete és alkalmazása. 
− 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 

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 

TÉMAKÖR: Oszthatóság és számrendszerek  
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
− felidézi az oszthatóság fogalmát és az oszthatósági szabályokat 
− tudja alkalmazni az oszthatósági szabályokat 
− megismeri a prím és a relatív prímek fogalmát, azok alkalmazását 
− szöveges feladatokban magabiztosan alkalmazza a tanultakat 
− megismeri a számrendszer fogalmát 
− képes tízes számrendszerből más-alapú számrendszerbe átváltani és fordítva 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Oszthatósági szabályok:  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 25 számokra. 
− Prímtényezős felbontás és alkalmazása, a számelmélet alaptétele megismerése, 

alkalmazása 
− tízes alapú számrendszer, kettes alapú számrendszer, példák, egyebek 

FOGALMAK 

oszthatóság, prím, relatív prím, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, 
számrendszer,  

TEVÉKENYSÉGEK  

- Titkosírás, kódfejtés  
- Projektmunka; Indián törzsek számrendszerei, Babiloni és egyiptomi számrendszerek. 

  



Egyenletek - elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, arányosságok, 
százalékszámítás, szöveges feladatok (22 óra) 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 
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 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása 

csoportmunkában, szükség esetén grafikon segítségével 
− Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő 

összegek figyelembevételével 

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
 

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 ésszerűségi 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 ésszerűségi 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) 

FOGALMAK 
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

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 
− 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 

 
  



Függvények (15 óra) 

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 
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, négyzetgyökfüggvény, fordított 
arányosságot leíró függvény (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 

FOGALMAK 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

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 

 

 

Geometria (30 óra)

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek 
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 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 



 

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 

TÉMAKÖR: Háromszögek 
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 

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

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 

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek 
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. 

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 

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 

TÉMAKÖR: A kör és részei 
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 fogalmát, mértékegységeit 
− Irracionális számok használatára konkrét példát lát, a fogalmat megismeri, 

alkalmazni tudja 
 

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 
− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a 

hozzá tartozó körcikk területével 
− Azonos körívhez tartozó középponti szög és kerületi szögek kapcsolata.  
− 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 

− A szinusz és koszinusz függvények szemléletes ismerete, tulajdonságaik, 
alaptranszformációik,  alkalazások. 

FOGALMAK 
középponti és kerületi szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

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 

PROJEKTÖTLETEK: 

- Körmozgás, szinusz és koszinusz függvény, húr hossza, óriáskerék 

 
 
  



10. évfolyam 
 
 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Kombinatorika, gráfok 15 óra 

2. Algebra - hatványozás, gyökvonás 17 óra 

3. Algebra - Másodfokú megoldóképlet, egyenletek és 
egyenlőtlenségek, szöveges feladatok, függvények 

30 óra 

5. Geometria - egybevágóság és hasonlóságok 20 óra 

6. Leíró statisztika és valószínűségszámítás 20 óra 

Az össz. óraszám 102 óra 

 
 
 

Kombinatorika, gráfok (20 óra) 
 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 
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 sorbarendezési 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 sorbarendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása rendszerezéssel 
− Sorbarendezési 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 
gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

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 

 
 

 Számelmélet - hatványozás, gyökvonás (17 óra) 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök 
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 az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 

azonosságait; 

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 
− A négyzetgyök definíciója 
− Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 
− A négyzetgyökvonás azonosságai 

FOGALMAK 
hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

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 

 

 

Algebra - Másodfokú megoldóképlet, egyenletek és egyenlőtlenségek, 
szöveges feladatok, függvények (25 óra) 

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 
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 
− 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 egyenlőtlenség megoldása grafikusan 
− Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

−   

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 

 
 
 

Geometria - egybevágóság és hasonlóságok (20 óra) 

TÉMAKÖR: Transzformációk 
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. 

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 



− 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 

− Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép 
alapján 

 

  



 

Leíró statisztika és valószínűségszámítás (20 óra) 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 
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 

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 



TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 
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 

 

 
 
 
 
 
  



11. évfolyam 
 
Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos 
tényezője az elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben a két évfolyamban 
áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó 
módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is 
közvetítünk. Olyanokat, amelyekhez kell az előző évek alapozása, amelyek kissé 
összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható 
többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a 
térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A 
koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek 
összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az 
ismeretek más tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az 
információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése 
hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. 
Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen 
jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és 
mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör 
kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, 
prezentációk elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet 
feldolgozása például alkalmas erre. Ez sokat segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé 
szerető tanulók se tekintsék gondolkodásmódjuktól távol álló területnek a matematikát. 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 25 óra 

2. Hatvány, gyök, logaritmus, exponenciális folyamatok 
vizsgálata 

40 óra 

3. Trigonometria  36 óra 

4. Koordináta-geometria 35 óra 

Az össz óraszám 136 óra 

 
 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok (25 óra) 

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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. 

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

TEVÉKENYSÉGEK 
− „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás 

indoklására, cáfolására 
− Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 
− 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 

 

 



TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 
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 sorbarendezési és kiválasztási feladatokat; 
− konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok 

segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorbarendezési 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 

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 

 
 

Hatvány, gyök, logaritmus, exponenciális folyamatok vizsgálata (40 óra) 
 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 
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 
− 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 

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 

TÉMAKÖR: Exponenciális folyamatok vizsgálata  
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 

FOGALMAK 
Nincsenek új fogalmak. 

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 (36 óra)  

TÉMAKÖR: Trigonometria 
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; 
− 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 

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 

 
 

Koordináta-geometria (35 óra)  
 

TÉMAKÖR: Koordinátageometria 
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 
ismeretének, alkalmazásának ismétlése 

− A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek 
ismeretének,  alkalmazásának ismétlése  

− 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 
− Normálvektor fogalma, egyenes normálvektoros egyenlete 
− 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 

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

TEVÉKENYSÉGEK 
− 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 
− Vázlatkészítés koordinátageometriai feladatok megoldásához

 

12. évfolyam 
 

Tematikai egység címe órakeret 



1. Sorozatok 24 óra 

2. Térgeometria  20 óra 

3. Valószínűség, statisztika 20 óra 

4. Rendszerező összefoglalás 56 óra 

Az össz óraszám 120 óra 

 
 

Sorozatok (24 óra)

TÉMAKÖR: Sorozatok 
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:  
− 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 

 

Térgeometria (20 óra)  

TÉMAKÖR: Térgeometria 
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 

− 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 

 
 

  



Valószínűség, statisztika (20 óra) 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 
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 
− 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

 



TÉMAKÖR: Leíró statisztika 
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 (56 óra)
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