
 
 
 
 

Az Apáczai Kiadó átdolgozott 
matematika tankönyveinek 

bemutatása 
 

 5.-6. évfolyam  
 

 

 

 



Az 51/2012 EMMI rendelet  
A és B típusú kerettantervet 
 írt elő az 5.- 8. évfolyamban. 

 
Az átdolgozott tankönyvek  

az A verzió szerint készültek.  



Az átdolgozás, a forgalomban lévő 
tankönyveket használó tanárok, 

bírálók és lektorok kéréseit 
figyelembe véve készült. 



Tartalmi változások 

• A kitűzött feladatok, a problémafelvetések 
alkalmazkodnak a legújabb 
kompetenciamérésekhez 

• A megértést és gyakorlást segítő feladatok 
száma növekedett 

• Bekerültek ajánlások páros és csoportmunkára 

• Utalások szerepelnek az internet használatára  



Formai változások 

•Az új piktogramok segítik a tankönyvben 
való eligazodást 

•Az új ábrák és képek figyelemfelkeltőek, 
alkalmazkodnak a korosztály igényeihez 

•A geometriai ábrák áttekinthetők, 
alkalmasak a képi látásmód fejlesztésére 



Az új jelölésrendszer  



A tankönyvek  formátuma 
  

•  A könyv- és feladatgyűjtemény külön 
 kötetben jelent meg, mindkettő A4-es méretű 

• A könyv tartós tankönyv   

•  A feladatgyűjtemény egyben munkafüzet is  

 

 



A tankönyvcsaládhoz tartozó 
kézikönyvek tartalma 

•Tanterv és kompetencia alapú  tanmenet   

•Módszertani útmutatók 

•Játékleírások 

•A kitűzött feladatok részletes megoldása 

•Felsőbb matematikai szakmai kiegészítők 



A tankönyv  szerkezete 

• Egy-egy fejezet 2-3 órán feldolgozható 
témakörökből áll 

• A kidolgozott példák rámutatnak a 
témában szereplő problémára, 
eljárásokat, algoritmusokat mutatnak be 

• A fontos ismeretek, tanulnivalók tónusos 
hátérrel vannak kiemelve 

 



A kidolgozott példák didaktikai célja 

• Bemutatja a kollégáknak a tananyag 
feldolgozásának módszertanát 

• Segíti a tanulókat az otthoni 
felkészülésben 

• Támogatást nyújt a  szülőknek a tanórai 
munka követésében 

 



 

 
 

 

 

Részletek a tankönyvekből 



5. osztály: Törtek 



6. osztály: Osztás tizedes tört  
alakú számmal  



 
Matematikatörténeti 

szemelvények 



5. osztály: Az egész számok 



6. osztály: Műveletek egész számokkal  



Tanulói mellékletek segítik a 

tananyag megértését 



5. osztály: Alakzatok 



6. osztály: Nyitott mondatok, egyenletek, 
egyenlőtlenségek 



A valóságból „merítjük” 
 a geometriát 



5. osztály: Ponthalmazok 



6. osztály: Háromszögek, négyszögek, 
sokszögek 



 

Bőséges feladatanyag van a  
gyakorlásra, elmélyítésre  

 



5. osztály: Törtek szorzása  
természetes számmal 



6. osztály: Számelmélet  



Tanulás játékkal 



5. osztály: Törtek 



6. osztály: Számelmélet  



 

Digitális tananyag segíti az 
elmélyítést, szemléltetést 



5. osztály digitális tananyag: Törtek 



6. osztály digitális tananyag:  
Tengelyes tükrözés 



A központi kompetenciamérésekre  
felkészítő feladatok 

•  Párosítások elvégzése 

• Pénzügyi kompetenciákat is tartalmazó, 
hosszabb szöveg értelmezése 

• Önértékelést segítő feladatok 

• Konstruktív feladatok 

• Feleletválasztós feladatok 

• Kiegészítendő kérdések 

                           



 

 

Párosítás 

 



Párosítás: 5. osztály 



Párosítás: 6. osztály 



Párosítás: 7. osztály 



 

 

Pénzügyi kompetenciákat, 

hosszabb szöveg értelmezését 

fejlesztő feladatok 



5. osztály: Tizedes törtek 



6. osztály: Arány, százalék 



7. osztály: Algebra  



 

 

Önértékelést segítő feladatok 

 



5. osztály: Tizedes törtek 



6. osztály: Számelmélet 



7. osztály: Arány, százalék 



Konstruktív feladatok 



5. osztály: Helymeghatározás 



6. osztály: Számelmélet 



7 osztály: Négyszögek 



 

Feleletválasztós feladatok 



5. osztály: Tizedes törtek 



6. osztály: Műveletek törtekkel 



7. osztály: Algebra 



 

 

Kiegészítendő kérdések 
 



5. osztály: Törtek 



6. osztály: Háromszögek, négyszögek, 
sokszögek 



7. osztály:Algebra 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


