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MATEMATIKA 

KÍSÉRLETI 

TANKÖNYVEK  

9-11. OSZTÁLY 



A tankönyvek 



Szerzők 

Tankönyvszerzők: Bálint Zsuzsa, Barcza István, Basa 

István, Kelemenné Kiss Ilona, Tamásné Kollár Magdolna 

Digitális tananyagfejlesztő: Gyertyán Attila 

 

A tankönyv a Matematika – Közel a mindennapokhoz 

tankönyvsorozat átdolgozásából született 

(Nemzeti Tankönyvkiadó, szerzők: Dömel András, Korányi 

Erzsébet, Marosvári Péter, alkotószerkesztő: Környei 

László) 



Célok 

Középszintű tananyag, felkészítés az érettségire 

– 9-10. osztályban kiegészítő tananyagként az emelt 

szintű anyagrészek (fakultációválasztás előtt) 

Motiváció 

– Gyakorlat- és alkalmazásközpontú tárgyalás 

– Korszerű, a diákok életkori sajátosságainak megfelelő 

feladatok és nyelvezet 

Kitekintés 

– Mélyebb matematika 

– A leckék, a tananyag továbbgondolása 

 



PISA-sokk 

• Programme for International Student 

Assessment (Nemzetközi tanulói 

teljesítménymérés programja) 

• Háromévenkénti mérés kiemelt területtel 

• 2012: 34 OECD-ország, 31 partner ország, 

510 000 diák 

• Kiemelt terület: matematika 

• Matematikából a fejlett ipari országok 

egyhatodát tudtuk megelőzni 

• A legmagasabb szinten teljesítő diákok aránya 

2% (pl. Sanghaj: 30%) 



PISA-sokk 

„A felmérések alapján a magyar gyerekek harmada annyira 

rossz teljesítményt nyújt, hogy ezzel gyakorlatilag kizárják 

magukat a munkaerőpiacról, mert nem rendelkeznek 

azokkal a minimális képességekkel sem, amelyek 

alkalmassá tennék őket bármilyen, a betanított 

segédmunkánál bonyolultabb feladat elvégzésére”  

/Csapó Benő, SZTE/ 

Szövegértés 
Gondolkodási módszerek 
Problémamegoldó készség 
Modellalkotás, modellszemlélet 
Önálló kutatás, felfedezés 
Csoportmunka 



A tankönyv 

A tankönyv feladata 
• Mankó: segítségnyújtás a tanárnak és a diáknak 

• Iránytű: világossá kell tenni, hogy mik a kimeneti követelmények 

• Inspiráció: a matematika nem érhet véget a tananyagban 

Kihez szól a tankönyv? 
• A tanárhoz: módszerek, feladatok, szemlélet 

• A diákhoz: ugyanazt a tankönyvet használják! 

• Az alsó 30%-hoz: szemléletformálás, felkészítés 

• A felső 2%-hoz: továbbgondolás, elmélyítés, inspiráció 



A tankönyv: az Arany-család 

Angol nyelvkönyvek mintájára 

– Állandóság érzete 

(biztonságérzet) 

– Gyakorlati problémák 

kontextusba helyezése 



A tankönyv felépítése 

100 lecke – 100 tanóra 

A tanulási egység felépítése általában: 
• Mindennapi probléma 

• Mintafeladatok (példák) 

• Elsajátítandó ismeret 

• Gyakorló feladatok 

• Házi feladatok 

• Ráadás 

• Általában az egység egy matematikai érdekességgel zárul 

• Összefoglalások 

• Tudáspróbák 

• Témazáró feladatgyűjtemény 

 

 



9. évfolyam  
első kötet 



9. évfolyam  
második kötet 



10. évfolyam 
első kötet 



10. évfolyam 
második kötet 



11. évfolyam 



11. évfolyam 

A 11. osztály tankönyvének bemutatott oldalai még nem véglegesek. 



A leckék felépítése - Bevezető 

Bevezető 

• Bevezetés, történet 

• Gyakorlati jelenség 

• Feladat 



A leckék felépítése - Bevezető 

Kapcsolat más tantárgyakkal (fizika, 

informatika) 

A 11. osztály tankönyvének bemutatott oldalai még nem véglegesek. 



A leckék felépítése - Bevezető 



A leckék felépítése - Példa 

Mintafeladatok, kidolgozott 

feladatok (példák) 

• Közös és önálló (otthoni) 

feldolgozásra is alkalmasak 

• Módszert, sémát nyújtanak 

 

Ajánlott módszerek 

• Frontális 

• Önálló feldolgozás 

• Előre kiadott feladat 

(valamelyik diák felkészül 

és az óra elején 

prezentálja) 



A leckék felépítése - Példa 

Gyakran a példa is 

gyakorlatorientált 

Repülőgépek landolása 

(crosswind landing): az 

interneten már 

találkozhattak videókkal 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: 

VEKTORMŰVELETEK, 

VEKTOROK 

ÖSSZEADÁSA, 

KIVONÁSA 

 



A leckék felépítése - Feladat 

Egy tanórára elegendő 

– Önállóan elvégezhető 

– Alternatív 

munkamódszerek 

(pármunka, 

csoportmunka) 

 



A leckék felépítése - Feladat 



A leckék felépítése - Feladat 



A leckék felépítése - Feladat 



A leckék felépítése - Feladat 



A leckék felépítése - Elmélet 

– Tételek, definíciók 

– Megoldási módszerek 



A leckék felépítése - Elmélet 



A leckék felépítése - Elmélet 





A leckék felépítése – Házi feladat 

Házi feladatok 

• Otthoni, önálló 

felkészülés 

• Feladattípusok 

„begyakorlása” 

• A hiányzók is követni 

tudják az anyagot 



A leckék felépítése - Ráadás 

Ráadás 

• Az órán tanultak elmélyítése 

• Az órai anyag továbbgondolása 

• Matematikai érdekességek, matematikatörténet 

• „Szorgalmi házi feladat” 

• Inspiráció: a leckék „nyitott végűek”, a tanulók az interneten 

böngészve újabb ismeretekhez juthatnak 

• Tételek bizonyítása (emelt szint) 

• Emelt szintű feladatok 





A leckék felépítése - Ráadás 



A leckék felépítése - Ráadás 



A leckék felépítése - Ráadás 



A leckék felépítése - Ráadás 



A tankönyv felépítése - Tudáspróbák 

Tudáspróbák 

• Felhasználható konkrét dolgozatként, de órai vagy otthoni 

gyakorlásként is 

• Biztos pont a felkészülésben (a tanár és a diák számára is 

útmutató a feladattípusokhoz) 



A tankönyv felépítése – Témazáró feladatgyűjtemény 

– Tankönyvkipróbálók 

javaslatára 

– Nagyobb szabadság a 

tanárnak az órák 

szervezésében 

– Nincs szükség külön 

feladatgyűjteményre 

– Témazárók 

feladatsorához is 

felhasználható 

– Szorgalmi feladatok 



A tankönyv felépítése – Témazáró feladatgyűjtemény 



A tankönyv felépítése – Számológéphasználat 

A számológépekben sokkal több funkció rejlik, mint amire 

használják! 

– Feladatok ellenőrzése 

– Megoldás „megsejtése” 

– Bonyolult kifejezések, egyenletek gyors kiszámítása 

modellalkotási feladatokban (nem az egyenlet megoldásának 

folyamata a lényeges, hanem az egyenlet megalkotása és a 

diszkusszió) 



A tankönyv felépítése – Számológéphasználat 



A tankönyv felépítése – Számológéphasználat 



A tankönyv felépítése – Számítógéphasználat 



A tankönyv felépítése – Végeredmények 



Hangsúlyok 

Alkalmazás- és valóságközpontúság 

– Hétköznapi problémák, szituációk 

Nem szabad hagyni, hogy az 

alkalmazásközpontúság a matematika 

kárára menjen! 

– Matematikailag precíz nyelvezet 

– Bizonyítások 

– Logikus felépítettség 

Diákokhoz közel álló stílus, „easter egg”-ek 



Hangsúlyok – valóságközeliség 



Hangsúlyok – valóságközeliség 

Gémeskutak: valóságos, 

noha nem hétköznapi 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: ELTOLÁS, 

MÉRTANI HELY 

http://www.geogebratube.org/stud

ent/m124943 

 

http://www.geogebratube.org/student/m124943
http://www.geogebratube.org/student/m124943


Hangsúlyok – valóságközeliség 

Logaritmusazonosságok összekötése egy exponenciális folyamattal 



Hangsúlyok – valóságközeliség 

Medián fogalmának bevezetése 



Hangsúlyok – stílus, nyelvezet 

Diákok érdeklődési 

körének megfelelő 

kitekintések (filmek) 

„Easter eggek” 

– Kikacsintások, a 

tankönyvben lépten-

nyomon fellelhetők 

– Izgalmassá teszi a 

tankönyv forgatását 



Hangsúlyok – stílus, nyelvezet 

•Szulamit pólójának felirata (Alliance) 

és a címer: World of Warcraft 

•Morzekódos felirat: a grafika a 

Függetlenség napja filmre utal 

•„Búvárok a tengeren” lecke (10. 

osztály) a háttérképen látható egy 

láda a 104. leckéből 

•Kő-papír-olló-gyík- 

Spock (Big Bang  

Theory) 



Új hangsúlyok 

Statisztika, függvénytan 

•A két témakör 
összekapcsolódik 
•Grafikonok értelmezése, 
kiértékelése, felrajzolása 
•A statisztika megelőzi a 
függvénytan anyagrészt 
•Szerves részét képezi 
annak felvezetéseként, 
nem „lóg a levegőben, 
önmagában” 



Új hangsúlyok 

Statisztika és valószínűségszámítás összekapcsolása 



Új hangsúlyok 

Egyenlőtlenségek 

 

• Többtényezős 

egyenlőtlenségek 

vizsgálata logikai 

műveletekkel 

• A grafikus módszeren 

túl: táblázatba 

foglalás, szemléltetés 



Új hangsúlyok 

Játékok 
•A játék a 
matematika 
szaktárgy szerves 
része 
•Élményszerű tanítás 
•Kapcsolódunk az 
általános iskolás 
tankönyvekhez 
•Példa: 
vektorkoordináták 
játékos bevezetése 



Digitális tananyagok 

Tantervi, tanórai felkészülés támogatása 

Tanári segédanyagok órai felhasználásra  

– Módszertani eszközök 

– Szemléltetés 

Tanulói segédanyagok: 

– Feladatok, tételek, problémák szemléltetése 

– Gyakorlást segítő feladatok 

– A tananyag továbbgondolását, elmélyítését 

segítő feladatok 

 



A fejlesztéssel szembeni minőségi elvárások 

 

•segíti a tartalom elsajátítását 

•hatékonyabbá és élvezetesebbé teszi a tanulást 

•alkalmazkodik a tankönyv pedagógiai szemléletéhez és módszereihez 

•lehetővé teszi a tananyag multimédiás megjelenítését 

•igényes kivitelű 

•felhasználóbarát, és nem igényel túl sok informatikai tudást 

•hatékony segítséget ad a tanári magyarázatokhoz 

•alkalmas a tanóra témájához kapcsolódó otthoni feladat elvégzésére 

•bármikor, bárhonnan elérhető 

•segítséget ad a digitális kompetenciák tantárgyanként differenciált 

fejlesztéséhez 

 

 



Tantervi, tanórai felkészülés támogatása 

Témazárók 

– értékeléshez 

– Összefoglaláshoz 

Óravázlatok 

Feladatsorok 

Digitális segédanyagok, szimulációk, digitális feladatok 

Folyamatos fejlesztés 

– A kísérleti tankönyvek és munkafüzetek kipróbálásának 

folyamatában 

– A jó tanári gyakorlatok alapján 

– A digitális anyagok fejlesztése közben szerzett 

tapasztalatokkal 

 



Tantervi, tanórai felkészülés támogatása 

Megoldások a tankönyvi feladatokhoz 

Tanár és diák számára egyaránt elérhető 

Lehetőség az önellenőrzésre, önálló munkára 

A tananyag-fejlesztők megoldásaival 

Bővíti a tankönyv-használat lehetőségeit (hiányzás 

esetén, magántanulóknál) 

  

 



Tantervi, tanórai felkészülés támogatása 



Digitális tananyagok – Feladatlapok 

Pdf formátum 

– Nyomtatható 

– Szabadabb óratervezés 

– Szorgalmi feladatok 

  

 



Digitális tananyagok – Hasznos linkek 

– Ismeretterjesztő videók 

– Érdekességek 

– A tananyag szemléletes 

feldolgozása 

– További feladatok 



Digitális tananyagok – Digitális feladatok 

Önálló munka, ellenőrizhetőség 



Tanári segédanyagok órai felhasználásra 

Módszertani javaslatok az óravázlatokban 

nyomtatható anyagok 



Tanári segédanyagok órai felhasználásra 

Digitális segédanyagok a szemléltetésre 



Tanári segédanyagok órai felhasználásra 



Tanulói segédanyagok 

Feladatok szemléltetése 



Tanulói segédanyagok 

Feladatok gyakoroltatása 



Tanulói segédanyagok 

Feladatok továbbgondolása 



Tanulói segédanyagok 

Házi feladat ellenőrzése 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


