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MATEMATIKA TANMENET 

Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Gondolkodási módszerek         Javasolt óraszám: 6 
 
A témakör célja: 
- A nyelvi-logikai elemek tudatos használatának gyakoroltatása matematikai tartalmakkal és a mindennapi kommunikációban (egyszerű következtetések, állítások és 
megfordításuk megfogalmazása, implikáció és ekvivalenciaműveletek használata). 
-A szövegértés és szövegértelmezés fejlesztése gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, lejegyzése, kritikai értékelése, összehasonlítása, rendszerezése, 
következtetések levonása). 
- Gondolkodási képességek fejlesztése: rendszerezés, induktív következtetés, érvelés, bizonyítás. 
- Számolási készség, mennyiségi következtetés, becslés, matematikaimodell-alkotás gyakoroltatása.  
- A problémafelismerési és -megoldási képesség fejlesztése (tervezés, taktika, stratégia, különböző problémamegoldási módszerek alkalmazása), 
- kooperatív munkavégzés fejlesztése. 
A témakört projekt zárja. 
 
Kapcsolódó taneszköz 
- Interaktív tanulói feladatok 
- Tanári szemléltető eszközök 
- Nyomtatható tanulói feladatlapok 
 

1. 2.1 Nyelv és logika Ráhangolás, motiválás, aktivizálás. Kommunikációs és vitakészség 
fejlesztése. Meglévő tudáselemek felszínre hozása. 
A lecke csomópontjai:  
- A nyelv alapvető logikai elemeiről tanultak felidézése. 
Kijelentésekkel végezhető leggyakoribb műveletek (negáció, 
konjukció, diszjunkció). 
- Szövegértés és értelmezés. Kijelentések megfogalmazása szöveg 
alapján. "Minden", "nem minden", "van olyan" kifejezések 
tudatos alkalmazása.  
- Halmazokkal kapcsolatos műveletek felidézése. A részhalmaz, 
metszet, unió, üres halmaz értelmezése, példák megfogalmazása.  

 A nyelv logikai elemeinek tudatos 
alkalmazása a matematikában és a 
hétköznapi nyelvben.  Kommunikációs és 
vitakészség fejlesztése. Aktív, kreatív 
munkavégzés, kooperáció.   

Állítás, kijelentés, tagadás, és, 
vagy, minden, van olyan, nem 
minden, egyik sem. Halmaz, 
halmazok uniója, metszete, 
közös részhalmaz, üres 
halmaz. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Kapcsolódási pontok: - Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.1a Igaz-hamis állítások. 
- 2.1b Logikai műveltek rendszerezése. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.1c Kijelentések. 

2. 2.2 Következtetés Információk feldolgozása, ítéletalkotás, következtetések 
levonása.  
A lecke csomópontjai:  
- A helyes következtetési forma megismerése, alkalmazásának 
gyakorlása.  Hibás következtetés vizsgálata, ellentmondás 
felismerése, javítása. Szövegértő és szövegértelmező képesség 
alkalmazása gyakorlati feladatokban. - A szükséges és elégséges 
feltétel értelmezése.- Tétel és bizonyítás fogalmával kapcsolatos 
ismeretek felelevenítése, elmélyítése, bővítése a bizonyítás 
lépéseivel és néhány bizonyítási módszer megismerésével, 
alkalmazásával. Példák a hétköznapokból helyes és helytelenül 
megfogalmazott következtetésekre. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 
gondolkodás fejlesztése. Kulturált 
kommunikáció és vita gyakorlása 
(érvelés, bizonyítás, példa, ellenpélda). 
Probléma-megoldási módszerek 
alkalmazása (próbálgatás, következtetés, 
sejtés, lehetőségek kipróbálása, 
ellenpélda szerepe). 

Következtetés, szükséges és 
elégséges feltétel, tétel és 
megfordítása, bizonyítás, 
sejtés, példa-ellenpélda. 

Kapcsolódási pontok: 4.18, 4.19, 4.22 KOMA. Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.2a Tétel és bizonyítás. 
- 2.2b Kérdések, feladatok 4. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.2c Arany János: Tetemre 
hívás. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

3. 2.3 Mi itt a 
probléma? 

A körülöttünk lévő világ megismerése. Egészséges életmód, káros 
függőségek. 
A lecke csomópontjai:  
- Adatgyűjtés szövegből, ábráról, adatsorról. Lényeges és 
lényegtelen adatok kiszűrése. Hipotézisállítás, becslés, érvelés, 
számítás (közlekedés autóval), igazolás. Matematikai modell-
állítás. 
- Állítások, adatok összehasonlítása, értékelése, helyes 
következtetési séma alkalmazása.    
- Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, következtetések). 
Állítások igazolása számítással. Érvek és ellenérvek 
megfogalmazása, konkrét adatokra támaszkodva. 

Kommunikációs és tudásszerző képesség 
fejlesztése (szöveg és adatsor 
értelmezése, szöveggel, adatsorral 
kapott adatok közül a lényegesek 
kiválasztása, rendszerezése, lejegyzése). 
Kritikai gondolkodás fejlesztése. 
Alapvető számolási készség fejlesztése. 
Egészséges életmódra nevelés. 
  

Adat, rendszerezés, adatok 
összehasonlítása, 
összefüggések megjelenítése, 
matematikai modell. 
Következtetés, érv, ellenérv 
(káros függőség). 

    Kapcsolódási pontok: 4.19, 4.20 KOMA. Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.3a Motoros találkozó. 
- 2.3b „Csokimániás” országok. 
- 2.3c Kérdések, feladatok 2. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.3d „Csokimániás” 
országok. 

4. 2.4 Játék és 
tudomány 

Alapvető matematikai elvek és törvényszerűségek a hétköznapi 
helyzetekben. 
A lecke csomópontjai:  
- Matematikai modellezés (kvízjáték). 
- Mi a stratégia? Gyakorlati tapasztalatok szerzése a feladatokon 
keresztül.  A választott tanulói stratégiák eredményességének 
értékelése. A nyerő stratégia megfogalmazása, stratégiai modell 
alkotása. Miben segít a stratégia? 
- Ismerkedés a játékelmélettel. Versengő és kooperáló viselkedés 
a mindennapokban.  

Tapasztalatszerzés taktika és stratégia 
készítéséről. Matematikaimodell-alkotás. 
Szabály, algoritmus megfogalmazása, 
lejegyzése. 
Kommunikációs, tudásszerző és tanulási 
képességek fejlesztése. 
Szociális kompetenciák fejlesztése. 

Játék, játékelmélet, 
játékszabály, modell, taktika, 
stratégia, versengés, 
kooperáció. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

    Kapcsolódási pontok: 1.24 OKÉ. Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.4a Relációjeles kifejezések. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.4b Hatszögrács a HEX 
játéhoz. 

5. 2.5 Versengés, vagy 
kooperáció 

Együttműködés, felelősségvállalás, a közjó iránti elkötelezettség 
és tevékenység. 
A lecke csomópontjai:  
- Tapasztalatszerzés: taktika megfogalmazásában és kooperáló 
magatartásban (szultános feladat). 
- A szövegértelmező képesség fejlesztése.  
- Matematikai modellezés (nemek harca). 
- Probléma és stratégia megfogalmazása. 
- Csoportosítás adott és választott szempontok szerint. 
- Adatok kigyűjtése, értelmezése, táblázatba rendezése, 
ábrázolása koordináta-rendszerben.  
- Normálalakkal való számolás gyakorlása.  

Kommunikációs képesség fejlesztése 
(szövegértelmezés, a szöveg információi 
közti összefüggések feltárása, 
lejegyzése).  
Az induktív gondolkodás különböző 
műveleteinek alkalmazása. 
Kritikai és algoritmikusgondolkodás, 
számolási rutin fejlesztése. Szociális és 
állampolgári kompetenciák erősítése. 

 Versengés, kooperáció, 
taktika, stratégia. Önérdek-
közérdek. (Ökoszisztéma). 
Normálalak. Matematikai 
modellezés. 

Kapcsolódási pontok: 4.3 KOMA. Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.5a Szerencsejátékok. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.5b Játékelméleti 
problémák. 

6. 2.6 Stratégia, 
tervezés, taktika, 
módszer 

Rövid és hosszabb távú feladatok tervezése, szervezése. 
A lecke csomópontjai:  
- A taktika értelmezése a hadvezér-játék kapcsán. A stratégia- és 
taktikaállításról szerzett tapasztalatok összegzése. A stratégia és 
a taktika közti különbség megfogalmazása. - A tervezés 
fogalmának szemléltetése (szalagavató). A célravezető 
problémamegoldási módszer kiválasztása.- Problémamegoldás 
folyamatának áttekintése. - A témakör rendszerezése, 
összefoglalása, gyakorlati alkalmazása projektfeladatban. 

Induktív gondolkodás fejlesztése. 
Probléma felismerése, megfelelő 
problémamegoldási módszer 
kiválasztása, alkalmazása. A 
problémamegoldó gondolkodás, 
kreativitás, szervezőkészség, önálló 
munkavégzés fejlesztése. 

Stratégia, taktika, tervezés, a 
problémamegoldás lépései, 
problémamegoldási 
módszerek.  
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Kapcsolódási pontok: 1.24, 1.27 OKÉ. Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.6a Táncrend. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.6b A problémamegoldás 
folyamata táblázat. 

Számtan-algebra                     Javasolt óraszám: 5 
A témakör ismeretei, fejlesztési követelményei:  
- Alapvető matematikai számolási ismeretek helyes alkalmazása a mindennapi élet során felmerülő problémák megoldásában. Alapvető gazdasági és pénzügyi ismeretek 
elsajátítása. Százalékszámítás (kamat-, kamatos kamatszámítás), arányosság, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel).  
- Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok alkalmazása. A megfelelő képlet kiválasztása, képletgyűjtemények használata.  Behelyettesítési érték kiszámítása 
számológéppel.  Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, papíron, géppel, becslés, kerekítés.   
- A napi élet során felmerülő problémákban a matematikai tartalom felismerése, a problémákhoz a megfelelő matematikai modell megkeresése (analógiák 
alkalmazásával), felállítása.  Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. Az információk kritikus használata, összehasonlítása, értékelése.  A tanulók kritikai 
szemléletének, önálló véleményalkotási képességének fejlesztése.  
- A mindennapi életben szükséges pénzügyi ismeretek gazdagítása.  
A témakört projekt zárja. 
 
Kapcsolódó taneszköz 
- Interaktív tanulói feladatok 
- Tanári szemléltető eszközök 
- Nyomtatható tanulói feladatlapok 
 

7. 2.7 Keressük az 
ismeretlent!  

A lecke csomópontjai:  
- Az algebrai kifejezésekről tanultak felelevenítése, gyakorlása. 
Behelyettesítés különböző képletekbe. Feladathoz a megfelelő 
képlet kiválasztása (kémiai, fizikai, matematikai). 
- Matematikaimodell-alkotás (egyenlet, egyenlőtlenség). 
Egyenletmegoldási módszerek alkalmazása, egyenlet felírása 
különbözőképpen adott (szöveg, folyamatábra) információk 
alapján. 

Számolási, becslési, mértékegység-váltási 
készség fejlesztése. Matematikaimodell-
alkotás, egyenletfelírás gyakorlása. 
Gondolkodási képességek (induktív, 
analógiás) fejlesztése. Önellenőrzés. 

Algebrai kifejezés, változó, 
együttható, képlet, 
helyettesítési érték, egyenlet, 
egyenlőtlenség, 
egyenletmegoldási módszerek 
(mérlegelv, lebontogatás, 
visszafelé számolás, grafikus 
ábrázolás), folyamatábra. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Kapcsolódási pontok: - Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.7a Algebrai kifejezések. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.7b Algebrai kifejezések, 
képletek. 

8. 2.8 Kalkulálj, becsülj, 
számolj! 

Tudatos vásárlói magatartás alakítása. 
A lecke csomópontjai: 
- Adatok értelmezése, összehasonlítása, becslés, kalkulálás, 
számolás.  
- Törtrész, egészrész kiszámítása. Százalékszámítás gyakorlása. 
- Arány. Arányos osztás. Adatok közti arány ábrázolása 
diagramon. 

Számolási, becslési, mértékegység-váltási 
készség fejlesztése (számológép 
használata). Kritikai szemlélet, önálló 
véleményalkotási képesség,pénzügyi, 
gazdasági kompetencia fejlesztése. 

Tört, törtész, századrész, 
százalék, százalékláb, 
százalékérték, százalékalap, 
arány (tudatos fogyasztó, 
fogyasztóvédelem, tudatos 
vásárló, élelmiszeradalékok).  

    Kapcsolódási pontok: - Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.8a Századrész-arány- százalék. 

9. 2.9 Diákmunka  Felkészítés a munkaerőpiacra. 
 A lecke csomópontjai: 
- A diákmunka-lehetőségek kapcsán adatok összehasonlító 
elemzése (szükséges és elégséges feltételek), értékelése, 
táblázatba rendezése.  
- Pénzügyi tervezés, kalkulálás, becslés, számítás, ellenőrzés, 
indoklás. Százalékszámítás gyakorlása. 
-  Szöveges feladtok megoldása. Számok, mennyiségek közti 
összefüggések felírása egyenlettel, egyenlőtlenséggel. 
Egyenletmegoldás mérlegelvvel. 

Számolási (százalékszámítási) rutin 
fejlesztése (számológéppel).  
Számításiterv-készítés, 
matematikaimodell-alkotás. Kerekítés, 
mennyiségi következtetés. Gazdasági, 
pénzügyi nevelés, munkavállalói, 
vállalkozói kompetenciák fejlesztése.  

Százalék, százalékérték, 
százalékláb, százalékalap, 
járulék, SZJA, nyugdíjjárulék, 
ÁFA, bruttó/nettó bér, óradíj. 

Kapcsolódási pontok: 1.6 OKÉ, 4.16 KOMA. Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.9a Kérdések, feladatok 4. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.9b Táblázat: diákmunka-
lehetőségek feldolgozása.  
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

10. 2.10 Banki ügyletek   Gazdasági és pénzügyi nevelés. A pénzügyi rendszer 
alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki 
tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek elsajátítása, az 
ehhez szükséges számolási készség fejlesztése.  
A lecke csomópontjai: 
- Különböző valutaárfolyamok értelmezése, az átváltás 
gyakorlása. Számolás folyamatábrával adott modell alapján. 
Műveletek racionális számokkal. 
- Banki pénzlekötési és hitelfelvételi ajánlatok értelmezése, 
adatok összehasonlítása, elemzése. Kamatos kamatszámítás. 

Számolási rutin fejlesztése. Algoritmikus 
és analitikus gondolkodás alkalmazása, 
algoritmus követése, folyamatokra 
algoritmus készítése. Vállalkozói 
kompetenciák,  
kommunikációs és tanulási képességek 
fejlesztése. 

Valuta, árfolyam, vételi és 
eladási ár, THM, kölcsön, 
kamat, kamatos kamat, 
folyamatábra, algoritmus, 
képlet, behelyettesítés. 

Kapcsolódási pontok: 5.27, 5.28, 5.29 Történelem-
társadalomismeret. 

Tanári szemléltető eszköz: 
-2.10a Átváltás folyamata (animáció). 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.10b Kölcsönt szeretne? 
táblázat.  

11. 2.11 Gazdálkodjunk 
okosan!  

 Gazdasági és pénzügyi nevelés. Családi gazdálkodás, ésszerű 
gazdálkodás, háztartási költségvetés, felelős fogyasztás. 
A lecke csomópontjai: 
- Információfeldolgozás, adatok értelmezése, összehasonlítása, 
kalkulálás, számítás. 
- Mennyiségi becslés, mértékegységváltás, matematikai modell 
készítése (képlet felírása, helyettesítési érték meghatározása). 
- Műveletek racionális számokkal; műveleti sorrend. Algebrai 
kifejezés helyettesítési értéke, összevonása, szorzása, osztása 
egytaggal; zárójelbontás, kiemelés. 
A témakör rendszerezése, összefoglalása, gyakorlati alkalmazása 
projektfeladatban. 

Számolási (modellezés, tervezés, 
egyenletfelírás, egyenletmegoldás, 
mértékegységváltás) és szöveges feladat 
megoldási készség fejlesztése.  
Gondolkodási (következtetés, érvelés, 
bizonyítás) és kommunikációs (szöveg, 
adatsor értelmezése) képesség 
fejlesztése. Vállalkozói kompetenciák 
alkalmazása. 

Rezsi, fogyasztás, képlet, 
behelyettesítés, becslés, 
ellenőrzés. 

Kapcsolódási pontok: 3.30 Természetismeret, 5.30 Történelem-
társadalomismeret. 

Tanári szemléltető eszköz: 
- 2.11a Gázszámla (jpg). 
 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
- 2.11b Gázszámla. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Függvények, sorozatok, algoritmus                                                                   Javasolt óraszám: 9 óra 
 
A témakör ismeretei, fejlesztési követelményei: 
- Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása (egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény).  
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető szöveggel, ábrával, táblázattal, diagrammal adott feladatok megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság 
vizsgálata.  
- Különböző algoritmusok és folyamatábrák értelmezése, alkalmazása.  
- Sorozatok, egyszerű számtani, mértani sorozatok felismerése; számítások gyakorlati problémákban; számtani, mértani sorozat, elemeinek számolása. 
- Lineáris függvények, egyenes és fordított arányosság függvénygörbéje, másodfokú és abszolútérték-függvény.  
 - A megismeréshez szükséges képességek fejlesztése, ismerethordozók, internet használata.  
- Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kezdeményezőképesség, a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése. 
- Médiatudatosságra nevelés. 
A témakört projekt zárja. 

Kapcsolódó taneszköz 
- Interaktív tanulói feladatok 
- Tanári szemléltető eszközök 
- Nyomtatható tanulói feladatlapok 

12. 2.12   Adat, hír, 
információ   

A különböző információk kritikus értékelése, felhasználása, az 
információk megfelelő kezelése, beépítése a meglévő 
tudásunkba. 
A lecke csomópontjai: 
- Adat, hír, információ közti különbségek.  Adott kérdés 
megválaszolásához szükséges lényeges adatok kiválasztása, 
ábrázolása kördiagramon. 
- Szöveggel adott feladatok normálalakkal való számolásra, 
százalékszámítás, műveltek racionális számokkal. 
- Hír igazságtartalmának megállapítása, érvek számadattal való 
alátámasztása. Adattábla értékeinek összehasonlító elemzése. 
- Médiatudatosság, tudatos internethasználat. 

 Megismeréshez szükséges képességek 
fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás 
fejlesztése. 
Normálalakkal (tíz hatványai) való 
számolási rutin mélyítése. 
Kommunikációs képesség fejlesztése.  

Adat, hír, információ, 
folyamatábra, diagram, 
tudatos internethasználat, 
médiatudatosság. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Kapcsolódási pontok: 4.16, 4.20 KOMA. Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.12a Kérdések, feladatok 3. 

13. 2.13   Adatkezelés   Adatkezelés, adatközlés különböző formái, adatok rendezése. 
Szöveggel, ábrával, diagrammal adott adatok értelmezése.  
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése.  
A lecke csomópontjai: 
- Diagrammal adott adatok értelmezése. Diagrammal való közlés 
módjai, hibái. Táblázat értelmezése, felismert összefüggés 
alapján kiegészítése. 
- Szöveggel közölt adatok megjelenítése ábrán. (Felszínszámítás, 
testháló arányos ábrázolása) Ábrával adott adatok értelmezése. 
(Képlet felírása) 
- Adatok rendezése: magyar tudósok csoportosítása halmazábra, 
táblázat, számegyenes segítségével.  
- Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, következtetéssel, 
halmazművelettel. 

Számolás racionális körben, 
számegyenes, diagram. Testháló 
ábrázolása, felszínszámítás, 
mértékegységváltás. Szöveges feladat 
megoldása egyenlettel, 
halmazművelettel. Induktív gondolkodás 
fejlesztése. 
Tanulási és kommunikációs képességek 
fejlesztése.   

Adat, adatrendezés, 
adatközlés módjai. Diagram, 
számegyenes, halmaz, 
halmazművelet. 

Kapcsolódási pontok: 1.28 OKÉ. Interaktív tanulói feladatok: 
- 2.13a Tudósok időszalag. 
Tanári szemléltető eszköz:  
-2.13b Facebook-felhasználók diagram 
(pp). 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok:  
2.13c Tudósok táblázat. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

14. 2.14   Ami az 
adatokból 
kiolvasható  

Különböző módon adott szöveges feladatok feldolgozásának 
gyakorlása. Szöveggel, ábrával, diagrammal adott feladat 
értelmezése, az adatok közti kapcsolatok megjelenítése. 
A lecke csomópontjai: 
- Fagráffal adott kapcsolatok értelmezése, meghatározott 
adatokkal való kitöltése. Szöveggel adott információ 
(ökolábnyom) adatai közti összefüggések megjelenítése fagráffal. 
- Szövegesfeladat adatainak ábrázolása és megoldása ábra 
segítségével (hosszúság, százalék, egyenletfelírás és -megoldás).  
- Szöveg értelmezése, kördiagrammal adott adatok megjelenítése 
fagráffal (területszámítás, százalék, mértékváltás, normálalak). 
- Szöveges feladat megoldása szalagdiagrammal. 

Gyakorlati összefüggések matematikai 
modelljének alkalmazása. Elsőfokú 
egyismeretlenes egyenletre vezető 
szöveges feladat megoldása. Közelítő 
fejszámolás (nagyságrend), becslés, 
pontosság.  Mértékegységváltás 
gyakorlása. Kreativitás, vizuális 
kommunikációs készség fejlesztése. 
Környezettudatosságra nevelés.  

Fagráf, kördiagram, 
szalagdiagram, ökolábnyom. 

Kapcsolódási pontok: 1.24, 1.28 OKÉ, 4.19 KOMA. Interaktív tanulói feladatok: 
2.14a Családi kapcsolatok. 
2.14b Ökolábnyom. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
2.14c Vízkészlet. 

15. 2.15   Kapcsolatok  Hozzárendelések vizsgálata, ábrázolása nyíldiagrammal, 
táblázattal, grafikonnal. Függvénykapcsolat értelmezése. 
Tapasztalatszerzés a diagram és a függvény közti különbség 
megértéséhez. 
A lecke csomópontjai: 
- Összefüggések különböző módon történő ábrázolásainak 
összehasonlítása (Venn-diagram, nyíldiagram, táblázat, 
koordináta-rendszer). 
- Függvénymegadási módok. 
- Mikor fejeznek ki függvénykapcsolatot a grafikonok? 
Mennyiségek közötti egyenes arányosság ábrázolása. Diagramok 
vizsgálata függvénykapcsolat szempontjából. 
- Táblázattal adott adatok oszlop-, kördiagramon való 
megjelenítése. 

 Különböző módon adott összefüggések 
vizsgálatában való gyakorlottság 
szerzése. Mennyiségek közti kapcsolatok 
ábrázolása grafikonnal. Szövegértelmező 
és kommunikációs készség fejlesztése. 
Térbeli tájékozódás (koordináta-
rendszer). 

Hozzárendelés, függvény, 
értelmezési tartomány, 
értékkészlet, Venn-diagram, 
nyíldiagram, táblázat, 
koordináta-rendszer, oszlop-, 
kördiagram. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Kapcsolódási pontok: 1.19 OKÉ. Interaktív tanulói feladatok:  
-2.15a Önkéntes munkavégzés helye. 
Tanári szemléltető eszköz:  
-2.15b Hozzárendelések rendszerezése 
(pp). 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
2.15c Hozzárendelések 
rendszerezése táblázat. 

16. 2.16   Függvények a 
mindennapokban  

A reláció, a hozzárendelés fogalma, hozzárendelések 
tulajdonságainak vizsgálata konkrét feladatokban: a függvény 
fogalma, értelmezési tartománya, értékkészlete; a függvények 
grafikonja környezetvédelmi témában.  Egyenes arányosság a 
mindennapokban.  
A lecke csomópontjai: 
- Diagram vagy függvény? Oszlopdiagramból kördiagram.  
- Összetartozó mennyiségek ábrázolása. Szabály 
megfogalmazása.  
- Tapasztalatszerzés a lineáris függvényekről. Lineáris függvény 
grafikonjainak vizsgálata (összehasonlítás, értéktáblázat 
készítése, függvény megadása). 
- Az egyenes arányosság, mint függvény. Egyenes arányosságra 
vezető szöveges feladatok megoldása ábrázolással. 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.Az 
önálló ismeretszerzés, összefüggés-
felismerő képesség fejlesztése, az önálló 
gondolkodás igényének alakítása. 
Induktív és deduktív következtetések. A 
bizonyítási igény felkeltése. 
Környezettudatos magatartás alakítása. 

Diagram, függvény, lineáris, 
egyenes arányosság, 
hulladék, szemét, 
vízszennyezettség. 

Kapcsolódási pontok: 1.27 OKÉ, 3.28 Természetismeret, 5.4 
Történelem-társadalomismeret. 

Interaktív tanulói feladatok:  
- 2.16a Kérdések, feladatok 3. 
Tanári szemléltető eszköz:  
- 2.16b Országos csapadékösszegek (jpg). 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

17. 2.17   Lineáris és 
nemlineáris 
függvények 

Tapasztalatszerzés lineáris és néhány nemlineáris 
függvénykapcsolat vizsgálatában, egyszerű függvények 
megrajzolása. 
A lecke csomópontjai: 
- A lineáris függvény általános alakja, típusai. Függvényvizsgálat 
adott szempontok szerint. 
- Nemlineáris függvények: a másodfokú és az abszolútérték-
függvény. 
- Függvényábrázolás gyakorlása táblázat segítségével adott képlet 
alapján. 

Táblázat adott szabály szerinti kitöltése. 
Függvények ábrázolása táblázat alapján. 
Függvénytulajdonságok vizsgálata a 
függvény grafikonjának elemzése 
alapján. Egyenletek megoldása 
grafikusan. 

Lineáris függvény, egyenes 
arányosság, konstans 
függvény, másodfokú 
függvény, parabola, 
abszolútérték, abszolútérték-
függvény, függvény 
meredeksége, metszéspontjai. 

Kapcsolódási pontok: 1.24 OKÉ, 3.30 Természetismeret. Tanári szemléltetőeszköz:  
- 2.17a Lineáris függvények (animáció). 
 

18. 2.18   Csak 
arányosan!  

A tanultak gyakorlati alkalmazása az önkéntes munkavégzés, 
állatvédelem kapcsán.  A korábban tanultak áttekintése, 
gyakorlása, elmélyítése: Arány, arányos osztás. Egyenes és 
fordított arányossági következtetések, aránypár. 
 A lecke csomópontjai:  
- Egyenes és fordított arányossági következtetések értelmezése. 
Számítások és ábrázolásuk (táblázat, grafikon használata).  
- Mennyiség adott arányú felosztása.  
- Szöveges feladatatok megoldása aránypárral, következtetéssel 
(egyenes vonalú egyenletes mozgás). Zsebszámológép 
alkalmazása.  Matematikai modell alkotása.  
- Hatványozás és négyzetgyökvonás gyakorlása. 

Szociális érzékenység, segítő magatartás 
kialakítása a tanulókban. Matematikai 
készségek fejlesztése (négyzetre emelés, 
négyzetgyökvonás).  Algoritmikus, 
logikus gondolkodás, 
problémaérzékenység, 
problémamegoldás, szövegértelmező 
képesség. Induktív és deduktív 
következtetések.   

Egyenes arányosság, fordított 
arányosság, összetartozó 
értékpárok, aránypár, arány, 
arányossági következtetések, 
arányos osztás. 

Kapcsolódási pontok: 1.24 OKÉ, 3.30 Természetismeret. Tanári szemléltető eszköz:  
- 2.18a Egyenes és fordított arányosságot szemléltető animáció. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

19. 2.19   Sorozatok A sorozat, mint függvény, sorozat néhány eleméhez szabály 
keresése, sorozat tetszőleges tagjának kiszámítása adott szabály 
alapján; számtani, illetve mértani sorozatok.  
A lecke csomópontjai:  
- Sorozat kezdetek folytatása, szabályalkotás. 
- Számtani sorozat. Gyakorlati feladatban számtani sorozat 
alkalmazása. Képlet alkalmazásának gyakorlása. 
- Mértani sorozat. Alkalmazása a mindennapokban. 

Kreativitás (problémaérzékenység, 
ötletgazdagság, rugalmasság, 
kidolgozási képesség, eredetiség). 
Kommunikációs képességek, vállalkozói 
kompetencia fejlesztése. 

Sorozat, számtani sorozat, 
mértani sorozat, első és n-
edik elem. Meghatározott 
elemszámú sorozat tagjainak 
összege. 

Kapcsolódási pontok: 3.25 Természetismeret. Interaktív tanulói feladatok:  
- 2.19a Sorozatok felismerése. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok:  
- 2.19b Szabványos 
papírméretek. 

20. 2.20 Érdekes 
sorozatok 

A tanult ismeretek közötti összefüggések felismerése, azok értő 
alkalmazása.  
A lecke csomópontjai:  
- Matematikai modell alkotása. Szituáció eljátszása. 
- Grafikus megoldási módszerek alkalmazása (esetleg 
számítógépen is), a felismert összefüggések lejegyzése.  Sorozat 
elemeinek ábrázolása koordináta-rendszerben. 
- Fibonacci-sorozat, a sorozat eleminek ábrázolása koordináta-
rendszerben.  
- Fibonacci-sorozat a természetben, a művészetekben. 
A témakör rendszerezése, összefoglalása, gyakorlati alkalmazása 
projektfeladatban. 

Logikus gondolkodás, gondolkodási 
műveletek (analízis, szintézis, 
absztrakció, konkretizálás, általánosítás, 
specializálás, analógia) fejlesztése. Az 
esztétikai-művészeti kifejező-, és 
befogadókészség fejlesztése. 

Fibonacci-sorozat, Fibonacci-
spirál. 

Kapcsolódási pontok: 3.25 Természetismeret. Tanári szemléltető eszköz:  
- 2.20a Fibonacci-spirált bemutató 
animáció. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok:  
- 2.20b Fibonacci-spirál 
rajzolásához sablon.  
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Geometria                                                                                                 Javasolt óraszám: 6 óra 
- A korábban tanult geometriai fogalmak felelevenítése, rendszerezése, kiegészítése: térelemek kölcsönös helyzete, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör). Síkidomok, 
sokszögek; konvex és konkáv alakzatok.  
- A háromszögekről, négyszögekről tanultak felelevenítése, kiegészítése, rendszerezése. Pitagorasz tétele.  
- A háromszög, speciális négyszögek, a kör kerülete, a kör (körgyűrű, körcikk) területe. 
- Sokszöglapokkal határolt testek, henger, gömb, szabályos testek. 
- Geometriai számítások, kerület, terület, felszín, térfogat. 
- Testek ábrázolása: vetületi, axonometrikus ábrázolás. 
- Vektor. 
- Egybevágósági és hasonlósági transzformációk. Párhuzamos szelők tétele. 
A témakör rendszerezése, összefoglalása, gyakorlati alkalmazása projektfeladatban. 
 
Kapcsolódó taneszköz 
- Interaktív tanulói feladatok 
- Tanári szemléltető eszközök 
- Nyomtatható tanulói feladatlapok 

21. 2.21   Erről már 
tanultunk  

Meglévő síkgeometriai ismeretek előhívása. A sokszögekről, 
háromszögekről, négyszögekről tanultak felelevenítése, 
kiegészítése, rendszerezése. 
A lecke csomópontjai:  
-Tangram játék kapcsán a sokszögekről tanultak felelevenítése. 
- Sokszögek rendszerezése táblázat segítségével (oldalak, belső 
szögek összege, átlók szerint). A rendszerezést a sokszögekről 
szóló állítások igazságának eldöntése segíti. 
- Számítások, szerkesztés egyenlőszárú háromszögben. 
- Háromszögek csoportosítása adott szempontok szerint. 
- Négyszögek rendszerezése tanári animáció segítségével. Igaz-
hamis állítások a négyszögekről. 
- Számításos feladatok derékszögű háromszögben a Pitagorasz-
tétel alkalmazása (hatványozás, négyzetgyökvonás gyakorlása). 

 Az emlékezet, a megfigyelőképesség, a 
rendszerszemlélet és a halmazszemlélet 
fejlesztése. A tanult ismeretek közötti 
összefüggések felismerése, azok értő 
alkalmazása. A számolási készség 
fejlesztése (zsebszámológép 
alkalmazása). A bizonyítási igény 
fejlesztése. Induktív és deduktív 
következtetések.  A szaknyelv és az 
anyanyelv helyes használata. 

Síkidom, sokszög, 
háromszögek tulajdonságai, 
speciális négyszögek 
tulajdonságai, Pitagorasz-
tétel, négyzetgyök, hatvány. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Kapcsolódási pontok: 3.30 Természetismeret, 5.19 Történelem-
társadalomismeret. 

Tanári szemléltetőeszköz: 
- 2.21a Háromszögek csoportosítása 
animáció. 
- 2.21b Négyszögek rendszerezése 
animáció. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
2.21c Táblázat sokszögek 
rendszerezéséhez. Tangram 
játék. 

22. 2.22   Geometriai 
transzformációk és 
vektorok   

A tanult geometriai transzformációkkal kapcsolatos ismeretek 
előhívása, kiegészítése, rendszerezése, tulajdonságaik vizsgálata. 
Vektorok. 
A lecke csomópontjai:  
- Egybevágósági geometriai transzformációk felismerése (a 
természetben, a művészetekben), rendszerezése, tulajdonságaik 
összegyűjtése táblázat segítségével. A fogalmak szemléleti 
mélyítése. 
- Vektor fogalma, egyenlő és ellentétes vektor, két vektor 
összegének és különbségének előállítása.  
- Koordináta-rendszerben adott vektorok hosszának kiszámítása 
(Pitagorasz-tétel alkalmazása). 

A tanultak alkalmazása a mindennapi 
élet problémáinak megoldása során, a 
transzformációs szemlélet fejlesztése.  
A rendszerszemlélet, a 
rendszerezőképesség fejlesztése. A 
szaknyelv helyes használata. A képi 
gondolkodás és a térszemlélet 
fejlesztése, kommunikációs és 
gondolkodási képességek fejlesztése. 
Környezettudatos magatartás alakítása. 

Transzformáció, 
egybevágósági 
transzformációk 
tulajdonságai (távolság- és 
szögtartás, körüljárási irány) 
egybevágóság, vektor, 
vektorok jellemzői, két vektor 
összege, különbsége. 

Kapcsolódási pontok: 3.27 Természetismeret Tanári szemléltető eszköz: 
- 2.22a Geometriai transzformációk 
animáció. 
- 2.22b Vektorok animáció. 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok:  
- 2.22c Táblázat 
transzformációk 
rendszerezéséhez. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

23. 2.23   Hasonlóság és 
alkalmazásai   

 Az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása. Nagyított, 
kicsinyített képek helyes értelmezése. A hasonlóság fogalma; a 
hasonlóság alkalmazása a mindennapi gyakorlatban (alakzatok 
kicsinyítése, nagyítása). Gyakorlottság a matematikai problémák 
megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban, illetve a 
szerkesztések végrehajtásában. 
A lecke csomópontjai: 
- Hasonló háromszögek vizsgálata különböző léptékű térképen. A 
hasonlóság arányának megfigyelése, kicsinyítés, nagyítás. 
- Középpontos hasonlóság a gyakorlatban; fogalma, 
tulajdonságai, alkalmazása szerkesztésekben, gyakorlati jellegű 
feladatokban.   
- Középpontosan hasonló síkidomok kerületének, területének 
aránya a gyakorlatban. Hasonló alakzatok szerkesztése. 
- Párhuzamos szelők tételének megfigyelése a gyakorlatban 
(hasonló háromszögek).  
- Hasonló szakaszok hosszának számítása aránypárral.  

Transzformációs szemlélet, térbeli 
tájékozódási képesség fejlesztése 
(térképhasználat). A tanultak 
alkalmazása a mindennapi gyakorlatban. 
Kommunikációs képesség, szaknyelv 
használata. Deduktív következtetési 
forma gyakorlása. Helyes tanulási 
szokások fejlesztése (pontosság,  
vázlatrajz, megoldási terv készítése, 
szerkesztés, számítás, a lépések 
igazolása stb.). A természeti és épített 
környezet megismerése iránti igény 
felkeltése. 

Hasonló, hasonlóság, 
középpontos hasonlóság. 
Hasonlóság aránya. Hasonló 
síkidomok kerültének, 
területének aránya, aránypár. 
Párhuzamos szelők tétele. 

Kapcsolódási pontok: 3.10 Természetismeret, 5.2 Történelem-
társadalomismeret. 

Tanári szemléltető eszköz:  
- 2.23a Hasonló tárképek, Stoa Attalos 
(jpg). 
- 2.23b Hasonlóság (animáció). 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok:  
- 2.23c Táblázatok 
hasonlósági számításokhoz. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

24. 2.24   A tér, 
amelyben élünk 

Az előzetes tudás és tapasztalatok előhívása. A tér, térelemek, 
testek, fogalmak szemléleti megalapozása. Konvex és konkáv 
testek, illetve a szabályos a különböző testek sokoldalú vizsgálata 
(önálló vagy kooperatív munkában). Fogalomalkotás induktív, 
majd deduktív úton. A „tétel” és a „bizonyítás” fogalma.  
A lecke csomópontjai: 
- A tér szemléletes megvilágítása (Hubble-űrtávcső), számolás 
normálalakkal.  
- Térelemek áttekintése, jellemzése a Janus Pannonius-vers 
értelmezésének segítségével. 
- Testek különböző szempontok szerinti rendszerezése a meglévő 
ismeretek bővítése (konvex, konkáv testek). 
- Szabályos testek vizsgálata adott szempontok alapján. 
- Az Euler-tétel és a duális test induktív igazolása a megfigyelések 
alapján. 

A képi gondolkodás és a térszemlélet 
fejlesztése. Mennyiségi szemlélet, 
mértékváltási készség fejlesztése. 
Szövegértő és -értelmező képesség 
fejlesztése. A bizonyítási igény felkeltése. 
Induktív bizonyítási módszer 
alkalmazása. 
A térbeli és időbeli tájékozódási 
képesség fejlesztése. A 
természetismereti kompetencia 
fejlesztése. 

Tér, térelemek, testek, 
szabályos testek (Euler-tétel, 
duális testek), felszín, 
térfogat. 

Kapcsolódási pontok: 3.15, 3.16 Természetismeret. Interaktív tanulói feladatok:  
- 2.24a Testek csoportosítása. 
 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok:  
- 2.24b Táblázat szabályos 
testek vizsgálatához. 

25. 2.25   Vetületi 
ábrázolás, nézetek  

A tárgyak különböző ábrázolási módjainak áttekintése, 
gyakorlása, a szakmák igényeit támogatva. 
A lecke csomópontjai: 
- A testháló ábrázolása. Felszín- és térfogatszámítás különböző 
testek esetében a képletgyűjtemény segítségével (számológép-
használat, mértékegységváltás gyakorlása). 
- Kockaépítmények alaprajza. 
- Vetületi ábrázolás, elöl-, oldal- és felülnézet.  
- Térbeli ábrázolás, axonometrikus ábrázolás. (Térfogat- és 
felszínszámítás, arányos kicsinyítés.) 

A képi gondolkodás és a térszemlélet 
fejlesztése. A vizuális kommunikációs 
képesség fejlesztése. Képletek 
kiválasztása és alkalmazása. 
Problémafelismerés és  
-megoldás gyakorlása. 

Test, testháló (felszín), 
alaprajz, vetületi ábrázolás 
(nézetek), axonometrikus 
ábrázolás. Térfogat. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Kapcsolódási pontok: 3.15, 3.16 Természetismeret. Interaktív tanulói feladatok:  
- 2.25a Testek nézeti képei. 
Tanári szemléltető eszköz:  
- 2.25b Vetületi és axonometrikus 
ábrázolás (animáció). 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok:  
- 2.25c Testek ábrája. 
 
 

26. 2.26   Geometria a 
mindennapokban  

A tanult geometriai ismeretek kreatív alkalmazása egy adott 
mindennapi probléma (fürdőszoba-felújítás) megoldásában. 
- Tervezés (terv és költségvetés készítése), kalkulálás, becslés. 
- Területszámítás, százalékszámítás alkalmazása (ÁFA), 
arányossági számítás (keveréses feladat). 
A témakör további rendszerezése, összefoglalása, gyakorlati 
alkalmazása projektfeladatban. 

Tanult ismeretek eszközszerű használata 
a gyakorlatban. Problémafelismerés és -
megoldás gyakorlása. Vállalkozói 
kompetencia fejlesztése. Az önálló 
ismeretszerzés, illetve az önálló 
gondolkodás igényének alakítása.  

Terület, arány, költségvetés, 
terv, bruttó összeg, ÁFA. 

Kapcsolódási pontok: 3.30 Természetismeret. Nyomtatható tanulói feladatlapok:  
- 2.26 Felújítástervező táblázat. 

Kombinatorika - valószínűség - statisztika                                          Javasolt óraszám: 3 óra 
Kombinatorikus, valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  
- Kombinatorikai ismeretek bővítése: sorbarendezés, kiválasztás, kiválasztás és sorbarendezés gyakorlati példákban. 
- Valószínűség: mi a véletlen, a valószínűség fogalma, elemi és összetett események valószínűsége.  
- Az adatok gyűjtése, feldolgozása, elemzése, értelmezése.  

Kapcsolódó taneszköz 
- Interaktív tanulói feladatok 
- Tanári szemléltető eszközök 
- Nyomtatható tanulói feladatlapok 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

27. 2.27   Libasor  A kombinatorikai ismeretek bővítése gyakorlati problémákban 
kidolgozott mintapéldák segítségével.  
A lecke csomópontjai: 
- Kiválasztás és sorbarendezés (permutáció, ismétlés nélküli és 
ismétléses variáció). 
- Kiválasztás (ismétlés nélküli kombináció). 

Deduktív és analógiás, kombinatorikus 
gondolkodás fejlesztése. 

Sorbarendezés (permutáció), 
kiválasztás (kombináció), 
kiválasztás és sorbarendezés 
(variáció). 

Kapcsolódási pontok: 1.28, 1.29 OKÉ, 3.12 Természetismeret. Interaktív tanulói feladatok:  
- 2.27a Kérdések, feladatok (2.). 

28. 2.28   Vak szerencse, 
vagy mégsem? 

A valószínűség fogalmának értelmezése gyakorlati 
problémákban.  
A lecke csomópontjai: 
- Biztos, lehetséges, lehetetlen események értelmezése. 
- Elemi és összetett események bekövetkezésének értelmezése 
mintapéldán keresztül. 
- Elemi események valószínűségének felírása.  
- Független események valószínűsége (szorzási szabály). 
Műveletek törtekkel. 

Számolási készség fejlesztése (műveletek 
törtalakú számokkal). Valószínűségi 
következtetés, analógiás gondolkodás 
fejlesztése. 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés. 

Biztos, lehetséges, lehetetlen, 
elemi esemény, kedvező 
esemény elemei, események 
valószínűsége, összetett 
események valószínűsége. 

Kapcsolódási pontok: 3.30 Természetismeret. Tanári szemléltető eszköz:  
- 2.28a Valószínűségi kísérletek 
(animáció). 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok:  
- 2.28b Biztos, lehetséges, 
lehetetlen táblázat. 

29. 2.29   TOP lista  Statisztikai fogalmak értelmezése, adatok rendezése (Excel-
tábla). 
- Statisztikai adatok számtani közepének, terjedelmének, 
mediánjának és móduszának meghatározása az olimpiai férfi 
vízilabdaversenyek eredményei alapján. 

Statisztikai szemlélet, induktív 
(rendszerező, elemző) gondolkodás 
fejlesztése. Számolási készség 
fejlesztése. Nemzeti öntudat, hazafias 
nevelés. 

Statisztikai sokaság, 
statisztikai adatok, adat 
gyakorisága, adatok számtani 
közepe. Adathalmaz 
mediánja, módusza és 
terjedelme. 
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Témák 
órákra 
bontva 

Tankönyvi lecke  Célok, feladatok, ismeretanyag Fejlesztési terület Kulcsfogalmak 

Kapcsolódási pontok: 1.8 OKÉ. Tanári szemléltető eszköz:  
- 2.29a Statisztikai alapfogalmak 
(animáció). 
 
 

Nyomtatható tanulói 
feladatlapok: 
2.29b Olimpiai éremtáblázat. 
2.29c Férfi vízilabda olimpiai 
éremtáblázat. 

30.  Összefoglalás, 
rendszerezés 

Az összefoglaló feladatsor alkalmat ad az egész éves tananyag, a 
kerettantervi követelmények elsajátításának ellenőrzésére.  
Az összefoglaláshoz felhasználhatjuk a nyomtatható tanulói 
feladatlapokat, valamint a fontos fogalmakat tartalmazó 
Kislexikont is. 

Önálló, aktív munka, kreativitás, 
kommunikáció, kooperáció. 
Önellenőrzés rutinszerű alkalmazása.   
Tájékozódás térben, időben, 
folyamatokban.   
Ismerethordozók kezelése, tudatos 
használata.  

  

31-32. Projektfeladatok Projektek 
Az egyes témakörökben elsajátított ismertek gyakorlati 
alkalmazására kínált projektek tetszés szerint beépíthetők a 
tananyagba. Az év közben kiadott projektek bemutatására, 
ellenőrzésére, értékelésére egy órát beiktathatunk az első, és 
egyet a második félévben. 

Problémamegoldó gondolkodás, matematikai ismeretek eszközszerű 
használata. Kommunikációs és együttműködési képesség. 
Továbbtanulási és munkavállalási kompetenciák. 

Nyomtatható tanulói feladatlapok: 
- Projekttervező sablonok 

 


