
MATEMATIKA 5-8. évfolyam 

 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő 

– nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása so-

rán a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből 

indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus modellek. A ta-

nuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, 

a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megol-

dást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a matematika kisebb egységeinek belső 

struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, hétköz-

napi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a tanulót 

ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből 

vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek 

megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik 

problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan kiala-

kulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a 

tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a kü-

lönböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus mo-

delljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű mű-

veleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 

tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatóságá-

nak, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól alkal-

mazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 

véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. 

Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 

adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú hala-

dást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. 

Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a matematika megér-

tése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos alkal-

mazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matema-

tikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 



Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek al-

kalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-

don fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 

átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns infor-

mációk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több 

szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyze-

tekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, 

fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus 

gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi 

tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony ön-

álló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy vi-

lágosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan 

alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg 

megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie 

egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanulási folya-

matában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott 

tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a probléma-

megoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak 

fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok 

alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kiala-

kításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondol-

kodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló 

előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fo-

galmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több 

különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek 

több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, 

és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló megtanul induktív 

úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítá-

sára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a 

pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erő-

södik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A ta-

nuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, 

az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények 

mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erőssé-

gekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 



A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit mások-

kal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. 

Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások ál-

láspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A ma-

tematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gon-

dolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez 

és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matemati-

kai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fo-

galmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. En-

nek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát 

és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé 

válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, 

és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti 

a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, mérlegelő 

gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés kész-

sége). 

 

5–6. évfolyam: 

 

Az 5–6. évfolyam tanulás módszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 

tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását je-

lentő tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az eszközök 

használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány területen az 

általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját szavakkal történő 

megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezé-

sek használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és az érvelés igénye. 

Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; 

Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; 

Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Kö-

zönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alap-

műveletek tizedes törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; A 

függvény fogalmának előkészítése; Sorozatok; Mérés és mértékegységek; Síkbeli alakzatok; 

Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A 

témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, ha-

nem megjelenik más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. 

Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása során al-

kalmazható modellek köre is. 



A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és on-

line felületek is támogatják. 

7–8. évfolyam: 

A 7–8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció képességének 

fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata. Elvár-

ható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges problémák 

matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának igénye és a ta-

nult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. Fejlődik a vitat-

kozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral. 

A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: 

Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti isme-

retek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok előkészí-

tése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli alakzatok; Transz-

formációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az egyes 

területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a szakmai 

eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása 

tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva 

történik. 

Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés 

lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási sza-

kasz során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. 

A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet bemu-

tatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is támogat-

ják. 

. 

Az 5-8. évfolyamokon az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiter-

jeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsajá-

títása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól működő 

gondolkodásmód, egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb pozitív 

emberi tulajdonság formálását is. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, koncentrá-

ció, lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási módsze-

reit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez szük-

séges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, 

elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító 

sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos feladatunk. 

Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a megis-



mert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a problé-

mák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és megtanult 

fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják építeni. 

Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét felismerjék, majd 

annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fokozatosan fej-

leszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazását. 

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának néhány stra-

tégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését matematikai alak-

ban, az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, ismerik az egyszerű 

síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. Készség szinten szá-

molnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való műveletek végzésében. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül 

számonkérésre, ismétlésre 16 óra van tervezve. 

 

Iskolánkban az 5–8. évfolyamokon az emelt nyelvi és a természettudományos irányultságú osz-

tályok eltérő óraszámban tanulják a matematikát. Az emelt nyelvi osztályokban a feketével, a 

természettudományos osztályokban a pirossal (zárójelben) jelölt számok az irányadóak. Mind 

az emelt nyelvi mind a természettudományos irányultságú osztályok helyi tanterve az általános 

kerettantervre épül.  

 

Évfolyam: 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám: 4 (5) 4 (5) 3 (5) 3 (5) 

 

 

 

 

5. osztály 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, mate-

matikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 (12) óra 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó ele-

mek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, 

hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, in-

teraktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  



Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 (6) óra 

Ismeretek, tanulási eredmé-

nyek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, rendszere-

zése adott szempont(ok) szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, 

a célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés adott tulaj-

donság alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Két véges halmaz egyesítése. 

A helyes halmazszemlélet kiala-

kítása. 

A megfigyelőképesség fejlesz-

tése: 

tárgyak tulajdonságainak kieme-

lése, összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba 

sorolás, tulajdonságok szerint, az 

érzékszervek tudatos működteté-

sével. 

A közös tulajdonságok felisme-

rése, tagadása. 

Informatika: könyvtár-

szerkezet a számítógé-

pen. 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika 5 (6) óra 

Változatos tartalmú szövegek ér-

telmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges ki-

fejezések értelmezése, használata 

(pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; 

több; kevesebb; nem; és; vagy; 

minden; van olyan, legalább, leg-

feljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek haszná-

latával.  

A lényegkiemelés, a szabálykö-

vető magatartás fejlesztése.  

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

Példák a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen bemutatására. 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. 

A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a lényegkiemelés képes-

ségének fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, ered-

mények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőr-

zés igényének a kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is ér-

telmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írás-

ban. 

Definíció megértése és alkalma-

zása. 

Kommunikációs készség, lé-

nyegkiemelés fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: lényegkiemelés 

fejlesztése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, 

nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, 

legfeljebb, számegyenes  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

72 (92) óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a minden-

napi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szom-

szédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és benn-

foglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fo-

galma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhető-

sége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, 

osztás egyjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A mű-

veleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mér-

tékegységek helyes használata és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesz-

tése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 12 (14) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Természetes számok milliós 

számkörben, egészek, törtek, 

tizedes törtek. 

Alaki érték, helyi érték. 

Számfogalom mélyítése, a 

számkör bővítése.  

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása szá-

mok kirakásával. 

Természetismeret: Ma-

gyarország lakosainak 

száma. 



Számlálás, számolás. Hallott szá-

mok leírása, látott számok kiol-

vasása.  

Számok ábrázolása számegyene-

sen. 

Egyszerű oszthatósági szabályok 

(2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 

100-zal). 

Két szám közös osztói, közös 

többszörösei. 

Az osztó, többszörös fogalmá-

nak elmélyítése. 

Két szám közös osztóinak kivá-

lasztása az összes osztóból. A 

legkisebb pozitív közös több-

szörös megkeresése. 

Számolási készség fejlesztése 

szóban (fejben). 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Testnevelés:  

csapatok összeállítása. 

Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhasználása 

a törtek egyszerűsítése, bővítése 

során. 

Számolási készség fejlesztése. 

 

2.   Alapműveletek természetes számokkal  10 (12) óra 

Összeadás, kivonás szóban, (fej-

ben) és írásban, szemléltetés 

számegyenesen. 

Alapműveletek természetes szá-

mokkal. 

 

Számolási készség fejlesztése. Természetismeret: össze-

hasonlítás, számolás 

földrajzi adatokkal 

3.  Egész számok. Alapműveletek egész számokkal 12 (14) óra 

Negatív szám értelmezése: 

– adósság, 

– fagypont alatti hőmérsék-

let, 

– számolások az időszalagon,  

– földrajzi adatok (magassá-

gok, mélységek). 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok értel-

mezése matematikai szemlélet-

tel. 

Természetismeret; hon- 

és népismeret:  

Földrajzi adatok vizsgá-

lata.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

időtartam számolása idő-

számítás előtti és időszá-

mítás utáni történelmi 

eseményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fej-

ben) és írásban, szemléltetés 

számegyenesen. 

Alapműveletek negatív számok-

kal. 

Ellentett, abszolút érték. 

Számolási készség fejlesztése. Természetismeret: össze-

hasonlítás, számolás 

földrajzi adatokkal: ten-

gerszint alatti mélység, 

tengerszint feletti magas-

ság szűkebb és tágabb 

környezetünkben (a Föl-

dön). 

4.  Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 9 (12) óra 

Közönséges tört fogalma.  A közönséges tört szemlélte-

tése, kétféle értelmezése, felis-

merése szöveges környezetben. 

Ének-zene:  



a törtszámok és a hangje-

gyek értékének kapcso-

lata. 

Tizedes tört fogalma. 

A tizedes törtek értelmezése. Ti-

zedes törtek jelentése, kiolvasása, 

leírása. 

Helyiérték-táblázat használata. 

Mennyiségek kifejezése tizedes 

törtekkel: dm, cl, mm. 

 

Egész számok, törtek helye a 

számegyenesen, nagyságrendi 

összehasonlítások. 

Matematikai jelek értelmezése 

(<, >, = stb.), használata. 

 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 9 (12) óra 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 7 (9) óra 

Összeadás, kivonás az egészek és 

a törtek körében. 

Szorzás, osztás az egészek és a 

törtek körében (tört szorzása, 

osztása egész számmal, 0 szerepe 

a szorzásban, osztásban). 

 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó el-

lenőrzés igényének és képesség-

ének fejlesztése. Önellenőrzés, 

önismeret fejlesztése. 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. 

A műveletfogalom mélyítése. A 

számolási készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon keresz-

tül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados változásai. 

Fegyelmezettség, következetes-

ség, szabálykövető magatartás 

fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 

műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek előze-

tes becslése, ellenőrzése, kerekí-

tése. 

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény 

fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos tize-

des törtek. 

A mennyiségi jellemzők kifeje-

zése számokkal: természetes 

szám, racionális szám, pontos 

szám és közelítő szám. 

 

Szabványmértékegységek és 

átváltásuk: hosszúság, terület, 

térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti 

érdekességek: a hatvanas 

számrendszer kapcsolata idő 

mérésével. 

Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzésé-

nek fejlesztése (pl. napirend, vá-

sárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám kap-

csolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesz-

tése. Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

műszaki rajz készítésénél 

a mértékegységek hasz-

nálata, főzésnél a tömeg, 

az űrtartalom és az idő 

mérése. 

 

Hon- és népismeret; ter-

mészetismeret: 



ősi magyar mértékegysé-

gek. 

7. Arányosság  6 (9) óra 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben felmerülő, 

egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

A következtetési képesség fej-

lesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása mi-

lyen változást eredményez a 

hozzá tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a való-

ságos viszonyok becslése tele-

pülések térképe alapján.  

Hon- és népismeret; ter-

mészetismeret: 

Magyarország térképéről 

méretarányos távolságok 

meghatározása. 

A saját település, szű-

kebb lakókörnyezet tér-

képének használata. 

 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy nagyí-

tott rajza. 

8. Egyszerű szöveges feladatok 7 (10) óra 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése. Egy-

szerű matematikai problémát 

tartalmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek feldolgo-

zása. 

Algoritmikus gondolkodás fej-

lesztése, gondolatmenet tago-

lása. 

Emlékezés elmondott, elolva-

sott történetekre, emlékezést se-

gítő ábrák, vázlatok, rajzok ké-

szítése, visszaolvasása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

olvasási és megértési 

stratégiák kialakítása 

(szövegben megfogalma-

zott helyzet, történés 

megfigyelése, értelme-

zése, lényeges és lényeg-

telen információk szétvá-

lasztása).  

 

Vizuális kultúra:  
elképzelt történetek vizuá-

lis megjelenítése külön-

böző eszközökkel. 

Egyszerű elsőfokú egyismeretle-

nes egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása következtetéssel, le-

bontogatással. A megoldások áb-

rázolása számegyenesen, ellenőr-

zés behelyettesítéssel. 

 

Önálló problémamegoldó ké-

pesség kialakítása és fejlesztése.  

Állítások megítélése igazságér-

tékük szerint. Az egyenlő, nem 

egyenlő fogalmának elmélyí-

tése. 

Ellenőrzési igény fejlesztése. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat 

a hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való osztha-

tóság szabályait; 



− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk 

szerint csoportosítja. 

− gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

− ismeri az egész számokat. 

− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

− gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írás-

ban oszt. A hányadost megbecsüli. 

− megoldását ellenőrzi. 

− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmérték-

egységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

− idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, 

az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös 

osztó, közös többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes 

arányosság.  

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolútérték.  

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, tizedestört, véges és 

végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet egyenlőtlenség. 

Mértékegységek. 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

9 (11) óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pót-

lása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos hasz-

nálata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabály-

felismerés képességének fejlesztése. 

1. A függvények fogalmának előkészítése 5 (6) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati szi-

tuációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak le-

olvasása, illetve koordináták se-

gítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-rend-

szerben. 

Sakklépések megadása, torpedó 

játék betű-szám koordinátákkal. 

Osztálytermi ülésrend megadása 

koordinátarendszerrel. 

Tájékozódási képesség fejlesz-

tése. 

Természetismeret: tá-

jékozódás a térképen, 

fokhálózat. 

Táblázat hiányzó elemeinek pót-

lása ismert vagy felismert szabály 

alapján, ábrázolásuk grafikonon. 

Összefüggések felismerése. 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak jegyzése: 

tapasztalati függvények, soroza-

tok alkotása.  

A helyes függvényszemlélet meg-

alapozása. 

 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk derék-

szögű koordináta-rendszerben. 

Megfigyelőképesség, összefüggé-

sek felismerésének képessége, 

rendszerező-képesség fejlesztése. 

Természetismeret: idő-

járás grafikonok. 

 

Az egyenes arányosság grafi-

konja. 

Eligazodás a mindennapi élet egy-

szerű grafikonjaiban. 

 

2.  Sorozatok 4 (5) óra 

Sorozat megadása a képzés szabá-

lyával, illetve néhány elemével. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelisme-

rés képességének fejlesztése.  

Testnevelés és sport; 

ének-zene; dráma és 

tánc:  

ismétlődő ritmus, 

tánclépés, mozgás lét-

rehozása, helymegha-

tározás a sportpályán. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

− sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

− néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

35 (43) óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felisme-

rése, jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, terület-

lefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgá-

lata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesz-

tésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, szer-

kesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

1. Mérések és mértékegységek 8 (10) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, 

számolással. 

A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése. 

 

Téglalap, négyzet kerülete, terü-

lete. 

Adott alakzatok kerületének, terü-

letének meghatározása méréssel, 

számolással. 

Számolási készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

Udvarok, telkek kerü-

lete. Az iskola és az 

otthon helyiségeinek 

alapterülete. 

2. Síkbeli alakzatok 9 (10)óra 

3. Transzformációk, szerkesztések 10 (13) óra 

A tér elemei: pont, vonal, egye-

nes, félegyenes, szakasz, sík, 

szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és je-

lölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek (három-

szögek, négyszögek) szemléletes 

fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: pár-

huzamos és merőleges 

egyenesek megfigye-

lése környezetünkben. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok kere-

sése. 

Két pont, pont és egyenes távol-

sága. 

Két egyenes távolsága. 

Körző, vonalzók helyes haszná-

lata, két vonalzóval párhuzamo-

sok, merőlegesek rajzolása.  

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, legfeljebb, 

nem nagyobb, nem kisebb) 

Vizuális kultúra: tér-

beli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 



Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

 

 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és 

a gyakorlati életben.  

Díszítőminták szerkesztése körző-

vel. 

Természetismeret: 

földgömb. 

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: labdák, 

karikák stb. 

 

Vizuális kultúra: építé-

szetben alkalmazott 

térlefedő lehetőségek 

(kupolák, víztornyok 

stb.). 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Két ponttól egyenlő távolságra 

levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése.  

Pontosság igényének fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. Szögfaj-

ták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Szögmásolás, szögfelezés. 

Matematikatörténet: görög betűk 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer kapcso-

lata a szög mérésével. 

Szögmérő használata. Fogalomal-

kotás képességének kialakítása, 

fejlesztése. 

Törekvés a pontos munkavég-

zésre. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

görög „abc” betűinek 

használata. 

Adott egyenesre merőleges szer-

kesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos 

szerkesztése. 

Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak mé-

lyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális kul-

túra:  

párhuzamos és merőle-

ges egyenesek megfi-

gyelése környezetünk-

ben (sínpár, épületek, 

bútorok, képkeretek 

stb. élei). 

Háromszögek csoportosítása ol-

dalak és szögek szerint. 

 

Tulajdonságok megfigyelése, ösz-

szehasonlítása. Csoportosítás. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Vizuális kultúra: speci-

ális háromszögek a 

művészetben. 

Négyszögek, speciális négyszö-

gek (trapéz, paralelogramma, del-

toid, rombusz) megismerése. 

Az alakzatok előállítása hajtoga-

tással, nyírással, rajzzal. 

Alakzatok tulajdonságainak ki-

emelése, összehasonlítás, azono-

sítás, megkülönböztetés, osztá-

lyokba sorolás különféle tulajdon-

ságok szerint. 

 

Háromszög, négyszög, sokszög 

belső és külső szögeinek összege. 

A háromszög belső és külső szö-

geinek összegére vonatkozó isme-

retek megszerzése tapasztalati 

 



úton.  

Az összefüggések megfigyelte-

tése hajtogatással, méréssel, tép-

kedéssel. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek szerkesz-

tése, egyszerűbb esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 

Pontos munkavégzésre törekvés. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

megfelelő eszközök se-

gítségével figyelmes, 

pontos munkavégzés. 

4. Térgeometria 8 (10) óra 

Kocka, téglatest tulajdonságai, 

hálója. 

Téglatest (kocka) felszínének és 

térfogatának kiszámítása. 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező képesség, halmaz-

szemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott tulaj-

donságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest ké-

szítése, tulajdonságai-

nak vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egy-

szerű tárgyak, geomet-

riai alakzatok terve-

zése, makettek készí-

tése. 

Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, fel-

szín és térfogat számítása során. 

Számolási készség fejlesztése. 

Feladatok a mindennapi életből: 

lakás festése, járólapozása, tejes 

doboz térfogata, teásdoboz cso-

magolása stb. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmérték-

egységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

− ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhu-

zamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

− testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

− ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb  következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 

szögfajták. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Konvexitás. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat. Egyenlő szárú háromszög, 

egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, rombusz.  
 

 



Tematikai egység/ Fejlesz-

tési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

10 (12) 

óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehe-

tetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elem-

zőképesség fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 5 (6) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, táb-

lázatok olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figye-

lem gyakorlása. 

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző ki-

adványokban található grafi-

konok, táblázatok felhasználá-

sával. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

menetrend adatainak 

értelmezése; kalória-

táblázat vizsgálata. 

 

Informatika: adatke-

zelés, adatfeldolgo-

zás, információ-meg-

jelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének megér-

tése. Számolási készség fejlő-

dése. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok (csa-

padék, hőingadozás, 

napi, havi, évi közép-

hőmérséklet). 

2. Valószínűség számítás 5 (6) óra 

Valószínűségi játékok és kísérletek 

dobókockák, pénzérmék segítségével 

(biztos, lehetetlen esemény). 

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti ala-

pon történő kialakítása. 

A figyelem tartósságának fej-

lesztése. 

Kommunikáció és együttmű-

ködési készség fejlesztése a 

páros, illetve csoportmunkák-

ban. 

Valószínűségi kísérletek vég-

rehajtása. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, ren-

dezi valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

− Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” 

kijelentések megfogalmazásánál. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

 5. osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, fel-

ismerése. 



− Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázo-

lása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalma-

zása. 

− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása szám-

egyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték felírása.  

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok meg-

oldása következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata. 

− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámí-

tása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. 

Zárójelek alkalmazása.  

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti ösz-

szefüggések felírása szimbólumokkal). 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése. 

− Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös több-

szörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) is-

merete, alkalmazása. 

− A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmérték-

egységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakor-

lati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, 

kerület, felszín és térfogat számítása során. 

− Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont ko-

ordinátáinak a leolvasása. 

− Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

− Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felisme-

rése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

− Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának isme-

rete. 

− A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

− Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes 

távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőle-

ges és párhuzamos egyenesek. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete  

− Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása. 

− A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, ren-

dezése, ábrázolása. 



 

 

6. OSZTÁLY 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, mate-

matikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 (12) 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó ele-

mek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, 

hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, in-

teraktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 (6) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, rendszere-

zése adott szempont(ok) szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, 

a célirányos figyelem kialakítása, 

fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés adott tulaj-

donság alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Két véges halmaz egyesítése. 

A helyes halmazszemlélet kiala-

kítása. 

A megfigyelőképesség fejlesz-

tése: 

tárgyak tulajdonságainak kieme-

lése, összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba 

sorolás, tulajdonságok szerint, az 

érzékszervek tudatos működteté-

sével. 

A közös tulajdonságok felisme-

rése, tagadása. 

Informatika: könyvtár-

szerkezet a számítógé-

pen. 

 

Matematikai logika, kombinatorika 5 (6) óra 

Változatos tartalmú szövegek ér-

telmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges ki-

fejezések értelmezése, használata 

(pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; 

több; kevesebb; nem; és; vagy; 

minden; van olyan, legalább, leg-

feljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek haszná-

latával.  

A lényegkiemelés, a szabálykö-

vető magatartás fejlesztése.  

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

Példák a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen bemutatására. 

A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  



A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. 

a lényegkiemelés képes-

ségének fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, ered-

mények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőr-

zés igényének a kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is ér-

telmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írás-

ban. 

Definíció megértése és alkalma-

zása. 

Kommunikációs készség, lé-

nyegkiemelés fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: lényegkiemelés 

fejlesztése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfel-

jebb. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 

72 (89) óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a minden-

napi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. 

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szom-

szédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és benn-

foglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fo-

galma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhető-

sége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, 

osztás egyjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A mű-

veleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mér-

tékegységek helyes használata és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 



megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesz-

tése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 8 (12) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Természetes számok milliós 

számkörben, egészek, törtek, 

tizedes törtek. 

Alaki érték, helyi érték. 

Számlálás, számolás. Hallott szá-

mok leírása, látott számok kiol-

vasása.  

Számok ábrázolása számegyene-

sen. 

Számfogalom mélyítése, a 

számkör bővítése.  

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása szá-

mok kirakásával. 

Természetismeret: Ma-

gyarország lakosainak 

száma. 

Egyszerű oszthatósági szabályok 

(2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 

100-zal). 

Két szám közös osztói, közös 

többszörösei. 

Az osztó, többszörös fogalmá-

nak elmélyítése. 

Két szám közös osztóinak kivá-

lasztása az összes osztóból. A 

legkisebb pozitív közös több-

szörös megkeresése. 

Számolási készség fejlesztése 

szóban (fejben). 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Testnevelés:  

csapatok összeállítása. 

Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhasználása 

a törtek egyszerűsítése, bővítése 

során. 

Számolási készség fejlesztése. 

 

2.   Alapműveletek természetes számokkal 6 (7) óra 

3.    Egész számok, alapműveletek egész számokkal 6 (7) óra 

Negatív szám értelmezése: 

– adósság, 

– fagypont alatti hőmérsék-

let, 

– számolások az időszalagon,  

– földrajzi adatok (magassá-

gok, mélységek). 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok értel-

mezése matematikai szemlélet-

tel. 

Természetismeret; hon- 

és népismeret:  

földrajzi adatok vizsgá-

lata.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

időtartam számolása idő-

számítás előtti és időszá-

mítás utáni történelmi 

eseményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fej-

ben) és írásban, szemléltetés 

számegyenesen. 

Alapműveletek negatív számok-

kal. 

Ellentett, abszolút érték. 

Számolási készség fejlesztése. Természetismeret: össze-

hasonlítás, számolás 

földrajzi adatokkal: ten-

gerszint alatti mélység, 

tengerszint feletti magas-

ság szűkebb és tágabb 

környezetünkben (a Föl-

dön). 

 4.   Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 9 (10) óra 

Közönséges tört fogalma.  A közönséges tört szemlélte- Ének-zene:  



tése, kétféle értelmezése, felis-

merése szöveges környezetben. 

a törtszámok és a hangje-

gyek értékének kapcso-

lata. 

Tizedes tört fogalma. 

A tizedes törtek értelmezése. Ti-

zedes törtek jelentése, kiolvasása, 

leírása. 

Helyiérték-táblázat használata. 

Mennyiségek kifejezése tizedes 

törtekkel: dm, cl, mm. 

 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos tize-

des törtek. 

A mennyiségi jellemzők kifeje-

zése számokkal: természetes 

szám, racionális szám, pontos 

szám és közelítő szám. 

 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 9 (10) óra  

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 7 (9) óra 

Egész számok, törtek helye a 

számegyenesen, nagyságrendi 

összehasonlítások. 

Matematikai jelek értelmezése 

(<, >, = stb.), használata. 

 

Összeadás, kivonás az egészek és 

a törtek körében. 

Szorzás, osztás az egészek és a 

törtek körében (0 szerepe a szor-

zásban, osztásban). 

A számok reciprokának fogalma. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó el-

lenőrzés igényének és képesség-

ének fejlesztése. Önellenőrzés, 

önismeret fejlesztése. 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. 

A műveletfogalom mélyítése. A 

számolási készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon keresz-

tül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados változásai. 

Fegyelmezettség, következetes-

ség, szabálykövető magatartás 

fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 

műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek előze-

tes becslése, ellenőrzése, kerekí-

tése. 

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény 

fejlesztése. 

 

Szabványmértékegységek és 

átváltásuk: hosszúság, terület, 

térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti 

érdekességek: a hatvanas 

számrendszer kapcsolata idő 

mérésével. 

Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzésé-

nek fejlesztése (pl. napirend, vá-

sárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám kap-

csolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesz-

tése. Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

műszaki rajz készítésénél 

a mértékegységek hasz-

nálata, főzésnél a tömeg, 

az űrtartalom és az idő 

mérése. 

 

Hon- és népismeret; ter-

mészetismeret: 

ősi magyar mértékegysé-

gek. 

7. Arányosság, százalékszámítás 14 (18) óra 

Arányos következtetések.  A következtetési képesség fej-

lesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Hon- és népismeret; ter-

mészetismeret: 



A mindennapi életben felmerülő, 

egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása mi-

lyen változást eredményez a 

hozzá tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a való-

ságos viszonyok becslése tele-

pülések térképe alapján.  

Magyarország térképéről 

méretarányos távolságok 

meghatározása. 

A saját település, szű-

kebb lakókörnyezet tér-

képének használata. 

 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy nagyí-

tott rajza. 

A százalék fogalmának megis-

merése gyakorlati példákon ke-

resztül. 

Az alap, a százalékérték és a szá-

zalékláb értelmezése, megkülön-

böztetése. 

Egyszerű százalékszámítási fel-

adatok arányos következtetéssel. 

Az eredmény összevetése a fel-

tételekkel, a becsült eredmény-

nyel, a valósággal. 

Természetismeret:  

százalékos feliratokat 

tartalmazó termékek jele-

inek felismerése, értel-

mezése, az információ 

jelentősége.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; pénzügyi, gazdasági 

kultúra: árfolyam, inflá-

ció, hitel, betét, kamat. 

8. Egyszerű szöveges feladatok 13 (16) óra 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése. Egy-

szerű matematikai problémát 

tartalmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek feldolgo-

zása. 

Algoritmikus gondolkodás fej-

lesztése, gondolatmenet tago-

lása. 

Emlékezés elmondott, elolva-

sott történetekre, emlékezést se-

gítő ábrák, vázlatok, rajzok ké-

szítése, visszaolvasása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

olvasási és megértési 

stratégiák kialakítása 

(szövegben megfogalma-

zott helyzet, történés 

megfigyelése, értelme-

zése, lényeges és lényeg-

telen információk szétvá-

lasztása).  

 

Vizuális kultúra:  
elképzelt történetek vizuá-

lis megjelenítése külön-

böző eszközökkel. 

Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, fel-

szín és térfogat számítása során. 

Számolási készség fejlesztése. 

Feladatok a mindennapi életből: 

lakás festése, járólapozása, tejes 

doboz térfogata, teásdoboz cso-

magolása stb. 

 

Egyszerű elsőfokú egyismeretle-

nes egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása következtetéssel, le-

bontogatással. A megoldások áb-

rázolása számegyenesen, ellenőr-

zés behelyettesítéssel. 

 

Önálló problémamegoldó ké-

pesség kialakítása és fejlesztése.  

Állítások megítélése igazságér-

tékük szerint. Az egyenlő, nem 

egyenlő fogalmának elmélyí-

tése. 

Ellenőrzési igény fejlesztése. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat 

a hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való osztha-

tóság szabályait; 

− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk 

szerint csoportosítja. 

− gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

− ismeri az egész számokat. 

− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

− gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írás-

ban oszt. A hányadost megbecsüli. 

− megoldását ellenőrzi. 

− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmérték-

egységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

− idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

− ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási 

feladatokat megold; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, 

az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös 

osztó, közös többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes 

arányosság. Százalék, százalékérték, alap, százalékláb. 

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  

Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört, 

véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet egyen-

lőtlenség. Mértékegységek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

9 (11) óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pót-

lása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos hasz-

nálata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabály-

felismerés képességének fejlesztése. 

1. A függvény fogalmának előkészítése 5 (6) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Helymeghatározás gyakorlati szi-

tuációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak 

leolvasása, illetve koordináták 

segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-rend-

szerben. 

Sakklépések megadása, torpedó 

játék betű-szám koordinátákkal. 

Osztálytermi ülésrend megadása 

koordinátarendszerrel. 

Tájékozódási képesség fejlesz-

tése. 

Természetismeret: tájé-

kozódás a térképen, fok-

hálózat. 

Táblázat hiányzó elemeinek pót-

lása ismert vagy felismert sza-

bály alapján, ábrázolásuk grafi-

konon. 

Összefüggések felismerése. 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak jegy-

zése: tapasztalati függvények, 

sorozatok alkotása.  

A helyes függvényszemlélet 

megalapozása. 

 

Egyszerű grafikonok értelme-

zése. 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk derék-

szögű koordináta-rendszerben. 

Megfigyelőképesség, összefüg-

gések felismerésének képessége, 

rendszerező-képesség fejlesz-

tése. 

Természetismeret: időjá-

rás grafikonok. 

Gyakorlati példák elsőfokú függ-

vényekre. 

Az egyenes arányosság grafi-

konja. 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. 

 

2. Sorozatok 4 (5) óra 

Sorozat megadása a képzés sza-

bályával, illetve néhány elemé-

vel. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott sza-

bály szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelisme-

rés képességének fejlesztése.  

Testnevelés és sport; 

ének-zene; dráma és 

tánc:  

ismétlődő ritmus, tánc-

lépés, mozgás létreho-

zása, helymeghatározás 

a sportpályán. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

− sorozatokat adott szabály alapján folytat; néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és 

megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

35 (43) óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felisme-

rése, jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 



A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, terület-

lefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgá-

lata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesz-

tésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, szer-

kesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

1. Mérések és mértékegységek 8 (8) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Téglalap, négyzet kerülete, terü-

lete. 

Adott alakzatok kerületének, terü-

letének meghatározása méréssel, 

számolással. 

Számolási készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

Udvarok, telkek kerü-

lete. Az iskola és az 

otthon helyiségeinek 

alapterülete. 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, 

számolással. 

A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése. 

 

2. Síkbeli alakzatok 9 (11) óra 

A tér elemei: pont, vonal, egye-

nes, félegyenes, szakasz, sík, 

szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és je-

lölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek (három-

szögek, négyszögek) szemléletes 

fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: pár-

huzamos és merőleges 

egyenesek megfigye-

lése környezetünkben. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok kere-

sése. 

Két pont, pont és egyenes távol-

sága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

 

Matematikatörténet: Bolyai Já-

nos, Bolyai Farkas 

Körző, vonalzók helyes haszná-

lata, két vonalzóval párhuzamo-

sok, merőlegesek rajzolása.  

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, legfeljebb, 

nem nagyobb, nem kisebb) 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Vizuális kultúra: tér-

beli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és 

a gyakorlati életben.  

Természetismeret: 

földgömb. 

 



Díszítőminták szerkesztése körző-

vel. 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: labdák, 

karikák stb. 

 

Vizuális kultúra: építé-

szetben alkalmazott 

térlefedő lehetőségek 

(kupolák, víztornyok 

stb.). 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Két ponttól egyenlő távolságra 

levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése.  

Pontosság igényének fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. Szögfaj-

ták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Szögmásolás, szögfelezés. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

30°, 60°, 90°, 120°. 

Matematikatörténet: görög betűk 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer kapcso-

lata a szög mérésével. 

Szögmérő használata. Fogalomal-

kotás képességének kialakítása, 

fejlesztése. 

Törekvés a pontos munkavég-

zésre. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

görög „abc” betűinek 

használata. 

Adott egyenesre merőleges szer-

kesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos 

szerkesztése. 

Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak mé-

lyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális kul-

túra:  

párhuzamos és merőle-

ges egyenesek megfi-

gyelése környezetünk-

ben (sínpár, épületek, 

bútorok, képkeretek 

stb. élei). 

Háromszögek csoportosítása ol-

dalak és szögek szerint. 

A háromszög magasságának fo-

galma. 

Tulajdonságok megfigyelése, ösz-

szehasonlítása. Csoportosítás. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Vizuális kultúra: speci-

ális háromszögek a 

művészetben. 

Négyszögek, speciális négyszö-

gek (trapéz, paralelogramma, del-

toid, rombusz) megismerése. 

Az alakzatok előállítása hajtoga-

tással, nyírással, rajzzal. 

Alakzatok tulajdonságainak ki-

emelése, összehasonlítás, azono-

sítás, megkülönböztetés, osztá-

lyokba sorolás különféle tulajdon-

ságok szerint. 

 

Háromszög, négyszög, sokszög 

belső és külső szögeinek összege. 

A háromszög belső és külső szö-

geinek összegére vonatkozó isme-

retek megszerzése tapasztalati 

úton.  

Az összefüggések megfigyelte-

tése hajtogatással, méréssel, tép-

kedéssel. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

 



Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek szerkesz-

tése, egyszerűbb esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 

Pontos munkavégzésre törekvés. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

megfelelő eszközök se-

gítségével figyelmes, 

pontos munkavégzés. 

3. Transzformációk, szerkesztések 10 (13) óra 

A tengelyes tükrözés. 

Egyszerű alakzatok tengelyes tü-

körképének megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés tulajdonsá-

gai. 

Szimmetrikus ábrák készítése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 

Tükrözés koordináta-rendszerben. 

Transzformációs szemlélet fej-

lesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

megfelelő eszközök se-

gítségével figyelmes, 

pontos munkavégzés. 

Tengelyesen szimmetrikus alak-

zatok. 

Tengelyesen szimmetrikus há-

romszögek, négyszögek (deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, téglalap, 

négyzet), sokszögek. 

A kör. 

A tengelyes szimmetria vizsgálata 

hajtogatással, tükörrel. 

A szimmetria felismerése a ter-

mészetben és a művészetben. 

Vizuális kultúra; ter-

mészetismeret: tenge-

lyesen szimmetrikus 

alakzatok megfigye-

lése, vizsgálata a műal-

kotásokban. 

Derékszögű háromszög és tenge-

lyesen szimmetrikus háromszö-

gek, négyszögek területe. 

Terület meghatározás átdarabo-

lással. 

Megfigyelőképesség fejlesztése.  

4. Térgeometria 8 (11) óra 

Kocka, téglatest tulajdonságai, 

hálója. 

Téglatest (kocka) felszínének és 

térfogatának kiszámítása. 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező képesség, halmaz-

szemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott tulaj-

donságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest ké-

szítése, tulajdonságai-

nak vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egy-

szerű tárgyak, geomet-

riai alakzatok terve-

zése, makettek készí-

tése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmérték-

egységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

− ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhu-

zamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

− testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

− ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb  következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

− megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

− geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfe-

lelő ábrát; 

− ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 



− a kocka, a téglatest, a hasáb és a  hálóját elkészíti, képlet alapján számolja felszínüket, tér-

fogatukat 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 

szögfajták. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Konvexitás. 

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság. 

Tengelyes tükrözés, szimmetria. 

Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, 

rombusz.  

 

 

Tematikai egység/ Fejlesz-

tési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

10 (15) 

óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehe-

tetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elem-

zőképesség fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 5 (7) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, táb-

lázatok olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figye-

lem gyakorlása. 

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző ki-

adványokban található grafi-

konok, táblázatok felhasználá-

sával. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

menetrend adatainak 

értelmezése; kalória-

táblázat vizsgálata. 

 

Informatika: adatke-

zelés, adatfeldolgo-

zás, információ-meg-

jelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének megér-

tése. Számolási készség fejlő-

dése. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok (csa-

padék, hőingadozás, 

napi, havi, évi közép-

hőmérséklet). 

2. Valószínűségszámítás 5 (8) óra 

Valószínűségi játékok és kísérletek 

dobókockák, pénzérmék segítségével 

(biztos, lehetetlen esemény). 

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti ala-

pon történő kialakítása. 

A figyelem tartósságának fej-

lesztése. 

Kommunikáció és együttmű-

ködési készség fejlesztése a 

 



páros, illetve csoportmunkák-

ban. 

Valószínűségi kísérletek vég-

rehajtása. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, ren-

dezi valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

− Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” 

kijelentések megfogalmazásánál. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, fel-

ismerése. 

− Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázo-

lása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalma-

zása. 

− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása szám-

egyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok meg-

oldása következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata. 

− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámí-

tása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. 

Zárójelek alkalmazása.  

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti ösz-

szefüggések felírása szimbólumokkal). 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 

megítélése. 

− A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

− Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös több-

szörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) is-

merete, alkalmazása. 

− A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmérték-

egységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakor-

lati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, 

kerület, felszín és térfogat számítása során. 

− Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont ko-

ordinátáinak a leolvasása. 

− Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 



− Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felisme-

rése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

− Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának isme-

rete. 

− A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

− Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes 

távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőle-

ges és párhuzamos egyenesek. 

− Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria 

felismerése. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkal-

mazása feladatok megoldásában. 

− Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

− A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

− A tanult testek térfogatszámítási módjának ismeretében mindennapja-

inkban található testek térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, ren-

dezése, ábrázolása. 

 

7. OSZTÁLY 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

15 (20) óra 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfo-

galmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és 

hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifeje-

zések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus gon-

dolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesz-

tése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 



1. Halmazok, számhalmazok 6 (8) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez több 

szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét esetek-

ben felismer és ábrázol; 

Számokat, számhalmazokat, hal-

mazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol; 

Véges halmaz kiegészítő halma-

zát (komplementerét), véges hal-

mazok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és 

ábrázolja konkrét esetekben; 

Ismeri a racionális számokat, tud 

példát végtelen nem szakaszos ti-

zedes törtre. 

 

Halmazokba rendezés több szem-

pont szerint 

Halmazábra készítése 

Számok, számhalmazok, halmaz-

műveleti eredmények szemlélte-

tése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése és áb-

rázolása konkrét esetekben 

Véges halmaz kiegészítő halma-

zának (komplementerének), vé-

ges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázo-

lás segítségével konkrét esetek-

ben 

Természetes számok, egész szá-

mok, racionális számok halmazá-

nak ismerete, halmazábrájuk el-

készítése 

Véges és végtelen szakaszos tize-

des törtek ismerete 

Példa végtelen nem szakaszos ti-

zedes törtre 

. 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 9 (12) óra 

Igaz és hamis állításokat fogal-

maz meg; 

Tanult minták alapján néhány lé-

pésből álló bizonyítási gondolat-

sort megért és önállóan összeál-

lít; 

A logikus érvelésben a matemati-

kai szaknyelvet következetesen 

alkalmazza társai meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok meg-

oldása során alkalmazza az ösz-

szes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket; 

. 

Igaz és hamis állítások felisme-

rése, önálló megfogalmazása 

A matematikai logika egyszerű, a 

korosztály számára érthető szak-

kifejezéseinek ismerete és hasz-

nálata 

Egyszerű stratégiai és logikai já-

tékok 

Konkrét helyzethez kötött sorba 

rendezési problémák megoldása 

kör mentén is 

Konkrét helyzethez kötött kivá-

lasztási problémák megoldása a 

sorrend figyelembevételével és 

anélkül 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a lényeges és lényegte-

len megkülönböztetése. 



Az összes eset összeszámlálása 

során rendszerezési sémák hasz-

nálata: táblázat, ágrajz, sziszte-

matikus felsorolás 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

− részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

− számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

− véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (met-

szetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

− ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

− tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

− a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyő-

zésére; 

− összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szük-

séges módszereket; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész 

szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szaka-

szos tizedes tört„minden”, „van olyan”, 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

39 (68) 

óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázo-

lása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megol-

dása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcso-

lat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matemati-

zálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelme-

zése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a 

modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszörö-

seik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 



Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscso-

portos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősség-

vállalás erősítése. 

1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 9 (14) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes ke-

rekítése. 

Eredmények becslése, ellenőr-

zése. 

Prímszámok, összetett számok ki-

választása a természetes számok 

közül 

Összetett számok prímtényezős 

felbontásának ismerete és alkal-

mazása 1000-es számkörben 

Legnagyobb közös osztó és legki-

sebb közös többszörös meghatá-

rozása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív 

egész kitevőjű hatványának alkal-

mazása: prímtényezős felbontás 

felírása hatványokkal, mértékegy-

ségek átváltása, számrendszerek 

helyi értékeinek felírása 

Fizika; kémia; bio-

lógia-egészségtan; 

földrajz:  

számításos feladatok. 

2. Arányosság, százalékszámítás 11 (20) óra 

Ismeri az idő, a tömeg, a hosszú-

ság, a terület, a térfogat és az űr-

tartalom szabványmértékegysé-

geit, használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét helyzetek-

ben; 

Felismeri és megalkotja az egye-

nes arányosság grafikonját. 

 

Egyenes és fordított arányosság 

felismerése és alkalmazása konk-

rét helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjá-

nak megrajzolása 

Valóságos helyzetekhez kötődő 

százalékszámítás: áremelés, leára-

zás, egyszerű kamat, keverési fel-

adatok megoldása, levegő össze-

tétele, páratartalom 

Banki ajánlatok (ügyfélcsoma-

gok, számlavezetési, megbízási és 

tranzakciós díjak) összehasonlítá-

sával kapcsolatos feladatok meg-

oldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi le-

hetőségekkel kapcsolatos egy-

szerű feladatok megoldása 

A fordított arányosság és a mérés 

kapcsolatának felismerése 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

 

Fizika; kémia; föld-

rajz:  

arányossági számítá-

sok felhasználása fel-

adatmegoldásokban. 

 

Technika és tervezés: 

műszaki rajzok értel-

mezése. 



Terület, térfogat, űrtartalom szab-

ványmértékegységeinek ismerete 

és átváltása. 

3. Szöveges feladatok előkészítése 8 (12) óra 

Különböző szövegekhez megfe-

lelő modelleket készít. 

 

Hétköznapi problémák matemati-

kai tartalmának formalizálása; be-

tűk használata az ismeretlen 

mennyiségek jelölésére 

Egyszerű betűs kifejezések össze-

adása, kivonása 

Helyettesítési érték számolása 

Egytagú kifejezések számmal 

való szorzása 

Kéttagú betűs kifejezés számmal 

való szorzása 

Két tagból közös számtényező ki-

emelése 

Egyismeretlenes elsőfokú egyen-

let megoldása lebontogatással 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, le-

írása a matematika 

nyelvén. 

4. Szöveges feladatok 11 (22) óra 

Különböző szövegekhez megfe-

lelő modelleket készít. 

 

Különböző szövegekhez megfe-

lelő modell készítése (például 

szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi 

vázlatrajz, betűs kifejezések fel-

írása) 

Matematikából, más tantárgyak-

ból, gazdasági területekről és a 

mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása kö-

vetkeztetéssel vagy egyenlettel 

Ellenőrzés a szövegbe való visz-

szahelyettesítéssel 

Pénzügyi tudatosság területét 

érintő feladatok megoldása 

− Gyakorlati problémák megol-

dása során előforduló mennyi-

ségek becslése 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés.  

A gondolatmenet tago-

lása. 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

− meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös több-

szörösét; 



− pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

− ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő száza-

lékszámítási feladatokat megold; 

−   idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint 

− különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

− matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges fel-

adatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

− gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

− egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket szá-

mol; 

− egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt ki-

emel; 

− egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, 

hatványérték, négyzetszám, fordított arányosság, százalék, terület, térfo-

gat, űrtartalom szabványmértékegységei, változó, együttható, helyettesí-

tési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés; ki-

emelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv, ellenőrzés, 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

6 (12) óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása de-

rékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értel-

mezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek isme-

rete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvény-

ábrázolás). 

1. A függvény fogalmának előkészítése 6 (12) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felismeri az egyenes és a fordí-

tott arányosságot konkrét helyze-

tekben; 

Felismeri és megalkotja az egye-

nes arányosság grafikonját. 

Konkrét megfeleltetések legalább 

egy lehetséges szabályának meg-

adása 

Fizika; biológia-egész-

ségtan; kémia; földrajz:  

függvényekkel leírható 

folyamatok. 



 Egyszerű grafikonok jellemzése: 

növekedés-csökkenés, szélsőér-

ték, tengelyekkel való metszés-

pont 

Konkrét halmazok elemei között 

megfeleltetés létrehozása 

Értéktáblázatok adatainak grafi-

kus ábrázolása 

Az egyenes és a fordított ará-

nyosság felismerése konkrét 

helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjá-

nak felismerése és megalkotása 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

− konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

− értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

− egyszerű grafikonokat jellemez. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

30 (46) 

óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (tra-

péz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfe-

lelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek ösz-

szegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tü-

körképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfele-

zés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordiná-

táinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 



A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások el-

végzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismerete-

ket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzfor-

mációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló össze-

hajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesz-

tésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, disz-

kusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési kész-

ség, tolerancia. 

1. Síkbeli alakzatok 10 (14) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a négyszögek tulajdonsá-

gait: belső és külső szögek ösz-

szege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

Ismeri a speciális négyszögeket: 

trapéz, paralelogramma, téglalap, 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet; 

Ismeri a speciális négyszögek 

legfontosabb tulajdonságait, ezek 

alapján elkészíti a halmazábráju-

kat; 

A háromszögek és a speciális 

négyszögek tulajdonságait alkal-

mazza feladatok megoldásában; 

Meghatározza háromszögek és 

speciális négyszögek kerületét, 

területét; 

Ismeri a kör részeit; különbséget 

tesz egyenes, félegyenes és sza-

kasz között. 

Háromszögek külső szögeinek 

összege 

Négyszögek tulajdonságainak is-

merete és alkalmazása: belső és 

külső szögek összege, konvex és 

konkáv közti különbség, átló fo-

galma 

A speciális négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, téglalap, del-

toid, rombusz, húrtrapéz, négy-

zet) felismerése és legfontosabb 

tulajdonságaik megállapítása ábra 

alapján; alkalmazásuk; halmaz-

ábra 

Háromszögek, speciális négyszö-

gek kerületének, területének ki-

számítása ábra alapján átdarabo-

lással és tanult összefüggéssel; al-

kalmazások 

Körrel kapcsolatos fogalmak is-

merete 

 

 

2. Transzformációk, szerkesztések 10 (14) óra 

Megszerkeszti alakzatok tenge-

lyes és középpontos tükörképét; 

Középpontos tükrözés ismerete és 

alkalmazása 

Vizuális kultúra: mű-

vészeti alkotások meg-

figyelése a tanult 

transzformációk segít-

ségével. 



Geometriai ismereteinek felhasz-

nálásával pontosan szerkeszt több 

adott feltételnek megfelelő ábrát; 

Ismer és használ dinamikus geo-

metriai szoftvereket, tisztában 

van alkalmazási lehetőségeikkel. 

 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok felismerése a természe-

tes és az épített környezetben 

Alakzatok középpontos tükörké-

pének megszerkesztése 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra 

készítése 

Több adott feltételnek megfelelő 

ábra szerkesztése; diszkusszió 

Dinamikus geometriai szoftver 

használata 

10 Térgeometria 10 (18) óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb és a  

hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a ha-

sáb  következő tulajdonságait: ha-

tároló lapok típusa, száma, egy-

máshoz viszonyított helyzete; 

csúcsok, élek száma; lapátló, test-

átló; 

Egyenes hasáb, téglatest, kocka 

alakú tárgyak felszínét és térfoga-

tát méréssel megadja, egyenes ha-

sáb felszínét és térfogatát képlet 

segítségével kiszámolja; a képle-

teket megalapozó összefüggése-

ket érti; 

A kocka, a téglatest, a hasáb,  tu-

lajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában. 

Környezetünk tárgyaiban a hasáb, 

alakú testek felfedezése 

Hasáb tulajdonságainak ismerete 

és alkalmazása: határoló lapok tí-

pusa, száma, egymáshoz viszo-

nyított helyzete; csúcsok, élek 

száma; lapátló, testátló 

Testek építése képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján 

Testek hálójának készítése 

Egyenes hasáb alakú tárgyak fel-

színének és térfogatának megha-

tározása méréssel és számolással 

 

Technika és tervezés: 

modellek készítése, tu-

lajdonságainak vizsgá-

lata. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismereteki:  

történelmi épületek lát-

szati képe és alaprajza 

közötti összefüggések 

megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: tér-

beli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

− ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

− ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a hal-

mazábrájukat; 

− a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megol-

dásában; 

− meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

− ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

− megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 



− geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

− a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti; 

− testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

− ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a következő tulajdonságait: határoló lapok tí-

pusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

− egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket meg-

alapozó összefüggéseket érti; 

− a kocka, a téglatest, a hasáb, a tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, 

körcikk, szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, hasáb, alaplap, 

alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 (20) 

óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rende-

zése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

1. Leíró statisztika 6 (8) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, az 

adatoknak megfelelő ábrázolási 

módot kiválasztja, és az ábrát el-

készíti; 

Adatokat táblázatba rendez, diag-

ramon ábrázol hagyományos és 

digitális eszközökkel is; 

Különböző típusú diagramokat 

megfeleltet egymásnak; 

Megadott szempont szerint adato-

kat gyűjt ki táblázatból, olvas le 

hagyományos vagy digitális for-

rásból származó diagramról, majd 

rendszerezés után következtetése-

ket fogalmaz meg; 

Adathalmazok, egyszerű diagra-

mok, táblázatok adatainak elem-

zése 

Adatok táblázatba rendezése, áb-

rázolása diagramon 

Különböző típusú diagramok 

megfeleltetése egymásnak 

Adatok gyűjtése táblázatból, leol-

vasása hagyományos vagy digitá-

lis forrásból származó diagramról 

megadott szempont szerint 

Adatok rendszerezése, következ-

tetések megfogalmazása 

Testnevelés és sport: 

teljesítmények adatai-

nak, mérkőzések ered-

ményeinek táblázatba 

rendezése. 



Konkrét adatsor esetén átlagot 

számol, megállapítja a leggyako-

ribb adatot (módusz), a középső 

adatot (medián), és ezeket össze-

hasonlítja. 

 

Konkrét adatsor leggyakoribb 

adatának (módusz) megtalálása, 

gyakorlati alkalmazása 

Rendezhető adatsor középső ada-

tának (medián) megállapítása, 

gyakorlati alkalmazása  

Konkrét adatsor esetén átlag, leg-

gyakoribb adat (módusz), kö-

zépső adat (medián) megfigye-

lése, összehasonlítása 

2. Valószínűségszámítás 6 (12) óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, eredmé-

nyek lejegyzése. Gyakoriság, re-

latív gyakoriság fogalma. 

Matematikatörténet: érdekessé-

gek a valószínűség- számítás fej-

lődéséről. 

Valószínűségi játékok, kísérletek; 

az adatok tervszerű gyűjtése, ren-

dezése és ábrázolása digitálisan is 

Valószínűségi játékok lehetséges 

kimeneteleinek ismeretében stra-

tégia követése 

Az esély intuitív fogalmának fel-

használása a „lehetetlen”, a „biz-

tos” és a „kisebb/nagyobb esély-

lyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív gyakori-

ság ismerete és alkalmazása a kí-

sérletezés során. 

 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és 

az ábrát elkészíti; 

− adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel 

is; 

− különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

− megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fo-

galmaz meg; 

− konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

− valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

− ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetet-

len”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazá-

sánál. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, esély, gyakori-

ság, relatív gyakoriság 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások taga-

dása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének ké-

pessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

−  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sor-

rendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalma-

zása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekí-

tése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordí-

tott arányosság. 

− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legki-

sebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 

Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

− Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

− Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A matema-

tikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás áb-

rázolása számegyenesen. 

− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása mate-

matikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsola-

tokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készí-



tése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolva-

sása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pon-

tos szerkesztések végzése. 

− A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszö-

gek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négy-

szögek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a feladatok meg-

oldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép, szerkesztése.  

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgás-

henger) térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban előfor-

duló testek térfogatának, űrtartalmának kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

− Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának ér-

tése, a biztos és a lehetetlen esemény felismerése. 

− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként 

kutatási területének, eredményének megnevezés 

 

8. OSZTÁLY 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

15 (20) óra 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfo-

galmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és 

hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifeje-

zések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus gon-

dolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesz-

tése. 



A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

 1.  Halmazok, számhalmazok 6 (8) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez több 

szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét esetek-

ben felismer és ábrázol; 

Számokat, számhalmazokat, hal-

mazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol; 

Véges halmaz kiegészítő halma-

zát (komplementerét), véges hal-

mazok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és 

ábrázolja konkrét esetekben; 

Ismeri a racionális számokat, tud 

példát végtelen nem szakaszos ti-

zedes törtre. 

 

Halmazokba rendezés több szem-

pont szerint 

Halmazábra készítése 

Számok, számhalmazok, halmaz-

műveleti eredmények szemlélte-

tése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése és áb-

rázolása konkrét esetekben 

Véges halmaz kiegészítő halma-

zának (komplementerének), vé-

ges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázo-

lás segítségével konkrét esetek-

ben 

Természetes számok, egész szá-

mok, racionális számok halmazá-

nak ismerete, halmazábrájuk el-

készítése 

Véges és végtelen szakaszos tize-

des törtek ismerete 

Példa végtelen nem szakaszos ti-

zedes törtre. 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 9 (12) óra 

Igaz és hamis állításokat fogal-

maz meg; 

Tanult minták alapján néhány lé-

pésből álló bizonyítási gondolat-

sort megért és önállóan összeál-

lít; 

A logikus érvelésben a matemati-

kai szaknyelvet következetesen 

alkalmazza társai meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok meg-

oldása során alkalmazza az ösz-

szes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket; 

Konkrét szituációkat szemléltet 

gráfok segítségével. 

 

Igaz és hamis állítások felisme-

rése, önálló megfogalmazása 

A matematikai logika egyszerű, a 

korosztály számára érthető szak-

kifejezéseinek ismerete és hasz-

nálata 

Egyszerű stratégiai és logikai já-

tékok 

Konkrét helyzethez kötött sorba 

rendezési problémák megoldása 

kör mentén is 

Konkrét helyzethez kötött kivá-

lasztási problémák megoldása a 

sorrend figyelembevételével és 

anélkül 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a lényeges és lényegte-

len megkülönböztetése. 



 Az összes eset összeszámlálása 

során rendszerezési sémák hasz-

nálata: táblázat, ágrajz, sziszte-

matikus felsorolás. 

Gráfok alkalmazása konkrét szi-

tuációk szemléltetésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

− részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

− számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

− véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (met-

szetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

− ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

− tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

− a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyő-

zésére; 

− összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szük-

séges módszereket; 

− konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész 

szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szaka-

szos tizedes tört, „minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

39 (68) 

óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázo-

lása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megol-

dása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcso-

lat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matemati-

zálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelme-

zése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a 

modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszörö-

seik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 



Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscso-

portos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősség-

vállalás erősítése. 

 1.   Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 9 (14) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a prímszám és az összetett 

szám fogalmakat; el tudja készí-

teni összetett számok prímténye-

zős felbontását 1000-es számkör-

ben; 

Meghatározza természetes szá-

mok legnagyobb közös osztóját 

és legkisebb közös többszörösét; 

Pozitív egész számok pozitív 

egész kitevőjű hatványát kiszá-

molja; 

Négyzetszámok négyzetgyökét 

meghatározza. 

Ismeri a Pitagorasz-tételt és alkal-

mazza számítási feladatokban. 

 

Prímszámok, összetett számok ki-

választása a természetes számok 

közül 

Összetett számok prímtényezős 

felbontásának ismerete és alkal-

mazása 1000-es számkörben 

Legnagyobb közös osztó és legki-

sebb közös többszörös meghatá-

rozása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív 

egész kitevőjű hatványának alkal-

mazása: prímtényezős felbontás 

felírása hatványokkal, mértékegy-

ségek átváltása, számrendszerek 

helyi értékeinek felírása 

Négyzetszámok négyzetgyökének 

kiszámolása 

Fizika; kémia; bio-

lógia-egészségtan; 

földrajz:  

számításos feladatok. 

2. Arányosság, százalékszámítás 11 (20) óra 

Ismeri az idő, a tömeg, a hosszú-

ság, a terület, a térfogat és az űr-

tartalom szabványmértékegysé-

geit, használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét helyzetek-

ben; 

Felismeri és megalkotja az egye-

nes arányosság grafikonját. 

 

Egyenes és fordított arányosság 

felismerése és alkalmazása konk-

rét helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjá-

nak megrajzolása 

Valóságos helyzetekhez kötődő 

százalékszámítás: áremelés, leára-

zás, egyszerű kamat, keverési fel-

adatok megoldása, levegő össze-

tétele, páratartalom 

Banki ajánlatok (ügyfélcsoma-

gok, számlavezetési, megbízási és 

tranzakciós díjak) összehasonlítá-

sával kapcsolatos feladatok meg-

oldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi le-

hetőségekkel kapcsolatos egy-

szerű feladatok megoldása 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

 

Fizika; kémia; föld-

rajz:  

arányossági számítá-

sok felhasználása fel-

adatmegoldásokban. 

 

Technika és tervezés: 

műszaki rajzok értel-

mezése. 



A fordított arányosság és a mérés 

kapcsolatának felismerése 

Terület, térfogat, űrtartalom szab-

ványmértékegységeinek ismerete 

és átváltása. 

3. Szöveges feladatok előkészítése 8 (12) óra 

Különböző szövegekhez megfe-

lelő modelleket készít. 

Egyszerű betűs kifejezésekkel 

összeadást, kivonást végez, és he-

lyettesítési értéket számol; 

Egy- vagy kéttagú betűs kifeje-

zést számmal szoroz, két tagból 

közös számtényezőt kiemel; 

Egyismeretlenes elsőfokú egyen-

letet lebontogatással és mér-

legelvvel megold. 

 

 

Hétköznapi problémák matemati-

kai tartalmának formalizálása; be-

tűk használata az ismeretlen 

mennyiségek jelölésére 

Egyszerű betűs kifejezések össze-

adása, kivonása 

Helyettesítési érték számolása 

Egytagú kifejezések számmal 

való szorzása 

Kéttagú betűs kifejezés számmal 

való szorzása 

Két tagból közös számtényező ki-

emelése 

Egyismeretlenes elsőfokú egyen-

let megoldása lebontogatással 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, le-

írása a matematika 

nyelvén. 

4. Szöveges feladatok 11 (22) óra 

Különböző szövegekhez megfe-

lelő modelleket készít. 

Matematikából, más tantárgyak-

ból és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatokat kö-

vetkeztetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú egy-

szerű szöveges feladatokat követ-

keztetéssel vagy egyenlettel meg-

old; 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 

 

 

Különböző szövegekhez megfe-

lelő modell készítése (például 

szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi 

vázlatrajz, betűs kifejezések fel-

írása) 

Matematikából, más tantárgyak-

ból, gazdasági területekről és a 

mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása kö-

vetkeztetéssel vagy egyenlettel 

Ellenőrzés a szövegbe való visz-

szahelyettesítéssel 

Pénzügyi tudatosság területét 

érintő feladatok megoldása 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségek 

becslése 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés.  

A gondolatmenet tago-

lása. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



− ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

− meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszö-

rösét; 

− pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

− négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmérték-

egységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

− ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalék-

számítási feladatokat megold; 

−   idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi érté-

kes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint 

− különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

− matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges felada-

tokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

− gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyen-

lettel megold; 

− gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

− egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

− egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 

− egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, 

hatványérték, négyzetszám négyzetszámok négyzetgyöke, fordított ará-

nyosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei, 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kife-

jezés, egynemű kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv, 

ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

6 (12) óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása de-

rékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értel-

mezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek isme-

rete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvény-

ábrázolás). 

1.  A függvény fogalmának előkészítése 6 (12) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Felismeri az egyenes és a fordí-

tott arányosságot konkrét helyze-

tekben; 

Felismeri és megalkotja az egye-

nes arányosság grafikonját. 

Matematikából, más tantárgyak-

ból és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú egy-

szerű szöveges feladatokat követ-

keztetéssel vagy egyenlettel meg-

old; 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 

 

Konkrét megfeleltetések legalább 

egy lehetséges szabályának meg-

adása 

Egyszerű grafikonok jellemzése: 

növekedés-csökkenés, szélsőér-

ték, tengelyekkel való metszés-

pont 

Konkrét halmazok elemei között 

megfeleltetés létrehozása 

Értéktáblázatok adatainak grafi-

kus ábrázolása 

Az egyenes és a fordított ará-

nyosság felismerése konkrét 

helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjá-

nak felismerése és megalkotása. 

Fizika; biológia-egész-

ségtan; kémia; földrajz:  

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

− konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

− értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

− egyszerű grafikonokat jellemez. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

30 (46) 

óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (tra-

péz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfe-

lelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek ösz-

szegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tü-

körképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfele-

zés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. Szerkesztési eszkö-

zök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordiná-

táinak a leolvasása. 



A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások el-

végzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismerete-

ket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzfor-

mációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló össze-

hajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesz-

tésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, disz-

kusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési kész-

ség, tolerancia. 

1. Síkbeli alakzatok 10 (14) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a négyszögek tulajdonsá-

gait: belső és külső szögek ösz-

szege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

Ismeri a speciális négyszögeket: 

trapéz, paralelogramma, téglalap, 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet; 

Ismeri a speciális négyszögek 

legfontosabb tulajdonságait, ezek 

alapján elkészíti a halmazábráju-

kat; 

A háromszögek és a speciális 

négyszögek tulajdonságait alkal-

mazza feladatok megoldásában; 

Meghatározza háromszögek és 

speciális négyszögek kerületét, 

területét; 

Háromszögek külső szögeinek 

összege 

Négyszögek tulajdonságainak is-

merete és alkalmazása: belső és 

külső szögek összege, konvex és 

konkáv közti különbség, átló fo-

galma 

A speciális négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, téglalap, del-

toid, rombusz, húrtrapéz, négy-

zet) felismerése és legfontosabb 

tulajdonságaik megállapítása ábra 

alapján; alkalmazásuk; halmaz-

ábra 

Háromszögek, speciális négyszö-

gek kerületének, területének ki-

számítása ábra alapján átdarabo-

lással és tanult összefüggéssel; al-

kalmazások 

Pitagorasz-tétel ismerete és alkal-

mazása 

Körrel kapcsolatos fogalmak is-

merete 

 

2. Transzformációk, szerkesztések 10 (14) óra 



Megszerkeszti alakzatok tenge-

lyes és középpontos tükörképét; 

Geometriai ismereteinek felhasz-

nálásával pontosan szerkeszt több 

adott feltételnek megfelelő ábrát; 

Felismeri a kicsinyítést és a na-

gyítást hétköznapi helyzetekben; 

Ismer és használ dinamikus geo-

metriai szoftvereket, tisztában 

van alkalmazási lehetőségeikkel. 

 

Középpontos tükrözés ismerete és 

alkalmazása 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok felismerése a természe-

tes és az épített környezetben 

Alakzatok középpontos tükörké-

pének megszerkesztése 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra 

készítése 

Több adott feltételnek megfelelő 

ábra szerkesztése; diszkusszió 

Kicsinyítés és nagyítás felisme-

rése hétköznapi helyzetekben 

Dinamikus geometriai szoftver 

használata. 

Technika és tervezés: 

műszaki rajz készítése. 

 

Földrajz:  

szélességi körök és 

hosszúsági fokok. 

3. Térgeometria 10 (18) óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb és a 

gúla hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a ha-

sáb és a gúla következő tulajdon-

ságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított 

helyzete; csúcsok, élek száma; la-

pátló, testátló; 

Egyenes hasáb, téglatest, kocka 

alakú tárgyak felszínét és térfoga-

tát méréssel megadja, egyenes ha-

sáb felszínét és térfogatát képlet 

segítségével kiszámolja; a képle-

teket megalapozó összefüggése-

ket érti; 

Ismeri a gömb tulajdonságait; 

A kocka, a téglatest, a hasáb, a 

gúla, a gömb tulajdonságait alkal-

mazza feladatok megoldásában. 

Környezetünk tárgyaiban a hasáb, 

a gúla és a gömb alakú testek fel-

fedezése 

Hasáb és gúla tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, 

élek száma; lapátló, testátló 

Testek építése képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján 

Testek hálójának készítése 

A gömb tanult testektől eltérő tu-

lajdonságai 

A gömb mint a Föld modellje: 

hosszúsági körök, szélességi kö-

rök tulajdonságai, síkmetszetek 

Egyenes hasáb alakú tárgyak fel-

színének és térfogatának megha-

tározása méréssel és számolással 

 

Technika és tervezés: 

modellek készítése, tu-

lajdonságainak vizsgá-

lata. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismereteki:  

történelmi épületek lát-

szati képe és alaprajza 

közötti összefüggések 

megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: tér-

beli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

− ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 



− ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a hal-

mazábrájukat; 

− a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megol-

dásában; 

− meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

− ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

− ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

− megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

− geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

− felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

− a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti; 

− testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

− ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla  következő tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

− egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket meg-

alapozó összefüggéseket érti; 

− ismeri a gömb tulajdonságait; 

− a kocka, a téglatest, a hasáb, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, 

körcikk,  szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, na-

gyítás, hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 (20) 

óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rende-

zése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

1. Leíró statisztika 6 (8) óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, az 

adatoknak megfelelő ábrázolási 

módot kiválasztja, és az ábrát el-

készíti; 

Adathalmazok, egyszerű diagra-

mok, táblázatok adatainak elem-

zése 

Adatok táblázatba rendezése, áb-

rázolása diagramon 

Testnevelés és sport: 

teljesítmények adatai-

nak, mérkőzések ered-

ményeinek táblázatba 

rendezése. 



Adatokat táblázatba rendez, diag-

ramon ábrázol hagyományos és 

digitális eszközökkel is; 

Különböző típusú diagramokat 

megfeleltet egymásnak; 

Megadott szempont szerint adato-

kat gyűjt ki táblázatból, olvas le 

hagyományos vagy digitális for-

rásból származó diagramról, majd 

rendszerezés után következtetése-

ket fogalmaz meg; 

Konkrét adatsor esetén átlagot 

számol, megállapítja a leggyako-

ribb adatot (módusz), a középső 

adatot (medián), és ezeket össze-

hasonlítja. 

 

Különböző típusú diagramok 

megfeleltetése egymásnak 

Adatok gyűjtése táblázatból, leol-

vasása hagyományos vagy digitá-

lis forrásból származó diagramról 

megadott szempont szerint 

Adatok rendszerezése, következ-

tetések megfogalmazása 

Konkrét adatsor leggyakoribb 

adatának (módusz) megtalálása, 

gyakorlati alkalmazása 

Rendezhető adatsor középső ada-

tának (medián) megállapítása, 

gyakorlati alkalmazása  

Konkrét adatsor esetén átlag, leg-

gyakoribb adat (módusz), kö-

zépső adat (medián) megfigye-

lése, összehasonlítása 

2. Valószínűség számítás 6 (12) óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, eredmé-

nyek lejegyzése. Gyakoriság, re-

latív gyakoriság fogalma. 

Matematikatörténet: érdekessé-

gek a valószínűség- számítás fej-

lődéséről. 

Valószínűségi játékok, kísérletek; 

az adatok tervszerű gyűjtése, ren-

dezése és ábrázolása digitálisan is 

Valószínűségi játékok lehetséges 

kimeneteleinek ismeretében stra-

tégia követése 

Az esély intuitív fogalmának fel-

használása a „lehetetlen”, a „biz-

tos” és a „kisebb/nagyobb esély-

lyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív gyakori-

ság ismerete és alkalmazása a kí-

sérletezés során 

 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és 

az ábrát elkészíti; 

− adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel 

is; 

− különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

− megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fo-

galmaz meg; 

− konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 



− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen 

gyűjti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

− valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

− ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetet-

len”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazá-

sánál. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, esély, gyakori-

ság, relatív gyakoriság 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a   

8. osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások ta-

gadása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének ké-

pessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

−  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkal-

mazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes ke-

rekítése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, for-

dított arányosság. 

− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggé-

sek alkalmazása feladatmegoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legki-

sebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevo-

nás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

− Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész ki-

tevők esetén. 

− Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A mate-

matikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás áb-

rázolása számegyenesen. 

− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása ma-



tematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásá-

ban. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcso-

latokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készí-

tése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiol-

vasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, 

pontos szerkesztések végzése. 

− A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszö-

gek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négy-

szögek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a feladatok meg-

oldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesz-

tése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

(szerkesztés nélkül). 

− A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatok-

ban. 

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területé-

nek számítása feladatokban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, for-

gáshenger) térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban 

előforduló testek térfogatának, űrtartalmának kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

− Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának ér-

tése, a biztos és a lehetetlen esemény felismerése. 

− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként 

kutatási területének, eredményének megnevezés 

 


