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1. Mesterpedagógus szaktanácsadók számára műhelymunka az új típusú tankönyvekről, 

tananyagokról és egyéb taneszközökről 

1.1. Matematika, 5.-6.-7. évfolyam, és 9.-10.-11. évfolyam 

 1.1.1. A tematikai egység célja: 

A résztvevő legyen képes az általános szaktanácsadói képzésben elsajátított ismereteit a szaktárgy 

speciális kívánalmainak megfelelően alkalmazni a matematika műveltségterületen. 

1.1.2. A tematikai egység követelményei: 

A szaktanácsadó ismerje 

• a Nat matematika műveltségterületén belül meghatározott kompetenciákat és 

műveltségtartalmakat, 

• ismerje a matematika kerettanterveit,   

• tudjon segítséget nyújtani a tervezési eljárásokban, a taneszközválasztásban 

• ismerje a közelmúlt szakmódszertani változásait, 

• tudjon egyensúlyt teremteni a tradicionális és a modern matematika tanítási irányzatok 

között, képviselje a letisztult, didaktikailag kidolgozott matematika oktatást,  

• nyújtson segítséget a tantárgyközi kapcsolódások módszertani kidolgozásában, 

• legyen nyitott konkrét gyakorlati kérdések, nevelési helyzetek megbeszélésére.  

 

 

1.1.3. Sikerkritérium 

A résztvevő képes azonosítani a helyszíni látogatás során a pedagógus munka hatékonyságának 

növelése érdekében a szükségleteket, és képes fejlesztő célú javaslatokat tenni. 
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1.1.4. Műhelymunka protokoll 

 

 

IDŐBEOSZTÁS TÉMA, 

FOGLALKOZÁSI 

EGYSÉGEK  

TÁRGYI 

FELTÉTELEK  

Módszerek, munkaformák  

1. óra (45 perc) Nemzeti 
Közoktatási Portál 
Új generációs 
tankönyvek 
 
A tankönyvek 
kipróbálása és a 
tanárok felkészítése 

laptop, kivetítő 

hallgatói segédanyag 

(Nat és a helyi 

tantervek) 

óraszámok táblázata 

OFI honlap/ 

kerettantervek 

Prezentáció-PPT a. TÁMOP 

3.1.2-B/13 NKP-ről 

közös értékelés, javaslatok 

Prezentáció-PPT az Új 

generációs tankönyvekról 

2. óra (45 perc) Szerkesztői 

összefoglaló a 

matematika 5.-6.-7. 

évfolyamos kísérleti 

tankönyvekről 

toll, flipchart tábla, 

post-it, 

laptop, kivetítő 

 

Prezentáció-PPT 

 

3. óra (45 perc) Az 5.-6.-7. évfolyamos 

matematika tankönyvek 

és munkafüzetek 

tartalmi újdonságainak 

bemutatása 

toll, flipchart tábla, 

post-it, 

laptop, kivetítő, 

kiosztmányok 

 

Csoportmunka Páros munka 

– tankönyvelemzési 

feladatok 

Egyéni feladat – konkrét 

tanács megfogalmazása 

Ötletbörze 

4. óra (45 perc) Az 5.-6.-7. évfolyamos 

matematika tankönyvek 

és munkafüzetek 

tartalmi újdonságainak 

bemutatása 

 

 

Csomagolópapír, 

filctollak, post–it, 

kiosztmány 

Csoportmunka – az 

értékelési szempontok 

rögzítése 
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5. óra (45 perc) Szerkesztői 

összefoglaló a 

matematika 9.-10.-11. 

évfolyamos kísérleti 

tankönyvekről 

laptop, kivetítő, 9. és 

10. osztályos 

tankönyvek 

 

Prezentáció-PPT 

 

6. óra (45 perc) A 9.-10.-11. 

évfolyamos matematika 

tankönyvek és 

munkafüzetek tartalmi 

újdonságainak 

bemutatása 

toll, flipchart tábla, 

post-it, 

kiosztmányok 

 

Páros munka, majd 

csoportmunka: 

tankönyvelemzési feladatok. 

Egyéni feladat – konkrét 

tanács megfogalmazása 

Ötletbörze 

7. óra (45 perc) A 9.-10.-11. 

évfolyamos matematika 

tankönyvek, és a 

bennük rejlő 

lehetőségek 

megvitatása 

Csomagolópapír, 

filctollak, post–it, 

kiosztmányok 

Ötletbörze: problémák és 

megoldások összegyűjtése, 

Csoportmunka – az 

értékelési szempontok 

rögzítése 
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1.2. Részletes tematika- A fenti táblában meghatározott tartalmak részletes kifejtése 

1.2.1. – Nemzeti Közoktatási Portál 
Új generációs tankönyvek 
 
A tankönyvek kipróbálása és a tanárok felkészítése 
Valaczka András 

 

1.2.2. Szerkesztői összefoglaló a matematika 5.-6.-7. évfolyamos kísérleti tankönyvekről 

 Változások és trendek a matematikatanításban az Európai Unióban 

 Változások és trendek a digitális kulturában 

 A papíralapú taneszközök változásai 

 Miben áll a taneszközök három-négy legfőbb módszertani újdonsága? 

Tankönyv, munkafüzet:  

Minden fejezet az egész könyvet összefogó történet egy-egy epizódjával indul. Szándékunk 

szerint ez a „story board” az egyik olyan elem, amely alkalmas lehet arra, hogy azok a 

tanulók is örömmel vegyék kezükbe a könyvet, akik egyébként idegenkednek a 

matematikától. 

Egyes feladatoknál javaslatot teszünk a feldolgozás módjára is, amely nem kötelező, de 

véleményünk szerint az adott feladat ezen a módon oldható meg leghatékonyabban. Ezzel is 

igyekszünk a tanulókat az órák aktív résztvevőjévé tenni. 

A kidolgozott példák segítik a tanulókat abban, hogy maguk fedezhessék fel az általános 

törvényszerűségeket, melyeket később összefoglalunk.  

A feladatok közül sok illeszkedik a többi tantárgy ismeretanyagához, alkalmasak arra, hogy 

pozitív képet alakítsanak ki a matematikáról, megszerettessék azt.  

A munkafüzet tartalmaz kifejezetten szövegértési feladatokat is. Ezeket általában a 

korosztálynak megfelelő szövegkörnyezetbe illesztettük. 

Arra neveljük a gyerekeket, hogy a megszerzett tudást képesek legyenek valós 

körülmények között alkalmazni, használni. 

 

 A koncepció 

 Tematikai újszerűség: 

A felső tagozatos tanulók számára élményszerűvé, az iskolán kívüli tevékenységükhöz 

közelebb állóvá válik a tananyag, ha játékok, rejtvények, fejtörők, tréfás kérdések tartoznak 

hozzá. A tankönyvekben igyekszünk minden olyan eszközt szolgálatunkba állítani, és 

megjeleníteni, amely oldhatja a matematikával szemben fennálló szorongást, előítéletet.  
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– Az elvont fogalmak bevezetése csak a tapasztalat után következhet.  

– A példákat, feladatokat manipulatív tevékenységre építjük, gyakran törekszünk arra, 

hogy a későbbi elméleti jellegű feladatok eredményét a tanulók összevessék korábbi 

tapasztalataikkal. 

– Az ismeretek közvetítésében a gyerekek mindennapi életéből vett példákat 

használunk fel. 

 

 Szerkezeti újszerűség 

A párhuzamosan fejlesztett digitális tartalom, kiegészíti és teljesebbé teszi a tankönyvekben 

megjelenő tartalmakat. A tankönyvekben megjelennek olyan elemek, melyek a tanár 

számára is közvetítenek módszertani információkat. 

 

 Újszerűség a tevékenykedtetésben 

A tevékenykedtetés sokrétű és jól tagolt, az egyes leckék, tartalmuknak megfelelően 

ajánlásokat tartalmaznak: 

– egyéni feladatokra, 

– csoportos feladatokra, 

– projekt feladatokra. 

Minden leckénél elsődleges a megértésre törekvés az ismeretátadással szemben (az oktatás 

célja a kultúra és az ismeretek átadása is, de a megértésre törekvés privilegizált szerephez 

jut). 

 

Újszerűség a legadaptívabb fogalmak alkalmazása terén 

Az érthetőség érdekében minden új dolgot próbálunk úgy megjeleníteni, hogy az teremtsen 

minél több lehetséges kapcsolódási pontot a tanulók meglévő tudásával: szókincsükkel, 

személyes tapasztalataikkal, előzetes ismereteikkel, magyarázó modelljeikkel. Ezek a 

kapcsolódási pontok biztosítják az ismerős kiindulási alapot az új dolog megtanulásához. A 

tankönyvekben a kompetenciák fejlesztésére törekszünk. 

  

 Újszerűség a pedagógusok számára 

– Az egyes fejezeteken belül a tananyag – a kerettantervnek megfelelően – leckékre 

van bontva, mintegy tanmenetként is szolgál. 

– Minden lecke segítséget jelent a tananyaghoz kapcsolt óra megtartásához, a tananyag 

átadásával kapcsolatos naprakész módszertani, pedagógiai ismeretek alkalmazásához. 

 

 Újszerűség a könyv szerzői és felhasználói számára 

Új elem az európai unió által támogatott projektben a 

tankönyvek kipróbálása. Az egyéves próbaidőszak alatt 

lehetőség lesz a felhasználók mindennapi tapasztalatait 

beépíteni a könyvbe, hiszen a projekt szerves része 

az utókövetés, és a reflexiók felhasználása.  
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1.2.3.  

és 

1.2.4. 

Az 5.-6.-7. évfolyamos matematika tankönyvek és munkafüzetek tartalmi újdonságainak 

bemutatása,  

 

 

 Egy fejezet felépítése 

Nagyon fontos a feladatok témája, szövegezése.  

– Könnyen érthető, gyorsan követhető utasítások. 

– Szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésére irányuló feladatok, melyek a 

motiválásban is jelentős szerephez jutnak, hiszen fontos, hogy ne csak ismerős, hanem 

érdekes is legyen a tanuló számára az, amit tanul. Próbáljuk arra nevelni a tanulókat, hogy 

képesek legyenek az elsajátított matematikai tudást valós élethelyzetekben alkalmazni. 

– Új anyag bevezetésekor figyelemfelkeltő feladat, szöveg és ábra, szöveg és diagram, 

szöveg és táblázat együttes kezelése; szokatlan/váratlan feladathelyzet; témakörök 

keveredése; életszerű/mindennapi gyakorlattal kapcsolatos feladatok; 

olvasmányélmény/mese; játék, megjelenik a humor. 

– Egy lecke folytatásaként ismétlő, összegző feladat, korábbi ismeretek alkalmazása, 

összegyűjtése. 

– Összefoglalásban reflexiók, rögzítések, alkalmazások. 

– Kidolgozott feladat(ok), fogalmak bevezetése és rögzítése. 

– Gyakorló feladat(ok), melyekben kiemeljük az alkalmazási képességeket, erősítjük a 

tanulók kompetenciáit. 

– Tesztfeladatok gyors és egyszerű ellenőrzéshez, digitális formában is. 

 

 Újszerűség a szövegezésben 

Nagyon fontos a feladatok témája, szövegezése. Egyrészt kellenek könnyen érthető, 

gyorsan követhető utasítások, amikor nem „szennyezzük” az információs teret feleslegesen, 

ezt szolgálják az első csoportba tartozó feladattípusok. Ilyen feladatokat érdemes a 

szintezett feladatsorok elején alkalmazni. 

 

 Törekvés az erősebb motiváltságra 

Ugyanakkor szükségesek a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésére irányuló 

feladatok is (ld. az idevonatkozó részt a közös bevezetőben). Ez utóbbi típus a motiválásban 

is jelentős szerephez jut, hiszen „fontos, hogy ne csak ismerős, hanem érdekes is legyen a 

tanuló számára az, amit tanul. Az érdeklődés felkeltését a 

témaválasztás, a színes előadásmód, a látványos illusztrációk 

és a gondolkodásra ösztönző feladatok egyaránt jól 

szolgálhatják.” Így motiváló lehet a szokatlan 

feladathelyzet csakúgy, mint a valóság közeli 

feladatok. Motivációs elemként éppen ezért 
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alkalmas az ilyen feladat bevezetésnek, de a leckék során bárhol hasznosan elemezhető, 

megoldható. 

 

 Nagyobb hangsúly az előzetes ismereteken 

„Az érthetőség érdekében érdemes minden új dolgot úgy megjeleníteni, hogy az teremtsen 

minél több lehetséges kapcsolódási pontot a tanulók meglévő tudásával: szókincsükkel, 

személyes tapasztalataikkal, előzetes ismereteikkel, magyarázó modelljeikkel. Ezek a 

kapcsolódási pontok biztosítják az ismerős kiindulási alapot az új dolog megtanulásához.” 

Ez a gondolat igaz a feladatokra is. Azonban itt jusson eszünkbe az is – elsősorban az 

alsóbb évfolyamokon –, hogy a tanulók előzetes ismereteinek, szókincsüknek része a mesék 

világa is. Éppen ezért érdemes a feladatok szövegezésében ezt is kihasználni, hiszen 

elképzelhető, hogy egy ötödikes, de még egy kilencedikes tanulóhoz is közelebb áll (időbeli 

és térbeli találkozásra is gondolhatunk) egy animációs hősről szóló feladat, mint például 

egy kamatos kamatról szóló. 

 

 Játékosság 

Az előzőeken kívül jelentős didaktikai elem lehet a tankönyvi leckékbe épített játék is. Ez 

természetesen lehet egyéni, páros, vagy akár osztály szinten játszható is. A motiváló 

hatáson túl nagy szerepe van a szociális kompetenciák fejlesztésében, a szabálykövetés, a 

szabálytartás kialakításában. Lényeges, hogy a játékok önálló stratégiák kidolgozását és 

megfelelő alkalmazását követelik meg tőlünk, hasonlóan a matematikai 

problémamegoldáshoz. Játékok általában a leckék végi összefoglalásoknál jelennek meg a 

komplexitásuk és időigényük miatt. 

 

 További didaktikai megoldások 

A klasszikus zárt végű feladatok mellett szükség van a nyílt végű feladatok szerepeltetésére 

is, ahol több lehetséges megoldás is elfogadható, de szükséges az eredmények 

érvényességének vizsgálata. Az ilyen típusú feladatoknál nagyobb szerepet kap az 

önértékelés és a modellalkotási kompetencia, ugyanakkor a tanár szerepe is 

nélkülözhetetlen. 

Természetesen nyílt és zárt végű feladatokat is lehet egyénileg órán, projektfeladat 

keretében vagy csoportosan végezni. Az ilyen típusú feladatszervezésre akár külön órát, 

leckét is lehet szánni, a feladat része (lezárása) sokszor egy előadás, megbeszélés, közös 

értékelés. Didaktikailag lehet a témakör bevezetése vagy lezárása.   

A feleletválasztós (teszt)feladatok az Egyesült Államokban és sok nyugat-európai 

országban igen elterjedtek, de hazánkban inkább csak néhány matematikaversenyen 

fordulnak elő, illetve külön tesztkönyvekben, de tankönyvekben 

ritkán. Ennek oka, hogy matematikából mindig elvárjuk az 

indoklást, ami ennél a feladattípusnál nem jelenik meg. 

Ezzel együtt érdemes alkalmazni, egyrészt a gyors 

ellenőrizhetőség miatt (a leckékben új ismeretek 

után rögzítést segítő feladatként), másrészt mert a 
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játékokhoz hasonlóan az ilyen típusú feladatoknak is megvan a saját megoldási stratégiája 

(kizárásos módszer, behelyettesítéses módszer, stb.). 

 

 Csoportmunka 

A kooperatív tanulás során a gyerekek kettő-, négy-, hatfős csoportokban dolgoznak. 

A csoport tagjai felosztják egymás között a feladatokat; mindenki felelős a saját 

munkájáért, együtt dolgoznak, ha szükséges, segítik egymást. A csoportmunkával 

kapcsolatban kezdettől azt a normát állítjuk fel, hogy a csoport minden tagjának feladata és 

felelőssége, hogy mindenki elkészüljön a feladattal, megtanulja az aktuális ismeretet. 

Vagyis a csoport teljesítménye valamennyi diák munkájától függ, ezért a csoporttagoknak 

az is feladatuk, hogy ellenőrizzék, a csoport minden tagjának sikerült-e megbirkózni a 

feladattal.  

A 2-4-6 fős csoportok a diákok képességei tekintetében vegyes (heterogén) csoportok. 

Ez esélyt ad a gyengébb képességűeknek arra, hogy ne maradjanak le, a jobb 

képességűeknek pedig – akik „tanítva” is tanulnak – arra, hogy az adott tárgykörben 

tudásuk mélyebbé és tartósabbá váljon.  

 

 Céljaink, eredményeink 

A matematika tankönyvek és a munkafüzetek, követve az európai trendeket és igazodva a 

tanárok, szülők és tanulók elvárásaihoz a mindennapok matematikájára fordítanak jelentős 

hangsúlyt. A mindennapi életben előforduló matematikai problémák felismertetése, 

megoldása, valamint a szövegértés, a matematikai kompetenciák, készségek fejlesztése 

elsőrendű célja a tankönyvsorozatnak. A cél elérése érdekében igyekeztünk nem végletekig 

magyarázott feladatokat közölni, hanem teret adtunk az értő, intelligens 

feladatértelmezésnek és szövegezésnek. Mind nyelvileg mind vizuális megjelenésében a 

kor igényeinek megfelelő, a gyerekek által szerethető könyv készítése volt az egyik vezérlő 

elvünk.  

A könyv egyes feladatai, példái módszertani, óraszervezési javaslatokat is tartalmaznak. 

Különösen kiemeljük a játékokat, amelyek ebben a korban is jelentősek lehetnek a tanulók 

belső motivációjának fejlesztésében. Nagyon javasoljuk a tevékenykedtető matematika 

oktatás fenntartását és továbbépítését, melynek Varga Tamás és Dienes Zoltán hazájában 

régen megalapozott hagyományai vannak. Szeretnénk, ha a ma tanító tanár nemzedék 

követné azt az utat, amely nemzetközi elismertséget szerzett a magyar 

matematikaoktatásnak. Ugyanakkor eltelt közel 50 év és lehetetlen nem észrevenni azokat a 

technikai és társadalmi változásokat, amelyek megkövetelik tőlünk, hogy a jó gyakorlatokat 

mai közegbe implementáljuk.  

Fontosnak tartjuk a szociális, valamint az életviteli kompetenciák fejlesztésének beépítését 

a tanítás-tanulás folyamatába, amelyet különböző tanulásszervezési 

formákban kívánunk megvalósítani. A környezetvédelmi 

célokat az alkalmasan kiválasztott feladatokon keresztül 

tudatosítjuk. 

A célok és feladatok teljesíthetősége megköveteli, 

hogy a jelentős tanári erőfeszítést igénylő 
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differenciálás egyre nagyobb szerepet kapjon. A differenciálás nemcsak az egyén 

igényeinek megfelelő nehézségű feladatok kiválasztását jelenti, hanem a megfelelő 

módszerek, eszközök, segítségadás alkalmazását is. A kísérleti tankönyvek nagy hangsúlyt 

fektetnek a matematikai szövegértés, szövegalkotás fejlesztésére. 

Segítségképpen a tanmenet után megadunk néhány vázlatos óratervet, mely példákon 

keresztül mutatja meg, hogy milyen kéréseink, javaslataink, ötleteink vannak a tananyag 

osztálytermi implementálása során. 

 

Tájékoztatásul a még meg nem 

jelent, jelenleg szerkesztés alatt 

lévő 7-es tankönyv 

tartalomjegyzéke 
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A tankönyv fantáziafelkeltő 

tulajdonsága vetekedni szándékozik 

a kalandfilmek és a játékprogramok 

színes világával. 

 

A gyermekek bevonása érdekében 

egy-egy új téma felvezetése a 

tananyaghoz kapcsolható, rövid 

történettel kezdődik. 
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A feladat megoldásának 
szervezése: 

Lehetséges kérdések:  
1. Tudnak e repülőgépet hajtogatni? 
2. Milyen technikát alkalmaznak a 

röptetéshez? 
3. Milyen pontossággal érdemes mérni? 
4. Milyen mértékegységet használjunk? 
5. Honnan kezdjünk mérni? 
6. Hol hajtsuk végre a kísérleteket? 
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7-es tankönyv játékok 
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7-es tankönyv geometria 
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KÖZÉPISKOLA 

 

1. 2. 5. Szerkesztői összefoglaló a matematika 9.-10.-11. évfolyamos kísérleti tankönyvekről 

 A tankönyvírók motivációja, a tankönyv koncepciója, és az ebben rejlő újdonságok 

 A tankönyvcsalád felépítése 

 Módszertani újdonságok és lehetőségek 

 A digitális portál által nyújtott további lehetőségek 

 

A tankönyvírók motivációi: 

- A matematika tanítás tanuló-központú megközelítése: igyekeztünk figyelembe venni a 

tanulók életkori sajátosságait, felkészültségét, érdeklődését. 

- Minél több segítség a tanár számára: szeretnénk olyan folyamatba helyezni őket, amely 

kidolgozott, igényes, de bőven teret kaphat benne a tanár egyéni kreativitása és stílusa. 

- A matematikát vertikális és horizontális szempontból is képviselni: igyekeztünk úgy 

felépíteni, bemutatni és megtanítani a matematikát, mint az élet szerves részét, amely 

számos helyen fellelhető, alkalmazható, s amelyben ugyanakkor széles távlatok nyílnak.   

A tanulók számára: 

- a könyv megfelel a tanulók fogalmi felkészültségének, nyelvi környezetének, igényeinek 

- aktív, élet közeli feladatok és példák 

- valóság értelmes struktúrákba rendezése 

- korábbi ismeretek aktiválása, új ismeretek strukturálása 

- jól szervezett ismeretek, fejlesztő feladatrendszerrel 

- kompetenciák fejlesztése előtérbe kerül 

- megbízható referencia tudást kínál 

 

Módszertani újdonság, hogy munkamódszerek széles skálájára épít. 

- Mindennapi életben, hétköznapi helyzetekben fellelhető matematikai problémákra épít a 

könyv 

- leggyakrabban előforduló feladattípus: mindennapi helyzetből matematikai modellt alkotni, 

s ezt kell elemezni, megoldani 

- a matematikai kompetenciákon kívül a kreativitás és a találékonyság fejlesztése is cél 

- önálló tanulás módszere: önálló munkát igénylő tanulói feladatok 

előtérbe kerülnek 

- tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönző 

kérdések 

- csoportos feladatok 
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- IKT eszközök alkalmazására javaslatokat és konkrét példákat hoz 

- különböző tartalmú és műfajú ismeretforrások közti kapcsolatok  

- művészetek kapcsolódása (zene, képzőművészet, építészet) 

 

Kompetenciák fejlesztése: 

- kulcskompetenciák fejlesztése 

- szövegértés fejlesztése 

- modell alkotás, kreativitás szerepe 

- különböző területről származó problémák, helyzetek összekapcsolása 

- nyílt végű feladatok is szerepelnek – épít a tanulók kreativitására 

- megértés, alkalmazás, probléma-megoldás, gondolkodási módszerek tanulása  

- szociális viszonyulások  és magatartásformák tanulása 

 

A tankönyvek felépítése 

 

1 óra – 1 lecke 

A 9-10. év: 200 lecke folyamatos számozással kívánjuk megjelentetni 4 kötetben.  

 (A kerettanterv is két-két évfolyamonkénti szerkezetű.) 

A tanulási egység felépítése általában: 

• Mindennapi probléma vezeti be. 

• Mintafeladatok (példák) 

• Elsajátítandó ismeret 

• Gyakorló feladatok 

• Házi feladatok 

• Ráadás 

• Általában az egység egy matematikai érdekességgel zárul 

• Összefoglalások 

• Tudáspróbák 

•  
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Háttér projekt:az Arany család: 

Könyvünk lapjain megismerkedhetünk a kilenctagú Arany családdal.  Arany Bence 9. osztályos, a 

nővére, Hajni tízedikes, kishúguk, Csilla még óvodás. Bence szülei, nagyszülei minduntalan olyan 

problémákkal szembesülnek, amelyek megoldásához matematikai ismeretekre is szükségük van. 

Bence testvéreivel és barátaival részt vesz ezek megoldásában. 

 

Mindennapi problémák, hétköznapi tapasztalatok vezetik be az egyes témaköröket, és sok példa 

kerül elő, az élet különféle területeiről. (Bicikliváltók, fokozatok értelmezése – 

ARÁNYOSSÁGOK, gémeskutak - ELTOLÁS, MÉRTANI HELY, repülőgépek landolása - 

VEKTORMŰVELETEK, VEKTOROK ÖSSZEADÁSA, KIVONÁSA) 

 

Szövegértési képességek fejlesztése: 

Az élethosszig tartó tanulási folyamat szempontjából elengedhetetlen feltétel. A matematika 

tanításának is mindent meg kell tenni a tanulók szövegértési, szövegalkotási képességének javítása 

érdekében. Ezért vannak hosszabb szövegű, különleges szövegű feladatok Pl: Magyarország 

költségvetési adatai, jogi szöveg, közlekedésbiztonsági feladat, matematika történeti feladat) 

 

Nyílt végű feladatok: 

 Pl: Szállodatervezés Képlethasználattól az önálló vizsgálódásokig 

 Pl: Valóságközeli modellezési feladat - családi vakáció tervezése 

 

kooperatív feladat, csoportmunka 

A csoport tagjai felosztják egymás között a feladatokat; mindenki felelős a saját munkájáért, együtt 

dolgoznak, ha szükséges, segítik egymást. A csoportmunkával kapcsolatban kezdettől azt a normát 

állítjuk fel, hogy a csoport minden tagjának feladata és felelőssége, hogy mindenki elkészüljön a 

feladattal, megtanulja az aktuális ismeretet. 

 

Projekt feladat: Nyílt és zárt végű feladatokat is lehet 

egyénileg órán, projektfeladat keretében vagy csoportosan 
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végezni.  Az ilyen típusú feladatszervezésre akár külön órát, leckét is lehet szánni, a feladat része 

(lezárása) sokszor egy előadás, megbeszélés, közös értékelés. Didaktikailag lehet témakör 

bevezetése vagy lezárása.   

 

A tankönyv igyekszik minél több segítséget adni az érintetteknek: 

• A tanárnak azzal, hogy kész dolgozatterveket ad, melyeket két dolgozatsorozatnak 

használhat, de akár gyakorló órát is szervezhet két csoportnak 

• Bevezető és kidolgozott feladatok segítenek a témák felvezetésében, ötleteket adnak más 

hasonló problémák megtalálásához 

• Módszertani utalások segítenek egyes tananyagrészek feldolgozásában, pl. kooperatív 

munkamódszer, csoportmunka, egyéni munka, projektfeladatok. A módszertani leírás a 

tankönyv része, nem a tanár titkos tudása.  

• Kidolgozott óravázlatokként is használhatók az egyes leckék 

 

Fontos feladat rendszerezni az eddigi tudást Tetszetős összefoglaló ábrák segítik a rendszerezést. 

Fontos a differenciálás: annak is kell érdekes feladat, aki már sokat tud. Bizonyítások, emelt szintű 

kiegészítések a ráadásban olvashatók. Térgeometria is a geometria része, már hamar szóba kerül, de 

legtöbbször kiegészítő anyagként. 

 

Számítógépes alkalmazások, számítógépes programok bekapcsolása az oktatásba. Buzdítás 

Geogebra vagy más  programok használatára. 

 

Esztétikum a tankönyvben. Öröm a szép alakzatok, arányok felfedezése a valóságban, fényképeken. 

Szabályos alakzatokra, vagy ezekből összerakott alakzatokra szép példák találhatók a könyvben. 

Ehhez kapcsolódik szerkesztési vagy számolási feladat.   

Pl: szimmetriák, Petronas ikertornyok Kuala Lumpurban, építészeti érdekességek 

rózsa ablakok, és díszítő motívumok. Annak leírása, hogyan 

szerkesztették a régi mesterek.  

 

1.2.7. és 1.2.8. 
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A 9.-10.-11. évfolyamos matematika tankönyvek újdonságainak, a benne rejlő lehetőségeknek 

a bemutatása, és közös megbeszélése  

 

Modellezési feladatok 

 Fordítóiroda, CD-vásár 

 Bevétel-kiadás kérdése 

 Modellezés 

 Kapcsolódó matematikai ismeret: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK, MÁSODFOKÚ 

EGYENLET, SZÉLSŐÉRTÉK 

 

Segítséget tanárnak, diáknak 

 Kész dolgozattervek, melyeket két dolgozatsorozatnak használhat, de akár gyakorló órát is 

szervezhet két csoportnak 

 Bevezető és kidolgozott feladatok segítenek a témák felvezetésében, ötleteket adnak más 

hasonló problémák megtalálásához 

 Módszertani utalások segítenek egyes tananyagrészek feldolgozásában 

 Kooperatív munkamódszer 

 Csoportmunka 

 Egyéni munka 

 Projektfeladatok 

 Kidolgozott óravázlatokként is használhatók az egyes leckék 

 Csoportmunka-módszerek 

 Szakértői mozaik, kerekasztal-módszer 

 A módszertani leírás a tankönyv része, nem a tanár titkos tudása 

 

Differenciálás: annak is kell érdekes feladat, aki már sokat tud 

 Elmélet: Tetszetős összefoglaló ábrák 

 Bizonyítások a ráadásban 

 

Valóság – modell – számolás 

 Mérnöki feladat 

 Belső égésű motor speciális dugattyúja 

 Szabályos háromszög, kör 

 Képletet elég HASZNÁLNI 

 Kerület, terület, százalék 

 

Számítógépes alkalmazás  

 szerkesztési feladatok megoldása, diszkusszió, nevezetes 

vonalak, pontok  

 ehhez is találunk segítséget a könyvben. (pl. 93. lecke) 

 buzdítás Geogebra vagy más programok 

használatára 
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 egybevágóság: Az életből vett példák nehezebbek, de meglepően érdekesek 

 számítógépes használatban megelevenednek 

 

Esztétikum 

 Öröm a szép alakzatok, arányok felfedezése a valóságban, fényképeken.  

 Szabályos alakzatokra, vagy ezekből összerakott alakzatokra szép példák találhatók a 

könyvben. 

 Ehhez kapcsolódik szerkesztési vagy számolási feladat.  

 86. lecke: szimmetriák,  

 98. lecke: Petronas ikertornyok Kuala Lumpurban 

 Építészeti érdekességek rózsa ablakok, és díszítő motívumok (93. lecke) 

 Annak leírása, hogyan szerkesztették a régi mesterek 

 

 

Pármunka: 

Konkrét fejezetek alapján annak megbeszélése, hogy milyen nehézségekre számíthatunk, 

hol és miért történhetnek elakadások, milyen helyzetek adódhatnak konkrét órákon. 

Óramenetek, és óravázlatok tervezése, hangsúlyozása, prioritások megbeszélése 

Csoportmunka és ötletbörze: 

Módszertani lehetőségek és ötletek összegyűjtése. Mit javasolhatunk, milyen módszereket 

ismerünk még, milyen alternatívák rejlenek a könyvben, a fejezetekben. 

Értékelés: 

Hogyan adhatunk segítő visszajelzést, hogyan mozdíthatjuk a kollégákat, mit emeljünk ki a 

tankönyvben rejlő lehetőségek közül. További didaktikai megoldások megfogalmazása. 

 

Egy konkrét óra 

 

1. FÜGGVÉNYEK TANÍTÁSA A GYAKORLATBAN: 10/1. KÖTET, 126. LECKE – TESSÉK, CSAK TESSÉK! 

OLCSÓ A CD-M! 

Ismétlés, a 10. osztályban, a másodfokú függvények tanítása előtt. Két, egymást követő konkrét óra 

óravázlatát és elemzését ismertetjük. 

A lecke a HOGYAN SEGÍTENEK PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁBAN A FÜGGVÉNYEK? 

fejezet elején található, a másodfokú függvények tárgyalását előzi meg. Három lecke segít a 

függvényekről kilencedik osztályban tanultak átismétlésében, ez ezek közül az első. A három 

tanórán csoportmunkában dolgozunk (kis csoportokban az első kettőn, 

párokban a harmadikon.) A kiegészítő anyagoktól eltekintve nem 

szerepel új ismeret elsajátítása ezeken az órákon. Az óra 

előkészítéséhez rendezzük át a termet úgy, hogy a diákok 
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összetolt asztalok körül, 4 fős csoportokban tudjanak dolgozni! 

Az óra célja: A tanulókkal átismételjük a függvények korábban tanult tulajdonságait, ezután egy 

gyakorlati jellegű feladat tárgyalásán keresztül fel is használjuk e tulajdonságokat. 

Az óra menete: 

126.1. Csoportalakítás (5 perc) 

A csoportok kialakítása történhet véletlenszerűen, de előre kigondolt módon is, a konkrét 

csoportalakítási folyamathoz pedig egy feladatot ajánlunk (82. oldal, 1. feladat).  

Alkossatok négyfős csoportokat! Egy-egy papírdarabon a csoportvezetők egy-egy grafikont 

kapnak, a többiek pedig egy-egy hozzárendelési szabályt. Nézzétek meg a lapotokat, és 

keressétek meg a csoportotok vezetőjét, illetve a csoportvezetők keressék meg a tagjaikat! 

Segítsetek egymásnak! Egy csoportba kerülnek azok, akiknek a hozzárendelési szabálya 

ugyanahhoz a grafikonhoz tartozik. 

Nyomtassuk ki a függvények grafikonját (ld. mellékletek) és helyezzük el őket egy-egy asztalra. 

Osszuk ki a hozzárendelési szabályokat a diákoknak. Amennyiben nem terveztük meg előre a 

csoportösszetételt, a diákok véletlenszerűen húzhatnak is. Hagyjunk időt a hozzárendelési szabályok 

és a függvények párosítására. 

Javaslatok, ötletek: 

 Ha a csoportlétszám kisebb, mint a diákok száma, a függvénygrafikonokat akkor is 

érdemes mind kirakni. Lesznek olyan függvénygrafikonok, amelyek asztalánál senki nem 

fog majd ülni. 

 Bátorítsuk a csoportokat, hogy segítsenek megtalálni a tagjaikat! 

 A csoportalakítás után megbeszélhetjük, hogy mi segített a függvények megtalálásában. 

(Helyettesítési értékek, függvénytípusok felismerése, azonosságok használata, stb.) 

126.2. 2. Feladat: függvénytulajdonságok (5 perc) 

Mindegyik csoport adja meg a saját függvényének minél több tanult tulajdonságát! (Szóforgó, 

kerekasztal.) 

A függvénytulajdonságok felsorolásához használjuk a kerekasztal-módszert! 

Tankönyvünk tájékoztatója szerint:  
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A kerekasztal egy csoport közös véleményének kialakítására alkalmas kooperatív módszerek 

egyike. Minden „körben” minden csoporttag egy korábban még el nem hangzott véleményt 

írhat a saját mezőjébe (vagy „passzolhat”) mindaddig, amíg nincs már újabb vélemény. Ekkor a 

csoport tagjai közösen megegyeznek abban, melyek azok a vélemények, amelyeket mindenki 

(vagy a többség) elfogad. Ezeket a véleményeket középre írják. Ezek a vélemények alkotják a 

csoport álláspontját az adott kérdésben. Ha egy osztályban több csoport is alakul, akkor a 

csoportvéleményekből a kerekasztal módszerrel osztályvélemény is kialakítható. A kerekasztal 

szóbeli formáját szóforgónak nevezik. 

 

A mi esetünkben nem vélemények, hanem függvénytulajdonságok hangoznak el. (Ebben is egyet 

kell értenie a csoport tagjainak, de ezúttal ellenőrizhető a megadott információ helyessége.) 

Javaslatok, ötletek: 

 A tulajdonságok megfogalmazása írásban történjen, ne szóban. Ez segíti a 

függvénytulajdonságok leírásának elsajátítását, valamint hasznos, ha a típushibák is 

megjelennek a lapon. (Ezeket a csoport várhatóan nem fogja majd 
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elfogadni, így a középső körbe már nem kerülnek be.) Csak akkor szólalhassanak meg a 

csoport tagjai, miután a soron következő tanuló leírta az általa javasolt tulajdonságot! 

 

 

126.3. A 2. Feladat megbeszélése: függvénytulajdonságok (5 perc) 

Minden csoport jelöljön ki egy szóvivőt, majd a szóvivők ismertessék a függvénytulajdonságokat! 

(A hibákat nem kell ismertetniük.) A táblára jegyezzük fel a nevezetes függvénytulajdonságokat 

(ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY, ÉRTÉKKÉSZLET, ZÉRUSHELY, MAXIMUM(ÉRTÉK), MAXIMUMHELY, 

MINIMUM(ÉRTÉK), MINIMUMHELY, MONOTONITÁS (SZIGORÚ MONOTONITÁS), ld. 85. oldal). Ha 

elhangzanak egyéb tulajdonságok (konvexitás), azokat is írjuk fel a táblára. Ha szükséges, beszéljük 

át, hogy melyik tulajdonság mit jelent. 

Javaslatok, ötletek: 

 Az, hogy az átbeszélés szükséges-e, elsősorban annak a függvénye, hogy a tanulók milyen 

könnyen jutottak el a helyes megoldásokig. Éppen ezért a csoportalakítás és a csoport 

feladatmegoldása közben mindenképpen kísérjük figyelemmel a csoportok munkáját! 

126.4. A 3. Feladat megoldása (15 perc) 

Olvastassuk el a feladatot a csoportokkal! (Erre hagyjunk egy-két percet.) A feladatot az elejétől a 

végéig olvassák el, majd fogjanak neki a kérdések megválaszolásának. A c) feladat megoldásában 

szabadon alkothatnak meg új akciókat. 

Javaslatok, ötletek: 

 A szöveg hosszú, az értelmezése ezért lehet, hogy valakinek nehézséget okoz. Ha úgy 

látjuk, hogy valamely csoport elakad, először próbáljunk segítő jellegű kérdésekkel a 

szövegre és a matematizációra rákérdezni, utána haladjunk a konkrét matematikai 

problémák megoldása felé. 

 A táblára felírhatjuk a b) kérdés három részlépését, ezzel vizuálisan is segítve a feladat 

elkészültét. („Vásárolt mennyiség: (x)”, „Egységár a vásárolt CD-k függvényében”, 

„Összesen fizetendő:”, „Grafikus ábrázolás:”) 

 A táblán már szereplő függvénytulajdonságokra utalva kérdezzük meg, 

hogy mely tulajdonságokat vizsgáltuk a feladat megoldása 

során. (Erre sokféle válasz adható.) 
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 Használhatunk csomagolópapírt vagy letörölhető műanyag táblát a függvények 

lerajzolására. Ezek az ellenőrzés során bemutathatók. 

126.5. A 3. Feladat megbeszélése (10 perc) 

A csoportok bemutatják a megoldásukat. Ha csomagolópapíron oldották meg a feladatot, akkor 

mindegyik csoport megoldását felmutathatjuk. A c) feladat kreatív megoldásait érdemes külön is 

jutalmazni. 

126.6. Az óra zárása (5 perc) 

Foglaljuk össze szóban az óra menetét. Emeljük ki azokat a függvénytulajdonságokhoz 

kapcsolódó szakkifejezéseket, amelyeket felhasználtunk az órán. (Elképzelhető, hogy ez már a 

feladat megbeszélése során sorra került.) Lehetséges csatolások: 

Értelmezési tartomány: A függvényt az egész számok halmazán értelmeztük, hiszen a 

problémának is csak egész számú CD-lemezekre nézve van gyakorlati jelentése. 

Értékkészlet: Ugyan nem biztos, hogy vizsgáltuk általában az értékkészletet, az elmondható, 

hogy szerencsés esetben egy alulról korlátos halmaz, amelynek minimuma éppen az egy darab CD-

ért kifizetendő összeg. 

Zérushely: Feltételül kívántuk szabni, hogy a függvénynek csak a 0 helyen legyen zérushelye, 

hiszen nem kívánunk ingyen CD-t osztogatni. 

Szélsőérték (hely és érték): Az eredeti függvénynek minimuma és maximuma egyaránt volt. 

(Minimuma a 0 helyen felvett 0 érték, maximumhelye pedig 25.) Az új függvények megalkotásakor 

a célunk az volt, hogy a függvénynek ne legyen maximuma. 

Monotonitás: A megalkotott függvények feltételéül szabtuk, hogy azok szigorúan monoton 

növekvőek legyenek. Az eredeti függvény a [0; 25] intervallumon szigorúan monoton növekvő, 

utána pedig szigorúan monoton csökkenő volt. (Megjegyzés: elképzelhető – és egyáltalán nem 

hibás elképzelés! –, hogy a diákok monoton növekvő függvényt alkotnak, megengedve konstans 

szakaszokat.) 

Az érdeklődőbb diákok számára izgalmas továbbgondolást jelent, hogy vajon a két utolsó 

szempontnak milyen kapcsolata van egymásnak. Például: Igazak-e az 

alábbi állítások és ha nem, akkor hogyan fogalmazhatóak át úgy, 

hogy igazak legyenek? 
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„Ha egy függvény szigorúan monoton növekvő, akkor nincs maximuma.” („Ha egy függvény 

szigorúan monoton növekvő egy (jobbról) nyílt intervallumon, akkor ezen az intervallumon nincs 

maximuma.”) A helyesen megfogalmazott állítás bizonyítandó! 

„Ha egy függvénynek nincs maximuma, akkor szigorúan monoton növekvő.” (Az állítást kis 

módosítással sem tehetjük igazzá, ellenpélda például az f(x) = –x függvény.) 

 
 
 

 
Egy konkrét lecke 
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