
Bevezető a matematika tanulmányi standardok  

szintleírásainak alkalmazásához 

 

Általános előzmények 

A tanulmányi standardok célja, hogy támogassák a pedagógusokat a személyre szabott tanulás-

tervezés és a fejlesztő értékelés megvalósításában. A standardok segítsenek a Nat és a kerettan-

tervek fejlesztési követelményeinek értelmezésében, valamint világos tájékozódási pontot ad-

hatnak a továbbhaladás feltételeinek megvalósításához. 

A standardszint leírások harmonizálnak a Nat felépítésével és az adott tanulási szakasz (4. és 8. 

évfolyam) fejlesztési célkitűzéseihez rendelt tanulási eredményeket határozzák meg.  

A tanulási eredmények leírják, hogy mi az a tudás (ismeret, készségek, attitűd), amivel a tanuló 

rendelkezik és képes alkalmazni az egyes tanulási szakaszok végén. A tanulmányi standardok 

pedig azok a tevékenységek, amelyekkel a tanuló bebizonyítja, hogy milyen tanulási eredmé-

nyeket ért el, milyen mélységben valósította meg a Nat és a kerettantervek fejlesztési célkitű-

zéseit, azaz hol tart a tanulási folyamata az adott tanulási szakasz befejeztével. 

Jelen állapotukban a standardleírások tanulási eredményeket mutatnak be. A szintezett felada-

tok, feladatsorok elkészültével és azok kipróbálásával válhatnak tanulmányi standardokká.  

 

Matematika 

A 4. évfolyamos matematika szintleírások a Nat következő közműveltségi tartalmait fedik le: 

gondolkodási és megismerési módszerek; számelmélet, algebra; függvények, az analízis ele-

mei; a geometria; a valószínűség, statisztika átfogó tartalmak. Az átfogó közműveltségi tartal-

mak szűkebb témakörökre tagozódnak, amelyekhez a fejlesztés hat szintje társul. A szintleírá-

sok egymásra épülnek, fokozatosan bővülnek és mélyülnek. A magasabb szint automatikusan 

tartalmazza az alacsonyabb szint(ek) elemeit és egy-egy sor azt is megmutatja, hogy az adott 

fejlesztési területen milyen tanulási lépcsőkön keresztül érhető el az ideális tanulási eredmény.  

 

A standardleírások önmagukban is tartalmaznak olyan tudásra, képességekre, autonómiára vo-

natkozó információkat, melyek alapján - a tanulók megfigyelése során kapott információkkal 

összevetve - megállapítható, hogy a tanuló tudása az adott témakörben melyik szinthez rendel-

hető. A standardleírások azonban az egyes szintekhez készített/készítendő mérő- és fejlesztő-

feladatokkal együtt használhatóak eredményesen a gyakorlatban.  

A mérőfeladatokkal „feltérképezhető”, hogy az adott tanuló tudása a különböző műveltségi te-

rületeken milyen szinten helyezkedik el. A mérőfeladatok eredményei megmutatják, hogy a 

tanuló tudása melyik standardszintnek felel meg, illetve az adott szinten belül hol helyezkedik 

el. Ennek ismeretében a pedagógus ki tudja jelölni a rövidtávú (szinten belüli), illetve a hosszú 

távú (következő standardszint) fejlesztési céljait. A szintezett standardtartalmak alapján meg-

tervezhető, hogy milyen fejlesztés szükséges az adott szinten megjelenő standardkövetelmé-

nyek teljesítéséhez. A cél eléréséhez nyújtanak segítséget a szintezett fejlesztőfeladatok. 



Amennyiben a tanuló a fejlesztés/fejlesztő feladatok hatására teljesíti az adott szinten megje-

lenő standardkövetelményeket, elkészíthető a következő szintet megcélzó fejlesztő folyamat 

terve. A magasabb szintre való továbbhaladáshoz nyújtanak segítséget a több szintet átfogó, 

lépésről lépésre nehezedő fejlesztőfeladatok. 

 

Példa a gyakorlati alkalmazáshoz, az alábbi táblázatban látható „Számegyenes” témakörben  
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Műve-

letek 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 

Felismeri és 

értelmezi a kö-

vetkező relá-

ciós és műve-

leti jeleket: =, 

<, , +, -, ·. 

Ismeri és se-

gítséggel al-

kalmazza a 

műveletek le-

jegyzésekor a 

következő ma-

tematikai jele-

ket: =, <, , +, 

-, ·, /. 

Ismeri és alkal-

mazza a műve-

letek lejegyzé-

sekor a követ-

kező matemati-

kai jeleket: =, <, 

, +, -, ·, /. 

 

Ismeri a műve-

letek lejegyzé-

sekor a követ-

kező matemati-

kai jeleket: =, <, 

, +, -, ·, /. 

Ismeri az ösz-

szeg, különb-

ség, szorzat, 

hányados fo-

galmakat. 

El tudja vé-

gezni a maga-

sabb szintű 

vagy összetett 

műveleteket. 

Segítséggel el-

lenőrzi és ja-

vítja hibáit. 

Ismeri és alkal-

mazza a műve-

letek lejegyzé-

sekor a követ-

kező matemati-

kai jeleket: =, <, 

, +, -, ·, :, /. 

Ismeri és hasz-

nálja az összeg, 

különbség, 

szorzat, hánya-

dos fogalmakat. 

Ismeri és alkal-

mazza a tanult 

műveleteket 

fejben számo-

láskor és írás-

ban is a mate-

matikai prob-

lémahelyzet-

nek megfele-

lően. Ismeri és 

alkalmazza az 

önellenőrzést. 

Ismeri és alkal-

mazza a műveletek 

lejegyzésekor a 

következő mate-

matikai jeleket: =, 

<, , +, -, ·, :, /. 

Ismeri és használja 

az összeg, különb-

ség, szorzat, há-

nyados fogalma-

kat. 

Ismeri és alkal-

mazza a tanult mű-

veleteket fejben 

számoláskor és 

írásban is a mate-

matikai probléma-

helyzetnek megfe-

lelően. Ismeri és 

alkalmazza az ön-

ellenőrzést. 

Ismeri a művele-

tek közötti össze-

függéseket, a mű-

veleteket kreatí-

van alkalmazza. 

 

Amennyiben a mérőfeladatok eredményei alapján a tanuló 20-as számkörben már tud tájéko-

zódni a számegyenesen, viszont az egyes számszomszédokat még nem tudja leolvasni, akkor 

ennek gyakorlásához a 2. szint feladatai közül a „Képes leolvasni az egyes számszomszédokat.” 

standardleíráshoz készült fejlesztőfeladatokat alkalmazzuk. Amennyiben (például a mérőfel-

adatok ismételt elvégzésével) meggyőződtünk arról, hogy a tanuló tudása stabil a 2. szinten - a 

2., 3. szinteket átfogó fejlesztő feladatok, majd a 3. szinthez készített fejlesztő feladatok segít-

ségével - fokozatosan áttérhetünk a 100-as számkörre, illetve a tízes számszomszédok szám-

egyenesről való leolvasására, így juttatva el a tanulót a 3. szintre.  

 

A 8. évfolyam számára már készültek feladatok és feladatlapok, a 4. évfolyam számára a kö-

vetkező fejlesztési szakaszban készülnek el a feladatlapok.  



 

A matematika hat standardszintje 

4. évfolyam 

2016. 

 
  



A NAT közismereti tartalmai 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 

Gondolkodási és 
megismerési  
módszerek 

Halmazok 

Képes megkezdett 
válogatást folytatni 
tárgyakkal. Képes 
összehasonlítani, 
megkülönböztetni 
formákat, színeket. 

Képes különböző 
elemek közös tu-
lajdonságainak fel-
ismerésére. 
 

Képes különböző 
elemek összehason-
lítására, megkülön-
böztetésére, a közös 
tulajdonságok felis-
merésére. Segítség-
gel meg tudja fogal-
mazni a halmazok 
elemeinek tulajdon-
ságait. 

Képes különböző 
elemek összehason-
lítására, megkülön-
böztetésére, a közös 
tulajdonságok felis-
merésére. Meg 
tudja fogalmazni a 
halmazok elemeinek 
tulajdonságait. Ké-
pes felismerni két 
halmaz metszetének 
elemeit. 

Képes halmazba ren-
dezni, adott és válasz-
tott szempontok sze-
rint csoportosítani a 
megfigyelésben, mé-
résben, számolásban 
gyűjtött adatokat, ele-
meket. Képes felis-
merni két halmaz met-
szetének elemeit. 
Meg tudja fogalmazni a 
halmazok és a metszet-
halmaz elemeinek tu-
lajdonságait.  
 
 

Képes halmazba ren-
dezni, adott és válasz-
tott szempontok szerint 
csoportosítani a megfi-
gyelésben, mérésben, 
számolásban gyűjtött 
adatokat, elemeket. Ké-
pes felismerni két hal-
maz metszetének ele-
meit. Meg tudja fogal-
mazni a metszethalmaz 
elemeinek tulajdonsá-
gait.  
Képes elemek két, il-
letve több szempont 
szerinti osztályozására. 

Állítások, logika 

Ismeri az „igaz”, 
„nem igaz” fogal-
makat. 

Segítséggel képes 
eldönteni egy-
szerű állítások 
igazságtartalmát.  

Képes eldönteni 
egyszerű állítások 
igazságtartalmát. Se-
gítséggel képes igaz, 
nem igaz állítások 
megfogalmazására 
egyszerű esetekben 
(pl. tárgyak, számok 
és geometriai alak-
zatok halmazáról). 

Képes eldönteni egy-
szerű állítások igaz-
ságtartalmát. Képes 
igaz, nem igaz állítá-
sok megfogalmazá-
sára. Kevés segítség-
gel képes helyes 
döntéseket hozni az 
„és”, „vagy” szavak 
jelentésének figye-
lembe vételével. 

Képes eldönteni egy-
szerű állítások igazság-
tartalmát. Képes igaz, 
nem igaz állítások meg-
fogalmazására. Képes 
helyes döntéseket 
hozni az „és”, „vagy” 
szavak jelentésének fi-
gyelembe vételével. 

Képes eldönteni egy-
szerű állítások igazság-
tartalmát. Képes igaz, 
nem igaz állítások meg-
fogalmazására. Bizto-
san használja a logikai 
műveleteket („és”, 
„vagy”). 

A sorozatok témakörrel részletesebben az Összefüggések, függvények, sorozatok c. fejlesztési területnél foglalkozunk. 

Kombinatorika 

Ismeri a „sorba 
rendezés”, „sor-
rend” fogalmakat. 

Segítséggel, mate-
matikai eszközök 
használatával, szí-
nezéssel sorba tud 
rendezni 2-3 ele-
met. 

Képes segítséggel, 
próbálgatással 3-4 
elem esetén minél 
több lehetséges sor-
rend megkeresé-
sére. 

Képes önállóan, pró-
bálgatással 3-4 elem 
esetén minél több 
lehetséges sorrend 
megkeresésére. 

Képes rendszerezett 
módon 3-4 elem esetén 
az összes lehetséges 
sorrend megtalálására. 

Képes 3-4 elem esetén 
az összes lehetséges 
sorrend megtalálására, 
figyelembe véve az ele-
mek ismételhetőségét 
is. 
 
 
 



A NAT közismereti tartalmai 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 

Számelmélet,  
algebra 

Számfogalom  
kialakítása 

 

Számfogalma biz-
tos a 10-es szám-
körben, jártas a 
20-as számkörben. 

 

Számfogalma biz-
tos a 20-as szám-
körben: ismeri, és 
leírja a számokat, 
továbbá nagyság 
szerint össze tudja 
azokat hasonlí-
tani. 

Ismeri, és leírja a 
számokat, továbbá 
nagyság szerint ösz-
sze tudja azokat ha-
sonlítani 100-as 
számkörben. Segít-
séggel képes a min-
dennapi életben 
használt római szá-
mok olvasására, írá-
sára (pl. hónapok, 
emeletek, kerüle-
tek). 
 

 

Tudja írni, olvasni a 
természetes számo-
kat, továbbá nagy-
ság szerint összeha-
sonlítani azokat 
1000-es számkör-
ben. Képes a szá-
mok biztos írására, 
olvasására, helyi ér-
tékének felismeré-
sére ezres számkör-
ben, abban az eset-
ben, ha nulla csak a 
legkisebb helyi érté-
ken szerepel. 
Képes a római szá-
mok leolvasására 
100-as számkörben. 

Tudja írni, olvasni a ter-
mészetes számokat, to-
vábbá nagyság szerint 
összehasonlítani azokat 
10 000-es számkörben. 
Képes a számok biztos 
írására, olvasására, he-
lyi értékének felismeré-
sére ezres és tízezres 
számkörben. Képes a 
római számok leolvasá-
sára és írására 100-as 
számkörben. 

Tudja írni, olvasni a ter-
mészetes számokat, to-
vábbá nagyság szerint 
összehasonlítani azokat 
10 000-es számkörben. 
Képes a számok biztos 
írására, olvasására, he-
lyi értékének felismeré-
sére ezres és tízezres 
számkörben. Képes ró-
mai számok leolvasá-
sára, írására és megal-
kotására ezres szám-
körben. 

Ismeri a több, ke-
vesebb, ugyan-
annyi fogalmát. 

Ismeri, és segítség-
gel használja a 
több, kevesebb, 
ugyanannyi fogal-
mát és matemati-
kai jelöléseit. 

Ismeri, és önállóan 
használja a több, ke-
vesebb, ugyanannyi 
fogalmát, matemati-
kai jelölését 100-as 
számkörben. 

Használja a vala-
mennyivel több, va-
lamennyivel keve-
sebb fogalmát 1000-
es számkörben. 

 

Használja a valamennyi-
vel több, valamennyivel 
kevesebb fogalmát 
10000-es számkörben. 
Megtalálja a valameny-
nyitől több, valameny-
nyitől kevesebb tarto-
mány elemeit. 
 

Használja a valamennyi-
vel több, valamennyivel 
kevesebb fogalmát 
10000-es számkörben. 
Bontott alakban meg-
adott számok esetén is 
megtalálja a valameny-
nyitől több, valameny-
nyitől kevesebb tarto-
mány elemeit. 

 Segítséggel képes a 
számokat tízesek 
és egyesek össze-
gére bontani 20-as 
számkörben. 

Kevés segítséggel 
képes a számokat tí-
zesek és egyesek 
összegére bontani 
100-as számkörben, 
illetve a bontásokat 
lejegyezni. 
 
 

Képes helyi értékek 
szerinti bontásra és 
a bontások lejegy-
zésre 1000-es szám-
körben. 

Képes helyi értékek sze-
rinti bontásra és a bon-
tások lejegyzésre 
10 000-es számkörben. 
Képes felismerni, meg-
nevezni egy szám helyi 
értékét, alaki értékét 
és valódi értékét. 
 
 

 

Képes helyi értékek sze-
rinti bontásra és a bon-
tások lejegyzésére 
10 000-es számkörben. 
Meg tudja alkotni a 
számot a számjegyek 
helyi értékének, alaki 
és/vagy valódi értéké-
nek ismeretében. 
 

 



A NAT közismereti tartalmai 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 

Számelmélet,  
algebra 

Számegyenes 

Segítséggel tájéko-
zódik a számegye-
nesen. 

Tud tájékozódni a 
számegyenesen. 
20-as számkörben 
meg tudja keresni 
a számok helyét a 
számegyenesen. 
Képes leolvasni az 
egyes számszom-
szédokat. 

100-as számkörben 
meg tudja keresni a 
számok helyét a 
számegyenesen. Ké-
pes leolvasni a 
számegyenesről az 
egyes és a tízes 
számszomszédokat. 
 

Képes leolvasni a 
számegyenesről az 
egyes, a tízes és a 
százas számszom-
szédokat. 
Meg tudja jelölni az 
adott szám helyét a 
megfelelő beosz-
tású számegyesen 
ezres számkörben. 

Képes leolvasni a szám-
egyenesről az egyes, a 
tízes, a százas és az ez-
res számszomszédokat. 
Meg tudja jelölni az 
adott szám közelítő he-
lyét a különböző, adott 
beosztású számegyene-
seken tízezres szám-
körben. 
 

Képes leolvasni a szám-
egyenesről az egyes, a 
tízes, a százas, az ezres 
és a tízezres számszom-
szédokat. 
Fel tudja ismerni a 
számegyenesek beosz-
tásának léptékét és ké-
pes megtalálni az adott 
szám közelítő helyét. 

Ismeri a „páros”, 
„páratlan” fogal-
makat. 

Meg tudja külön-
böztetni a páros és 
páratlan számokat 
20-as számkörben. 

Ismeri a páros és pá-
ratlan számokat 
100-as számkörben. 

 

Ismeri a páros és pá-
ratlan számokat. 
Tudja alkalmazni a 
kerekítés szabályát 
különböző számkö-
rökben. 

Ismeri a páros és párat-
lan számokat. 
Tudja alkalmazni a ke-
rekítés szabályát külön-
böző számkörökben. 
Képes egyszerű műve-
letek eredményének 
megbecsléséhez hasz-
nálni a kerekítést. 

Ismeri a páros és párat-
lan számokat. 
Tudja alkalmazni a ke-
rekítés szabályát külön-
böző számkörökben. 
Képes a műveletek 
eredményének meg-
becsléséhez célszerű 
kerekítést használni. 

Műveletek 

Felismeri, és értel-
mezi a következő 
relációs és műve-

leti jeleket: =, <, , 
+, -, ·. 

Ismeri, és segítség-
gel alkalmazza a 
műveletek lejegy-
zésekor a követ-
kező matematikai 

jeleket: =, <, , +, -, 
·, /. 

Ismeri, és alkal-
mazza a műveletek 
lejegyzésekor a kö-
vetkező matemati-

kai jeleket: =, <, , +, 
-, ·, /. 
 

Ismeri a műveletek 
lejegyzésekor a kö-
vetkező matematikai 

jeleket: =, <, , +, -, ·, 
/. Ismeri az összeg, 
különbség, szorzat, 
hányados fogalma-
kat. 
El tudja végezni a 
magasabb szintű 
vagy összetett mű-
veleteket. Segítség-
gel ellenőrzi és ja-
vítja hibáit. 

Ismeri, és alkalmazza a 
műveletek lejegyzése-
kor a következő mate-

matikai jeleket: =, <, , 
+, -, ·, :, /. Ismeri, és 
használja az összeg, kü-
lönbség, szorzat, hánya-
dos fogalmakat. Ismeri, 
és alkalmazza a tanult 
műveleteket fejben 
számoláskor és írásban 
is a matematikai prob-
lémahelyzetnek megfe-
lelően. Ismeri, és alkal-
mazza az önellenőr-
zést. 
 
 
 

Ismeri, és alkalmazza a 
műveletek lejegyzése-
kor a következő mate-

matikai jeleket: =, <, , 
+, -, ·, :, /. Ismeri, és 
használja az összeg, kü-
lönbség, szorzat, hánya-
dos fogalmakat. Ismeri, 
és alkalmazza a tanult 
műveleteket fejben szá-
moláskor és írásban is a 
matematikai probléma-
helyzetnek megfele-
lően. Ismeri és alkal-
mazza az önellenőrzést. 
Ismeri a műveletek kö-
zötti összefüggéseket, 
a műveleteket kreatí-
van alkalmazza. 



A NAT közismereti tartalmai 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 

Számelmélet,  
algebra 

Műveletek 

 Segítséggel megjele-
níti a műveletek 
közti összefüggése-
ket. 

Tapasztalatok alapján 
alkalmazza a tagok és 
tényezők felcserélhe-
tőségét, segítséggel 
megjeleníti a művele-
tek közti összefüggé-
seket. 

Segítséggel alkal-
mazza a következő 
műveleti tulajdonsá-
gokat: felcserélhető-
ség, csoportosítható-
ság. Kevés segítséggel 
használja a műveleti 
sorrend szabályát a 
feladatok megoldása 
során. 

Alkalmazza a következő 
műveleti tulajdonságokat: 
felcserélhetőség, csopor-
tosíthatóság, összeg és 
különbség változásai. 
Használja a műveleti sor-
rend szabályát a feladat-
megoldások során. Ismeri 
a zárójeles vagy összetett 
műveletek átalakításának 
lehetőségét az egysze-
rűbb megoldás érdeké-
ben. 

Célszerűen alkalmazza a 
következő műveleti tulaj-
donságokat: felcserélhe-
tőség, csoportosíthatóság, 
összeg és különbség válto-
zásai. Használja a műve-
leti sorrend szabályát a 
feladatmegoldások során. 
Ismeri a zárójeles vagy 
összetett műveletek átala-
kításának lehetőségét az 
egyszerűbb megoldás ér-
dekében. Képes összetett 
vagy zárójeles művelettel 
leírni az adott matemati-
kai problémát. 

Eszköz segítségével 
tud összeadni 20-as 
számkörben. 

Segítséggel tud ösz-
szeadni és kivonni 
20-as számkörben. 
Képes a mennyiségi 
változások megfi-
gyelésére, segítség-
gel történő megfo-
galmazására. 
 

Eszközök segítségével 
tud összeadni és ki-
vonni 100-as számkör-
ben, tízes átlépés nél-
kül. A mennyiségi vál-
tozásokat le tudja je-
gyezni művelettel. 

El tudja végezni a két 
változós alapművele-
teket fejben, ezres 
számkörben kerek 
százasokkal. El tudja 
végezni írásban a két-
négy változós össze-
adásokat és kivonáso-
kat. El tudja végezni 
az egyjegyűvel való 
szorzásokat ezres 
számkörben.  
Érti, és ellenőrzés so-
rán alkalmazza a mű-
veletek közti (össze-
adás, kivonás, szorzás, 
osztás) kapcsolatokat. 
Meg tudja határozni 
az összeadás és kivo-
nás hiányzó értékeit 
ezres számkörben. 

Biztonsággal el tud vé-
gezni több változóból és 
műveletből álló művelet-
sorokat fejben, tízezres 
számkörben kerek száza-
sokkal. El tudja végezni 
írásban a két-négy válto-
zós összeadásokat, és a ki-
vonásokat, valamint az 
egyjegyűvel, kétjegyűvel 
való szorzásokat, illetve 
egyjegyűvel való osztáso-
kat tízezres számkörben. 
Érti, és alkalmazza a mű-
veletek közti (összeadás, 
kivonás, szorzás, osztás) 
kapcsolatokat. Rendelke-
zik az önellenőrzés igé-
nyével. Meg tudja hatá-
rozni az összeadás és kivo-
nás hiányzó értékeit tízez-
res számkörben. 
 
 
 

Biztonsággal el tud vé-
gezni több változóból és 
műveletből álló művelet-
sorokat fejben, százezres 
számkörben kerek száza-
sokkal. El tudja végezni 
írásban a két-négy válto-
zós összeadásokat, és a ki-
vonásokat, valamint az 
egyjegyűvel, kétjegyűvel 
való szorzásokat, illetve 
egyjegyűvel való osztáso-
kat tízezres számkörben. 
Érti és alkalmazza a műve-
letek közti (összeadás, ki-
vonás, szorzás, osztás) 
kapcsolatokat. Rendelke-
zik az önellenőrzés igé-
nyével. Meg tudja hatá-
rozni az összeadás és kivo-
nás hiányzó értékeit szá-
zezres számkörben. 
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Számelmélet,  
algebra 

Műveletek 

Tud fejben össze-
adni 10-es szám-
körben. 

Tud fejben össze-
adni, kivonni és 
pótolni 20-as 
számkörben. Tud 
fejben kerek tíze-
seket összeadni és 
kivonni 100-as 
számkörben.  

Tud fejben össze-
adni 100-as szám-
körben, tízes átlé-
pés nélkül. Tud ösz-
szeadni, kivonni és 
pótolni 20-as szám-
körben tízes átlé-
péssel. 

   

 Tudja fejből a 10-
es, az 5-ös, a 2-es 
és a 4-es szorzó-
táblákat. 

Tudja fejből a tanult 
szorzótáblákat (10-
es, 5-ös, 2-es, 4-es, 
3-as, 6-os). Ismeri a 
bennfoglalás és a 
részekre osztás fo-
galmát. 

Tudja fejből a tanult 
szorzótáblákat. 
Ismeri a bennfogla-
lás és a részekre osz-
tás fogalmát. Ismeri 
a többszörös, osztó, 
maradék jelentését. 

Tudja fejből a tanult 
szorzótáblákat. 
Ismeri a bennfoglalás és 
a részekre osztás fogal-
mát. Használja a több-
szörös, osztó, maradék 
szavakat. Meg tudja ál-
lapítani a következő 
esetekben a számok 
oszthatóságát: 2, 5, 10, 
100, 1000. 

Tudja fejből a tanult 
szorzótáblákat. 
Ismeri a bennfoglalás és 
a részekre osztás fogal-
mát. Használja a több-
szörös, osztó, maradék 
szavakat. Meg tudja ál-
lapítani a következő 
esetekben a számok 
oszthatóságát: 2, 5, 10, 
3, illetve ezek többszö-
rösei esetében is. 

Valós helyzetekben 
érti a sorszám fo-
galmát. 
 

Valós helyzetekben 
megfelelően hasz-
nálja sorszámokat. 

Valós helyzetekben 
megfelelően hasz-
nálja és írja a sorszá-
mokat. 

Meg tudja külön-
böztetni a darabszá-
mot, sorszámot, 
mérőszámot. 

Meg tudja különböz-
tetni és megfelelően al-
kalmazza a darabszá-
mot, sorszámot, mérő-
számot. 
 

Meg tudja különböz-
tetni és megfelelően al-
kalmazza a darabszá-
mot, sorszámot, mérő-
számot. Meg tudja fo-
galmazni a mérőszám 
és mértékegység kö-
zötti összefüggést. 

   Képes a mindennapi 
életből vett példák 
segítségével értel-
mezni (pl. hőmér-
séklet, adósság) a 
negatív számokat. 

Meg tudja jeleníteni a 
negatív számokat szám-
egyenesen, hőmérőn, 
vagyoni helyzet ábrázo-
lásával. Képes eszköz-
zel egyszerű összeadá-
sok és kivonások elvég-
zésére negatív számok 
körében. 
 
 

Meg tudja jeleníteni a 
negatív számokat szám-
egyenesen, hőmérőn, 
vagyoni helyzet ábrázo-
lásával Képes negatív 
számokkal elvégezni 
egyszerű, összeadáso-
kat, kivonásokat. 
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Számelmélet,  
algebra 

Műveletek 

   Képes létrehozni 
hajtogatással, nyí-
rással, rajzzal, színe-
zéssel az egység fe-
lét, negyedét, har-
madát, hatodát.  

Képes egyszerűbb ese-
tekben hajtogatással, 
nyírással, rajzzal, színe-
zéssel létrehozni a ma-
tematikai nyelven leírt 
törteket. 

Képes egyszerűbb ese-
tekben hajtogatással, 
nyírással, rajzzal, színe-
zéssel létrehozni a ma-
tematikai nyelven leírt 
törteket. Képes megje-
lenítéssel összehasonlí-
tani különböző számlá-
lójú feleket, negyede-
ket, nyolcadokat, har-
madokat, hatodokat. 

Szimbólumok,  
algebrai  

kifejezések Ezek a témakörök más területekbe ágyazva jelennek meg a táblázatban. 
Egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

Szöveges  
feladatok 

Képes modellezni, 
matematikai esz-
közökkel kirakni, 
rajzban ábrázolni 
szóban megfogal-
mazott egyszerű 
szituációkat. 

Képes modellezni, 
matematikai esz-
közökkel kirakni, 
rajzban ábrázolni, 
kevés segítséggel 
lejegyezni szóban 
megfogalmazott 
egyszerű szituáció-
kat. 

Képes modellezni, 
matematikai eszkö-
zökkel kirakni, rajz-
ban ábrázolni, kevés 
segítséggel leje-
gyezni szóban meg-
fogalmazott egy-
szerű szituációkat. 
Segítséggel képes a 
válaszadásra. 

Képes kevés segít-
séggel megoldani 
egyszerű szöveges 
feladatokat az ada-
tok lejegyzésével, a 
megoldáshoz vezető 
műveletek felisme-
résével, megoldási 
terv készítésével. 
Képes a műveletek 
önálló megoldására. 
Kevés segítséggel 
képes a válasz-
adásra.  

Képes önállóan megol-
dani összetett szöveges 
feladatokat az adatok 
lejegyzésével, a megol-
dáshoz vezető művele-
tek felismerésével, 
megoldási terv készíté-
sével. Az eredményt el-
lenőrzi. Képes a válasz-
adásra.  

Képes önállóan megol-
dani összetett szöveges 
feladatokat az adatok 
lejegyzésével, becslés-
sel, a megoldáshoz ve-
zető műveletek felisme-
résével, megoldási terv 
készítésével és a válasz-
adással. Többféle meg-
oldási módot keres. Az 
eredményt ellenőrzi, 
annak realitását meg-
vizsgálja. 

Függvények, az  
analízis elemei 

Sorozatok 

Képes a tanult szá-
mok növekvő 
számsorba rende-
zésére.  
 

Képes a tanult szá-
mok növekvő és 
csökkenő szám-
sorba rendezésére. 
 
 
 
 
 

Segítséggel képes 
egyszerű számsoro-
zatok szabályát fel-
ismerni, és a sorozat 
hiányzó elemeit pó-
tolni. 

Képes pozitív egész 
számmal, egyenle-
tesen növekvő és 
csökkenő sorozat 
szabályának felis-
merésére és folyta-
tására. 

Képes változó különb-
ségű sorozatok szabá-
lyát felismerni, a soro-
zatot folytatni és a so-
rozat hiányzó elemeit 
pótolni. 

Képes többféle sza-
bályt rendelni a soro-
zathoz, a sorozatot 
folytatni és a sorozat hi-
ányzó elemeit pótolni. 
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Függvények, az  
analízis elemei 

Függvények 

   Képes egyszerű ese-
tekben felismerni a 
számpárok közötti 
kapcsolatot. 
Képes más számpá-
rok létrehozására a 
felismert szabály 
alapján. 

Képes felismerni a 
számpárok közötti kap-
csolatot, és a felismert 
kapcsolatot matemati-
kai nyelven le tudja je-
gyezni. 
Képes más számpárok 
létrehozására a felis-
mert szabály alapján. 

Képes felismerni a 
számpárok közötti kap-
csolatot, és a felismert 
kapcsolatot matemati-
kai nyelven le tudja je-
gyezni, és táblázatba 
rendezni, illetve az 
adatokat képes táblá-
zatból leolvasni is. 
Képes összetett műve-
lettel leírható összefüg-
gések felismerése, új 
számpárok létrehozá-
sára. 

 Geometria Alapfogalmak 

Felismeri, és eszkö-
zök segítségével 
(pálcikákkal, zsi-
nórral) elő tud állí-
tani egyenes és 
görbe vonalat. 

Felismeri, és segít-
séggel tud rajzolni 
(szabad kézzel, vo-
nalzóval) egyenes 
és görbe vonalat. 
Felismeri, és esz-
közök segítségével 
(pálcikákkal) elő 
tud állítani a  
rajzon ábrázolt 
tárgyakhoz képest 
különböző hely-
zetű (függőleges, 
vízszintes, ferde, 
metsző) egyenese-
ket. 

Felismeri, és segít-
séggel tud rajzolni a 
rajzon ábrázolt tár-
gyakhoz képest kü-
lönböző helyzetű 
(függőleges, vízszin-
tes, ferde, metsző) 
egyeneseket, görbe 
vonalat, adott hely-
zetű pontokat 
(rajta, kívül). Segít-
séggel képes sza-
kaszt szabad kézzel 
másolni, adott 
egyenesre, adott 
kezdőponttól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felismeri, és vonalzó 
használatával le 
tudja rajzolni a raj-
zon ábrázolt tár-
gyakhoz képest kü-
lönböző helyzetű 
(függőleges, vízszin-
tes, ferde, metsző) 
egyeneseket, adott 
helyzetű pontokat 
(rajta, kívül). Képes 
görbe vonal rajzolá-
sára. Felismeri, és 
megnevezi a párhu-
zamos és merőleges 
egyeneseket. 
Képes szakaszt sza-
bad kézzel másolni, 
adott egyenesre, 
adott kezdőponttól. 

Felismeri, és vonalzó 
használatával le tudja 
rajzolni a rajzon ábrá-
zolt tárgyakhoz képest 
különböző helyzetű 
(függőleges, vízszintes, 
ferde, metsző) egyene-
seket, adott helyzetű 
pontokat (rajta, kívül). 
Képes görbe vonal raj-
zolására. Felismeri, és 
megnevezi a párhuza-
mos és merőleges egye-
neseket. Ismeri a sza-
kasz fogalmát. Képes 
szakaszt szabad kézzel 
másolni, adott egye-
nesre, adott kezdőpont-
tól. 

Felismeri, és vonalzó 
használatával le tudja 
rajzolni a rajzon ábrá-
zolt tárgyakhoz képest 
különböző helyzetű 
(függőleges, vízszintes, 
ferde, metsző) egyene-
seket, görbe vonalat, 
adott helyzetű ponto-
kat (rajta, kívül). Képes 
görbe vonal rajzolására. 
Felismeri, és megnevezi 
a párhuzamos és merő-
leges egyeneseket. Ké-
pes adott hosszúságú 
szakasz szerkesztésére. 
A körzőt megfelelően 
használja. 
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Geometria 

Síkbeli alakzatok 

Képes megfigyelni, 
és minta után esz-
közökkel létre-
hozni egyszerű sík-
beli alakzatokat. 

Képes megfigyelni, 
és minta után, fan-
tázia, illetve utasí-
tás alapján eszkö-
zökkel létrehozni 
egyszerű síkbeli 
alakzatokat.  
Segítséggel képes 
síkidomokat meg-
figyelés után adott 
tulajdonság alap-
ján csoportosítani. 

Képes tépéssel, vá-
gással, rajzolással 
előállítani egyszerű 
síkidomokat (há-
romszög, téglalap 
/benne a négyzet/, 
sokszög, kör). Segít-
séggel képes síkido-
mokat megfigyelés 
után adott tulajdon-
ság alapján csopor-
tosítani a jellemzők 
megnevezésével 
(határoló vonalak, 
határoló egyenesek 
száma, oldalak hely-
zete, oldalak nagy-
sága). 

Képes előállítani 
egyszerű síkidomo-
kat (háromszög, tég-
lalap /benne a négy-
zet/, sokszög, kör). 
Megfigyelés után, 
kevés segítséggel 
képes síkidomokat 
adott tulajdonság 
alapján csoportosí-
tani a jellemzők 
megnevezésével 
(határoló vonalak, 
határoló egyenesek 
száma, oldalak hely-
zete, oldalak nagy-
sága, csúcsok 
száma). 
 
 

Képes előállítani adott 
tulajdonságú síkidomo-
kat (háromszög, tégla-
lap /benne a négyzet/, 
sokszög, kör). Megfi-
gyelés után, kevés se-
gítséggel képes síkido-
mokat adott tulajdon-
ság alapján csoportosí-
tani a jellemzők megne-
vezésével (határoló vo-
nalak, határoló egyene-
sek száma, oldalak hely-
zete, oldalak nagysága, 
csúcsok száma). 

Képes előállítani adott 
tulajdonságú síkidomo-
kat (háromszög, tégla-
lap /benne a négyzet/, 
sokszög, kör). Képes sík-
idomokat megfigyelés 
után adott tulajdonság 
alapján csoportosítani a 
jellemzők megnevezé-
sével (határoló vonalak, 
határoló egyenesek 
száma, oldalak hely-
zete, oldalak nagysága, 
csúcsok száma). Képes 
a síkidomokra vonatko-
zóan azonosságok és 
különbözőségek meg-
fogalmazására. 

Transzformációk 

 Ismeri a „tükrö-
zés”, „tükrös alak-
zat” fogalmakat. 
 

Képes tépéssel, vá-
gással, hajtogatás-
sal tükrös alakzatok 
előállítására. Eszköz 
segítségével (síktü-
kör) felismeri kör-
nyezetében a tükrös 
alakzatokat. 

Segítséggel képes 
alakzatok és tükör-
képük összehasonlí-
tására. Képes alak-
zatok tükörképének 
létrehozására. Ké-
pes felismerni a tük-
rös alakzatokat, sík-
tükör segítségével 
ellenőrzi felismeré-
sének helyességét. 

Segítséggel képes alak-
zatok és tükörképük 
összehasonlítására. 
Képes alakzatok tükör-
képének létrehozására. 
Képes felismerni a tük-
rös alakzatokat, síktü-
kör segítségével ellen-
őrzi felismerésének he-
lyességét. Képes meg-
jelölni a tükörtengelyt. 
Ismeri az egybevágóság 
fogalmát. 

Segítséggel képes alak-
zatok és tükörképük 
összehasonlítására. 
Képes alakzatok tükör-
képének létrehozására. 
Képes felismerni a tük-
rös alakzatokat, síktü-
kör segítségével ellen-
őrzi felismerésének he-
lyességét. Képes megje-
lölni a tükörtengelyt. 
Képes tükrös alakzatot 
rajzolni. Ismeri az egy-
bevágóság fogalmát. 
Képes megállapítani a 
síkidomok egybevágó-
ságát. 
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Geometria 

Mérés, 
mértékegység 

használata, 
átváltás 

 Segítséggel tájéko-
zódik a mennyisé-
gek között. Ismeri a 
szabványmérték-
egységek nevét, je-
lét (hosszúság, tö-
meg, űrtartalom; 
m, dm, kg, l, dl). 

Segítséggel képes ta-
pasztalatokat sze-
rezni hosszúság és 
űrtartalom mérésé-
ben - felajánlott, al-
kalmilag használt 
mértékegységgel. Se-
gítséggel tájékozódik 
a mennyiségek kö-
zött. Ismeri a szab-
ványmértékegységek 
nevét, jelét (hosszú-
ság, tömeg, űrtarta-
lom, idő, pénz; m, 
dm, cm, kg, dkg, l, dl, 
év, évszak, hónap, 
hét, nap, óra, perc, 
Ft). 

Képes a gyakorlatban 
a hosszúság és az űr-
tartalom mérésére 
alkalmilag választott 
mértékegységgel. 
Önállóan tájékozódik 
a mennyiségek kö-
zött. Ismeri, és alkal-
mazza a szabvány-
mértékegységek ne-
vét, jelét (hosszúság, 
tömeg, űrtartalom, 
idő, pénz; m, dm, cm, 
kg, dkg, hl, l, dl, év, 
évszak, hónap, hét, 
nap, óra, perc, Ft). 
Képes segítséggel át-
váltásokat végezni 
szomszédos mérték-
egységek között. 

Képes a gyakorlatban a 
hosszúság és az űrtarta-
lom mérésére alkalmilag 
választott mértékegység-
gel. Önállóan tájékozódik 
a mennyiségek között. 
Ismeri, és alkalmazza a 
szabványmértékegysé-
gek nevét, jelét (hosszú-
ság, tömeg, űrtartalom, 
idő, pénz; m, dm, cm, 
mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, 
év, évszak, hónap, hét, 
nap, óra, perc, másod-
perc, Ft). Képes átváltá-
sokat végezni szomszé-
dos mértékegységek kö-
zött. Szöveges és szám-
feladatokban használja 
a mértékegység átváltá-
sokat. 

Képes a gyakorlatban a 
hosszúság és az űrtarta-
lom mérésére alkalmilag 
választott mértékegység-
gel. Önállóan tájékozódik 
a mennyiségek között. 
Ismeri, és alkalmazza a 
szabványmértékegysé-
gek nevét, jelét (hosszú-
ság, tömeg, űrtartalom, 
idő, pénz; m, dm, cm, 
mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, 
év, évszak, hónap, hét, 
nap, óra, perc, másod-
perc, Ft). Képes átváltá-
sokat végezni szomszé-
dos mértékegységek kö-
zött. Szöveges és szám-
feladatokban használja a 
mértékegység átváltáso-
kat. Képes adott meny-
nyiséget többféle mér-
tékegységgel és megfe-
lelő mérőszámmal kife-
jezni. 

Kerület, terület 

 Ismeri a kerület fo-
galmát.  

Segítséggel meg 
tudja mérni a négy-
zet és a téglalap ke-
rületét különféle 
egységekkel. Segít-
séggel ki tudja számí-
tani a négyzet és a 
téglalap kerületét 
(mért vagy adott 
adatok alapján). 
Ismeri a terület fo-
galmát. 

Meg tudja mérni a 
négyzet és a téglalap 
kerületét különféle 
egységekkel. Segít-
séggel ki tudja szá-
molni a négyzet és a 
téglalap kerületét. 
Képes megmérni te-
rületlefedéssel, kü-
lönfél egységekkel a 
négyzet és téglalap 
területét. 

Meg tudja mérni a négy-
zet és a téglalap kerüle-
tét különféle egységek-
kel. Ki tudja számolni a 
négyzet és a téglalap ke-
rületét. Képes megmérni 
területlefedéssel, külön-
féle egységekkel a négy-
zet és téglalap területét. 
Ki tudja számítani a 
négyzet és a téglalap te-
rületét. 

Meg tudja mérni a négy-
zet és a téglalap kerüle-
tét különféle egységek-
kel. Ki tudja számolni a 
négyzet és a téglalap ke-
rületét. Képes megmérni 
területlefedéssel, külön-
féle egységekkel a négy-
zet és téglalap területét. 
Ki tudja számítani a 
négyzet és a téglalap te-
rületét. El tudja dönteni 
a problémahelyzet alap-
ján, hogy a megoldáshoz 
kerület vagy területszá-
mítással jut el. 
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Geometria Térbeli alakzatok 

Meg tudja külön-
böztetni a síkido-
mokat és a testeket 
a környezetében. 

Ismeri a kocka, a 
téglatest és a gömb 
fogalmát.  
Minta alapján képes 
testek előállítására 
(pl. gyurmából). Ké-
pes testek tulajdon-
ságainak megfigye-
lésére (határoló la-
pok, határoló lapok 
száma). 
 

Felismeri, és megne-
vezi a téglatesteket 
(ezen belül a kockát) 
és a gömböt. Képes 
testek tulajdonságai-
nak megfigyelésére 
(határoló lapok, hatá-
roló lapok száma, ha-
tároló lapok hely-
zete, határoló lapok 
alakja). 
 

Felismeri, és megne-
vezi a téglatesteket 
(ezen belül a kockát) 
és a gömböt. Képes 
testek tulajdonságai-
nak megfigyelésére, 
valamint azok meg-
nevezésére segítség-
gel (határoló lapok, 
határoló lapok 
száma, határoló la-
pok helyzete, hatá-
roló lapok alakja). Ké-
pes testek építésére 
szabadon és adott 
feltételek szerint. 

Felismeri, és megnevezi 
a téglatesteket (ezen be-
lül a kockát) és a göm-
böt. Képes testek tulaj-
donságainak megfigyelé-
sére, valamint azok meg-
nevezésére segítséggel 
(határoló lapok, határoló 
lapok száma, határoló la-
pok helyzete, határoló 
lapok alakja). Képes tes-
tek építésére szabadon 
és adott feltételek sze-
rint. Képes egyszerű test 
(téglatest, kocka) térhá-
lójának kiválasztására. 

Felismeri, és megnevezi 
a téglatesteket (ezen be-
lül a kockát) és a göm-
böt. Képes testek tulaj-
donságainak megfigyelé-
sére, valamint azok meg-
nevezésére segítséggel 
(határoló lapok, határoló 
lapok száma, határoló la-
pok helyzete, határoló 
lapok alakja). Képes tes-
tek építésére szabadon 
és adott feltételek sze-
rint. Képes egyszerű test 
(téglatest, kocka) térhá-
lójának kiválasztására. 
Képes a szaknyelv alkal-
mazásával elemezni tér-
geometriai megfigyelé-
seket. 

Valószínűség,  
statisztika 

Statisztikai  
adatok 

   Egy adathalmazból ki 
tudja választani a leg-
kisebb és a legna-
gyobb adatot. Felis-
meri az egyenlő ada-
tokat. Segítséggel ké-
pes adatokat gyűj-
teni elektronikus in-
formációforrások se-
gítségével is. 

Egy adathalmazból ki 
tudja választani a legki-
sebb és a legnagyobb 
adatot. Felismeri az 
egyenlő adatokat. 
Képes adatok rendezé-
sére. Képes adatokat 
gyűjteni elektronikus in-
formációforrások segít-
ségével is. 

Egy adathalmazból ki 
tudja választani a legki-
sebb és a legnagyobb 
adatot. Felismeri az 
egyenlő adatokat. 
Képes adatok rendezé-
sére. Képes adatokat 
gyűjteni elektronikus in-
formációforrások segít-
ségével is. Képes egysze-
rűbb következtetések 
levonására. 

Diagramok 

   Segítséggel leolvassa 
az oszlopdiagram 
adatait. 
 

Képes leolvasni az osz-
lopdiagram adatait. Ké-
pes segítséggel értel-
mezni az adatokat. 

Képes oszlopdiagramról 
a megadott szempont 
szerint adatokat leol-
vasni. Képes következte-
tések megfogalmazá-
sára a diagram adatai 
alapján. 
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Valószínűség,  
statisztika 

Valószínűség 

   Meg tudja különböz-
tetni a biztos vagy 
véletlen esetét való-
színűségi megfigye-
lések kapcsán. 

Képes felismerni a biz-
tos, a lehetetlen és a 
lehet, de nem biztos 
esélyét valószínűségi 
megfigyelésekben, játé-
kokban. 

Használja a biztos, a le-
hetetlen és a lehet, de 
nem biztos fogalmát 
valószínűségi megfigye-
lésekben, játékokban, 
kísérletekben. 

 


