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Matematika 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat 

a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól 

kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett 

készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a 

matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).  

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz 

képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új 

fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel, 

felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak 

bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is 

felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó 

képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a 

matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika 

tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes 

felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek 

feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, 

a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő 

típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja 

állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett 

logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló 

mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és 

képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az 

algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint 

új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a 

permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos 

matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az 

informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a 

mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez 

– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon 

értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése. 

A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai, 

matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes 

gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző 

forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a 

számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére. 

A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös 

munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a 

saját véleményét. 
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós 

szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt 

tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 

A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő 

szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes 

programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon 

kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban 

való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

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 információk 

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

figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben 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 önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő 

alkalmazásához is. 

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

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 folyamatában 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 problémamegoldás 

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 kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának 

fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és 

tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra 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 mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott 

eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat 

általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

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

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

tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló 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 erősségekre építeni, a hibákból pedig 

tanulni lehet. 
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A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és 

hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget 

vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját, 

gondolkodásmódját. 

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

olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás 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 matematikai 

gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok 

felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek 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, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 

másokkal való együttműködés készsége). 

A fekete bevezetőszövegek a jelenlegi és a régi kerettantervből valók kis rövidítéssel, az alábbi zölddel 

vigyázzatok, mert én írtam. Most. 

A két tanítási nyelvű osztályokban a kéttannyelvű oktatás irányelveinek megfelelően mindez 

kiegészül a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozásával és fejlesztésével. A 

nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában A négy évfolyamos képzést megelőző nyelvi 

előkészítő évfolyamon korán megkezdődik a célnyelv használata információszerzésre és -átadásra, és 

nyilvánvalóvá válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága.  

Bár a nyelvi előkészítő évfolyam legfontosabb célkitűzése a célnyelven történő kommunikáció 

megalapozása, a célnyelven történő oktatásra történő átmenet fontos terepét jelentik a matematika 

tantárgyi órák. Kiemelt fontossággal bír, hogy a csak a 9. évfolyamon kezdődő tantárgyi specializációt 

megelőzően is fenntartsuk tanulóink motivációját és az érdeklődő diákokat megfelelő, számukra 

kihívást jelentő feladatokkal lássuk el.   

A matematika tantárgy összóraszáma a nyelvi előkészítő évfolyam 9.Bkny és 9.Ckny osztályaiban, 

valamint a 9.Ekny osztály leendő média-specializációs csoportjában 68. A matematika specializációra 

készülő 9.Akny osztályban, valamint a 9.Ekny osztály informatika-csoportjában a szabadon 

tervezhető órakeretből heti 1 órát matematikatanításra használunk fel. Így az ő összóraszámuk 102.  
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9. kny. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Alapóraszám Specializációs 

kiegészítés 

Halmazok 10 +8 

Számhalmazok, műveletek, számhalmazok épülése 5  

Hatvány, gyök 1 10  

Betűs kifejezések 1 22 +8 

Számelméleti ismeretek 1 12 +10 

A fizika matematikája 1 5  

Versenyfeladatok 4 +8 

Összes óraszám: 68 34 

TÉMAKÖR: Halmazok 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK , TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

− Halmaz diszjunkt részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására 

− Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

− Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, 

ábrázolása és értelmezése, az alaphalmaz szerepe a komplementerképzésnél 

− A halmazműveletek tulajdonságai 

− Szöveges megfogalmazások matematikai modellre való fordítása 

− Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok logikai szita segítségével 

− Szemléletes kép végtelen halmazokról, a végtelen nem szám 

− Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megszámlálhatóan végtelen halmazok elemei 

között (pl. természetes számok és pozitív páros számok) 

FOGALMAK 

halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, Venn-diagram; halmazműveletek: unió, metszet, 

különbség, alaphalmaz, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

 

SPECIALIZÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK , TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− n elemű halmaz részhalmazainak száma 

− Halmazok szimmetrikus differenciája 

− de Morgan-azonosságok 

− Halmazalgebrai átalakítások 

− A racionális számok halmaza megszámlálható 

− A racionális számok halmaza nem elég a számegyenes pontjainak jelölésére 

− Halmazok direkt szorzata és alkalmazásai 
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FOGALMAK 

szimmetrikus differencia, rendezett pár, halmazok Descartes-szorzata, ekvivalens halmazok, 

számosság,  

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek, számhalmazok épülése 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek 

helyes használata 

− A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

− Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

− Számhalmazok műveleti zártsága 

− A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a 

valós számokig 

− Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

− Irracionális számok szemléltetése 

− A valós számok és a számegyenes kapcsolata; 

− Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

− Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

− Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

− Példák irracionális számokra 

FOGALMAK 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt 

intervallum, abszolút érték, ellentett, reciprok  

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, 1 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− az oszthatóság alapvető fogalmai; 

− prímszámok 

− összetett számok felbontása prímszámok szorzatára; 

− Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a 

racionális számok kapcsolata 

− Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a 

prímtényezős felbontásból 

− Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

− Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

− Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

FOGALMAK 

oszthatóság, osztó, többszörös, lnko, lkkt, prímszám, összetett szám, relatív prímek,  
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SPECIALIZÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Euklideszi algoritmus 

− néhány speciális prím (Mersenne, stb.) 

− A számelmélet alaptételének kimondása és bizonyítása 

− Véges tizedestörtek nevezőjének prímfelbontása 

− Annak bizonyítása, hogy végtelen sok prímszám van  

− Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös szorzata 

− Osztók számának meghatározása, osztók összege, szorzata 

− A kongruencia fogalma, kis Fermat-tétel 

− Oszthatósági szabályok bizonyítása, további oszthatósági szabályok  

− Oszthatósági szabályok 10-estől különböző alapú számrendszerben 

FOGALMAK 

kongruencia, modulus, maradékosztály 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök 1  

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

− A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

− A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevő esetén 

− Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre, permanenciaelv 

− Számok normálalakja 

− Számolás normálalak segítségével 

− Normálalak a számológépen 

− Nagyságrendek becslése 

FOGALMAK 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak 

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések 1 

ÓRASZÁM: 22 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, 

egytagú kifejezések hatványa 

− Az (a ± b)2, az (a ± b)3 és az (a + b)(a – b), a3 ± b3 kifejezésekre vonatkozó nevezetes 

azonosságok ismerete és alkalmazása  

− A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

− Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével 
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− Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával 

− Algebrai törtekkel végzett műveletek 

FOGALMAK 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom, algebrai 

törtkifejezés 

SPECIALIZÁCIÓS KIEGÉSZÍTÉS: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Az azonosságok általánosítása n kitevőre,  

− A Pascal-háromszög és tulajdonságai 

− Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse 

− Számelméleti feladatok megoldása algebrai átalakítások segítségével 

TÉMAKÖR: A fizika matematikája 1 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Vektorok összeadása, kivonása, számszorosa 

− Vektorművelet eredményének szerkesztése 

− Vektorok kifejezése megadott vektorokkal  

− Vektorok összetevőkre bontása 

− A vektorfelbontás egyértelműsége 

− A vektor komponenseinek meghatározása szerkesztéssel 

FOGALMAK 

vektor, skalár- és vektormennyiségek 
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9–10. évfolyam 

(5+5 óra) 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények figyelembevételét 

jelenti. Sokszor az alkalmazhatoság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód megválasztását, más 

esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. Egy adott osztaly 

matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag 

megvalasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát 

alkalmazó palyák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal 

motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándekozók számára érdekesebb lehet a matematika 

kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika gyakorlati 

alkalmazhatósága fontos. 

Az ország gazdaságának műszaki, informatikai, és természettudományos pályák iránt megnövekedett 

kereslete szükségessé teszi, hogy a közoktatásban is nagy számban legyenek olyan osztályok, 

csoportok, amelyek a matematikát és (vagy) a természettudományokat magasabb szinten tanulják. 

Működnek ugyan az országban speciális matematika tagozatok heti 6-8 matematikaórával, és ezeknek 

nagy szerepe van a tudósutánpótlás biztosításában, de ezek számát a jelenlegi 10-12-nél lényegesen 

többre növelni nem célszerű. A gazdasagi élet szakember-utánpótlását a normál és speciális osztályoké 

közötti, kb. heti 5 órás óraszámú, nagy számban működő emelt szintű osztályokkal célszerű biztosítani. 

Ebben a tantervben a olyan tanulóknak kívanunk magasabb szintű ismereteket nyújtani, akik nagyobb 

érdeklődést mutatnak a matematika iránt, és matematikából emelt szintű képzést választottak. Nekik 

ajánlott kissé kibővített tananyaggal, magasabb szintű feladatanyaggal tanítani a matematikát. A 

tananyag összeállításánál feltételeztük, hogy az átlagosnal jobb képesséégű, érdeklődőbb tanulóknak 

szól. A normál osztályokéhoz képest kiegészítő elemek kerülnek a tananyagba. Ezek a témakörök 

növelhetik a motivációt és biztosabbá teszik a tanulók ismereteit, kitekintést nyújtanak egy-egy 

témakor szélesebb körű alkalmzásaira, segíthetik a versenyeken valo eredményesebb szereplésüket.  

Elsődleges célunk, hogy a tanulók szemléletét, gondolkodásmódját fejlesszük. Azt a lehetőséget, hogy 

itt heti öt óra áll rendelkezésre a matematika elsajátítására, nem arra kívanjuk fordítani, hogy a 

speciális matematika tagozatos osztályokéhoz közelítő mértékben bővítsük a középiskolai anyagot, 

hanem olyan új ismereteket építettünk be, amelyek a szemléletfejlesztéshez, az összefüggések 

könnyebb felismeréséhez, a tantárgy megszerettetéséhez szükségesek. Mindez nem azt jelenti, hogy 

az eredményesség növelése másodrangú cél lenne. Sőt, így marad idő hatékonyabb, de időigényes 

módszerek (pl. önálló felfedeztetés, differenciált feladatok) alkalmazására, egy-egy felmerülő 

probléma részletesebb elemzésére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fenti célú mérsékelt 

tananyag-növekedés az elért szemléletfejlődéssel és a megnövekedett gyakorlási időkkel jelentős 

teljesítményjavulást eredményez. 

A két tanítási nyelvű A osztályok (matematika specializáció) a 9–10. évfolyamon a matematika 

tantárgyat a 340 óra össz-óraszámban tanulják.  
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9. A osztály 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Matematikai logika 1 5 

A függvény fogalma, arányosság, függvénytulajdonságok 1 28 

Hatvány, gyök 2 10 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 28 

Betűs kifejezések 2 8 

Geometriai alapismeretek  15 

Háromszögek  24 

Négyszögek, sokszögek  10 

A kör és részei 1 8 

Transzformációk, szerkesztések 1 22 

Versenyfeladatok 12 

Összes óraszám: 170 

 

TÉMAKÖR: Matematikai logika 1 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− A matematikai bizonyítás fogalmának tudatosítása 

− Az ellenpélda szerepe 

− Indirekt bizonyítás 

−  „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása 

− Más formában megfogalmazott állítás átfogalmazása „ha … akkor …” állítássá 

− Állítás megfordításának megfogalmazása 

− Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

− A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete 

és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

− A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben 

− Kvantorok használata 

− Stratégiai és logikai játékok 

FOGALMAK 

tétel, bizonyítás, indirekt bizonyítás, megfordítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, 

„ha…, akkor…”, „akkor és csak akkor” 
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TÉMAKÖR: A függvény fogalma, arányosság, függvénytulajdonságok 1 

ÓRASZÁM: 28 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: 

egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 

− Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

− Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

− Függvények ábrázolása táblázat alapján 

− Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati 

problémák megoldására 

− Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

− Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

− Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös) 

− Monoton, szigorúan monoton, korlátos, páros, páratlan, periodikus függvény 

− A függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, szélsőértékeinek, 

zérushelyének megállapítása, növekedés/fogyás leolvasása grafikonról 

− Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított 

arányosságot leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

− Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

− Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

− Előjelfüggvény, egészrészfüggvény, törtrészfüggvény, Dirichlet-függvény 

− Abszolútérték-függvény 

− Hatványfüggvények,  

− Adott tulajdonságú függvények konstruálása 

− Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

− Egyszerű esetben f(x) = c alapján x meghatározása, ennek alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

− Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

− Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek megoldása grafikus úton 

− Egyszerű transzformációs lépések végrehajtása elemi függvényekkel: f(x)+c, f(x+c), 

c·f(x), |f(x)|, f(c·x), f(|x|), 

− Elsőfokú törtfüggvények, ábrázolásuk transzformációk segítségével 

− Hozzárendelés inverze, az inverz hozzárendelés ábrázolása 

− Inverzfüggvény hozzárendelési szabályának és értelmezési tartományának 

meghatározása 

− Négyzetgyökfüggvény  

FOGALMAK 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, egyenes arányosság, fordított arányosság, korlátosság, 

globális és lokális szélsőérték, zérushely, monotonitás,növekedés, fogyás, periodicitás, paritás  
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök 2 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− A négyzetgyök definíciója 

− A négyzetgyökvonás azonosságai, bizonyításuk 

− Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól 

− Nevezők gyöktelenítése 

− √n irracionális, ha n nem négyzetszám 

− néhány szerkeszthetőségi kérdés 

− Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

FOGALMAK 

négyzetgyök 

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

ÓRASZÁM: 28 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

− Egyenletek megoldása az értelmezési tartomány, illetve az értékkészlet vizsgálatával 

− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és 

grafikusan 

− A kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés 

és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös 

együtthatók módszerével, grafikusan 

− Új ismeretlen bevezetése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

− Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges 

feladatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses 

feladatok, pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

− Példák egyenlet nélküli megoldási módszerekre 

− Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez köthető feladatok 

megoldása 

− Abszolútértéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek 

− Törtes egyenletek és egyenlőtlenségek 

− Nemekvivalens átalakítás esetén az ellenőrzés szerepe 

− Gyökvesztés, hamis gyök 

− Számítások eredményének előzetes nagyságrendi becslése, ezzel való ellenőrzése 

− Valós számok adott jegyre kerekítése 

− Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 
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− Elsőfokú paraméteres egyenletek megoldása 

− Lineáris diofantoszi egyenletek megoldása 

− Szöveges feladatok megoldása diofantoszi egyenlettel 

FOGALMAK 

egyenlet gyöke, alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv, ekvivalens átalakítás, százalékalap, 

százalékérték, százalékláb, százalékpont 

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések 2 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Azonosságok alkalmazása oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, 

függvények ábrázolásában 

− Diofantoszi problémák megoldása szorzattá alakítással 

− Polinomegyenletek egész gyökének megkeresése 

− Polinom osztása polinommal 

FOGALMAK 

teljes négyzet, polinom, együttható, főegyüttható,  

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Pont, egyenes, sík (térelemek) és szögek; 

− Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

− Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

− Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

− A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak 

ismerete  

− További mértani helyek 

− Alapszerkesztések végrehajtása euklideszi módon: szakaszfelező merőleges, 

szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása 

− Mértani helyek alkalmazása szerkesztési feladatokban 

− geometriai szerkesztőprogram használata 

FOGALMAK 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, mértani hely, szakaszfelező merőleges, 

szögfelező 
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TÉMAKÖR: Háromszögek 

ÓRASZÁM: 24 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

− Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, 

oldalai és szögei között 

− Egyenlő oldalakkal szemben egyenlő szögek és viszont, bizonyítás 

− Nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van, bizonyítás 

− A Pitagorasz-tétel és a megfordítás, bizonyításuk 

− A Pitagorasz-tétel és a megfordítás, alkalmazása 

− Két pont távolsága a koordinátasíkon/térben 

− A parallelogramma oldalainak négyzetösszege egyenlő az átlók négyzetösszegével 

− A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek 

bizonyításuk: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, 

középvonal, körülírt, illetve beírt kör és hozzáírt körök 

− E tételek alkalmazása 

− Euler-egyenes, Feuerbach-kör 

− Háromszög területének kiszámítási módjai 

FOGALMAK 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, külső 

és belső szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör, hozzáírt körök, Euler-

egyenes, Feuerbach-kör 

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

− négyszögek középvonala 

− Konvex sokszögek átlóinak számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek 

ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

− Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

− Szabályos sokszög területe átdarabolással 

FOGALMAK 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos 

sokszög 
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TÉMAKÖR: A kör és részei 1 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− a kör érintőjének kapcsolata az érintési pontba húzott sugárral; 

− külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

− A Thalész-tétel és megfordítása: bizonyítás és alkalmazás 

− Körérintő szerkesztése 

− A középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív hosszával 

− szögek értékének átváltása fokból radiánba és radiánból fokba 

FOGALMAK 

középponti szög, körív, ívhossz, ívmérték, radián, érintőszakaszok 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 1 

ÓRASZÁM: 22 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Példák geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

− A geometriai transzformáció mint függvény 

− Identitás, tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a 

párhuzamos eltolás, tulajdonságaik 

− A vektor fogalmának kapcsolata a párhuzamos eltolással 

− A geometriai transzformációk tulajdonságai: távolság- és szögtartás, egyenestartás, 

irányítástartás 

− Az egybevágósági transzformáció fogalma 

− Alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképének pont körüli elforgatottjának, 

párhuzamos eltoltjának szerkesztése; digitális eszköz alkalmazása 

− Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

− A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás mint két 

tengelyes tükrözés egymásutánja 

− Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

− Alakzatok egybevágóságánal fogalma, egybevágó alakzatok, szimmetriák a 

környezetben, művészeti alkotásokban 

− Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

− Négyszögek egybevágósága 

− Egyszerű szerkesztési feladatok; a szerkeszthetőség feltételeinek vizsgálata 

− Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík 

parkettázása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

− Geometriai szélsőérték-feladatok 

FOGALMAK 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, 

forgásszög, eltolás vektorral, fixpont, fixegyenes, fix sík, távolságtartás, szögtartás, irányítástartás  
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10. A osztály 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek  40 

Betűs kifejezések 3 8 

Transzformációk, szerkesztések 2 30 

A kör és részei 2 18 

A fizika matematikája 2 10 

Matematikai logika 2 10 

Kombinatorika, gráfok  18 

Valószínűség-számítás 14 

Leíró statisztika  10 

Versenyfeladatok 12 

Összes óraszám: 170 

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

ÓRASZÁM: 40 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− A másodfokú megoldóképlet levezetése 

− Másodfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása, a 

megoldóképlet, a diszkrimináns és a gyöktényezős alak alkalmazása 

− Megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel és 

grafikusan 

− Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

− Néhány további módszer az egyenlet speciális tulajdonságainak felhasználásával 

− Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető szöveges feladatok 

− Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

− Másodfokú egyenletrendszerek megoldása 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 

figyelembe véve 

− Viète-formulák és megfelelőik magasabb fokszám esetén 

− Magasabb fokú egyenletek megoldhatósága 

− baxcx +=+   
− Összetettebb gyökös egyenletek, gyökös egyenlőtlenségek 

− Paraméteres másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek 

FOGALMAK 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, Viète-formulák 
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TÉMAKÖR: Betűs kifejezések 3 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Számtani, mértani, harmonikus és négyzetes közép fogalma 

− A közepek közti egyenlőtlenség 

− Algebrai bizonyítás két változóra. 

− Szélsőérték-feladatok megoldása közepekkel. 

FOGALMAK 

Számtani, mértani, harmonikus és négyzetes közép 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 2 

ÓRASZÁM: 30 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− A párhuzamos szelők tétele, bizonyítás 

− A párhuzamos szelők tételének megfordítása, bizonyítás  

− A párhuzamos szelőszakaszok tétele, bizonyítás 

− Szögfelezőtétel, bizonyítás 

− Szakasz arányos osztása, negyedik arányos szerkesztése 

− Aranymetszés, kapcsolat a Fibonacci-sorozattal 

− Szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió 

− A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció, 

tulajdonságaik 

− Nem hasonlósági transzformációk: tengelyes affinitás, kapcsolat a függvény-

transzformációkkal, inverzió 

− Alakzatok hasonlósága 

− A háromszögek hasonlóságának alapesetei 

− Hasonló alakzatok terület- és térfogatarányai 

− A hasonlóság fogalmának alkalmazása feladatokban, tételek bizonyításában 

− Forgatva nyújtás, Ptolemaiosz tétele 

− Ceva-tétel, Menelaosz-tétel 

− Arányossági tételek derékszögű háromszögekben: Magasságtétel, befogótétel 

− Mértani közép szerkesztése 

− A számtani és mértani közép összefüggésének geometriai bizonyítása 

FOGALMAK 

középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság 

aránya 
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TÉMAKÖR: A kör és részei 2 

ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK ÉS ISMERETEK 

− A középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk területével, alkalmazás 

− Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

− Középponti és kerületi szögek tétele és megfordítása 

− Húrnégyszögtétel és megfordítása 

− Az érintőszakasz és a szelőszakaszok összefüggése 

− Érintőnégyszögek tétele és megfordítása 

FOGALMAK 

szelő, húr, körcikk, körgyűrű, körszelet, kerületi szögek, látókör, izogonális pont, húrnégyszög, 

érintőnégyszög 

TÉMAKÖR: A fizika matematikája 2 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Derékszögű háromszögek oldalarányai: hegyesszögek szögfüggvényei 

− Nevezetes szögek szögfüggvényei 

− A szögfüggvények alkalmazása a derékszögű háromszög hiányzó adatainak 

kiszámítására 

− Vektor komponenseinek kiszámítása 

− Forgásszögek szögfüggvényei 

− Trigonometrikus függvények ábrázolása 

− Tulajdonságaik és transzformációik 

FOGALMAK 

Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens 

TÉMAKÖR: Matematikai logika 2 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Logikai műveletek, megjelenítésük igazságtáblázattal 

− Tulajdonságaik, azonosságok 

− Köznapi és matematikai szóhasználat összevetése 

− Kapcsolat a halmazműveletekkel 

− Teljes indukció alkalmazása 

FOGALMAK 

negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia, igazságtáblázat 
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TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 

ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása  

− Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

− Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

− Ismétlés nélküli, illetve ismétléses permutációk, variációk, kombinációk száma 

− A kombinációk kapcsolata a Pascal-háromszöggel 

− Binomiális tétel 

− binomiális együtthatók egyszerű tulajdonságai 

− Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

− Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját 

szöveg írása 

− kombinatorikus geometriai feladatok megoldása 

− Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 

feladatok megoldására 

FOGALMAK 

faktoriális, permutáció, variáció, kombináció, binomiális együttható, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− Valószínűségi kísérletek elvégzése, szoftver segítségével történő szimulálása 

− Gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

− véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számolása, nagy 

elemszám esetén számítógéppel 

− A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

− Szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében 

a nyerési esély összehasonlítása 

− Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás 

alapján 

− Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

− Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az 

első hatos dobás eloszlása 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, lehetetlen esemény, biztos esemény, komplementer 

esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét valószínűség-eloszlás 
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TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANULÁSI EREDMÉNYEK ÉS ISMERETEK 

− Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

− Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

− Mintavétel fogalma 

− Statisztikai adatok rendszerezése, osztályokba sorolása 

− jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

− Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális 

eszközzel 

− Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a 

megfelelő diagramtípus kiválasztása 

− Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

− Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, terjedelem, kvartilisek, sodrófadiagram, 

szórásnégyzet, szórás,  
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9–10. évfolyam 

(3+3 óra) 

Ez a tanterv olyan tanulóknak szól, akik a nyelvi előkészítő évet követő 9. osztályban még nem 

választottak matematikából emelt szintű képzést. Azoknak is, akik majd később, emelt szintű képzésen 

akarnak felkészülni matematikaigényes pályákra, és természetesen azoknak is, akiknek a középiskola 

után nem lesz rendszeres kapcsolatuk a matematikával, de egész életükben hatni fog, hogy itt milyen 

készségeik alakultak ki a problémamegoldásban, a rendszerező, elemző gondolkodásban. Ezeket a 

tanulókat ebben az időszakban lehet megnyerni a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó 

fontosságú természettudományos, műszaki, informatikai pályáknak.  

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az ismertszerzés 

fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az ezek 

alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két évfolyamán sok, korábban már 

szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra előkerül, úgy, hogy a fogalmak definiálásán, az 

összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási 

lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos 

feldolgozás alapvető módszereivel. (Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított 

állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt 

kérdések felsorolása, a következmények elemzése.) A felsorolt célok az általános iskolai 

matematikatanítás céljaihoz képest jelentős többletet jelentenek, ezért is fontos, hogy változatos 

módszertani megoldásokkal tegyük könnyebbé az átmenetet.  

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai alapú játékok. 

A gyerekek szívesen játszanak, és nyerni akarnak, ezért természetes módon elemezni kezdik a 

szabályokat, lehetőségeket. Olyan következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, 

amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk elérni.  

A matematikatanításnak ebben a szakaszában sok érdekes matematikatörténeti vonatkozással lehet 

közelebb hozni a tanulókhoz a tantárgyat. A geometria egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) 

a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve világossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a 

matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre a témákra fordított idő bőven megtérül az 

ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló motiváció miatt.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi 

életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal, számos 

geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális megoldásokat 

keresni.  

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen követelmény, hogy 

egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a 

kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a 

geometriai és egyéb matematikai programok használata is. A tanulók későbbi, matematika 

szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi gondolkodásban megnyilvánuló különbségek igen 

fontossá teszik ebben a szakaszban a differenciálást. Az évfolyamok összetételének a bevezetőben 

vázolt sokszínűsége miatt nagyon indokolt csoportbontásban tanítani a matematikát. A 

számonkérésre, ismétlésre, rendszerezésre tervezett órákat a táblázat óraszámai tartalmazzák. 

A két tanítási nyelvű B, C, és E osztályok a 9–10. évfolyamon a matematika tantárgyat a 204 óra 

alapóraszámban tanulják.   
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9. B, C, E osztály 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Matematikai logika, kombinatorika 12 

Arányosság, százalékszámítás 6 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 16 

Hatvány, gyök 10 

Geometriai alapismeretek 7 

Háromszögek 14 

Négyszögek, sokszögek 8 

Transzformációk, szerkesztések 10 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 11 

Leíró statisztika 8 

Összes óraszám: 102 

TÉMAKÖR: Matematikai logika 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A matematikai bizonyítás fogalma 

− Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

− Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

− A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és 

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

− Matematikai értelemben vett állítás fogalmának ismerete 

− Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

− A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása 

egyszerű esetekben 

− Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

− „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása 

− Az „akkor és csak akkor” használata. Feltétel és következmény felismerése. 

− Bizonyítások Következtetés megítélése helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetének 

logikus végigvitele. 

− Ellenpélda szerepe. 

− Tagadások pontos megfogalmazása, mely a mindennapi életben a vita kultúrában 

nélkülözhetetlen. 

− Stratégiai és logikai játékok 

− Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, különböző, és nem feltétlenül különböző elemek 

sorbarendezése. 

− Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden esetet csak 

egyszer lehet számításba venni. 
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− Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása. 

− Fadiagram alkalmazása. 

FOGALMAK 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió, 

metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 

− Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

− Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös) 

− Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

− Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető 

feladatok megoldása 

− szöveges feladatok megoldása 

FOGALMAK 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség 

esetén grafikon segítségével 

− Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

− A szöveges feladatok lejegyzése matematikai jelekkel 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés 

és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan 

− Abszolútérték definíciója, abszolútértékes egyenletek 
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− Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan 

− Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és 

gazdasági tematikájú feladatok) 

FOGALMAK 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv, egyenlet, egyenlőtlenség, abszolútérték 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ismétlés: pozitív és negatív egész kitevőjű hatványozás, hatványozás azonosságai 

− A négyzetgyök definíciója 

− Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

− A négyzetgyökvonás azonosságai, permanencia elv 

− A számfogalom továbbfejlesztése bővülő számkörben. 

− 2  irracionális – indirekt bizonyítás, n  irracionális, ha n nem négyzetszám  

− Bevitel a gyökjel alá, kivitel a gyökjel alól 

− Nevező gyöktelenítése  

FOGALMAK 

hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök, irracionális szám 

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

− Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

− Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

− A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

− Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

− kör és részei – pontos fogalmak, radián, ívhossz fogalma 

− Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög 

másolása 

FOGALMAK 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező, 

húr, érintő, körszelet, radián, körcikk, ívhossz 

TÉMAKÖR: Háromszögek 
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ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

− Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei 

között 

− Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű háromszög 

− A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és 

alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, 

illetve beírt kör 

− Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 

− A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

− Háromszög területének kiszámítási módjai 

− A definíciók és tételek pontos ismerete alkalmazása 

FOGALMAK 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

− Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete, 

bizonyítása és alkalmazása 

− Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

− Szabályos sokszög területe átdarabolással 

FOGALMAK 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos 

sokszög 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges 

affinitás, térkép, fényképezés) 

− Egybevágósági transzformációk: a tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli 

forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete, tulajdonságaik 
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− A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

− Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

− Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

− Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

− Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

− Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

− Négyszögek egybevágósága 

− Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel 

− Szakaszfelező, szögfelező, párhuzamos, merőleges szerkesztése, szögmásolás 

− Szerkesztési eljárások gyakorlása. 

− Szerkesztési terv készítése, ellenőrzés. 

− Szerkeszthetőség feltételeinek vizsgálata. 

− Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Pontos, esztétikus munkára 

nevelés. 

− Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle 

síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

FOGALMAK 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, 

forgásszög, vektor, vektorművelet 

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

− Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

− Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

− Függvények ábrázolása táblázat alapján 

− Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására (pl. egységár, a változás sebessége). 

− Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás 

sebessége). 

− Lineáris függvény 

− A lineáris függvény grafikonjának meredeksége és tengelymetszete. 

− Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján. Hozzárendelési utasítás leolvasása  grafikon 

alapján 

− Az abszolútérték definíciójának alkalmazása Függvénytulajdonságok megismerése. 

− A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

− Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró 

függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

− Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 

c·f(x), |f(x)| 
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− Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

− A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  ( a,x ≠ 0 ) grafikonja, tulajdonságai. 

− Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

FOGALMAK 

Hozzárendelés, függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely monotonitás, szélsőérték. 

Lineáris függvény, meredekség, tengelymetszet. Abszolútérték függvény. Hiperbola. 

Függvénytranszformáció. Grafikus megoldás. 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Statisztikai alapfogalmak: adatsokaság, ismérv, gyakoriság, relatív gyakoriság. 

− Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

− Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

− Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

− Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel 

− Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

− Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

− Adatsokaság jellemzői: átlag, medián, módusz. 

− Szóródás mérőszámai: terjedelem, átlagos abszolút eltérés , szórásnégyzet 

− A statisztikai mutatók nyújtotta információk helyes értelmezése. 

− Mintavétel fogalma. 

− Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

− Következtetések levonása írott, ábrázolt és számszerű információ összekapcsolásával. 

− Számítógép használata 

FOGALMAK 

Adat, diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
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10. B,C, E osztály 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Kombinatorika, gráfok 10 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 30 

A kör és részei  12 

Transzformációk, szerkesztések  15 

Függvények, függvénytulajdonságok 15 

Valószínűség-számítás 12 

Fennamaradó órák – gyakorlás igény szerint, versenyfeladatok 8 

Összes óraszám: 102 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 

megoldására 

− Fokszám tétel. Teljes gráf és komplementere. 

− Egyszerű hálózatok szemléltetése. 

− Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

FOGALMAK 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle, fokszám 

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés 

és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

− Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

− A rendezett másodfokú egyenletnél a megoldóképlet biztos használata. 

− Diszkussziós igény fejlesztése 
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− Diszkrimináns fogalma, vizsgálata 

− Gyökök és együtthatók közti összefüggések (Viète) 

− Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

− Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

− baxcx +=+  alakú egyenletek – értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálata, ellenőrzés 

fontossága 

− Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens átalakításokra. 

− Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. 

− Hamis gyök, gyökvesztés 

− Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

− Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum és 

maximum probléma megoldására 

FOGALMAK 

Másodfokú egyenlet megoldóképlete, Diszkrimináns, Gyöktényezős alak, Azonosság. Egyenlet. 

Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Alaphalmaz, értelmezési tartomány, értékkészlet. Ekvivalens 

egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú egyenlet, diszkrimináns.  Másodfokúra visszavezethető 

négyzetgyökös és magasabbfokú egyenletek. Számtani közép, mértani közép 

TÉMAKÖR: A kör és részei 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Kör és részei, kör és egyenes. 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk 

területével 

− Radián és ívhossz 

− Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

− Szelő és érintő fogalma 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, 

és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

− A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Thalész-tétel bizonyítása 

FOGALMAK 

középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, radián  

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 

− A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása. 

− Arányos osztás. Szakaszok adott arányban való felosztása. 

− A hasonlósági transzformáció. 

− A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

− Hasonló alakzatok. 

− A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

− A hasonlóság alkalmazásai háromszögeknél: Háromszög súlyvonalai, súlypontja,. Magasságtétel, 

befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe. 

− n hosszúságú szakasz szerkesztése. 

− Hasonló síkidomok kerületének, területének, hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. 

− Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés) 

− Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense. 

− Nevezetes szögek szögfüggvényei. 

− A hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög hiányzó adatainak 

meghatározására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, síkban és térben. 

− A valós problémák matematikai modelljének megalkotása, a problémák önálló megoldása. 

FOGALMAK 

középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság 

aránya, A hegyesszögek szinusza, koszinusza, tangense, kotangense. 

TÉMAKÖR: Függvények, függvénytulajdonságok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

− Másodfokú függvény: algebrai ismeretek alkalmazása a függvény transzformációk elvégzésénél. 

− A tengelypont és a szélsőérték kapcsolata 

− Négyzetgyökfüggvény grafikonja, tulajdonságai 

− Periodikus függvények  - szögfüggvények bevezetése 

− Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, az inverz függvény fogalma. 

− Függvényábrázolás digitális eszközzel. 

FOGALMAK 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

ÓRASZÁM: 12 óra 



 

30 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

− A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

− Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye. 

− Elemi esemény, összetett esemény. 

− Biztos esemény, lehetetlen esemény. 

− Műveletek eseményekkel: összeg, szorzat, különbség. 

− A halmazműveletek és az eseményalgebra műveleteinek analógiája. 

− A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

− A valószínűség értelmezése: 0 ≤ P(A) ≤ 1 

− Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét 

valószínűség-eloszlás, klasszikus valószínűségi modell. 
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9–10. évfolyam 

(3+4 óra) 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított 

készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes 

témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek 

meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az 

állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra 

fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön 

belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez 

mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az 

összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a 

csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális 

eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a 

felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és 

kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek 

meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan 

témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez 

javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a 

függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven 

megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének 

bővülését. 

 

A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. A 10.D osztályban azonban a 

szabadon tervezhető órakeretből 1 órát matematikatanításra használunk fel, így az összóraszám 238 

órára emelkedik. A 34 órányi többlet-óraszámot az egyes témakörök között elosztjuk. 
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9. D osztály 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 6 

Számhalmazok, műveletek 6 

Hatványozás 8 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 8 

Arányosság, százalékszámítás 6 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 10 

A függvény fogalma, ábrázolása 15 

Geometriai alapismeretek 4 

Háromszögek 10 

Négyszögek, sokszögek 5 

Egybevágósági transzformációk, szerkesztések 10 

Leíró statisztika 6 

Versenyfeladatok 8 

Összes óraszám: 102 

TÉMAKÖR: Halmazok 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A halmaz és a halmaz eleme, mint alapfogalmak, jelölések és használatuk 

− Halmaz diszjunkt részhalmazokra bontása, példák osztályozás alkalmazására a matematikán belül, 

más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

− Halmaz megadása különböző módokon, megadás utasítással, elemek felsorolásával 

− Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

− Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása, 

értelmezése és tulajdonságai 

− Véges halmazok elemszámának meghatározása; 

− Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével 

− Szemléletes kép végtelen halmazokról 

− Távolsággal megadott ponthalmazok megadása ábrával 

FOGALMAK 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-

diagram; halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, 

halmaz elemszáma, logikai szita 

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes 

használata különböző számolási helyzetekben 

− Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

− Példák irracionális számokra. 

− Irracionális számok szemléltetése 

− Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

− A valós számok és a számegyenes kapcsolata; 

− A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig; 

− Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának fogalma, meghatározása 

− Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes nagyságrendi becslése és ezáltali 

ellenőrzése  

− Valós számok adott jegyre kerekítése gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

− Számolás valós számok közelítő alakjaival, megfelelő kerekítés. 

FOGALMAK 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték, 

ellentett, reciprok 

TÉMAKÖR: Hatványozás 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

− A hatványozás fogalmának kiterjesztése, permanenciaelv; 

− Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

− A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

− A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő 

esetén 

− Számok normálalakja 

− Számolás normálalak segítségével 

FOGALMAK 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak 

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa 

− Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

− Az (a + b)2, az (a – b)2, az (a + b)(a – b) az (a + b)3, és az (a – b)3 kifejezésekre vonatkozó nevezetes 

azonosságok ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek 

megoldásában, függvények ábrázolásában) 
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− Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

− Algebrai törtek értelmezési tartománya 

− Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. 

FOGALMAK 

algebrai egész- és törtkifejezések, egy- és többváltozós kifejezések, helyettesítési érték, egytagú és 

többtagú kifejezések, egynemű kifejezés, együttható,összeg, tag, szorzat, tényező, azonosság, 

polinom, polinom fokszáma 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 

− A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységei és az átváltási szabályok. 

Származtatott mértékegységek átváltása; 

− Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

− Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös) 

− Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

− A százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalma, alkalmazása 

− Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető 

feladatok megoldása 

FOGALMAK 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− Egyenletek megoldásának ellenőrzése behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés 

és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel, grafikusan és 

szorzattá alakítással 
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− Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan 

− Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és 

gazdasági tematikájú feladatok) 

FOGALMAK 

egyenlet, azonosság, alaphalmaz, megoldáshalmaz, egyenlet gyöke, ekvivalencia, hamis 

gyökmérlegelv, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, ábrázolása 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

− Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

− Adott képlet alapján helyettesítési értékek számolása; 

− Függvényértékek táblázatba rendezése 

− Függvények ábrázolása táblázat alapján 

− Képlettel adott függvény ábrázolása hagyományosan és digitális eszközzel 

− Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

− A grafikon alapján a függvény alapvető tulajdonságainak: értelmezési tartományának, 

értékkészletének, minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és 

fogyás leolvasása 

− Lineáris függvény, abszolútérték-függvény, fordított arányosságot leíró függvény (elemi 

függvények) grafikonja, tulajdonságai 

− A másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény grafikonja 

− Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 

c·f(x), |f(x)| 

− Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

− Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

− Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása 

− Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása 

FOGALMAK 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, függvény, valós függvény, 

értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, lineáris kapcsolat, egyenes 

arányosság, meredekség, fordított arányosság, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás, 

függvénytranszformáció, grafikus megoldás 

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek 

ÓRASZÁM: 4 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés, mint alapfogalmak és az ehhez tartozó egyéb geometriai 

fogalmak (félegyenes, szakasz, forgásszög) 

− Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

− Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

− Szög mérése, ívmérték 

− Szögfajták megkülönböztetése és a nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, 

váltószögek 

− A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

− Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

− Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög 

másolása 

FOGALMAK 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező 

TÉMAKÖR: Háromszögek 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

− Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei 

között 

− Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű háromszög 

− A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és 

alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, 

illetve beírt kör 

− Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 

− A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

− Háromszög területének kiszámítása 

FOGALMAK 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 
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− Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete, 

bizonyítása és alkalmazása 

− Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

− Sokszögek területének kiszámítása átdarabolással. Szabályos sokszög területe. 

FOGALMAK 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos 

sokszög 

TÉMAKÖR: Egybevágósági transzformációk, szerkesztések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges 

affinitás, térkép, fényképezés) 

− A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás 

ismerete, tulajdonságaik 

− A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

− A vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmak 

− Egyszerű vektorműveletek (összeg, különbség) és alkalmazásuk feladatok megoldásában. 

− Síkbeli egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik 

− Egybevágósági transzformációk végrehajtása (alakzat tengelyes, illetve középpontos 

tükörképének, pont körüli elforgatottjának, párhuzamos eltoltjának szerkesztése hagyományosan 

és digitális eszközzel 

− Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

− Alakzatok egybevágósága, egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, 

művészeti alkotásokban 

− Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

− Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

− Négyszögek egybevágósága 

− Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió 

− Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle 

síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

FOGALMAK 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, 

szimmetria, forgásszög, vektor, vektorok összege 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

− Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

− Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 
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− Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel 

− Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

− Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

− Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, átlag, medián, módusz 
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10. D osztály 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Matematikai logika 8 

Kombinatorika, gráfok 18 

Négyzetgyök 8 

Abszolútértékes, négyzetgyökös egyenletek 12 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 20 

Függvények tulajdonságai 10 

A kör és részei 15 

Hasonlósági transzformáció, szerkesztések 18 

Valószínűség-számítás 15 

Versenyfeladatok 12 

Összes óraszám: 136 

TÉMAKÖR: Matematikai logika 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A matematikai bizonyítás fogalma, egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

− Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

− Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

− A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és 

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

− A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok 

− A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása 

egyszerű esetekben 

− Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

− „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása 

− Stratégiai és logikai játékok 

FOGALMAK 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak 

akkor” 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 

ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információk kigyűjtése, rendszerezése 

− Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 
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− Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

− Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása, a probléma megoldása a 

kiválasztott modellben 

− Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 

megoldására 

FOGALMAK 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

TÉMAKÖR: Abszolútértékes, négyzetgyökös egyenletek 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Abszolútértéket tartalmazó egyenletek megoldása 

− Négyzetgyökös egyenletek megoldása 

− Egyenletmegoldási módszerek: mérlegelv, grafikus megoldás alkalmazása 

− Nevezetes egyenlőtlenségek 

FOGALMAK 

számtani közép, mértani közép 

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Másodfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása 

− A diszkrimináns, a megoldóképlet és a gyöktényezős alak és alkalmazása 

− Egyenletek megoldásának ellenőrzése behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal. 

− Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés 

és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

− Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

− Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

− Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

− Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

− Gyökök és együtthatók összefüggései 

FOGALMAK 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás  
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TÉMAKÖR: Függvények tulajdonságai 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Másodfokú függvény tulajdonságai 

− Függvénytranszformációk áttekintése az f(x) = a(x – u)2 + v alak segítségével 

− Függvények alapvető tulajdonságainak megállapítása a függvény hozzárendelési szabálya alapján 

és a grafikonról 

− Négyzetgyökfüggvény tulajdonságai 

FOGALMAK 

értelmezési tartomány, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

TÉMAKÖR: A kör és részei 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kör érintőjének fogalma, kapcsolata az érintési pontba húzott sugárral; 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk 

területével 

− Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

− Válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, 

és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

− A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Thalész-tétel bizonyítása 

FOGALMAK 

középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

TÉMAKÖR: Hasonlósági transzformációk, szerkesztések 

ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 

− A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

− Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés) 

− Alakzatok hasonlósága 

− A háromszög hasonlóságának alapesetei 

− A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek és alkalmazásuk 

− Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben 
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FOGALMAK 

középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság 

aránya 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Valószínűségi kísérletek elvégzése 

− Az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság, valószínűség konkrét valószínűségi 

kísérletek esetében 

− Véletlen kísérletek adatainak rendszerezése, relatív gyakoriságokat számoás, nagy elemszám 

esetén számítógép alkalmazása 

− Gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

− A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

− A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

− Egymást kizáró események, független események fogalmának megkülönböztetése és alkalmazása 

− Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét 

valószínűség-eloszlás 
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11–12. évfolyam 

(középszintű csoportok, 3+4 óra) 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre 

absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a 

szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak 

a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az 

absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai 

fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a 

lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a 

tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított 

módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási 

lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó 

projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára 

készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban, 

mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online 

felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, 

kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos 

témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az 

exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a 

koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek 

más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem 

jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel 

kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, 

valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos 

hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a 

szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  

 

A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma 228, mivel a szabadon tervezhető 

órakeretből 1 órát matematikatanításra használunk fel, így a végzős évfolyamon a matematikát heti 

4 órában tanítjuk. Az így keletkező 30 órányi óraszámot az egyes témakörök között elosztjuk. 

 

Ezeket nem értem. 34·3 + 28·3 + 28·1 = 102 + 84 + 28 = 186 + 28 = 214 

A táblázatok összege 96 + 110, tehát csak 6 + 2 óra nincs leosztva. A 6 még OK-nak tűnik, de 2 talán 

már hibahatár alattinak. Valamit nagyon nem értek, bocsánat. 
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11. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus, exponenciális 

folyamatok  

24 

Trigonometria 24 

Vektorok, koordinátageometria 20 

Kombinatorika, gráfok 8 

Valószínűség-számítás 20 

Összes óraszám:  

 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus, exponenciális 

folyamatok vizsgálata 

ÓRASZÁM: 24 óra 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

− Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

− A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

− Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 

− Adott értékkészletbeli elemhez az értelmezési tartomány azon elemeinek megtalálása, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli 

− A logaritmus értelmezése, alkalmazása 

− Áttérés más alapú logaritmusra 

− Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

− A logaritmus fogalmának elmélyítése egyenletmegoldás segítségével 

FOGALMAK 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

− Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában 

− Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok 

összehasonlítása csoportmunkában 

− Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

− 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas 

számológéppel 

− Logaritmusos egyenletek megoldására vezető feladatok megoldása 
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Exponenciális folyamatok vizsgálata 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

− Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő 

matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása 

− egyenletek megoldásának ellenőrzése behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

FOGALMAK 

Nincsenek új fogalmak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban 

− Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető 

változókra csoportmunkában 

− Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális 

függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek 

értelmezése 

TÉMAKÖR: Trigonometria 

ÓRASZÁM: 24 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Hegyesszögek szinuszának, koszinuszának, tangensének definíciója a derékszögű háromszögben 

− Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben 

− Tompaszögek szinuszának, koszinuszának, tangensének származtatása a hegyesszögek 

szögfüggvényei alapján 

− A szögfüggvények alkalmazása egyszerű geometriai számítási feladatokban 

− Szögfüggvények általánosítása, egységkör, szögfüggvények előjelei a síknegyedekben 

− Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, 

pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

− Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

− Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

− Háromszög szögeinek kiszámítása két oldal és a terület ismeretében 

− Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

− A szinusztétel bizonyítása 

− Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 
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− A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért 

adatokból számítva 

− Négyszögek területének kiszámítása, speciális négyszögek tulajdonságai és alkalmazásuk 

− Szabályos sokszögek területének kiszámítása, sokszögek területének kiszámítása átdarabolással 

FOGALMAK 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

− A trigonometrikus függvények ábrázolása, példák a trigonometrikus függvények használatára a 

fizikában 

− Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú 

részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján 

− Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Koordinátageometria 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete, 

alkalmazása 

− A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása 

− Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

− Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

− Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

− Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

− Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

− Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

− Háromszög súlypontjának meghatározása 

− Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban, az egyenes egyenletének alkalmazása 

− Egyenes meredekségének fogalma;  

− Egyenesek egyenletéből az egyenesek kölcsönös helyzetére való következtetés; egyenesek 

merőlegességének és párhuzamosságának megállapítása a meredekségek alapján 

− Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

− A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében 

− A kör középpontjának és sugarának meghatározása teljes négyzetté alakítással 

− Kör és egyenes metszéspontjának kiszámítása egyenletrendszerrel 

− A matematika különböző területei közötti kapcsolat felismerése 

FOGALMAK 
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vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok 

különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör 

egyenlete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

− Geogebra program alkalmazása a feladatok megoldásánál 

− Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

− Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

− Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

− Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy 

egyéni munkaformában 

− „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

− „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása 

− Matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információk kigyűjtése, rendszerezése 

− A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

− Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

− Konkrét szituációk szemléltetése és egyszerű feladatok megoldása gráfok segítségével 

− A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása 

gyakorlati feladatok megoldásában 

FOGALMAK 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Anagramma készítése a tanulók neveiből 

− A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

− A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő 

együtthatók segítségével 

− Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

− Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− Az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság, valószínűség fogalma konkrét 

valószínűségi kísérletek esetében 

− Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre 

− Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

− Példák ismerete független és nem független eseményekre kizáró események és független 

események fogalmának megkülönböztetése 

− A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

− A geometriai valószínűség fogalmának ismerete, a geometriai modell alkalmazása egyszerű 

esetekben 

− Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

− A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

− Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 

FOGALMAK 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, 

független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli 

mintavétel, várható érték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív 

gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események 

valószínűségére csoportmunkában 

− Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

− Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

− Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

− Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

− Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 
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12. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Sorozatok  20 

Térgeometria 22 

Halmazok, matematikai logika 6 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 

Statisztika 10 

Rendszerező összefoglalás 38 

Összes óraszám:  

 

TÉMAKÖR: Sorozatok 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A számsorozat fogalmának ismerete 

− Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

− Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

− Számtani sorozat, az n-edik tag az első tag és a különbség ismeretében, az első n tag összege 

− Mértani sorozat, az n-edik tag az első tag és a hányados ismeretében, az első n tag összege 

− A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

− A százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmának alkalmazása 

− Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

− Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

− Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

− Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 

FOGALMAK 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

− Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével 

− A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása 

− Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában 

internetes adatgyűjtés segítségével 
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TÉMAKÖR: Térgeometria 

ÓRASZÁM: 22 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

− A mérés alapelve, alkalmazása konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén 

− A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

− Származtatott mértékegységek átváltása, sűrűség mértékegységei közötti átváltás 

− Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben 

− A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban 

− A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp 

hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

− A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú 

tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

− Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének 

és térfogatának kiszámítása 

− A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

− A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása 

FOGALMAK 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, n-

oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test 

hálója 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása 

méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

− A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

− Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó 

érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

− Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, 

a becslés ellenőrzése méréssel 

− A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a 

kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

− Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban 

és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 
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TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül 

− egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékének megállapítása; 

− Logikai kifejezések megfelelő használata 

− Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

− Stratégiai és logikai játékok 

FOGALMAK 

logikai műveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének 

meghatározása igazságtáblázat segítségével 

− Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül 

− Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

− Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

− Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az oszthatóság alapvető fogalmai és alkalmazásuk 

− Oszthatósági szabályok és alkalmazásuk 

− Összetett számok felbontása prímszámok szorzatára 

− Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból, ezek alkalmazásaa egyszerű gyakorlati feladatokban 

− Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

− Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

− Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

− Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok 

kapcsolata 

− A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig 

− Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

− Példák irracionális számokra 

− Számhalmazok műveleti zártsága 

FOGALMAK 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

− Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

− Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek 

mai napig tartó hatásairól 

− Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

− Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

− Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

− Hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőinek 

meghatározása, értelmezése és értékelése 

− Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

− Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

− Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

− Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

FOGALMAK 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, 

terjedelem, szórás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

− Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények 

között 

− A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

− Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

− Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 
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11–12. évfolyam 

(emelt szintű csoportok, 6+6 óra) 

Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, és egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi 

tantárggyal, valamint a mindennapi élet matematikaigényes elemeivel. A matematikatanulásban 

kialakult rendszeresség, problémamegoldó készség az élet legkülönbözőbb területein segíthet. Ezt 

célszerű tudatosítani a tanulókban. 

Ez a tantervi elem a matematika főiskolai-egyetemi tanulására való felkészítést célozza meg. A 

problémamegoldó készségen túl fontos az önálló rendszerezés, lényegkiemelés, történeti áttekintés 

készségének kialakítása, az alkalmazási lehetőségek megtalálása, a kapcsolatok keresése különböző 

témakörök között. 

Ebben az időszakban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó 

módszereinek, miközben sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk, 

amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható 

a tanulóktól többféle készség és ismeret együttes alkalmazása. Minden témában hangsúlyosan kell 

kitérnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tantárgyakban való felhasználhatóságára. 

A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való 

jártasság kialakításra. A korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a különböző gyakorlati 

problémák optimumát kereső feladatokra. Ezért az ilyen problémák elemi megoldását külön 

fejezetként iktatjuk be. 

Az analízis témakörben a szemléletesség segíti a problémák átlátását, az egzaktság pedig a felsőfokú 

képzésre való készülést. 

A rendszerező összefoglalás, túl azon, hogy az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, mintaként 

szolgálhat a későbbiekben is bármely területen végzett összegző munkához. 

 

A tanterv a 11. évfolyamon 34 hétre (204 óra), a 12. évfolyamon pedig 28 hétre (168 óra) íródott. A 

számonkérések idejét a témakörökhöz számolt órákba belevettük. Az ilyen módon mindkét évben 

fennmaradó 2 hetet (12 óra)versenyfelkészítésre, az érettségire történő célzott felkészülésre, 

illetve,a csoport igényeinek megfelelően, bizonyos témakörökből elmélyítő gyakorlásra lehet 

felhasználni. 

Rendszerező összefoglalás alatt a középiskolai ismeretanyag lényegének tematikus átismétlését 

értjük érettségi feladatok gyakorlásával és – az emelt szinten érettségizők esetében – a szóbeli 

tételek kidolgozásával együtt.  
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11. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Számelmélet, halmazok, matematikai logika, bizonyítási módszerek 18 

Hatvány, gyök, logaritmus 42 

Trigonometria, vektorok 48 

Kombinatorika, gráfok 24 

Koordinátageometria 30 

Sorozatok, nevezetes közepek, szélsőértékek 30 

Folytonosság, bevezetés a differenciálszámításba 12 

Összes óraszám: 204 

 

TÉMAKÖR: Számelmélet, halmazok, matematikai logika, bizonyítási módszerek 

ÓRASZÁM: 18 óra 

A témakör óráin a diákok áttekintik az oszthatósági szabályokat és a számhalmazok korábban tanult 

összefüggéseit. Halmazelméleti alapokra építve megismerkednek a matematikai logika műveleteivel, 

alapvető fogalmaival. Elsajátítják a matematika alapvető felépítését, különös hangsúlyt fektetve a 

különböző bizonyítási módszerekre (indirekt bizonyítás, teljes indukció, stb.). 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− oszthatóság, oszthatósági szabályok, legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó, prímek, 

relatív prímek, prímek csoportjai és szerepük a számelméletben 

− oszthatósági feladatok algebrai megoldása 

− számhalmazok és felépítésük, adott műveletre zárt számhalmazok 

− intervallumok és ponthalmazok ismétlése 

− halmazok ekvivalenciája, véges és végtelen halmazok 

− műveletek halmazokkal, halmazok számossága, a de Morgan azonosságok 

− a matematika felépítése: axiómák, sejtések, tételek, bizonyítások és műveletek 

− matematikai logika és logikai műveletek: és, vagy, kizáró vagy, stb. 

− logikai értéktáblázatok vizsgálata, értelmezése 

− direkt bizonyítási mó dszerek: indukció, skatulyaelv, logikai szita 

− indirekt bizonyítás példákkal 

− szükséges és elégséges feltétel fogalma példákkal 

− állítás tagadása, megfordítása, implikáció és ekvivalens állítások 

− ekvivalencia vizsgálata egyenletmegoldásnál 

− matematikai paradoxonok 

− rövid bevezetés az absztrakt algebrába (szemléletesen) 

FOGALMAK 

logikai műveletek, természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív 

prímek 
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, logaritmus 

ÓRASZÁM: 42 óra 

A hatványozás és gyökvonás azonosságait kiterjesztjük, bevezetjük az n-edik gyököt és a törtkitevős 

hatványokat. A diákok megismerkednek a logaritmus fogalmával, azonosságaival. Taglaljuk az 

exponenciális és logaritmusos függvények tulajdonságait, transzformációit és modellként alkalmazzuk 

őket való életből vett példákra. Példájukon keresztül vezetjük be az inverzfüggvény fogalmát. 

Változatos exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek 

megoldásával is megismerkednek a diákok. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ÉS ISMERETEK 

− a hatványozás azonosságainak ismétlése, negatív és racionális hatványok, normál alak 

− a permanencia elve 

− az n-edik gyök és azonosságai 

− irracionális szám kétoldali közelítése racionális számokkal 

− számrendszerek: átváltás a számrendszerek között 

− végtelen szakaszos tizedestört felírása törtként 

− a logaritmus fogalma 

− logaritmus értékének meghatározása definíció alapján és számológéppel 

− értelmezési tartomány és nem értelmezett logaritmusok vizsgálata 

− a logaritmus azonosságai: szorzat, hányados, hatvány logaritmusa bizonyítással 

− átváltás adott alapú logaritmusból másik alapra 

− hasonló alapú logaritmusok átalakításai (reciprok, gyök alapú logaritmusok) 

− kifejezések egyszerűsítése a logaritmus azonosságaival 

− az exponenciális függvény 

− az exponenciális függvény tulajdonságai, az alap szerepe, transzformációi 

− a logaritmusfüggvény 

− a logaritmusfüggvény tulajdonságai, az alap szerepe, transzformációi 

− az exponenciális és logaritmusfüggvények mint inverzfüggvények 

− exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek 

− másodfokú problémára vezető exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek 

− exponenciális egyenletekre vezető szöveges feladatok megoldása, exponenciális modellek a való 

életből 

− logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek 

− értelmezési tartomány és kikötés vizsgálata 

− az azonosságok alkalmazása ilyen típusú problémákban 

− másodfokú problémára vezető exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek 

− logaritmusos egyenletekre vezető szöveges feladatok megoldása, logaritmusos modellek a való 

életből 

− paraméteres exponenciális és logaritmusos egyenletek (szemléletesen) 

FOGALMAK 

n-edik gyök, racionális kitevőjű hatvány, exponenciális függvény, logaritmus, exponenciális növekedés, 

csökkenés 
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TÉMAKÖR: Trigonometria, vektorok 

ÓRASZÁM: 48 óra 

A vektorokkal kapcsolatos korábbi ismeretek átismétlése és a hegyesszögek szögfüggvényeinek 

áttekintése után a diákok megismerkednek a vektorok egyéb alkalmazásaival, elsősorban a skaláris 

szorzattal. A szinusz- és koszinusztételek segítségével megtanulnak az általános háromszögben 

számításokat végezni. Ezenkívül kiterjesztjük a szögfüggvények értelmezését más szögekre és ezekről 

áttérünk a trigonometrikus függvények ábrázolására és elemzésére. A témakör végén egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldásához alkalmazzuk a fenti összefüggéseket. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− vektor fogalma, vektormennyiségek, alapműveletek vektorokkal, vektor számszorosa 

− vektor hossza, egységvektor, nullvektor, helyvektor, szabadvektor, vektorkoordináták 

− vektorfelbontás, párhuzamos és merőleges vektorok 

− vektorok forgatása 

− skaláris szorzat, vektorok hajlásszöge, a skaláris szorzat alkalmazása számítási és bizonyítási 

feladatokban 

− vektoriális szorzat (szemléletesen) 

− hegyesszögek szögfüggvényei, számítások a derékszögű háromszögben 

− szögfüggvények általánosítása, egységkör, szögfüggvények előjelei a síknegyedekben 

− szög kiszámítása adott szögfüggvényéből, azonos szögfüggvényekkel rendelkező szögek 

csoportosítása 

− egyszerűbb trigonometrikus kifejezések egyszerűsítése, alapvető trigonometrikus összefüggések 

bizonyítása 

− addíciós tételek: két szög összegének, különbségének, a szög felének és kétszeresének 

szögfüggvényei 

− trigonometrikus függvények és tulajdonságaik, értelmezési tartomány, értékkészlet, periódus, 

amplitúdó, monotonitás, szélsőértékek, zérushelyek 

− trigonometrikus függvények transzformációi, függvényvizsgálat 

− háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög segítségével 

− szinusztétel, bizonyítása és alkalmazásai 

− koszinusztétel, bizonyítása és alkalmazásai, kapcsolat a Pitagorasz-tétellel 

− tételek alkalmazása számítási feladatokban (általános háromszögben és más alakzatokban) és 

bizonyítási feladatokban 

− trigonometrikus egyenletek, konkrét és általános megoldások keresése 

− másodfokú problémára vezető trigonometrikus egyenletek 

− hamis gyökök elkerülése 

− trigonometrikus egyenlőtlenségek megoldása az egységkör segítségével vagy grafikusan 

− időtől függő periodikus jelenségek vizsgálata, fizikai alkalmazások 

− néhány térgeometriai alkalmazás 

FOGALMAK 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel, skaláris szorzat, addíciós tétel, 

trigonometrikus azonosság, egyenlet, egyenlőtlenség 
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TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 

ÓRASZÁM: 24 óra 

A diákok átismétlik és változatos feladatok megoldására alkalmazzák a kombinatorikai módszereket. 

Az egyes módszerek különbségei és az adott feladathoz a megfelelő módszer(ek) kiválasztása 

különleges hangsúlyt kapnak. Itt taglaljuk a binomiális együtthatók, a Pascal-háromszög és a binomiális 

tétel összefüggéseit is. A témakör másik alkotóeleme a bevezetés a gráfelméletbe. Az alapfogalmakon 

kívül a tanulók megismerkednek a gráfmodell alkalmazásaival, illetve gráfokkal kapcsolatos 

bizonyításokkal. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− korábbi kombinatorikai ismeretek ismétlése 

− permutáció, ismétléses permutáció, variáció, ismétléses variáció és kombináció fogalma 

− a technikák alkalmazása változatos feladatokra 

− ismétléses kombináció (szemléletesen) 

− Pascal-háromszög és a binomiális együtthatók 

− a Binomiális Tétel, az azonosságok ismételt áttekintése 

− betekintés a kombinatorikus geometriába 

− gráf fogalma, a gráfmodell alkalmazásai 

− csúcs, él, fokszám, egyszerű gráf, összefüggő gráf, komplementer, fa, teljes gráf és üres gráf 

fogalma 

− többszörös él és hurokél fogalma 

− séta, út és kör fogalma 

− euleri és hamiltoni gráfok 

− élekre, csúcsokra és fokszámokra vonatkozó egyszerűbb összefüggések 

− gráfok a nagyvilágban: hálózatok tanulmányozása a gráfmodell segítségével 

− síkba rajzolható gráfok és rájuk vonatkozó tételek: Kuratowski tétele és Euler képlete 

− a platóni testek kapcsolata Euler képletével 

− gráfszínezési problémák 

− néhány gráfokkal kapcsolatos tétel bizonyítása 

FOGALMAK 

faktoriális, permutáció, variáció, kombináció, művelet, reláció, binomiális együttható, gráf, csúcs, él, 

csúcs fokszáma gráfban, komplementer 
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TÉMAKÖR: Koordinátageometria 

ÓRASZÁM: 30 óra 

Korábbi vektorokkal kapcsolatos ismereteikre építkezve a diákok ebben a témakörben geometriai 

alakzatok és ponthalmazok algebrai leírását sajátítják el. Az egyenesek, körök és parabolák mellett 

egyéb kúpszeletek taglalására is sor keríthető, ha az idő engedi. Felállítjuk az egyenletek megoldása és 

a geometriai alakzatok metszéspontjainak keresése közötti koncepcionális kapcsolatot és egyéb 

mértani helyekkel kapcsolatos feladatokat is megoldunk. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− ponthalmazok a koordinátarendszerben, mértani helyek 

− egyenlőtlenségek grafikus megoldása 

− két pont távolsága 

− szakasz felezőpontjának és osztópontjának koordinátái, a háromszög súlypontjának és más fontos 

pontjainak koordinátái 

− egyenes normálvektoros egyenlete 

− egyenes irányvektoros és iránytényezős egyenlete 

− egyenes meredekséggel és y-metszésponttal megadott egyenlete 

− két ponton átmenő egyenes egyenlete 

− párhuzamos és merőleges egyenesek, egyenesek hajlásszöge 

− egyenesek metszéspontja 

− pont és egyenes távolsága 

− kitérő egyenesek távolsága és hajlásszöge 

− adott normálvektorú sík egyenlete (szemléletesen) 

− kör egyenlete, középpont és sugár meghatározása 

− kör és egyenes kölcsönös helyzete 

− kör adott pontjában állított érintőjének egyenlete, egy külső pontból húzott érintők egyenletei 

− körök kölcsönös helyzete 

− a parabola tengelyponti egyenlete, egyéb egyenletei 

− a parabola jellemzői: fókuszpont, vezéregyenes, csúcs, tengely 

− parabola és egyenes kölcsönös helyzete 

− parabola érintőinek egyenletei 

− az ellipszis és a hiperbola egyenlete, tulajdonságai (szemléletesen) 

− kapcsolatok a ponthalmazok és az egyenletrendszerek között 

− összetettebb paraméteres feladatok megoldása, bizonyítási feladatok 

FOGALMAK 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok 

különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, irányvektor, normálvektor, iránytényező. alakzat 

egyenlete, egyenes egyenlete, kör egyenlete,  parabola egyenlete 
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TÉMAKÖR: Sorozatok, nevezetes középértékek, szélsőértékek 

ÓRASZÁM: 30 óra 

A sorozat függvényként való definiálását követően a diákok megismerkednek a legfontosabb 

sorozatokkal és sorokkal. Az ezekről tanultakat számos való életből vett példára alkalmazzák és a 

sorozatok tulajdonságain keresztül előkészítjük a komolyabb függvényanalízishez szükséges 

fogalmakat: a folytonosságot, a monotonitást, a korlátosságot és a határértéket. A megfelelő 

sorozatoknál taglaljuk a számtani és a mértani közepet és ezeket később szélsőérték-feladatok 

megoldására is használjuk. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− sorozat fogalma, megadása, ábrázolása 

− sorozat megadása: szabállyal, rekurzióval, képlettel, elemek felsorolásával 

− számtani sorozat fogalma, kapcsolat a lineáris függvénnyel 

− számtani közép fogalma 

− n-edik tag és első n tag összegének kiszámítása, képletek bizonyítása 

− mértani sorozat fogalma, kapcsolat az exponenciális függvénnyel 

− mértani közép fogalma 

− n-edik tag és első n tag összegének kiszámítása, képlet bizonyítása 

− pénzügyi számítások: kamatos kamat, THM, törlesztőrészlet és gyűjtőjáradék számítása 

− sorozat tulajdonságainak, fajtájának és képletének megadása tagok segítségével 

− számítási feladatok sorozatokkal, gyakorlati alkalmazások, algoritmusok 

− rekurzív sorozatok, Fibonacci-sorozat 

− más nevezetes sorozatok 

− véges sorok összegzése, teleszkópos összegek 

− sorozatok konvergenciájának, monotonitásának, korlátosságának és határértékének vizsgálata 

− szélsőértékekkel kapcsolatos feladatok megoldása a nevezetes közepekkel 

− példa divergens sorozatra 

− végtelen mértani sor összege, konvergens sorok 

− példa divergens sorra 

− műveletek konvergens sorokkal, sorozatokkal 

FOGALMAK 

sorozat, számsorozat, rekurzív sorozat, számtani sorozat, mértani sorozat, kamatos kamat, tőke, 

kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet, szélsőértékhely, szélsőérték, nevezetes 

közepek 
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TÉMAKÖR: Folytonosság, bevezetés a differenciálszámításba 

ÓRASZÁM: 12 óra 

A témakör első részében a határérték fogalmával és tulajdonságaival foglalkozunk. Ezután a 

függvények határértékeivel kezdve, a folytonosság pontos definiálásán át vezetjük be a diákokat a 

differenciálszámítás alapjaiba. Ez a témakör jól illeszkedik a sorozatoknál tanultakra. Az elemi 

deriválással ér véget a tanulmányok ezen része. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− függvényelemzés korábbi ismereteinek összegzése 

− függvény határértéke: szemléletes megközelítés és pontos definíció 

− függvények véges helyen vett véges, véges helyen vett végtelen, végtelenben vett véges és 

végtelenben vett végtelen határértéke 

− sorozatok és függvények határértéknek kapcsolata 

− olyan függvények, melyeknek nem létezik határértéke 

− függvény folytonosságának fogalma, különböző definíciói 

− példák folytonos és nem folytonos függvényekre 

− bevezető feladatok a differenciálhányados témakörébe 

− függvény érintőjének iránytangense 

− a differenciálhatóság fogalma 

− a deriváltfüggvény fogalma és tulajdonságai 

− példák nem differenciálható függvényekre 

− kapcsolat a folytonos és differenciálható függvények között 

− alapfüggvények deriváltjai, levezetések 

− konstans függvény, polinom és trigonometrikus függvények deriváltjai 

FOGALMAK 

monotonitás, lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték, konvex, konkáv függvény függvényfolytonosság, 

határérték, különbségi hányados függvény, derivált, deriváltfüggvény 
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12. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Függvényanalízis, a differenciálszámítás alkalmazásai 18 

Terület-és térfogatszámítás alapelvei, integrálszámítás 24 

Térgeometria 36 

Valószínűségszámítás 18 

Statisztika 18 

Rendszerező összefoglalás 54 

Összes óraszám: 168 

 

TÉMAKÖR: Függvényanalízis, a differenciálszámítás alkalmazásai  

ÓRASZÁM: 18 óra 

A deriválás alapjait a deriválási szabályok, mennyiségek változásának mértékét taglaló feladatok és 

szélsőértékekkel kapcsolatos feladatok megoldásával egészítjük ki. A görbéhez húzott érintő és 

normális taglalása teremt kapcsolatot a koordinátageometriával. Végezetül a teljes függvényanalízissel 

zárjuk a témát. Ha van rá lehetőség, akkor közelítéses módszerekre és a deriválás egyéb alkalmazásaira 

(L’Hôpital-szabály, stb.) is kitérünk. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− deriválási szabályok: függvény konstansszorosának, függvények összegének, szorzatának és 

hányadosának deriváltjai, a reciprokfüggvény deriváltja 

− az összetett függvény fogalma példákkal 

− az összetett függvény deriváltja 

− inverzfüggvény deriváltja 

− a logaritmusfüggvény és az exponenciális függvény deriváltja 

− görbe meredekségének kiszámítása adott pontban 

− görbéhez húzott érintő és normális egyenlete 

− a derivált és a függvény monotonitásának összefüggései 

− magasabbrendű deriváltak 

− teljes függvényvizsgálat: monotonitás, zérushelyek, szélsőértékek, határértékek, konvexitás, 

inflexiós pontok, szakadások 

− Rolle és Lagrange tételei (szemléletesen) 

− differenciálás alkalmazásai szélsőérték-feladatok megoldására, optimalizációs problémák 

− közelítéses módszerek, becsült értékek a derivált alkalmazásával, numerikus módszerek 

(szemléletesen) 

− visszatérés a határértékekhez: a L’Hôpital-szabály (szemléletesen) 

FOGALMAK 

derivált, deriváltfüggvény, magasabbrendű derivált,monotonitás, lokális szélsőérték, abszolút 

szélsőérték,konvex, konkáv függvény 
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TÉMAKÖR: Terület- és térfogatszámítás alapelvei, integrálszámítás 

ÓRASZÁM: 24 óra 

Ebben a részben a diákok a jól ismert terület- és térfogatképleteket új szemszögből ismerik meg, majd 

ezután megismerkednek az integrálszámítással. Ez utóbbi szabályait, a határozott és határozatlan 

integrálok tulajdonságait valamint kapcsolatát a deriválással (Newton–Leibniz-tétel) gyakorlati 

példákkal egészítjük ki. Ha van rá lehetőség, akkor az integrálszámítás néhány komolyabb alkalmazását 

is taglaljuk, így például a forgástestek térfogatának és a görbe hosszának kiszámítását. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− a függvény grafikonja alatti terület példákkal (megtett út, munka) 

− a Riemann-integrál fogalma, alsó és felső közelítő összegek, finomításuk, határértékük 

− határozott és határozatlan integrál fogalma, kapcsolatuk 

− példa nem integrálható függvényre 

− az integrálfüggvény fogalma 

− az integrálfüggvény deriváltja, a primitívfüggvény fogalma 

− az integrálás és a differenciálszámítás kapcsolata: a Newton–Leibniz-tétel 

− a határozott és határozatlan integrál tulajdonságai 

− polinomok, trigonometrikus függvények, exponenciális és logaritmusfüggvények integráljai 

− parciális integrálás 

− helyettesítéses integrálás 

− parciális törtekre bontás 

− görbe alatti terület, görbék által közrezárt terület kiszámítása 

− forgástest térfogatának kiszámítása 

− görbe hosszának kiszámítása integrálással 

− hatványsorok (néhány szemléletes példa) 

FOGALMAK 

alsó, és felső közelítő összeg, határozott integrál, primitívfüggvény, határozatlan integrál, Newton–

Leibniz-tétel, felszín, térfogat, forgástestek 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

ÓRASZÁM: 36 óra 

Az előző témakörben megismert alapokat kiegészítjük a térelemek kölcsönös helyzetének részletes 

áttekintésével. Ezután a diákok megismerkednek az egyes térbeli alakzatok osztályozásával, felszínük 

és térfogatuk kiszámításával és tulajdonságaik vizsgálatával. Lehetőség szerint szót ejtünk Euler 

képletéről a platóni testek kapcsán és minél több gyakorlati példán át mutatjuk be a téma 

változatosságát. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− térelemek és kölcsönös helyzetük 

− kapcsolat a koordinátageometriában tanultakkal: térelemek közös pontjainak tulajdonságai, 

megtalálásuk 

− 3-dimenziós testek osztályozása, platóni testek 

− a Cavalieri-elv 

− felszín- és térfogatszámítás alapelvei 
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− testek hálójának megrajzolása 

− egyenes hasáb felszíne és térfogata 

− téglatest és kocka felszíne és térfogata 

− gömb felszíne és térfogata 

− henger felszíne és térfogata 

− gúla felszíne és térfogata 

− kúp felszíne és térfogata 

− szabályos sokszög alapú hasábok és gúlák felszíne és térfogata 

− csonkagúla felszíne és térfogata 

− csonkakúp felszíne és térfogata 

− képletek és technikák alkalmazása gyakorlati feladatokban 

− néhány nehezebb térgeometriai összefüggés: beírható és köréírható gömbök, érintőpoliéderek 

− néhány területszámítási és térfogatszámítási képlet bizonyítása 

FOGALMAK 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, n-

oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test 

hálója 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

ÓRASZÁM: 18 óra 

A téma elején az alapfogalmakat (relatív gyakoriság, esemény, eseménytér, jó esetek, stb.) tisztázzuk. 

A halmazelmélet és a matematikai logika már korábban tanult elemeit alkalmazva megismerjük az 

eseményalgebrát. Ezután bevezetjük a valószínűség klasszikus modelljét, melyet egyszerű és 

kombinatorikailag bonyolultabb példákra is alkalmazunk. A diákok megismerik a diszkrét valószínűségi 

változó fogalmát és ezzel kapcsolatban a valószínűségfüggvényt és az eloszlás fogalmát. Két konkrét 

eloszlást (binomiális és hipergeometrikus) részletesen taglalunk példafeladatokkal és bemutatjuk a 

geometriai valószínűség alapjait. Lehetőség szerint beszélünk más eloszlásokról, a feltételes 

valószínűségről és a Bayes-tételről. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− eseménytér, esemény, relatív gyakoriság fogalma 

− eseményalgebra: szöveges példák algebrai értelmezése, ezek fordítottja 

− Kolmogorov axiómái 

− komplementeresemény valószínűsége, teljes valószínűség tétele 

− események összegének, szorzatának valószínűsége 

− kizáró és független események fogalma 

− a valószínűség klasszikus modellje, jó és rossz esetek 

− kedvező esetek összeszámlálása a rossz esetek kivonásával 

− kombinatorikai módszerek alkalmazása a jó esetek és az összes eset számának meghatározására 

− feltételes valószínűség (szemléletesen) 

− szerencsejátékok vizsgálata, a valószínűség valóéletbeli alkalmazásai 

− geometriai valószínűség, alapvető példák 

− visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel 



 

65 
 

− diszkrét valószínűségi változó fogalma, valószínűségfüggvény és eloszlások fogalma, tulajdonságai 

− diszkrét valószínűségi változó várható értéke és szórása 

− a binomiális eloszlás és ezzel kapcsolatos feladatok 

− a hipergeometrikus eloszlás és ezzel kapcsolatos feladatok 

− más eloszlások (szemléletesen) 

− feltételes valószínűség 

− Bayes tétele (szemléletesen) 

− Nagy számok törvénye (szemléletesen) 

− összetettebb valószínűségszámítási problémák, paradoxonok 

FOGALMAK 

valószínűség, események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró 

események, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés 

nélküli mintavétel, várható érték 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

ÓRASZÁM: 18 óra 

A témakörben a diákok megismerik a leíró statisztika legfontosabb számításait és elveit. Megtanulják, 

hogyan gyűjtsenek, ábrázoljanak és értelmezzenek adatokat. Különbséget tesznek helyes és nem 

megalapozott következtetések között. Az adathalmazt leíró átlagokat és a szóródást jellemző 

mérőszámokat megértik, kiszámításukat elsajátítják. Ha az idő engedi, szót ejtünk statisztikai 

tesztekről, Simpson paradoxonjáról és a terület más érdekességeiről. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK, ISMERETEK 

− statisztikai sokaság, minta, statisztika, adat, adathalmaz fogalma 

− adatgyűjtés, rendszerezés 

− gyakoriság, relatív gyakoriság 

− adatok megjelenítése táblázatban, diagramon, grafikonon 

− táblázatok, grafikonok értelmezése 

− számsokaságok jellemzése: átlag, módusz, medián fogalma, kiszámítása 

− terjedelem, szórásnégyzet, szórás fogalma, kiszámítása 

− kvartilisek és a sodrófa diagram 

− átlagos abszolút-, átlagos négyzetes- és átlagos minimális eltérés (szemléletesen) 

− gyakorlati feladatok statisztikával, önálló adatgyűjtés és elemzés 

− statisztika a médiában és a köztudatban 

− statisztikai tesztek, érdekességek 

− Simpson paradoxonja 

FOGALMAK 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, 

terjedelem, szórás 

 


