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MATEMATIKA
5–8. évfolyam
Célok, feladatok
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről
és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása
érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló
rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás
fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika:
kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a
mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más
tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják
választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket,
gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus,
valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani,
statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó
tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati
alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a
problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem
szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl.
aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a
matematika szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra
számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának
igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött
szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktúráját
(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrakciós és
szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek
feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok
megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését,
megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és
megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti.
A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a
matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a
matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az
életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő
absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal
való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.
A matematika tantárgy számos lehetőséget kínál a tantárgyon belüli kapcsolatok bemutatására, ami
változatossá teszi a reprezentációkat, és biztosítja az ismeretek, módszerek, stratégiák folyamatos
ismétlését, mélyítését.
A reprezentációk variálását, a tanulók motiválását, a matematikai alkalmazások bemutatását nagyban
segítik a számítógépes eszközök, a matematikatanítást segítő matematikai szoftverek, valamint
kifejezetten a tananyaghoz készült informatikai segédeszközök.
A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan tudják
használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga
hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a
technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának
tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a
tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai
tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken
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használhatjuk. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a
mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez
elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a
szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és
szóban egyaránt.
A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a tanítási, tanulási
folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, fegyelmezett
munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátjukétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek
érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására,
önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat
az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett,
nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az
elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok
stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.
A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások
megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális
önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommunikáció
fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására,
megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A matematikai
szövegértő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes
jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.
Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi
életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a
pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten rendszeresen foglakozunk
olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Kiemelt szerepet
szánunk azoknak az optimum problémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor
költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan bevezetjük
matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat,
értékcsökkenés, növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a
tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika
alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutatunk
arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen
matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb
részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási
szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.
A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a
matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, ha
bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs bázis
kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése,
nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány matematikus ismeretét
előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János. A
tanterv ezen kívül is több helyen felhívja a tananyag matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények figyelembevételét
jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód megválasztását, más
esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. Egy adott osztály
matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag
megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát
alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal
motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika
kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika gyakorlati
alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus
eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását.
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A tanulók értékelése
A tantárgyat érdemjeggyel értékeljük. A nagyobb témaköröket témazáró dolgozat írásával zárjuk. A
tantárgy jellegéből adódóan kisebb lélegzetű, írásbeli felelettel, illetve több tanítási órát felölelő
témaközi dolgozattal is mérjük a tanulók tudását. Értékelésre kerülhet az órai aktivitásuk, szóbeli
feleletük, füzetvezetésük, versenyen való eredményes szereplésük. A szóbeli értékelés alapja: a tanuló
tényismereti szintje, a szaknyelv használata, az ismeretek alkalmazása.

5. évfolyam
A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A
mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsajátítása mellett
legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól működő gondolkodásmód, egy
tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb pozitív emberi tulajdonság formálását
is.
Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, koncentráció,
lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási módszereit.
A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez szükséges
megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, elemezni és
felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító sejtéseket,
állításokat megfogalmazni.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos feladatunk. Ehhez
szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a megismert fogalmakat
rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a problémák megoldásában.
Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és megtanult fogalmakat és eljárásokat fel
tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet
leíró szöveg alapján a probléma lényegét felismerjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását
elősegítő modelleket alkossanak. Fokozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és
jelölésrendszer használatát, alkalmazását.
5. osztályban bővül a számkör a nagy számokkal, törtekkel, egész számokkal. A tanulók rendszerezik
és elmélyítik a műveletekkel kapcsolatos ismereteket, különös tekintettel a műveletek fogalmára, a
szöveges feladatok matematikai modelljének megalkotására. Gyakorolják a hétköznapi életben
előforduló mennyiségek becslését, más, tanult mértékegységbe való átváltását. Tájékozódnak síkban
és térben, megismerik az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. Fejlődik az alaklátásuk,
térszemléletük.
Matematika 5. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 144 óra, heti óraszám 4 óra
Tematikai egység
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Geometria
Függvények, sorozatok
Statisztika, valószínűség
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
3+folyamatos
80
40
10
7
4
144
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Tematikai egység/
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
Órakeret
Fejlesztési cél
logika, kombinatorika, gráfok
3+folyamatos
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek
Előzetes tudás
közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy
elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több,
kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése.
Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással).
A tematikai egység Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
nevelési-fejlesztési A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes,
interaktív használatának fejlesztése.
céljai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elemek elrendezése, rendszerezése A kombinatorikus gondolkodás, a
adott szempont(ok) szerint.
célirányos figyelem kialakítása,
Néhány elem sorba rendezése
fejlesztése.
különféle módszerekkel.
Néhány elem kiválasztása.
Halmazba rendezés adott tulajdonság A helyes halmazszemlélet
alapján.
kialakítása.
A részhalmaz fogalma.
A megfigyelőképesség fejlesztése:
Két véges halmaz közös része.
Tárgyak tulajdonságainak kiemelése,
Két véges halmaz egyesítése.
összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés, osztályokba
sorolás, tulajdonságok szerint, az
érzékszervek tudatos
működtetésével.
A közös tulajdonságok felismerése,
tagadása.
Változatos tartalmú szövegek
Értő, elemző olvasás fejlesztése.
Magyar nyelv és
értelmezése.
Kommunikáció fejlesztése a nyelv
irodalom: szövegértés,
Összehasonlításhoz szükséges
logikai elemeinek használatával.
szövegértelmezés.
kifejezések értelmezése, használata A lényegkiemelés, a szabálykövető
(pl. egyenlő; kisebb; nem nagyobb, magatartás fejlesztése.
nem kisebb, nagyobb; több;
kevesebb; nem; és; vagy; minden;
van olyan, legalább, legfeljebb).
A tanultakhoz kapcsolódó igaz és
A matematikai logika nyelvének
Magyar nyelv és
hamis állítások.
megismerése, tudatosítása.
irodalom: a
lényegkiemelés
képességének
fejlesztése.
Megoldások megtervezése,
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés
eredmények ellenőrzése.
igényének a kialakítása.
Egyszerű, matematikailag is
Kommunikációs készség,
Magyar nyelv és
értelmezhető hétköznapi szituációk lényegkiemelés fejlesztése.
irodalom:
megfogalmazása szóban és írásban.
lényegkiemelés
Definíció megértése és alkalmazása.
fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, vagy,
minden, van olyan, legalább, legfeljebb.
fogalmak
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Órakeret
80 óra
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi
érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a mindennapi életben
(hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése.
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. Természetes
számok nagyság szerinti összehasonlítása.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos
mértékegységek között. Mérőeszközök használata.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés
Előzetes tudás
alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló
tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek
tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend.
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű
számmal írásban. Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen
szimbólum kiszámítása.
A tematikai egység Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti
nevelési-fejlesztési sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mértékegységek
helyes használata és pontos átváltása.
céljai
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés,
sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges megoldás
összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek megőrzésével.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.
Pénzügyi ismeretek alapozása.
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetes számok milliós
Számfogalom mélyítése, a számkör
számkörben, egészek, törtek, tizedes bővítése.
törtek.
Kombinatorikus gondolkodás
Alaki érték, helyi érték.
alapelemeinek alkalmazása számok
Számlálás, számolás. Hallott
kirakásával.
számok leírása, látott számok
kiolvasása.
Számok ábrázolása számegyenesen.
Negatív szám értelmezése:
Készpénz, adósság fogalmának
Természetismeret; hon– adósság,
továbbfejlesztése.
és népismeret: földrajzi
– fagypont alatti hőmérséklet,
Mélységek és magasságok
adatok vizsgálata.
– földrajzi adatok (magasságok, értelmezése matematikai
Történelem, társadalmi
mélységek).
szemlélettel.
és állampolgári
ismeretek: időtartam
számolása időszámítás
előtti és időszámítás
utáni történelmi
eseményekkel.
Összeadás, kivonás szóban, (fejben) Számolási készség fejlesztése.
Természetismeret:
és írásban, szemléltetés
összehasonlítás,
számegyenesen.
számolás földrajzi
Ellentett, abszolút érték.
adatokkal: tengerszint
2. Számtan, algebra
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Matematika

alatti mélység,
tengerszint feletti
magasság szűkebb és
tágabb környezetünkben
(a Földön).
Közönséges tört fogalma.

A közönséges tört szemléltetése,
kétféle értelmezése, felismerése
szöveges környezetben.
Tizedes tört fogalma. A tizedes
Helyiérték-táblázat használata.
törtek értelmezése. Tizedes törtek
Mennyiségek kifejezése tizedes
jelentése, kiolvasása, leírása.
törtekkel: dm, cl, mm…
Egész számok, pozitív törtek helye a Matematikai jelek értelmezése (<, >,
számegyenesen, nagyságrendi
= stb.) használata.
összehasonlítások.
Összeadás, kivonás az egészek és a Számolási készség fejlesztése.
pozitív törtek körében.
A műveletekhez kapcsolódó
Természetes számmal szorzás,
ellenőrzés igényének és
osztás a törtek körében (0 szerepe a képességének fejlesztése.
szorzásban, osztásban).
Önellenőrzés, önismeret fejlesztése.
Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal,
A műveletfogalom mélyítése. A
1000-rel.
számolási készség fejlesztése
gyakorlati feladatokon keresztül.
Összeg, különbség, szorzat,
Fegyelmezettség, következetesség,
hányados változásai.
szabálykövető magatartás
fejlesztése.
Algoritmikus gondolkodás
fejlesztése.
Műveleti tulajdonságok, a helyes
Egyszerű feladatok esetén a
műveleti sorrend.
műveleti sorrend helyes alkalmazási
Műveletek eredményeinek előzetes módjának felismerése, alkalmazása.
becslése, ellenőrzése, kerekítése.
Az egyértelműség és a
következetesség fontossága.
Az ellenőrzési és becslési igény
fejlesztése.
Szorzásra, osztásra vezető, az
A következtetési képesség
egységhez viszonyított egyszerű
fejlesztése.
arányos következtetések.
Értő, elemző olvasás fejlesztése.
A mindennapi életben felmerülő,
Annak megfigyeltetése, hogy az
egyszerű arányossági feladatok
egyik mennyiség változása milyen
megoldása következtetéssel.
változást eredményez a hozzá
tartozó mennyiségnél.

Hon- és népismeret;
természetismeret:
Magyarország térképéről
méretarányos távolságok
meghatározása.
A saját település,
szűkebb lakókörnyezet
térképének használata.
Szabványmértékegységek és
Gyakorlati mérések, mértékegység- Technika, életvitel és
átváltásuk: hosszúság, terület,
átváltások helyes elvégzésének
gyakorlat: főzésnél a
térfogat, űrtartalom, idő, tömeg.
fejlesztése (pl. napirend, vásárlás). tömeg, az űrtartalom
Matematikatörténeti érdekességek: a Az arányosság felismerése
mérése.
hatvanas számrendszer kapcsolata
mennyiség és mérőszám kapcsolata
idő mérésével.
alapján.
Hon- és népismeret;
Kreatív gondolkodás fejlesztése.
természetismeret:
Mennyiségi következtetés, becslési ősi magyar
készség fejlesztése.
mértékegységek.
Szöveges feladatok megoldása.
Szövegértés fejlesztése: Egyszerű
Magyar nyelv és
Egyszerű matematikai problémát
matematikai problémát tartalmazó
irodalom: olvasási és
tartalmazó rövidebb és hosszabb
és a mindennapi élet köréből vett
megértési stratégiák
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szövegek feldolgozása.

Matematika

szövegek feldolgozása.
Algoritmikus gondolkodás
fejlesztése, gondolatmenet tagolása.
Emlékezés elmondott, elolvasott
történetekre, emlékezést segítő
ábrák, vázlatok, rajzok készítése,
visszaolvasása.

kialakítása (szövegben
megfogalmazott helyzet,
történés megfigyelése,
értelmezése, lényeges és
lényegtelen információk
szétválasztása).
Vizuális kultúra:
elképzelt történetek
vizuális megjelenítése
különböző eszközökkel.

Osztó többszörös fogalma,
meghatározása egyszerű esetekben.
Osztó, többszörös alkalmazása.

A tanult ismeretek felhasználása a
törtek egyszerűsítése, bővítése
során.
Számolási készség fejlesztése.
Algebrai kifejezések gyakorlati
Számolási készség fejlesztése.
használata a terület, kerület, felszín Feladatok a mindennapi életből:
és térfogat számítása során.
lakás festése, járólapozása, tejes
doboz térfogata, teásdoboz
csomagolása stb.
Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az
összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a
Kulcsfogalmak/ szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös osztó, közös
többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés.
fogalmak
Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, tizedes tört. Mértékegységek.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
10 óra

Szabályfelismerés, szabálykövetés.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata.
A tematikai egység
Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése.
nevelési-fejlesztési
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés,
céljai
szabályfelismerés képességének fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Helymeghatározás gyakorlati
Megadott pont koordinátáinak
Természetismeret:
szituációkban, konkrét esetekben.
leolvasása, illetve koordináták
tájékozódás a térképen.
A Descartes-féle derékszögű
segítségével pont ábrázolása a
koordinátarendszer.
Descartes-féle koordinátarendszerben.
Matematikatörténet: Descartes.
Sakklépések megadása, torpedó
játék betű-szám koordinátákkal.
Osztálytermi ülésrend megadása
koordinátarendszerrel.
Tájékozódási képesség fejlesztése.
Egyszerű grafikonok értelmezése.
Eligazodás a mindennapi élet
Természetismeret:
egyszerű grafikonjaiban.
időjárás grafikonok.
Sorozat megadása a képzés
Szabálykövetés, szabályfelismerés
szabályával, illetve néhány
képességének fejlesztése.
elemével.
Példák konkrét sorozatokra.
Előzetes tudás
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Sorozatok folytatása adott szabály
szerint.
Kulcsfogalmak/ Sorozat, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
40 óra
Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű
gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése,
jellemzői.
Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése.
Előzetes tudás
A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.
Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel,
területlefedéssel.
Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata.
Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.
A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése.
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése.
A tematikai egység
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (adatfelvétel,
nevelési-fejlesztési
vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, szerkesztés).
céljai
Számolási készség fejlesztése.
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése.
A geometriai jelölések pontos használata.
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tér elemei: pont, vonal, egyenes, A tanult térelemek felvétele és
félegyenes, szakasz, sík,
jelölése.
szögtartomány.
Párhuzamosság, merőlegesség,
Síkidomok, tulajdonságainak
Vizuális kultúra:
konvexitás.
vizsgálata, közös tulajdonságok
párhuzamos és
Síkidomok, sokszögek
felismerése.
merőleges egyenesek
(háromszögek, négyszögek)
megfigyelése
szemléletes fogalma.
környezetünkben.
Hon- és népismeret:
népművészeti minták,
formák.
A távolság szemléletes fogalma,
Körző, vonalzók helyes használata, Vizuális kultúra: térbeli
adott tulajdonságú pontok keresése. két vonalzóval párhuzamosok,
tárgyak síkbeli
Két pont, pont és egyenes távolsága. merőlegesek rajzolása.
megjelenítése.
Két egyenes távolsága.
Törekvés a szaknyelv helyes
Adott feltételeknek megfelelő
használatára (legalább, legfeljebb,
ponthalmazok.
nem nagyobb, nem kisebb…)
Kör, gömb szemléletes fogalma.
Körök, minták megjelenésének
Természetismeret:
Sugár, átmérő.
vizsgálata a környezetünkben,
földgömb.
előfordulásuk a művészetekben és a Testnevelés és sport:
gyakorlati életben.
tornaszerek: (labdák,
Díszítőminták szerkesztése körzővel. karikák stb.).
Vizuális kultúra:
építészetben alkalmazott
térlefedő lehetőségek
(kupolák, víztornyok)
4. Geometria
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A szög fogalma, mérése. Szögfajták.
A szög jelölése, betűzése.
Matematikatörténet: görög betűk
használata a szögek jelölésére, a
hatvanas számrendszer kapcsolata a
szög mérésével.
Téglalap, négyzet rajzolása.

Matematika

Szögmérő használata.
Fogalomalkotás képességének
kialakítása, fejlesztése.
Törekvés a pontos munkavégzésre.
Az érdeklődés felkeltése a
matematika értékeinek,
eredményeinek megismerésére.
Gyakorlati példák a fogalmak
mélyebb megértéséhez.

Történelem:
görög „abc” betűinek
használata.

Technika, életvitel és
gyakorlat; vizuális
kultúra: párhuzamos és
merőleges egyenesek
megfigyelése
környezetünkben
(sínpár, épületek,
bútorok, képkeretek stb.
élei).
Téglalap, négyzet kerülete, területe. Adott alakzatok kerületének,
Technika, életvitel és
területének meghatározása méréssel, gyakorlat: Udvarok,
számolással.
telkek kerülete. Az
Számolási készség fejlesztése.
iskola és az otthon
helyiségeinek
alapterülete.
Háromszög, négyszög sokszög belső A belső és külső szögeinek
és külső szögeinek összege.
összegére vonatkozó ismeretek
megszerzése tapasztalati úton.
Az összefüggések megfigyeltetése
méréssel.
Megfigyelőképesség fejlesztése.
Sokszögek kerülete.
Kerület meghatározása méréssel,
számolással.
A matematika és gyakorlati élet
közötti kapcsolat felismerése.
Kocka, téglatest tulajdonságai,
Testek építése, tulajdonságaik
Technika, életvitel és
hálója.
vizsgálata.
gyakorlat: téglatest
Téglatest (kocka) felszínének és
Rendszerező képesség,
készítése,
térfogatának kiszámítása.
halmazszemlélet fejlesztése.
tulajdonságainak
Testek csoportosítása adott
vizsgálata.
tulajdonságok alapján.
Vizuális kultúra:
Térszemlélet fejlesztése térbeli
egyszerű tárgyak,
analógiák keresésével.
geometriai alakzatok
tervezése, makettek
készítése.
Derékszögű háromszög területe.
Megfigyelőképesség fejlesztése.
Terület meghatározás átdarabolással.
Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság,
szögfajták. Távolság.
Kulcsfogalmak/
Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb.
fogalmak
Konvexitás.
Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Matematika

5. Statisztika, valószínűség

Órakeret
7 óra

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, de
Előzetes tudás
nem biztos.
A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A tematikai egység
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség
céljai
fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Valószínűségi játékok és kísérletek Valószínűségi és statisztikai
dobókockák, pénzérmék
alapfogalmak szemléleti alapon
segítségével.
történő kialakítása.
A figyelem tartósságának fejlesztése.
Kommunikáció és együttműködési
készség fejlesztése a páros, ill.
csoportmunkákban.
Valószínűségi kísérletek
végrehajtása.
Adatok tervszerű gyűjtése,
Tudatos és célirányos figyelem
rendezése.
gyakorlása.
Egyszerű diagramok, értelmezése,
Elemzőképesség fejlesztése a napi
táblázatok olvasása, készítése.
sajtóban, különböző kiadványokban
található grafikonok, táblázatok
felhasználásával.
Átlagszámítás néhány adat esetén
Az átlag lényegének megértése.
(számtani közép).
Számolási készség fejlődése.
Kulcsfogalmak/ Adat, diagram, átlag.
fogalmak
Továbbhaladás feltételei
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
 Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek felírása, ábrázolása.
 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
 Ellentett, abszolút érték felírása.
 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre
vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete.
Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati
használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
Összefüggések, függvények, sorozatok
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Matematika





Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása.
Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása
néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák rajzolása. A körző,
vonalzó célszerű használata.
 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok
megoldásában.
 Téglalap kerületének és területének kiszámítása.
 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának,
űrmértékének meghatározása.
Valószínűség, statisztika
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.
6. évfolyam
6. osztályban a törtek, negatív számok fogalmának szintézise, a műveletek kiterjesztése révén
alakul a racionális számok halmazának fogalma. Az oszthatóság témakör jó lehetőséget ad a
halmazokkal, a logikával kapcsolatos ismeretek alkalmazására. Az absztrakció fejlődését segíti elő a
szöveges feladatok rajzos modelljeinek megalkotása. A problémamegoldás általános lépéseit követik a
szöveges feladatok megoldásának lépései. A szimbolikus gondolkodás kialakulását segíti a
transzformáció tanítása, az alakzatok tulajdonságainak megfigyelése, azok közötti összefüggések
felfedezése. A 6. osztály egyik fő témája az arányossági szemlélet kialakítása, az egyenes arányosság,
a törtrész-számítás, ezen alapulva a százalékszámítás tanítása következtetéssel. A szimbólumok
használatát készíti elő a sorozatok alkotása képzési szabály alapján, az egyszerű nyitott mondatok
felírása.
Matematika 6. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 144 óra, heti óraszám 4 óra
Tematikai egység
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Geometria
Függvények, sorozatok
Statisztika, valószínűség
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
4+folyamatos
89
28
10
9
4
144
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Tematikai egység/
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
Órakeret
Fejlesztési cél
logika, kombinatorika, gráfok
4+folyamatos
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek
Előzetes tudás
közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy
elem beletartozik-e egy adott halmazba. Részhalmaz fogalma. Két véges
halmaz közös része, egyesítése.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több,
kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése.
Néhány elem sorba rendezése, kiválasztása az összes eset megtalálása
(próbálgatással).
A tematikai egység Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
nevelési-fejlesztési A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes,
interaktív használatának fejlesztése.
céljai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elemek elrendezése, rendszerezése A kombinatorikus gondolkodás, a
adott szempont(ok) szerint.
célirányos figyelem kialakítása,
Néhány elem sorba rendezése
fejlesztése.
különféle módszerekkel.
Néhány elem kiválasztása.
Halmazba rendezés adott tulajdonság A helyes halmazszemlélet alakítása. Informatika:
alapján.
A megfigyelőképesség fejlesztése:
könyvtárszerkezet a
A részhalmaz fogalom alkalmazása. Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, számítógépen.
Két véges halmaz közös részének,
összehasonlítás, azonosítás,
két véges halmaz egyesítésének
megkülönböztetés, osztályokba
alkalmazása.
sorolás, tulajdonságok szerint, az
érzékszervek tudatos
működtetésével. A közös
tulajdonságok felismerése, tagadása.
Változatos tartalmú szövegek
Értő, elemző olvasás fejlesztése.
Magyar nyelv és
értelmezése.
Kommunikáció fejlesztése a nyelv
irodalom: szövegértés,
Összehasonlításhoz szükséges
logikai elemeinek használatával.
szövegértelmezés.
kifejezések értelmezése, használata A lényegkiemelés, a szabálykövető
(pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; több; magatartás fejlesztése.
kevesebb; nem; és; vagy; minden;
van olyan, legalább, legfeljebb).
Példák a biztos, a lehetséges és a
A matematikai logika nyelvének
Magyar nyelv és
lehetetlen bemutatására.
megismerése, tudatosítása.
irodalom: a
A tanultakhoz kapcsolódó igaz és
lényegkiemelés
hamis állítások.
képességének
fejlesztése.
Megoldások megtervezése,
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés
eredmények ellenőrzése.
igényének a kialakítása.
Egyszerű, matematikailag is
Kommunikációs készség,
Magyar nyelv és
értelmezhető hétköznapi szituációk lényegkiemelés fejlesztése.
irodalom:
megfogalmazása szóban és írásban.
lényegkiemelés
Definíció megértése és alkalmazása.
fejlesztése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, vagy,
minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Számtan, algebra

Órakeret
89 óra

Számok írása, olvasása (milliós számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi
érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok, egész számok.
Törtek, tizedes törtek. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok,
kerekítés. Természetes számok, törtek, egész számok nagyság szerinti
összehasonlítása. Törtek bővítése, egyszerűsítése.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások
mértékegységek között. Mérőeszközök használata.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés
Előzetes tudás
alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló
tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek
tulajdonságai. Műveleti sorrend.
Természetes számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű
számmal írásban. Törtek összeadása, kivonása, szorzása természetes számmal.
Egész számok összeadása, kivonása. Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma.
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti
sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mértékegységek
helyes használata és pontos átváltása.
A tematikai egység Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés,
nevelési-fejlesztési sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges megoldás
összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek megőrzésével.
céljai
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.
Pénzügyi ismeretek alapozása.
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.
Ismeretek
A negatív egész számok és a tizedes
tört fogalmának mélyítése.
Összevonás, szorzás, osztás az egész
számok és a tizedes törtek körében.
Műveleti tulajdonságok, a helyes
műveleti sorrend.
Műveletek eredményeinek előzetes
becslése, ellenőrzése, kerekítése.

Közönséges tört fogalmának
mélyítése. Negatív törtek, törtek a
számegyenesen.
Szorzás, osztás a törtek körében.
A számok reciprokának fogalma.

A racionális számok halmaza.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Számolási készség fejlesztése.
A műveletekhez kapcsolódó
ellenőrzés igényének és
képességének fejlesztése.
Önellenőrzés, önismeret fejlesztése.
Egyszerű feladatok esetén a
műveleti sorrend helyes alkalmazási
módjának felismerése, alkalmazása.
Az egyértelműség és a
következetesség fontossága.
Az ellenőrzési és becslési igény
fejlesztése.
Matematikai jelek értelmezése (<, >, Ének-zene: a törtszámok
= stb.) használata.
és a hangjegyek
értékének kapcsolata.
Számolási készség fejlesztése.
A műveletekhez kapcsolódó
ellenőrzés igényének és
képességének fejlesztése.
Önellenőrzés, önismeret fejlesztése.
A mennyiségi jellemzők kifejezése
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Véges és végtelen szakaszos tizedes számokkal: természetes szám,
törtek.
racionális szám, pontos szám és
közelítő szám.
Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes Önálló problémamegoldó képesség
egyenletek, egyenlőtlenségek
kialakítása és fejlesztése.
megoldása következtetéssel,
Állítások megítélése igazságértékük
lebontogatással. A megoldások
szerint. Az egyenlő, nem egyenlő
ábrázolása számegyenesen,
fogalmának elmélyítése.
ellenőrzés behelyettesítéssel.
Ellenőrzési igény fejlesztése.
Arányos következtetések.
A következtetési képesség
A mindennapi életben felmerülő,
fejlesztése.
egyszerű arányossági feladatok
Értő, elemző olvasás fejlesztése.
megoldása következtetéssel.
Annak megfigyeltetése, hogy az
Egyenes arányosság.
egyik mennyiség változása milyen
változást eredményez a hozzá
tartozó mennyiségnél.
Arányérzék fejlesztése, a valóságos
viszonyok becslése települések
térképe alapján.
A százalék fogalmának
megismerése gyakorlati példákon
keresztül.
Az alap, a százalékérték és a
százalékláb értelmezése,
megkülönböztetése.
Egyszerű százalékszámítási
feladatok arányos következtetéssel.

Szabványmértékegységek és
átváltásuk: hosszúság, terület,
térfogat, űrtartalom, idő, tömeg.

Szöveges feladatok megoldása.
Egyszerű matematikai problémát
tartalmazó rövidebb és hosszabb
szövegek feldolgozása.

Hon- és népismeret;
természetismeret:
Magyarország térképéről
méretarányos távolságok
meghatározása.
A saját település,
szűkebb lakókörnyezet
térképének használata.
Vizuális kultúra: valós
tárgyak arányosan
kicsinyített vagy
nagyított rajza.
Az eredmény összevetése a
Természetismeret:
feltételekkel, a becsült eredménnyel, százalékos feliratokat
a valósággal.
tartalmazó termékek
jeleinek felismerése,
értelmezése, az
információ jelentősége.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek; pénzügyi,
gazdasági kultúra:
árfolyam, infláció, hitel,
betét, kamat.
Gyakorlati mérések, mértékegység- Technika, életvitel és
átváltások helyes elvégzésének
gyakorlat: műszaki rajz
fejlesztése (pl. napirend, vásárlás). készítésénél a
Az arányosság felismerése
mértékegységek
mennyiség és mérőszám kapcsolata használata, főzésnél a
alapján.
tömeg, az űrtartalom és
Kreatív gondolkodás fejlesztése.
az idő mérése.
Mennyiségi következtetés, becslési
készség fejlesztése.
Szövegértés fejlesztése: Egyszerű
Magyar nyelv és
matematikai problémát tartalmazó
irodalom: olvasási és
és a mindennapi élet köréből vett
megértési stratégiák
szövegek feldolgozása.
kialakítása (szövegben
Algoritmikus gondolkodás
megfogalmazott helyzet,
fejlesztése, gondolatmenet tagolása. történés megfigyelése,
Emlékezés elmondott, elolvasott
értelmezése, lényeges és
történetekre, emlékezést segítő
lényegtelen információk
ábrák, vázlatok, rajzok készítése,
szétválasztása).
visszaolvasása.
Vizuális kultúra:
elképzelt történetek
vizuális megjelenítése
különböző eszközökkel.
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Oszthatóság fogalma. Egyszerű
oszthatósági szabályok (2-vel, 3mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal).
Két szám közös osztói, közös
többszörösei.

Az osztó, többszörös fogalmának
Testnevelés: csapatok
elmélyítése.
összeállítása.
Két szám közös osztóinak
kiválasztása az összes osztóból. A
legkisebb pozitív közös többszörös
megkeresése.
Számolási készség fejlesztése
szóban (fejben).
A bizonyítási igény felkeltése.
Osztó, többszörös alkalmazása.
A tanult ismeretek felhasználása a
törtek egyszerűsítése, bővítése
során.
Számolási készség fejlesztése.
Algebrai kifejezések gyakorlati
Számolási készség fejlesztése.
használata a terület, kerület, felszín Feladatok a mindennapi életből:
és térfogat számítása során.
lakás festése, járólapozása, tejes
doboz térfogata, teásdoboz
csomagolása stb.
Oszthatóság, osztó, többszörös. Közös osztó, közös többszörös. Kerekítés,
becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, százalékérték, alap,
százalékláb.
Kulcsfogalmak/
Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
fogalmak
Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedes tört, véges
és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet egyenlőtlenség.
Mértékegységek.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
10 ór

Szabályfelismerés, szabálykövetés.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
Előzetes tudás
Koordináta-rendszer, pontok koordinátáinak leolvasása, koordinátákkal
adott pontok ábrázolása.
Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata.
A tematikai egység
Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése.
nevelési-fejlesztési
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés,
céljai
szabályfelismerés képességének fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Descartes-féle derékszögű
Tájékozódási képesség fejlesztése.
Természetismeret:
koordinátarendszer alkalmazása.
tájékozódás a térképen,
fokhálózat.
Táblázat hiányzó elemeinek pótlása Összefüggések felismerése.
ismert vagy felismert szabály
Együttváltozó mennyiségek
alapján, ábrázolásuk grafikonon.
összetartozó adatpárjainak jegyzése:
tapasztalati függvények, sorozatok
alkotása.
A helyes függvényszemlélet
megalapozása.
Egyszerű grafikonok értelmezése.
Megfigyelőképesség, összefüggések Természetismeret:
Változó mennyiségek közötti
felismerésének képessége,
időjárás grafikonok.
kapcsolatok, ábrázolásuk derékszögű rendszerező-képesség fejlesztése.
koordináta-rendszerben.
Gyakorlati példák elsőfokú
Eligazodás a mindennapi élet
függvényekre.
egyszerű grafikonjaiban.
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Az egyenes arányosság grafikonja.
Sorozat megadása a képzés
szabályával, illetve néhány
elemével.
Példák konkrét sorozatokra.
Sorozatok folytatása adott szabály
szerint.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Testnevelés és sport;
ének-zene; dráma és
tánc: ismétlődő ritmus,
tánclépés, mozgás
létrehozása,
helymeghatározás a
sportpályán.
Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Szabálykövetés, szabályfelismerés
képességének fejlesztése.

Órakeret
28 óra
Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű
gyakorlati példák). Kerület, terület mérése. Mennyiségek, mértékegységek.
Négyzet, téglalap meghatározása, tulajdonságai, kerülete, területe. Kör
létrehozása, felismerése, jellemzői.
Előzetes tudás
Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése.
A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői, felszíne,
térfogata.
Szög fogalma, mérése, fajtái.
Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata.
Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.
A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése.
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése.
A tematikai egység A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése
nevelési-fejlesztési (szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata,
szerkesztés).
céljai
Számolási készség fejlesztése.
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése.
A geometriai jelölések pontos használata.
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Párhuzamosság, merőlegesség,
Síkidomok, tulajdonságainak
Vizuális kultúra:
konvexitás felismerése, alkalmazása. vizsgálata, közös tulajdonságok
párhuzamos és
felismerése.
merőleges egyenesek
Síkidomok, sokszögek
megfigyelése
(háromszögek, négyszögek)
környezetünkben.
szemléletes fogalma.
Hon- és népismeret:
népművészeti minták,
formák.
A távolság szemléletes fogalma,
Körző, vonalzók helyes használata. Vizuális kultúra: térbeli
adott tulajdonságú pontok keresése. Törekvés a szaknyelv helyes
tárgyak síkbeli
Adott feltételeknek megfelelő
használatára (legalább, legfeljebb,
megjelenítése.
ponthalmazok.
nem nagyobb, nem kisebb…)
Matematikatörténet: Bolyai János,
Az érdeklődés felkeltése a
Bolyai Farkas
matematika értékeinek,
eredményeinek megismerésére.
Kör tulajdonságainak alkalmazása. A körző használata.
Húr, szelő, érintő
Két ponttól egyenlő távolságra levő A problémamegoldó képesség
pontok.
fejlesztése. A problémamegoldó
Szakaszfelező merőleges.
képesség fejlesztése.
4. Geometria
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Pontosság igényének fejlesztése.
Szögmásolás, szögfelezés.
Törekvés a pontos munkavégzésre.
Nevezetes szögek szerkesztése: 30°, A szerkesztés gondolatmenetének
60°, 90°, 120°.
tagolása.
Az érdeklődés felkeltése a
matematika értékeinek,
eredményeinek megismerésére.
Adott egyenesre merőleges
Gyakorlati példák a fogalmak
szerkesztése.
mélyebb megértéséhez.
Adott egyenessel párhuzamos
szerkesztése.
Téglalap, négyzet szerkesztése.

Háromszögek csoportosítása oldalak
és szögek szerint.
A háromszög magasságának
fogalma.
Négyszögek, speciális négyszögek
(trapéz, paralelogramma, deltoid,
rombusz) megismerése.

Egyenlőszárú szárú háromszög és
speciális négyszögek szerkesztése,
egyszerűbb esetekben.

Tulajdonságok megfigyelése,
összehasonlítása. Csoportosítás.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Az alakzatok előállítása
hajtogatással, nyírással, rajzzal.
Alakzatok tulajdonságainak
kiemelése, összehasonlítás,
azonosítás, megkülönböztetés,
osztályokba sorolás különféle
tulajdonságok szerint.
Körző és vonalzó használata. Pontos
munkavégzésre törekvés.
Esztétikai érzék fejlesztése.
A szerkesztés gondolatmenetének
tagolása.

Szimmetria a térben.

Testek építése, tulajdonságaik
vizsgálata.
Térszemlélet fejlesztése térbeli
analógiák keresésével.

A tengelyes tükrözés.
Egyszerű alakzatok tengelyes
tükörképének megszerkesztése.
A tengelyes tükrözés tulajdonságai.

Szimmetrikus ábrák készítése.
Tükrözés körzővel, vonalzóval.
Tükrözés koordináta-rendszerben.
Transzformációs szemlélet
fejlesztése.
A tengelyes szimmetria vizsgálata
hajtogatással, tükörrel.
A szimmetria felismerése a
természetben és a művészetben.

Tengelyesen szimmetrikus
alakzatok.
Tengelyesen szimmetrikus
háromszögek, négyszögek (deltoid,
rombusz, húrtrapéz, téglalap,
négyzet), sokszögek.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: görög „abc”
betűinek használata.
Technika, életvitel és
gyakorlat; vizuális
kultúra: párhuzamos és
merőleges egyenesek
megfigyelése
környezetünkben
(sínpár, épületek,
bútorok, képkeretek stb.
élei).
Vizuális kultúra:
speciális háromszögek a
művészetben.

Technika, életvitel és
gyakorlat: vizuális
kultúra: megfelelő
eszközök segítségével
figyelmes, pontos
munkavégzés.
Technika, életvitel és
gyakorlat: téglatest
készítése,
tulajdonságainak
vizsgálata.
Vizuális kultúra:
egyszerű tárgyak,
geometriai alakzatok
tervezése, makettek
készítése.
Technika, életvitel és
gyakorlat: megfelelő
eszközök segítségével
figyelmes, pontos
munkavégzés.
Vizuális kultúra;
természetismeret:
tengelyesen
szimmetrikus alakzatok
megfigyelése, vizsgálata
a műalkotásokban.
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A kör.
Tengelyesen szimmetrikus
Megfigyelőképesség fejlesztése.
háromszögek, négyszögek területe.
Terület meghatározás átdarabolással.
Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság.
Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező.
Kulcsfogalmak/ Kerület, terület, magasság.
Tengelyes tükrözés, szimmetria.
fogalmak
Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid,
rombusz.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Statisztika, valószínűség

Órakeret
9 óra

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, de
nem biztos.
A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A tematikai egység
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség
céljai
fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Valószínűségi játékok és kísérletek Valószínűségi és statisztikai
dobókockák, pénzérmék segítségével alapfogalmak szemléleti alapon
(biztos, lehetetlen esemény).
történő kialakítása.
A figyelem tartósságának fejlesztése.
Kommunikáció és együttműködési
készség fejlesztése a páros, ill.
csoportmunkákban.
Valószínűségi kísérletek
végrehajtása.
Adatok tervszerű gyűjtése,
Tudatos és célirányos figyelem
Technika, életvitel és
rendezése.
gyakorlása.
gyakorlat: menetrend
Egyszerű diagramok, értelmezése,
Elemzőképesség fejlesztése a napi
adatainak értelmezése;
táblázatok olvasása, készítése.
sajtóban, különböző kiadványokban kalóriatáblázat
található grafikonok, táblázatok
vizsgálata.
felhasználásával.
Informatika:
adatkezelés,
adatfeldolgozás,
információmegjelenítés.
Átlagszámítás néhány adat esetén
Az átlag lényegének megértése.
Természetismeret:
(számtani közép).
Számolási készség fejlődése.
időjárási átlagok
(csapadék, hőingadozás,
napi, havi, évi
középhőmérséklet).
Kulcsfogalmak/ Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény.
fogalmak
Előzetes tudás

Továbbhaladás feltételei
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
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 Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának felírása, ábrázolása.
 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása.
 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel,
az egyenes arányosság értése, használata.
 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre
vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével összefüggések
felírása a szöveges feladatok adatai között).
 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
 A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
 Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása.
Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása.
 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete.
Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati
használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott
módszerrel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása
néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A
körző, vonalzó célszerű használata.
 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága,
szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek.
 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése.
 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok
megoldásában.
 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának,
űrmértékének meghatározása.
Valószínűség, statisztika
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.
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7. évfolyam
Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstrukciókban
gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a világot. Az
iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz, illetve
igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a
rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább
szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a
problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni.
Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós készség
felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét számok betűkkel
való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ettől az évfolyamtól kezdve már
komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések bizonyításának igénye is
kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni különböztetni, azokat helyesen
kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A mindennapi élet és a matematika
(korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok
megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához való
szükségessége és elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt
mind gyakrabban tervek, vázlatok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként
járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út,
vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások
során lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a
feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén
szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni.
A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az egyes
kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden tananyagrészben
segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.
A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyetemes
kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez kapcsolódó szöveges
feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges életmód
kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz használatára ösztönöz.
A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus,
pontos munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti.
Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott igényes
feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú továbbtanuláshoz szükséges
alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a matematika, illetve a reál tárgyak iránti
érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással,
játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan
feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést
hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát.
Matematika 7. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 126 óra, heti óraszám 3,5 óra
Tematikai egység
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Geometria
Függvények, sorozatok
Statisztika, valószínűség
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
11 óra +
folyamatos
49
40
14
9
3
126
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási módszerek, halmazok,
Órakeret
matematikai logika, kombinatorika, gráfok
11+ folyamatos
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két
véges halmaz közös része.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk
megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és
Előzetes tudás
hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések
értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba
rendezése különféle módszerekkel.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű
használata, halmazszemlélet fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv
pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli
A tematikai egység
érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus
nevelési-fejlesztési
gondolkodás fejlesztése.
céljai
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás
gyakoroltatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Halmazba rendezés több szempont A halmazszemlélet fejlesztése.
alapján a halmazműveletek
Rendszerszemlélet fejlesztése.
alkalmazásával.
Két véges halmaz uniója,
különbsége, metszete. A
részhalmaz.
Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”,
A matematikai szaknyelv pontos
Magyar nyelv és
„nem”, „van olyan”, „minden”
használata.
irodalom: a lényeges és
„legalább”, legfeljebb” kifejezések A nyelv logikai elemeinek egyre
lényegtelen
használata.
pontosabb használata.
megkülönböztetése.
Egyszerű („minden”, „van olyan”
Kulturált érvelés képességének
típusú) állítások igazolása, cáfolata fejlesztése.
konkrét példák kapcsán.
A matematikai bizonyítás
A bizonyítási igény felkeltése.
előkészítése: sejtések, kísérletezés, Tolerancia, kritikai szemlélet,
módszeres próbálkozás, cáfolás.
problémamegoldás.
A kulturált vitatkozás elsajátítása.
A gyakorlati élethez és a
Szövegelemzés, értelmezés, szöveg Fizika; kémia; biológiatárstudományokhoz kapcsolódó
lefordítása a matematika nyelvére. egészségtan; földrajz;
szöveges feladatok megoldása.
Ellenőrzés, önellenőrzés iránti
technika, életvitel és
igény erősítése. Igényes grafikus és gyakorlat: számításos
verbális kommunikáció.
feladatok.
Matematikai játékok.
Aktív részvétel, pozitív attitűd.
Egyszerű kombinatorikai feladatok A kombinatorikus gondolkodás
megoldása különféle módszerekkel fejlesztése.
(fadiagram, útdiagram, táblázatok
Tapasztalatszerzés az összes eset
készítése).
rendszerezett felsorolásában.
Sorba rendezés. Néhány elem
esetén az összes eset felsorolása.
Kulcsfogalmak/ Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz.
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.
fogalmak
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Órakeret
49 óra
Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.
Ellentett, abszolút érték, reciprok.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, egyenes arányosság.
Előzetes tudás
Alapműveletek racionális számokkal írásban.
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes
kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.
Szöveges feladatok megoldása.
A százalékszámítás alapjai.
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat
tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása;
matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott
szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek
megfelelő szöveges feladat alkotásával.
A tematikai egység
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik,
nevelési-fejlesztési
törtrészeik képzeletben való felidézése.
céljai
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos
tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése,
megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való
felelősségvállalás erősítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Racionális számok (véges, végtelen A számfogalom mélyítése.
tizedes törtek), példák nem
racionális számra (végtelen, nem
szakaszos tizedes törtek).
A természetes, egész és racionális
A rendszerező képesség fejlesztése.
számok halmazának kapcsolata.
Műveletek racionális számkörben
Műveletfogalom mélyítése.
Fizika; kémia; biológiaírásban és számológéppel. Az
A zárójel és a műveleti sorrend
egészségtan; földrajz:
eredmény helyes és értelmes
biztos alkalmazása.
számításos feladatok.
kerekítése.
Számolási és a becslési készség
Eredmények becslése, ellenőrzése. fejlesztése.
Az algoritmikus gondolkodás
fejlesztése.
A hatványozás fogalma pozitív
egész kitevőre.

2. Számelmélet, algebra

A hatvány fogalmának kialakítása,
fejlesztése.
A definícióalkotás igényének
felkeltése.

Műveletek hatványokkal: azonos
alapú hatványok szorzása, osztása.
Hatványozásnál az alap és a kitevő
változásának hatása a
hatványértékre.
10 pozitív egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése
(fejben és írásban).
Prímszám, összetett szám.
A korábban tanult ismeretek és az új
Prímtényezős felbontás.
ismeretek közötti összefüggések

Kémia: az
anyagmennyiség
mértékegysége (a mól).
Földrajz: termelési
statisztikai adatok.
Kémia: számítási
feladatok.
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Matematikatörténet: érdekességek a
prímszámok köréből.
Oszthatósági szabályok.
Számelméleti alapú játékok.
Matematikatörténet: tökéletes
számok, barátságos számok.
Legnagyobb közös osztó, legkisebb
pozitív közös többszörös.

Arány, aránypár, arányos osztás.
Egyenes arányosság, fordított
arányosság.

Matematika

felismerése.
A tanult ismeretek felelevenítése.
Oszthatósági szabályok alkalmazása
a törtekkel való műveleteknél.
A bizonyítási igény felkeltése
oszthatósági feladatoknál.
Két szám legnagyobb közös
osztójának meghatározása
prímtényezős felbontás alapján. A
legkisebb pozitív közös többszörös
meghatározása prímtényezős
felbontás alapján.
A következtetési képesség
fejlesztése: a mindennapi élet és a
matematika közötti gyakorlati
kapcsolatok meglátása, a felmerülő
arányossági feladatok megoldása
során.

Mértékegységek átváltása racionális Gyakorlati mérések, mértékegységszámkörben.
átváltások helyes elvégzése.
Ciklusonként átélt idő és lineáris
időfogalom, időtartam, időpont
szavak értő ismerete, használata.

Az alap, a százalékérték és a
százalékláb fogalmának ismerete,
értelmezése, kiszámításuk
következtetéssel, a megfelelő
összefüggések alkalmazásával.
A mindennapjainkhoz köthető
százalékszámítási feladatok.
Gazdaságossági számítások.

A mindennapi élet és a matematika
közötti gyakorlati kapcsolat
meglátása a gazdasági élet, a
környezetvédelem, a háztartás
köréből vett egyszerűbb példákon.
Feladatok az árképzés: árleszállítás,
áremelés, áfa, betétkamat,
hitelkamat, adó, bruttó bér, nettó
bér, valamint különböző termékek
(pl. élelmiszerek, növényvédőszerek, oldatok) anyagösszetétele
köréből.
Szövegértés, szövegalkotás
fejlesztése.
Becslések és következtetések
végzése.
Zsebszámológép célszerű használata
a számítások egyszerűsítésére,
gyorsítására.
Az algebrai egész kifejezés fogalma. Elnevezések, jelölések megértése,
Egytagú, többtagú, egynemű
rögzítése, definíciókra való
kifejezés fogalma. Helyettesítési
emlékezés. Egyszerű szimbólumok
érték kiszámítása.
megértése és alkalmazása a
matematikában. Betűk használata

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés,
szövegértelmezés.
Fizika; kémia; földrajz:
arányossági számítások
felhasználása
feladatmegoldásokban.
Technika, életvitel és
gyakorlat: műszaki
rajzok értelmezése.
Technika, életvitel és
gyakorlat: Főzésnél a
tömeg, az űrtartalom és
az idő mérése.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: évtized,
évszázad, évezred.

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés,
szövegértelmezés.
Fizika; kémia: számítási
feladatok.
Kémia: oldatok
tömegszázalékos
összetételének
kiszámítása.

Fizika: összefüggések
megfogalmazása, leírása
a matematika nyelvén.
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Egyszerű átalakítások: zárójel
felbontása, összevonás. Egytagú és
többtagú algebrai egész kifejezések
szorzása racionális számmal,
egytagú egész kifejezéssel.
Matematikatörténet: az algebra
kezdetei.
Elsőfokú egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek megoldása.
Mérlegelv.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.

szöveges feladatok általánosításánál.
Egyszerű szimbólumok megértése
és a matematikában, valamint a
többi tantárgyban szükséges
egyszerű képletalakítások elvégzése.
Algebrai kifejezések egyszerű
átalakításának felismerése.

Fizika; kémia; biológiaegészségtan: Képletek
átalakítása. A képlet
értelme, jelentősége.
Helyettesítési érték
kiszámítása képlet
alapján.
Fizika; kémia; biológiaegészségtan: számításos
feladatok.

Az egyenlő, nem egyenlő
fogalmának elmélyítése.
Algoritmikus gondolkodás
továbbfejlesztése. A megoldások
ábrázolása számegyenesen.
Pontos munkavégzésre nevelés.
Számolási készség fejlesztése.
Az ellenőrzés igényének fejlesztés.
A matematikából és a mindennapi
Szövegértelmezés,
Magyar nyelv és
életből vett egyszerű szöveges
problémamegoldás fejlesztése.
irodalom: szövegértés,
feladatok megoldása a tanult
A lényeges és lényegtelen
szövegértelmezés. A
matematikai módszerek
elkülönítésének, az összefüggések
gondolatmenet tagolása.
használatával. Ellenőrzés.
felismerésének fejlesztése.
Egyszerű matematikai problémát
A gondolatmenet tagolása.
tartalmazó hosszabb szövegek
Az ellenőrzési igény további
feldolgozása.
fejlesztése.
Feladatok például a
Igényes kommunikáció kialakítása.
környezetvédelem, az egészséges
Szöveges feladatok megoldása a
életmód, a vásárlások, a család
környezettudatossággal, az
jövedelmének ésszerű felhasználása egészséges életmóddal, a családi
köréből.
élettel, a gazdaságossággal
kapcsolatban.
Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő.
Százalékalap, százalékláb, százalékérték.
Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös
többszörös.
Kulcsfogalmak/
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.
fogalmak
Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű
kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás.
Egytagú, többtagú kifejezés.
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, mérlegelv, ellenőrzés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
14 óra

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása
derékszögű koordináta-rendszerben.

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értelmezése,
A tematikai egység elemzése.
nevelési-fejlesztési Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete,
alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvényábrázolás).
céljai
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Ismeretek
Két halmaz közötti hozzárendelések
megjelenítése konkrét esetekben.
Függvények és ábrázolásuk a
derékszögű koordinátarendszerben.
Lineáris függvények.
Egyenes arányosság grafikus képe.

Egyismeretlenes elsőfokú
egyenletek grafikus megoldása.
Grafikonok olvasása, értelmezése,
készítése: szöveggel vagy
matematikai alakban megadott
szabály grafikus megjelenítése
értéktáblázat segítségével.

Matematika

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A függvényszemlélet fejlesztése.
Fizika; biológiaIdőben lejátszódó valós folyamatok egészségtan; kémia;
elemzése a grafikon alapján.
földrajz: függvényekkel
leírható folyamatok.
A mindennapi élet, a tudományok és Fizika: út-idő.
a matematika közötti kapcsolat
fölfedezése konkrét példák alapján.
Számolási készség fejlesztése a
racionális számkörben.
Számítógép használata a
függvények ábrázolására.
Helyzetfelismerés: a tanult
ismeretek alkalmazása új
helyzetben.
Kapcsolatok észrevétele,
Földrajz: adatok
megfogalmazása szóban, írásban.
hőmérsékletre, csapadék
Környezettudatosságra nevelés: pl. mennyiségére.
adatok és grafikonok elemzése a
Kémia: adatok vizsgálata
környezet szennyezettségével
a levegő és a víz
kapcsolatban.
szennyezettségére
vonatkozóan.
Gauss-módszer.

Egyszerű sorozatok vizsgálata.
Matematikatörténet: Gauss.
Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedéscsökkenés, értelmezési
Kulcsfogalmak/
tartomány, értékkészlet.
fogalmak
Számtani sorozat, számtani közép.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Geometria

Órakeret
40 óra

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz,
paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő
ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére
vonatkozó tapasztalatok.
Téglatest tulajdonságai.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes
tükörképének megszerkesztése.
Előzetes tudás
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés,
szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése.
Néhány nevezetes szög szerkesztése.
Szerkesztési eszközök használata.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak
a leolvasása.
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.
Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások
A tematikai egység elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket
nevelési-fejlesztési igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése.
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai
céljai
transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése.
Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.
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Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló
összehajtásának, szétvágásának elképzelése.
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél:
vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió).
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis
csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési készség,
tolerancia.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Háromszögek osztályozása oldalak, A tanult ismeretek felidézése,
illetve szögek szerint.
megerősítése.
A halmazszemlélet fejlesztése.
A háromszögek és a négyszögek
tulajdonságaira vonatkozó igazhamis állítások megfogalmazásán
keresztül a vitakészség fejlesztése.
Tömör, de pontos szabatos
kifejezőkészség fejlesztése. A
szaknyelv minél pontosabb
használata írásban is.
A háromszögek magassága,
Számolási készség fejlesztése.
Informatika: tantárgyi
magasságvonala,
Átdarabolás a terület
szimulációs program.
A háromszögek kerületének és
meghatározásához. Eredmények
területének kiszámítása.
becslése.
A háromszög és a négyszög belső és Tételek megfogalmazása
külső szögeinek összege.
megfigyelés alapján. Bizonyítási
Matematikatörténet: Bolyai Farkas, igény felkeltése.
Bolyai János.
Érdekességek: gömbi geometria.
Paralelogramma, trapéz, deltoid
Törekvés a tömör, de pontos,
Technika, életvitel és
tulajdonságai, kerülete, területe.
szabatos kommunikációra. A
gyakorlat: hétköznapi
Szabályos sokszögek.
szaknyelv egyre pontosabb
problémák, területtel
Kör kerülete, területe.
használata írásban is.
kapcsolatos számítás.
A kör és érintője.
A terület meghatározása
átdarabolással.
Vizuális kultúra:
A kör kerületének közelítése
Pantheon, Colosseum.
méréssel.
Számítógépes animáció használata
az egyes területképletekhez.
A tanult síkbeli alakzatok
A szerkesztéshez szükséges
Technika, életvitel és
(háromszög, trapéz,
eszközök célszerű használata. Átélt gyakorlat: műszaki rajz
paralelogramma, deltoid)
folyamatról készült leírás
készítése.
szerkesztése.
gondolatmenetének értelmezése (pl.
Nevezetes szögek szerkesztése: 15°, egy szerkesztés leírt lépéseiről a
Földrajz: szélességi
45°, 75°, 105°, 135°.
folyamat felidézése).
körök és hosszúsági
A szaknyelv pontos használata.
fokok.
Középpontos tükrözés.
Pontos, precíz munka elvégzése a
Vizuális kultúra:
A középpontos tükrözés
szerkesztés során. A transzformációs művészeti alkotások
tulajdonságai. A középpontos
szemlélet továbbfejlesztése.
megfigyelése a tanult
tükörkép szerkesztése.
transzformációk
segítségével.
Középpontosan szimmetrikus
A megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kultúra;
alakzatok a síkban.
Halmazképző, rendszerező képesség biológia-egészségtan:
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A tanult sokszögek osztályozása
szimmetria szerint.

Tengelyes és középpontos
szimmetria alkalmazása
szerkesztésekben.
Párhuzamos szárú szögek.

Az egybevágóság szemléletes
fogalma, a háromszögek
egybevágóságának esetei.
Az egybevágóság jelölése. 
Három- és négyszög alapú egyenes
hasábok, forgáshenger hálója,
tulajdonságai, felszíne, térfogata.

fejlesztése.
A matematika kapcsolata a
természettel és a művészeti
alkotásokkal: művészeti alkotások
vizsgálata (Penrose, Escher,
Vasarely).
Gondolkodás fejlesztése
szimmetrián alapuló játékokon
keresztül.
Áttekinthető, pontos szerkesztés
igényének fejlesztése.

középpontosan
szimmetrikus alakzatok
megfigyelése, vizsgálata
a műalkotásokban és a
természetben.

Vizuális kultúra:
festmények geometriai
alakzatai.

A tanult transzformációk
tulajdonságainak felismerése,
felhasználása a fogalmak
kialakításánál.
A megfigyelőképesség fejlesztése.
A szaknyelv pontos használata.

Vizuális kultúra:
festmények, művészeti
alkotások egybevágó
geometriai alakzatai.
A halmazszemlélet és a térszemlélet Technika, életvitel és
fejlesztése.
gyakorlat: modellek
készítése,
tulajdonságainak
vizsgálata.
Történelem, társadalmi
és állampolgári:
történelmi épületek
látszati képe és alaprajza
közötti összefüggések
megfigyelése.
Vizuális kultúra: térbeli
tárgyak síkbeli
megjelenítése.
Mértékegységek átváltása racionális A gyakorlati mérések,
Testnevelés és sport:
számkörben.
mértékegységváltások helyes
távolságok és idő
elvégzésének fejlesztése.
becslése, mérése.
Fizika; kémia: mérés,
mértékegységek,
mértékegységek
átváltása.
Egyszerű számításos feladatok a
geometria különböző területeiről.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

A számolási készség, a becslési
Magyar nyelv és
készség és az ellenőrzési igény
irodalom: szövegértés,
fejlesztése.
szövegértelmezés.
Zsebszámológép célszerű használata
a számítások egyszerűsítésére,
gyorsítására.
Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás.
Egybevágóság.
Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.
Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal
Hasáb, henger. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél.
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5. Statisztika, valószínűség

Órakeret
9 óra

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
Előzetes tudás
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.
A tematikai egység A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
Gazdasági nevelés.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Adatok gyűjtése, rendszerezése,
Adatsokaságban való eligazodás:
Testnevelés és sport:
adatsokaság szemléltetése,
táblázatok olvasása, grafikonok
teljesítmények adatainak,
grafikonok készítése.
készítése, elemzése.
mérkőzések
Statisztikai szemlélet fejlesztése.
eredményeinek
Együttműködési készség fejlődése. táblázatba rendezése.
Adathalmazok elemzése (átlag,
Gazdasági statisztikai adatok,
Fizika; kémia; biológiamódusz, medián) és értelmezése,
grafikonok értelmezése, elemzése. egészségtan; földrajz;
ábrázolásuk.
Adatsokaságban való eligazodás
történelem, társadalmi és
Számtani közép kiszámítása.
képességének fejlesztése.
állampolgári ismeretek:
Ok-okozati összefüggéseket
táblázatok és grafikonok
felismerő képesség fejlesztése.
adatainak ki- és
Elemző képesség fejlesztése.
leolvasása, elemzése,
adatok gyűjtése,
táblázatba rendezése.
Informatika: statisztikai
adatelemzés.
Valószínűségi kísérletek.
Valószínűségi szemlélet fejlesztése.
Valószínűség előzetes becslése.
Tudatos megfigyelőképesség
Valószínűségi kísérletek,
fejlesztése.
eredmények lejegyzése. Gyakoriság, A tapasztalatok rögzítése
relatív gyakoriság fogalma.
képességének fejlesztése.
Tanulói együttműködés fejlesztése.
Számítógép használata a
tudománytörténeti érdekességek
felkutatásához.
Kulcsfogalmak/
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.
fogalmak
Továbbhaladás feltételei
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése egyszerűbb esetekben.
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
 Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és
értelmes kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során.
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 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös
kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés
szorzása egytagúval.
 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett
egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás
ábrázolása számegyenesen.
 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása
természettudományos feladatokban is.
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat
leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú
grafikonon.
Geometria
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket
végezni.
 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső
szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a
feladatok megoldásában.
 Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek
ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása.
 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló képes esélylatolgatásra, felismeri a biztos és a lehetetlen
eseményt.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének,
eredményének megnevezése.
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8. évfolyam
Ebben az évfolyamban tovább folytatódik a szimbolikus gondolkodás kialakulása, ami megalapozza a
betűkkel számolást, az egyenletek megoldását, azonosságok alkalmazását. Az absztrakció fejlődésével
a logikai műveletek, a problémamegoldás lépéseinek alkalmazása, a feladatmegoldás tudatosabbá
válik. Ezzel együtt fejlődnek az indoklások, a bizonyítási igény.
Matematika 8. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 126 óra, heti óraszám 3,5 óra
Tematikai egység
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Geometria
Függvények, sorozatok
Statisztika, valószínűség
Év végi ismétlés
Összesen:

Órakeret
9+
folyamatos
46
38
20
9
4
126

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási módszerek, halmazok,
Órakeret
matematikai logika, kombinatorika, gráfok
9 + folyamatos
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két
véges halmaz közös része, egyesítése.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk
megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és
Előzetes tudás
hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések
értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba
rendezése különféle módszerekkel.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű
használata, halmazszemlélet fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv
pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli
A tematikai egység érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus
nevelési-fejlesztési gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
céljai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás
gyakoroltatása.
Ismeretek
Halmazba rendezés több szempont
alapján a halmazműveletek
alkalmazásával.
Két véges halmaz uniója,
különbsége, metszete. A
részhalmaz.
Matematikatörténet:
Cantor.
Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”,
„nem”, „van olyan”, „minden”

Fejlesztési követelmények
A halmazszemlélet fejlesztése.
Rendszerszemlélet fejlesztése.

Kapcsolódási pontok

A matematikai szaknyelv pontos
használata.

Magyar nyelv és
irodalom: a lényeges és
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„legalább”, legfeljebb” kifejezések
használata.
Egyszerű („minden”, „van olyan”
típusú) állítások igazolása, cáfolata
konkrét példák kapcsán.
A matematikai bizonyítás
előkészítése: sejtések, kísérletezés,
módszeres próbálkozás, cáfolás.

Matematika

A nyelv logikai elemeinek egyre
pontosabb, tudatos használata.
Kulturált érvelés képességének
fejlesztése.

lényegtelen
megkülönböztetése.

A bizonyítási igény felkeltése.
Tolerancia, kritikai szemlélet,
problémamegoldás.
A kulturált vitatkozás elsajátítása.
A gyakorlati élethez és a
Szövegelemzés, értelmezés, szöveg Fizika; kémia; biológiatárstudományokhoz kapcsolódó
lefordítása a matematika nyelvére. egészségtan; földrajz;
szöveges feladatok megoldása.
Ellenőrzés, önellenőrzés iránti
technika, életvitel és
igény erősítése. Igényes grafikus és gyakorlat: számításos
verbális kommunikáció.
feladatok.
Matematikai játékok.
Aktív részvétel, pozitív attitűd.
(pl. Hanoi torony)
Egyszerű kombinatorikai feladatok A kombinatorikus gondolkodás
megoldása különféle módszerekkel fejlesztése.
(fadiagram, útdiagram, táblázatok
Tapasztalatszerzés az összes eset
készítése).
rendszerezett felsorolásában.
Sorba rendezés, kiválasztás.
Néhány elem esetén az összes eset
felsorolása.
Kulcsfogalmak/ Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz.
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
46 óra
Racionális számkör. Műveletek racionális számokkal. Pozitív egész kitevőjű
hatvány fogalma. Műveletek hatványokkal. Prímszám, prímtényezőkre
bontás.
Algebrai kifejezések. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása,
mérlegelv.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
Előzetes tudás
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, egyenes arányosság, fordított arányosság, arány, arányos
osztás.
Szöveges feladatok megoldása.
A százalékszámítás alapjai.
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat
tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása;
matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott
szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek
megfelelő szöveges feladat alkotásával.
A tematikai egység
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik,
nevelési-fejlesztési
törtrészeik képzeletben való felidézése.
céljai
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos
tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése,
megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való
felelősségvállalás erősítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A hatványozás fogalma pozitív
A hatvány fogalmának kialakítása,
egész kitevőre, egész számok
fejlesztése. A definícióalkotás
2. Számelmélet, algebra
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körében.
10 egész kitevőjű hatványai.
A négyzetgyök fogalma.
Számok négyzete, négyzetgyöke.
Példa irracionális számra (π, 2 ).
Arány, aránypár, arányos osztás.
Egyenes arányosság, fordított
arányosság.

Matematika

igényének felkeltése.
Számolási készség fejlesztése
(fejben és írásban).
Négyzetgyök meghatározása
számológéppel.

Kémia: számítási
feladatok.

A következtetési képesség
fejlesztése: a mindennapi élet és a
matematika közötti gyakorlati
kapcsolatok meglátása, a felmerülő
arányossági feladatok megoldása
során.

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés,
szövegértelmezés.
Fizika; kémia; földrajz:
arányossági számítások
felhasználása
feladatmegoldásokban.
Technika, életvitel és
gyakorlat: műszaki
rajzok értelmezése.
Mértékegységek átváltása racionális Gyakorlati mérések, mértékegység- Technika, életvitel és
számkörben.
átváltások helyes elvégzése.
gyakorlat: Főzésnél a
Ciklusonként átélt idő és lineáris
tömeg, az űrtartalom és
időfogalom, időtartam, időpont
az idő mérése.
szavak értő ismerete, használata.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: évtized,
évszázad, évezred.
A mindennapjainkhoz köthető
Feladatok az árképzés: árleszállítás, Magyar nyelv és
százalékszámítási feladatok.
áremelés, áfa, betétkamat,
irodalom: szövegértés,
Gazdaságossági számítások.
hitelkamat, adó, bruttó bér, nettó
szövegértelmezés.
bér, valamint különböző termékek
Fizika; kémia: számítási
(pl. élelmiszerek, növényvédőfeladatok.
szerek, oldatok) anyagösszetétele
Kémia: oldatok
köréből.
tömegszázalékos
Szövegértés, szövegalkotás
összetételének
fejlesztése.
kiszámítása.
Becslések és következtetések
Fizika: hatásfok
végzése.
kiszámítása.
Zsebszámológép célszerű használata
a számítások egyszerűsítésére,
gyorsítására.
Egyszerű átalakítások: zárójel
Egyszerű szimbólumok megértése
Fizika; kémia; biológiafelbontása, összevonás. Egytagú és és a matematikában, valamint a
egészségtan: Képletek
többtagú algebrai egész kifejezések többi tantárgyban szükséges
átalakítása. A képlet
szorzása racionális számmal,
egyszerű képletalakítások elvégzése. értelme, jelentősége.
egytagú egész kifejezéssel.
Algebrai kifejezések egyszerű
Helyettesítési érték
átalakításának felismerése.
kiszámítása képlet
alapján.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra
Az egyenlő, nem egyenlő
Fizika; kémia; biológiavisszavezethető egyenletek,
fogalmának elmélyítése.
egészségtan: számításos
elsőfokú egyenlőtlenségek
Algoritmikus gondolkodás
feladatok.
megoldása.
továbbfejlesztése. A megoldások
Azonosság.
ábrázolása számegyenesen.
Azonos egyenlőtlenség.
Pontos munkavégzésre nevelés.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Számolási készség fejlesztése.
Az ellenőrzés igényének fejlesztés.
A matematikából és a mindennapi
Szövegértelmezés,
Magyar nyelv és
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életből vett egyszerű szöveges
feladatok megoldása a tanult
matematikai módszerek
használatával. Ellenőrzés.
Egyszerű matematikai problémát
tartalmazó hosszabb szövegek
feldolgozása.
Feladatok például a
környezetvédelem, az egészséges
életmód, a vásárlások, a család
jövedelmének ésszerű felhasználása
köréből.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

problémamegoldás fejlesztése.
irodalom: szövegértés,
A lényeges és lényegtelen
szövegértelmezés. A
elkülönítésének, az összefüggések
gondolatmenet tagolása.
felismerésének fejlesztése.
A gondolatmenet tagolása.
Az ellenőrzési igény további
fejlesztése.
Igényes kommunikáció kialakítása.
Szöveges feladatok megoldása a
környezettudatossággal, az
egészséges életmóddal, a családi
élettel, a gazdaságossággal
kapcsolatban.
Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő.
Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték.
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.
Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű
kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás.
Egytagú, többtagú kifejezés.
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés.

3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
20 óra

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Függvények és ábrázolásuk derékszögű koordináta-rendszerben. Lineáris
Előzetes tudás
függvények.
Grafikonok értelmezése.
Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értelmezése,
A tematikai egység
elemzése.
nevelési-fejlesztési
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete,
céljai
alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvényábrázolás).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Függvények és ábrázolásuk a
A függvényszemlélet fejlesztése.
Fizika; biológiaderékszögű koordinátarendszerben. Időben lejátszódó valós folyamatok egészségtan; kémia;
elemzése a grafikon alapján.
földrajz: függvényekkel
leírható folyamatok.
Lineáris függvények.
A mindennapi élet, a tudományok és Fizika: út-idő; feszültség(Példa nem lineáris függvényre:
a matematika közötti kapcsolat
áramerősség.
f(x) = x2, f(x) =׀x)׀.
fölfedezése konkrét példák alapján.
Függvények jellemzése növekedés, Számolási készség fejlesztése a
csökkenés.
racionális számkörben.
Számítógép használata a
függvények ábrázolására.
Földrajz: adatok hőmérGrafikonok olvasása, értelmezése, Kapcsolatok észrevétele,
sékletre, csapadék
készítése: szöveggel vagy
megfogalmazása szóban, írásban.
mennyiségére.
matematikai alakban megadott
szabály grafikus megjelenítése
Környezettudatosságra nevelés: pl. Kémia: adatok vizsgálata
értéktáblázat segítségével.
adatok és grafikonok elemzése a
a levegő és a víz
környezet szennyezettségével
szennyezettségére
kapcsolatban.
vonatkozóan.
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Egyszerű sorozatok vizsgálata.
Gauss-módszer.
Matematikatörténet: Gauss.
Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, csökkenés, értelmezési
Kulcsfogalmak/
tartomány, értékkészlet.
fogalmak
Számtani sorozat, számtani közép.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Geometria

Órakeret
38 óra

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz,
paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő
ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére
vonatkozó ismeretek.
Téglatest tulajdonságai.
Tengelyesen és középpontos tükrözés.
Nevezetes szögpárok.
Háromszögek egybevágóságának esetei.
Előzetes tudás
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés,
szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése.
Néhány nevezetes szög szerkesztése.
Szerkesztési eszközök használata.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak
a leolvasása.
Háromszögek, speciális négyszögek kerületének és területének kiszámítása.
Háromszög, négyszög alapú hasábok, hengerek felszínének és térfogatának a
kiszámítása.
Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások
elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket
igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése.
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai
transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése.
Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.
A tematikai egység
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló
nevelési-fejlesztési
összehajtásának, szétvágásának elképzelése.
céljai
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél:
vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió).
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis
csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési készség,
tolerancia.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Eltolás, a vektor fogalma.
Egyszerű alakzatok eltolt képének
megszerkesztése.
A megfigyelőképesség fejlesztése.
Áttekinthető, pontos szerkesztés
igényének fejlesztése.
Három- és négyszög alapú egyenes A halmazszemlélet és a térszemlélet
hasábok, forgáshenger hálója,
fejlesztése.
tulajdonságai, felszíne, térfogata.
Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával,

Technika, életvitel és
gyakorlat: modellek
készítése,
tulajdonságainak
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gömbbel.

Mértékegységek átváltása racionális A gyakorlati mérések,
számkörben.
mértékegységváltások helyes
elvégzésének fejlesztése.

Pitagorasz tétele
Matematikatörténet: Pitagorasz élete
és munkássága. A pitagoraszi
számhármasok.

Egyszerű számításos feladatok a
geometria különböző területeiről.

Kicsinyítés és nagyítás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

A Pitagorasz-tétel alkalmazása
geometriai számításokban.
Annak felismerése, hogy a
matematika az emberiség
kultúrájának része.
A bizonyítási igény felkeltése.
Számítógépes program felhasználása
a tétel bizonyításánál.
A számolási készség, a becslési
készség és az ellenőrzési igény
fejlesztése.
Zsebszámológép célszerű használata
a számítások egyszerűsítésére,
gyorsítására.
A megfigyelőképesség fejlesztése: a
középpontos nagyítás, kicsinyítés
felismerése hétköznapi
szituációkban.

vizsgálata.
Történelem, társadalmi
és állampolgári:
történelmi épületek
látszati képe és alaprajza
közötti összefüggések
megfigyelése.
Vizuális kultúra: térbeli
tárgyak síkbeli
megjelenítése.
Testnevelés és sport:
távolságok és idő
becslése, mérése.
Fizika; kémia: mérés,
mértékegységek,
mértékegységek
átváltása.

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés,
szövegértelmezés.

Földrajz: térkép.
Biológia-egészségtan:
mikroszkóp.
Vizuális kultúra: valós
tárgyak arányosan
kicsinyített vagy
nagyított rajza.
Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás.
Vektor. Egybevágóság.
Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb.
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5. Statisztika, valószínűség

Órakeret
9 óra

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének kiszámítása. Módusz, medián.
Gyakoriság, relatív gyakoriság.
Előzetes tudás
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése,
esélylatolgatás. Biztos, lehetetlen események.
A tematikai egység A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
Gazdasági nevelés.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Adatok gyűjtése, rendszerezése,
Adatsokaságban való eligazodás:
Testnevelés és sport:
adatsokaság szemléltetése,
táblázatok olvasása, grafikonok
teljesítmények adatainak,
grafikonok készítése.
készítése, elemzése.
mérkőzések
Statisztikai szemlélet fejlesztése.
eredményeinek
Együttműködési készség fejlődése. táblázatba rendezése.
Adathalmazok elemzése (átlag,
Gazdasági statisztikai adatok,
Fizika; kémia; biológiamódusz, medián) és értelmezése,
grafikonok értelmezése, elemzése. egészségtan; földrajz;
ábrázolásuk.
Adatsokaságban való eligazodás
történelem, társadalmi és
Számtani közép kiszámítása.
képességének fejlesztése.
állampolgári ismeretek:
Ok-okozati összefüggéseket
táblázatok és grafikonok
felismerő képesség fejlesztése.
adatainak ki- és
Elemző képesség fejlesztése.
leolvasása, elemzése,
adatok gyűjtése,
táblázatba rendezése.
Informatika: statisztikai
adatelemzés.
Valószínűségi kísérletek.
Valószínűségi szemlélet fejlesztése.
Valószínűség előzetes becslése,
Tudatos megfigyelőképesség
szemléletes fogalma.
fejlesztése.
Valószínűségi kísérletek,
A tapasztalatok rögzítése
eredmények lejegyzése.
képességének fejlesztése.
Matematikatörténet: érdekességek a Tanulói együttműködés fejlesztése.
valószínűség- számítás fejlődéséről. Számítógép használata a
tudománytörténeti érdekességek
felkutatásához.
Kulcsfogalmak/
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.
fogalmak
Továbbhaladás feltételei
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése egyszerűbb esetekben.
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
 Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és
értelmes kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
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 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös
kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés
szorzása egytagúval.
 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett
egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás
ábrázolása számegyenesen.
 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása
természettudományos feladatokban is.
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat
leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú
grafikonon.
Geometria
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket
végezni.
 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső
szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a
feladatok megoldásában.
 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás
felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül).
 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek
ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása.
 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a
lehetetlen eseményt.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének,
eredményének megnevezése.

38

Helyi tanterv

Fizika

FIZIKA
7–8. évfolyam
A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését
megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt
legalapvetőbb törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákokkal. A törvényszerűségek
harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát megcsodálva bemutatja, hogyan
segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember szolgálatába állítását. Olyan
ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel egész életpályájukon hozzájárulnak
majd a társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez és
ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést.
Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az embert kozmikus környezetünkben. A természettudomány
és a fizika ismerete segítséget nyújt az ember világban elfoglalt helyének megértésére, a világ
jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő rendszerbe foglalására. A természet
törvényeinek az embert szolgáló sikeres alkalmazása gazdasági előnyöket jelent, de ezen túl szellemi,
esztétikai örömöt és harmóniát is kínál.
A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az azokat értelmező
modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk vezető megismerési
módszereket. A fizika tanítása során azt is be kell mutatnunk, hogy a felfedezések és az azok révén
megfogalmazott fizikai törvények nemcsak egy-egy kiemelkedő szellemóriás munkáját, hanem sok
tudós századokat átfogó munkájának koherens, egymásra épülő tudásszövetét jelenítik meg. A
törvények folyamatosan bővültek, és a modern tudományos módszer kialakulása óta nem kizárják,
hanem kiegészítik egymást. Az egyre nagyobb teljesítőképességű modellekből számos alapvető,
letisztult törvény nőtt ki, amelyet a tanulmányok egymást követő szakaszai a tanulók kognitív
képességeinek megfelelő gondolati és formai szinten mutatnak be, azzal a célkitűzéssel, hogy a
szakirányú felsőfokú képzés során eljussanak a választott terület tudományos kutatásának
frontvonalába.
A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű megfigyelésével, a
kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű megjelenítésével, grafikus
ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú megfogalmazásával. Ez utóbbi
nélkülözhetetlen vonása a fizika tanításának, hiszen e tudomány fél évezred óta tartó diadalmenetének
ez a titka.
Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt törvényeket a
természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják igazolásuk vagy
cáfolatuk módját. A tanulók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken alapuló érveléssel, amelynek
része a megismert természeti törvények egy-egy tudománytörténeti fordulóponton feltárt érvényességi
korlátainak megvilágítása. A fizikában használatos modellek alkotásában és fejlesztésében való
részvételről kapjanak vonzó élményeket és ismerkedjenek meg a fizika módszerének a fizikán
túlmutató jelentőségével is. A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi
mellett az egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában
sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése.
Célok, feladatok
Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7– 8. évfolyamon a fizika tantárgy
tanításának és tanulásának legfőbb célja és feladata a tanulók felvértezése mind a személyiségük,
tudásuk, készségük és képességük, mind a gondolkodásuk fejlesztésével arra, hogy majd
boldoguljanak, helytálljanak magánéletükben, élethivatásukban és a 21. századi társadalomban.
Ennek érdekében a NAT Ember és Természet műveltségterülete előírásainak megfelelően a legfőbb
feladat a természettudományos és más alapkompetenciák fejlesztése, a gyermekekben ösztönösen
meglévő kíváncsiság és tudásvágy megerősítése, a sikerélmény biztosítása, a tantárgy megszerettetése,
a fizika további tanulásának érzelmi és értelmi magalapozása.
A fizika alaptudomány, mert saját, a többi természettudomány alapjául is szolgáló fogalomrendszere,
alapelvei és törvényei vannak. Ezért bizonyos előismereteteket a többi reáltantárgy tanításához a
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fizikának kell biztosítania. A fizikának meghatározó szerepe és felelőssége van a természet
megismerésében és védelmében, a technika fejlesztésében és az ahhoz való alkalmazkodásban is.
A tanítási-tanulási folyamatban központi szerepet kell biztosítani legfontosabb szereplőknek, a
tanulóknak. Ezért
 figyelembe kell venni a tanulók többségére jellemző életkori sajátosságokat;
 minél aktívabb szereplővé kell tenni őket a tudás megszerzésében (tanulói kísérletek, a
bemutatott kísérletek közös elemzése, önálló adatgyűjtés stb.);
 gondoskodni kell a többség sikerélményéről, mert ez a legfontosabb tényezője a tantárgy
megszerettetésének, tehát érzelmileg és értelmileg is hozzá kell kötni a tanulókat a fizikához;
 mivel a tanulók azt az ismeretet, gondolatot fogadják be legkönnyebben, ami jól kapcsolódik a
már meglévő ismereteikhez, tudásuk bővítésénél építeni kell a korábban megszerzett iskolai
vagy iskolán kívüli konkrét tapasztalataikra, ismereteikre. Érdemes ezeket az egyes témák
feldolgozása előtt céltudatosan feleleveníteni, bővíteni;
 figyelembe kell venni, hogy a tanulók ebben az életkorban egyre több területen képesek az
elvontabb (absztrakt, formális) gondolkodásra. Ezt nagymértékben erősíti, fejleszti, ha azt
megfigyelések, kísérletek, mérések, ezek elemzése előzi meg, és a későbbi gyakorlati alkalmazások igazolják helyességüket;
 a tanulók ismerjék meg és gyakorolják be a hagyományos és a korszerű ismeretszerzési módszereket és a korszerű eszközök alkalmazását, mert ezzel hatékonyabbá és könnyebbé tehetjük
munkájukat;
 lehetőséget kell adni csoportmunkára, mert az jellemformáló, és felkészíti őket a felnőttkori
feladatok elvégzésére.
A fizika tanulása, tanítása nem lehet öncélú (csak a fizikai tartalomra figyelő), formális (csak a jelenségek, fogalmak, törvények stb. emlékezeti tudását segítő és elváró). Ezért ezt a műveltségi területet az
egész természettudomány és az általános műveltség részeként kell feldolgozni úgy, hogy a fizika
minél több szállal kapcsolódjon ezekhez. Közös munkával (a tanulókkal és a többi kollégával) el kell
érni, hogy a tanulók döntő többsége elinduljon, és évről évre előrelépjen azon a fejlődési folyamaton,
amelynek eredményeként 18 éves korára képes lesz:
 biztonsággal tájékozódni a természetben, a társadalomban, a rázúduló információhalmazban,
felismerni abban a helyét és feladatait, és ezek ismeretében képes lesz rendszerben gondolkodni és önállóan cselekedni;
 megismerni az ehhez szükséges fizikai jelenségeket, fogalmakat, törvényszerűségeket életkorának megfelelő alkalmazási szinten és kialakítani önmagában az olyan logikus (a természettudományokra jellemző, de általánosan felhasználható) gondolkodásmódot, amely segíti
felismerni és megkülönböztetni az áltudományos tanokat a bizonyított ismeretektől, így
tudatosan tudja, hogy döntéseiben mit vegyen figyelembe;
 észrevenni a kapcsolatot a fizika fejlődése és a társadalom változása, a történelmi folyamatok
kialakulása között, megismerni, értékelni a legkiválóbb fizikusok munkásságát, tudományos
eredményeit, ezek hatását az emberiség életére,
 eldönteni, hogy miben tehetséges, és ez alapján meghatározni azt az életpályát, amire sikeresen felkészülhet.
Biztosítani kell a tanulóknak, hogy:
 irányítással vagy önállóan, egyedül vagy csoportosan megtervezhessenek és végrehajthassanak megfigyeléseket, kísérleteket, ezek elemzését, közös értékelését és az eredményeket
szakmailag és nyelvileg is helyesen fogalmazzák meg. Ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat.
 hagyományos mérőeszközök (mérőszalag, óra, hőmérő, mérleg, rugós erőmérő, feszültség- és
áramerősség-mérő stb.) és ezek korszerű változatát alkalmazhassák; az ismeretszerzés minél
többféle lehetőségét (könyvtár, számítógép, internet, multimédiás eszközök stb.) felhasználják;
 a fizikai ismeretek rendszerében felismerjék, hogy melyek azok az alapvető fogalmak, elvek,
törvények, amelyekre a rendszer épül. Ezekkel kiemelt hangsúllyal kell foglalkozni, pl.: az
anyag és ennek mindkét fajtája (a részecskeszerkezetű, ill. a mező), valamint legfontosabb
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tulajdonságaik (halmazállapot, tehetetlenség, gravitáló képesség, a kölcsönható képesség,
mágneses és elektromos tulajdonság stb.); a megmaradási törvények; a tér, idő, tömeg elemi
szintű értelmezése.
észrevegyék és tudatosan használják az a) anyag, test, változási folyamatok, b) ezek tulajdonságai, c) az ezeket jellemző mennyiségek összetartozó, de alapvetően különböző jellegű fogalmát.
értsék az energia és energiaváltozás (munka, hőmennyiség) mint mennyiségi fogalmak jelentőségét az állapot és az állapotváltozás általános jellemzésében, az energiával kapcsolatos
köznapi szóhasználatok szakmailag helyes értelmezését és annak elfogadását, hogy ezek célszerű, egyszerűsített kifejezések, pontatlanok ugyan, de használatuk mégis elfogadható, ha
tudjuk, mit „rejtjelezünk” velük.

A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és kulcskompetenciák közül
különösen az alábbiak fejlesztéséhez járulhat hozzá:
 Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek
hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való
tájékozódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott
szerepének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek,
korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre
gyakorolt hatásának ismerete.
 Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák
megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntartható
fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés.
 Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával
kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a
felelések és prezentációk alkalmával.
 Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben, a
mennyiségi fogalmak jellemzésében és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban
csak a négy alapműveletre és a különböző táblázatok elkészítésére, grafikonok rajzolására és
elemzésére korlátozódik.
 Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése,
feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok
készítése.
 Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és beépítése;
munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult ismeretek, a
saját és mások élettapasztalatainak felhasználása.
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség,
különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele.
 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka
esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása.
Mindezekre és sok más sikeres fejlesztésre és a sikerélmény széleskörű biztosítására a legalkalmasabb
módszer a gyermekközpontú, az életkori sajátosságokat tiszteletben tartó, gyakorlati szemléletű,
rendszerben gondolkodtató, színvonalas fizikatanítás.
A tanulók értékelése
A tantárgyat érdemjeggyel értékeljük. Egy-egy témakört témazáró teszttel, vagy feladatlap írásával
zárjuk. A tantárgy jellegéből adódóan kisebb lélegzetű dolgozattal, írásbeli felelettel is mérjük a
tanulók tudását. A lehetőségekhez mérten, a kommunikációs képesség fejlesztése szempontjából
fontos a rendszeres szóbeli felelet.
A szóbeli értékelés alapjai: a tanuló tényismereti szintje, a szaknyelv használata, az ismeretek
alkalmazása. Értékelésre kerülhet az órai aktivitásuk, a füzetvezetésük, vizsgálódásuk, megfigyeléseik,
gyűjtőmunkájuk eredménye, versenyen való eredményes szereplésűk.
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Fizika 7. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 54, heti óraszám: 1,5 óra
Tematikus egység
Természettudományos vizsgálati módszerek
Mozgások és erők
A nyomás
Hőtan
Év végi ismétlés
Összesen

órakeret
6
20
9
17
2
54

Tematikai egység/
Természettudományos vizsgálati módszerek
Órakeret:
Fejlesztési cél
kölcsönhatások
6 óra
Hosszúság-, hőmérséklet-, tömegmérés.
Előzetes tudás
Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési módszerek
bemutatása és gyakoroltatása.
Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására,
Tantárgyi
fejlesztési célok hipotézisalkotásra, kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mérés
végrehajtására, mérési eredmények kezelésére, következtetések levonására és
azok kommunikálására.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Ismeretek:
Fényképek, ábrák, saját tapasztalatok Technika, életvitel és
A tanulói kísérleti munka
alapján a veszélyek megfogalmazása, gyakorlat: baleset- és
szabályai. Veszélyforrások (hő,
megbeszélése.
egészségvédelem.
vegyi, elektromos, fény, hang stb.) Csoportmunkában veszélyre
Magyar nyelv és
az iskolai és otthoni tevékenységek figyelmeztető, helyes magatartásra
irodalom:
során.
ösztönző poszterek, táblák készítése. kommunikáció.
Ismeretek:
A megfigyelőképesség ellenőrzése Kémia: a kísérletek célja,
Megfigyelés.
Leírás, egyszerű feladatokkal.
tervezése, rögzítése,
összehasonlítás,
csoportosítás. Szempontok megfogalmazása je- tapasztalatok és
Céltudatos megfigyelés.
lenségek megfigyelésére, a megfi- következtetések.
A természet megfigyelésének gyelés végrehajtására és a megfifontossága
a
tudósok gyelésről szóbeli beszámoló.
természettörvényeket
feltáró Megfigyelések
rögzítése,
munkájában.
dokumentálása.
Problémák, alkalmazások:
Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, Földrajz: időzónák a
Hogyan kell használni a különböző idő, hőmérséklet stb. mérése, Földön.
mérőeszközöket?
meghatározása csoportmunkában
Történelem, társadalmi
Mire kell figyelni a leolvasásnál? Mérési javaslat, tervezés és
és állampolgári
Hogyan tervezzük meg a mérési
végrehajtása az iskolában és a tanuló ismeretek: az időszámítás
folyamatot?
otthoni környezetében.
kezdetei a különböző
Hogyan lehet megjeleníteni a
Hipotézisalkotás és értékelés a mérési kultúrákban.
mérési eredményeket?
eredmények rendszerbe szedett
Matematika:
Mire következtethetünk a mérési
ábrázolásával.
mértékegységek;
eredményekből?
Előzetes elképzelések számbavétele, megoldási tervek
Mérőeszközök a mindennapi
a mérési eredmények elemzése
készítése.
életben.
(táblázat, grafikon).
Ismeretek:
Egyszerű időmérő eszköz csoportos
Mérőeszközök használata.
készítése.
A mért mennyiségek mértékA tömeg és a térfogat nagyságának
egységei átváltásai.
elkülönítése. (Jellegzetes tévképzet: a
két mennyiség arányos kezelése.)
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Önálló munkával különféle
információhordozókról az élővilág,
az épített környezet és az emberi
tevékenység hosszúság- és időbeli
méretadatainak összegyűjtése tanári
és önálló feladatválasztással.
Kulcsfogalmak/ Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag, becslés.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Mozgások

Órakeret:
20 óra

A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján).
A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Az egyenletes
mozgás vizsgálata és jellemzése. Lépések az átlagsebességtől a pillanatnyi
Tantárgyi fejlesztési
sebesség felé. A lendületfogalom előkészítése.
célok
A közlekedési balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a felelős magatartás
erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Milyen mozgásokat ismersz?
Mozgással kapcsolatos
Testnevelés és sport:
Miben különböznek, és miben
tapasztalatok, élmények felidézése, mozgások.
egyeznek meg ezek?
elmondása (közlekedés, játékszerek, Magyar nyelv és
Ismeretek:
sport).
irodalom: Petőfi és a
Hely- és helyzetváltozás.
Mozgásformák eljátszása (pl.
vasút; Arany: a
Mozgások a Naprendszerben
rendezetlen részecskemozgás,
levéltovábbítás
(keringés, forgás, becsapódások).
keringés a Nap körül, égitestek
sebessége Prága
Körmozgás jellemzői (keringési idő, forgása, a Föld–Hold rendszer kötött városába a 15.
fordulatszám).
keringése).
században.
A testek különböző alakú pályákon A mozgásokkal kapcsolatos
Matematika: a kör és
mozoghatnak (egyenes, kör,
megfigyelések, élmények szabatos
részei.
ellipszis= „elnyúlt kör” – a bolygók elmondása.
pályája).
Problémák:
A viszonyítási pont megegyezéses
Magyar nyelv és
Hogyan lehet összehasonlítani a
rögzítése, az irányok rögzítése.
irodalom: tájképek.
mozgásokat? Milyen adatokat kell
Matematika: Descartesmegadni a pontos
féle koordináta-rendszer
összehasonlításhoz?
és elsőfokú függvények;
Hogyan lehet eldönteni, hogy ki
vektorok.
vagy mi mozog?
Ismeretek:
A mozgás viszonylagossága.
Problémák:
Az egyenletes mozgás sebességének Technika, életvitel és
Milyen sebességgel mozoghatnak a meghatározása az út és idő
gyakorlat: közlekedési
környezetünkben található
hányadosaként, a fizikai
ismeretek (fékidő),
élőlények, közlekedési eszközök?
meghatározás alkalmazása egyszerű sebességhatárok.
Mit mutat az autó, busz sebességmé- esetekre.
Matematika:
rőjének pillanatnyi állása?
Egyszerű iskolai kísérletek,
arányosság, fordított
Hogyan változik egy jármű
sportmozgások, közlekedési
arányosság.
sebességmérője a mozgása során?
eszközök egyenes vonalú
Földrajz: folyók
Hogyan változik egy futball-labda
mozgásának megfigyelése,
sebessége, szélsebesség.
sebessége a mérkőzés során (iránya, ábrázolása út-idő grafikonon, és a
Kémia:
sebessége)?
sebesség grafikus értelmezése.
reakciósebesség.
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Az egyenes vonalú egyenletes mozgásra egyszerű számítások elvégzése
(az út, az idő és a sebesség közti
arányossági összefüggés alapján).
Következtetések levonása a
mozgásról.
Út-idő grafikonon a mozgás
sebességének értelmezése, annak
felismerése, hogy a sebességnek
iránya van.
A gyorsulás értelmezése kvalitatív
szinten mint az aktuális (pillanatnyi)
sebesség változása.
Egymás utáni különböző
mozgásszakaszokból álló folyamat
esetén a sebesség változásának
értelmezése.
A sebesség fogalmának alkalmazása
különböző, nem mozgás jellegű
folyamatokra is (pl. kémiai reakció,
biológiai folyamatok).
Jelenségek:
A testek tömegének összekapcsolása
Ismeretek:
a részecskemodellel (a tömeget a
A tömeg.
testeket felépítő részecskék összege
Problémák, jelenségek:
adja).
Azonos térfogatú, de különböző
Egyes anyagok sűrűségének
anyagból készült, illetve azonos
kikeresése táblázatból, és a sűrűség
anyagú, de különböző térfogatú
értelmezése.
tárgyak tömege.
Annak felismerése, hogy a test
A gyermeki tapasztalat a lendület
mozgásállapotának megváltoztatása
fogalmáról. Felhasználása a test
szempontjából a test tömege és
mozgásállapotának és
sebessége egyaránt fontos.
mozgásállapot-változásának a
Konkrét példákon annak bemutatása,
jellemzésére: a nagy tömegű és/vagy hogy egy test lendületének
sebességű testeket nehéz
megváltozása mindig más testekkel
megállítani.
való kölcsönhatás következménye.
Ismeretek:
Annak a kísérletsornak a gondolati
A test lendülete a sebességtől és a
elemzése és a gondolatmenet
tömegtől függ.
bemutatása, amiből leszűrhető, hogy
A magára hagyott test fogalmához
annak a testnek, amely semmilyen
vezető tendencia.
másik testtel nem áll
A tehetetlenség törvénye.
kölcsönhatásban, nem változik a
mozgásállapota: vagy egyenes
vonalú egyenletes mozgást végez,
vagy áll.
Jelenségek, kérdések:
Rugós erőmérő skálázása.
Az erő mérése rugó nyúlásával.
Különböző testek súlyának mérése a
Ismeretek:
saját skálázású erőmérővel.
Az erő.
Az erő mértékegysége: (1 N).
Az erő mérése.
A kifejtett erőhatás nagysága és az
okozott változás mértéke között arányosság van.
Az erőhatás, mint két test közötti

Fizika

Miben más ez a teniszlabdáéhoz
képest?
Ismeretek:
A sebesség.
Mozgás grafikus ábrázolása.
A sebesség SI-mértékegysége.
Az egyenes vonalú mozgás
gyorsulása/lassulása (kvalitatív
fogalomként).
Átlagos sebességváltozás
közlekedési eszköz egyenes vonalú
mozgásának különböző szakaszain.
A sebességváltozás természete
egyenletes körmozgás során.
Ha akár a sebesség nagysága, akár
az iránya változik, változó
mozgásról beszélünk.

Testnevelés és sport:
lendület a sportban.
Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
szabályok,
balesetvédelem.
Matematika: elsőfokú
függvények,
behelyettesítés,
egyszerű egyenletek
Kémia: a sűrűség;
részecskeszemlélet.
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kölcsönhatás, a testek mozgásállapotának változásában alakváltozásában nyilvánulhat meg.

Problémák:
Hogyan működik a rakéta? Miért
törik össze a szabályosan haladó
kamionba hátulról beleszaladó
sportkocsi?
Ismeretek:
A hatás-ellenhatás törvénye.
Minden mechanikai kölcsönhatásnál
egyidejűleg két erőhatás lép fel ezek
egyenlő nagyságúak, ellentétes irányúak, két különböző testre hatnak,
az erő és ellenerő jellemzi ezeket.
Ismeretek:
Az erő mint vektormennyiség.
Az erő vektormennyiség, nagysága
és iránya jellemzi.

Demonstrációs kísérlet: két,
gördeszkán álló gyerek erőmérők
közbeiktatásával, kötéllel húzza
egymást – a kísérlet ismertetése,
értelmezése.
Kapcsolódó köznapi jelenségek
magyarázata, pl. rakétaelven működő
játékszerek mozgása (elengedett lufi,
vízi rakéta).

Annak tudása, hogy valamely test
mozgásállapot-változásának iránya
megegyezik a testet érő erőhatás
irányával (rugós erőmérővel mérve a
rugó megnyúlásának irányával).
Problémák:
A súrlódási erő mérése rugós
Mitől függ a súrlódási erő nagysága? erőmérővel, tapasztalatok rögzítése,
Hasznos vagy káros a súrlódás?
következtetések levonása.
Ismeretek:
Hétköznapi példák gyűjtése a
A súrlódás.
súrlódás hasznos és káros eseteire.
A súrlódási erő az érintkező
Kiskocsi és megegyező tömegű
felületek egymáshoz képesti
hasáb húzása rugós erőmérővel,
elmozdulását akadályozza.
következtetések levonása.
A súrlódási erő a felületeket
Érvelés: miért volt korszakalkotó
összenyomó erővel arányos, és függ találmány a kerék.
a felületek minőségétől.
Gördülési ellenállás.
Problémák:
Miért esnek le a tárgyak a Földön?
Miért kering a Hold a Föld körül?
Ismeret:
A gravitációs kölcsönhatás,
gravitációs mező. Gravitációs erő.
A súly fogalma és a súlytalanság.
1 kg tömegű nyugvó test súlya a
Földön kb. 10 N.

Egyszerű kísérletek végzése,
következtetések levonása:
– a testek a gravitációs mező
hatására gyorsulva esnek;
–
a gravitációs erőhatás kiegyensúlyozásakor érezzük/mérjük a
test súlyát, minthogy a súlyerővel a szabadesésében akadályozott test az alátámasztást
nyomja, vagy a felfüggesztést
húzza;
–
ha ilyen erőhatás nincs, súlytalanságról beszélünk.
Kísérleti igazolás: rugós erőmérőre
függesztett test leejtése erőmérővel
együtt, és a súlyerő leolvasása – csak
a gravitációs hatásra mozgó test

Matematika: a vektor
fogalma.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek (a súrlódás
szerepe a mozgásban, a
fékezésben).
Testnevelés és sport: a
súrlódás szerepe egyes
sportágakban; speciális
cipők salakra, fűre,
terembe stb.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a kerék
felfed. jelentősége
Matematika: vektorok.
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(szabadon eső test, az űrhajóban a
Föld körül keringő test) van a
súlytalanság állapotában.
(Gyakori tévképzet: csak az űrben, az
űrhajókban és az űrállomáson
figyelhető meg súlytalanság, illetve
súlytalanság csak légüres térben
lehet.)
Jelenségek:
Testek egyensúlyának vizsgálata.
Asztalon, lejtőn álló test egyensúlya. Az egyensúlyi feltétel egyszerű
Ismeretek:
esetekkel történő illusztrálása.
A kiterjedt testek egyensúlyának
feltétele, hogy a testet érő
erőhatások „kioltsák” egymás
hatását.
Jelenségek:
A csigán, pallóhintás levő testek
egyensúlya.
Ismeretek:
A forgatónyomaték elemi szintű
fogalma.
Alkalmazások:
Az egyszerű gépek működési
Technika, életvitel és
Egyszerű gépek.
elvének vizsgálata konkrét példákon. gyakorlat: háztartási
Emelő, csiga, lejtő.
Példák gyűjtése az egyszerű gépek
eszközök, szerszámok,
Ismeretek:
elvén működő eszközök
mindennapos eszközök
Az egyszerű gépek alaptípusai és
használatára.
(csavar, ajtótámasztó
azok működési elve.
Alkalmazás az emberi test (csontváz, ék, rámpa,
Az egyszerű gépek esetén a
izomzat) mozgásfolyamataira.
kéziszerszámok,
szükséges erő nagysága
Tanulói mérésként/kiselőadásként az kerékpár).
csökkenthető, de akkor hosszabb
alábbi feladatok egyikének
Történelem, társadalmi
úton kell azt kifejteni.
elvégzése:
és állampolgári
– arkhimédészi csigasor
ismeretek: arkhimédészi
összeállítása;
csigasor, vízikerék a
– egyszerű gépek a háztartásban; középkorban.
– a kerékpár egyszerű gépként
működő alkatrészei;
– egyszerű gépek az építkezésen.
Viszonyítási pont, a mozgás jellemzői (sebesség, átlagsebesség, periódusidő,
Kulcsfogalmak/ fordulatszám). A tehetetlenség és a tömeg, tömegmérés, sűrűség.
Erőhatás, erő, gravitációs erő, a súly, súrlódási erő, hatás-ellenhatás,
fogalmak
Egyensúly.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret:
9 óra
Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület.
Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok összekapcsolása
(földfelszín és éghajlat, lég- és a tengeráramlások fizikai jellemzői, a
mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás jelensége, lehetséges
Tantárgyi fejlesztési
fizikai okai).
célok
A víz és a levegő mint fontos környezeti tényező bemutatása, a velük
kapcsolatos takarékos és felelős magatartás erősítése.
A matematikai kompetencia fejlesztése.
Nyomás
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Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, gyakorlati
alkalmazások:
Mi a különbség a síléc, tűsarkú cipő,
úthenger, és a kés élének hatása
között? Hol előnyös, fontos, hogy a
nyomás nagy legyen?
Hol előnyös a nyomás csökkentése?
Ismeretek:
A nyomás fogalma, mértékegysége.
Szilárd testek, folyadékok és gázok
által kifejtett nyomás.
Jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
A folyadékoszlop nyomása.
Közlekedőedények, folyadékok
sűrűsége. Környezetvédelmi
vonatkozások: kutak, vizek
szennyezettsége.
Ismeretek:
Nyomás a folyadékokban:
 nem csak a szilárd testek
fejtenek ki súlyukból származó
nyomást;
 a folyadékok nyomása a
folyadékoszlop magasságától
és a folyadék sűrűségétől függ.
Gyakorlati alkalmazások:
hidraulikus emelő, hidraulikus fék.
Ismeretek:
Dugattyúval nyomott folyadék
nyomása.
A nyomás terjedése folyadékban
(vízibuzogány, dugattyú).
Oldalnyomás.
Jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
autógumi, játékléggömb.
Ismeretek:
Nyomás gázokban, légnyomás.
Torricelli élete és munkássága.
Gyakorlati alkalmazások: Léghajó.
Ismeretek:
A folyadékban (gázban) a testekre
felhajtóerő hat. Sztatikus
felhajtóerő.
Arkhimédész törvénye.

Fizika

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Különböző súlyú és felületű testek
benyomódásának vizsgálata
homokba, lisztbe. A benyomódás és
a nyomás kapcsolatának felismerése,
következtetések levonása.
A nyomás fogalmának értelmezése
és kiszámítása egyszerű esetekben az
erő és a felület hányadosaként.
Szilárd testekkel kifejtett nyomáson
alapuló jelenségek és alkalmazások
ismertetése.
Folyadékoszlop nyomása – a
Technika, életvitel és
rétegvastagságtól és a folyadék
gyakorlat: ivóvízellátás,
sűrűségétől függ
vízhálózat (víztornyok).
Vízszennyezés
Közlekedőedények vizsgálata,
folyadékok sűrűségének
meghatározása.

Pascal törvényének ismerete és
demonstrálása.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
eszközök.

A gáznyomás kimutatása
nyomásmérő műszerrel.
A légnyomás létezésének belátása.
Annak megértése, hogy a légnyomás
csökken a tengerszint feletti
magasság növekedésével.
Arkhimédész törvényének kísérleti
igazolása.
A sűrűség meghatározó szerepének
megértése abban, hogy a vízbe
helyezett test elmerül, úszik, vagy
lebeg.
Egyszerű számítások végzése
Arkhimédész törvénye alapján.
A következő kísérletek egyikének
elvégzése:
 Cartesius-búvár készítése;

Kémia: a nyomás mint
állapothatározó, gáztörvények.
Földrajz: a légnyomás
és az időjárás
kapcsolata.
Biológia–egészségtan:
halak úszása.
Technika, életvitel és
gyakorlat: hajózás.
Testnevelés és sport:
úszás.
Földrajz: jéghegyek.
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 kődarab sűrűségének
meghatározása Arkhimédész
módszerével.
Jellemző történetek megismerése
Cartesius (Descartes), Arkhimédész
tudományos munkásságáról.
Gyakorlati alkalmazások:
Nyomáskülönbségen alapuló
eszközök.

Néhány, a nyomáskülönbség elvén
működő eszköz megismerése,
működésük bemutatása.
(Pipetta, kutak, vízlégszivattyú,
injekciós fecskendő. A gyökér
tápanyagfelvételének
mechanizmusa.)
Kulcsfogalmak/ Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Hőjelenségek

Biológia–egészségtan:
tápanyagfelvétel,
ozmózis.
Kémia: cseppentő,
pipetta, ozmózis.

Órakeret:
17 óra

Hőmérséklet-fogalom, csapadékfajták..
Az egyensúly fogalmának alapozása, mélyítése (egyensúlyi állapotra
törekvés, termikus egyensúly). Az anyagfogalom mélyítése.
Tantárgyi fejlesztési Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az egyéni
lehetőségek felismertetése.
célok
A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az egészséges
táplálkozás fontosságának beláttatása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek:
A környezet, a Föld, a Naprendszer Biológia–egészségtan:
Milyen hőmérsékletű anyagok
jellegzetes hőmérsékleti értékeinek az élet létrejöttének
léteznek a világban?
számszerű ismerete és összehasonlí- lehetőségei.
Mit jelent a napi átlaghőmérséklet? tása.
Földrajz: hőmérsékleti
Mit értünk a „klíma” fogalmán?
A víz-só hűtőkeverék közös hőmér- viszonyok a Földön, a
A víz fagyás- és forráspontja; a Föld séklete alakulásának vizsgálata az
Naprendszerben.
legmelegebb és leghidegebb pontja. összetétel változtatásával.
Matematika:
A Nap felszíni hőmérséklete. A
A Celsius-skála jellemzői, a
mértékegységek
robbanómotor üzemi hőmérséklete. viszonyítási hőmérsékletek ismerete, ismerete.
Hőmérséklet-viszonyok a
tanulói kísérlet alapján a hőmérő
Kémia: a hőmérséklet
konyhában.
kalibrálási módjának megismerése. (mint állapothatározó),
A hűtőkeverék.
Celsius-féle
Ismeretek:
hőmérsékleti skála
Nevezetes hőmérsékleti értékek.
(Kelvin-féle abszolút
A Celsius-féle hőmérsékleti skála és
hőmérséklet).
egysége.
Alkalmazások:
A legfontosabb hőmérőtípusok
Matematika: grafikonok
Otthoni környezetben előforduló
(folyadékos hőmérő, digitális
értelmezése, készítése.
hőmérőtípusok és hőmérséklethőmérő, színváltós hőmérő stb.)
Informatika: mérési
mérési helyzetek.
megismerése és használata egyszerű adatok kezelése,
Ismeret:
helyzetekben.
feldolgozása.
hőmérőtípusok.
Hőmérséklet-idő adatok felvétele,
Kémia: tömegszázalék,
táblázatkészítés, majd abból
(anyagmennyiséggrafikon készítése és elemzése.
koncentráció).
A javasolt hőmérséklet-mérési
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gyakorlatok egyikének elvégzése:
 Pohárba kiöntött meleg víz
lehűlési folyamatának vizsg.
 Elektromos vízmelegítővel
melegített víz hőmérséklet-idő
függvényének mérése
(melegedési görbe felvétele,
különböző mennyiségű vízre,
különböző ideig melegítve is).
 Só-jég hűtőkeverék hőmérsékletének függése a sókoncentrációtól.
A melegítés okozta változások
megfigyelése, a hőmérséklet mérése,
az adatok táblázatba rendezése, majd
a hőmérséklet időbeli alakulásának
ábrázolása, következtetések megfogalmazása.
Ismeretek:
Hőmérséklet-kiegyenlítődési
A hőmérséklet-kiegyenlítődés.
folyamatok vizsgálata egyszerű
A hőmennyiség (energia) kvalitatív eszközökkel (pl. hideg vizes zacskó
fogalma mint a melegítő hatás
merítése meleg vízbe). Hőmérsékletmértéke. Egysége (1 J).
kiegyenlítéssel járó folyamatokra
konkrét példák gyűjtése; annak
felismerése, hogy hőmennyiség
(energia) cseréjével járnak.
Annak felismerése, hogy a közös
hőmérséklet a testek kezdeti
hőmérsékletétől, tömegüktől és
anyagi minőségüktől függ.
Problémák, jelenségek,
A különböző halmazállapotok és
alkalmazások:
azok legfontosabb jellemzőinek
A víz sűrűségének változása fagyás megismerése.
során. Jelentősége a vízi életre, úszó Tanári mérést követő csoportmunka
jéghegyek, a Titanic katasztrófája.
alapján a jég-víz keverék állandó
Miért vonják be hőszigetelő
intenzitású melegítésekor fellépő
anyaggal a szabadban lévő
jelenségek bemutatása a részleges
vízvezetéket? Miért csomagolják be elforralásig, a melegedési görbe
a szabadban lévő kőszobrokat?
felvétele és értelmezése.
A halmazállapot-változásokkal kap- A mindennapi életben gyakori
csolatos köznapi tapasztalatok (pl.
halmazállapot-változásokhoz
ruhaszárítás, csapadékformák,
kapcsolódó tapasztalatok, jelenségek
forrasztás, az utak téli sózása,
értelmezése.
halmazállapot-változások a
konyhában stb.)
Ismeretek:
Halmazállapotok és halmazállapotváltozások.
Melegítéssel (hűtéssel) az anyag
halmazállapota megváltoztatható.
A halmazállapot-változás hőmérséklete anyagra jellemző állandó érték.
Olvadáspont, forráspont, olvadáshő,
forráshő fogalma.

Fizika

Földrajz:
energiahordozók, a
jéghegyek olvadása.
Biológia–egészségtan:
az emberi
testhőmérséklet.
Kémia: „hőtermelő és
hőelnyelő” folyamatok
(exoterm és endoterm
változások).
Földrajz: a kövek
mállása a megfagyó víz
hatására.
Biológia–egészségtan: a
víz fagyásakor
bekövetkező térfogatnövekedés hatása a
befagyás rétegességében
és a halak áttelelésében.
Kémia: halmazállapotváltozások, fagyáspont,
forráspont (a víz
szerkezete és
tulajdonságai).
Keverékek
szétválasztása,
desztillálás, kőolajfinomítás
Kémia: égés, lassú
oxidáció,
energiaátalakulások,
tápanyag,
energiatartalom.
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Csapadékformák és kialakulásuk
fizikai értelmezése.
Problémák, alkalmazások
Élelmiszerek szerepe az élő szervezetekben. Az élő szervezet mint
„energiafogyasztó” rendszer.
Annak tudása, hogy mely átalakulásoknál nő energia, illetve melyeknél
csökken.
Ismeretek:
A halmazállapotok és változások
értelmezése anyagszerkezeti
modellel.
Az anyag részecskékből való
felépítettsége, az anyagok különböző
halmazállapotbeli szerkezete.
A kristályos anyagok, a folyadékok
és a gázok egyszerű golyómodellje.
A halmazállapot-változások
szemléltetése golyómodellel.
A belső energia. Belső energia
szemléletesen, mint golyók
mozgásának élénksége (mint a
mozgó golyók energiájának
összessége).
Melegítés hatására a test belső
energiája változik.
A belsőenergia-változás mértéke
megegyezik a melegítés során
átadott hőmennyiséggel.
Milyen anyag alkalmas hőmérő
készítésére?
Ismeretek:
Hőtágulás és gyakorlati szerepe.
Hőtan és táplálkozás: az
életműködéshez szükséges energiát a
táplálék biztosítja.
Problémák, jelenségek,
alkalmazások:
Elraktározhatjuk-e a meleget?
Mely anyagok a jó hővezetők,
melyek a hőszigetelők?
A Nap hősugárzása, üvegházhatás.
A légkör melegedése.
A hőáramlás szerepe a
fűtéstechnikában. Hősugárzás, a
hőkameraképek és értelmezésük.
Az energiatudatosság és a
hőszigetelés.
Ismeretek:
„Hőátadás”, hővezetés, hőáramlás,
hősugárzás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak

Fizika

Biológia–egészségtan:
egészséges táplálkozás,
az egészséges énkép
kialakítása.

Az anyag golyómodelljével
kapcsolatos ismeretek felfrissítése és
alkalmazása az egyes halmazállapotok leírására és a halmazállapot-változások értelmezésére.
Annak felismerése, hogy melegítés
hatására a test belső energiája
megváltozik, amit jelez a
hőmérséklet és/vagy a halmazállapot
megváltozása.
Egy szem mogyoró elégetésével
adott mennyiségű víz felmelegítése
az energiatartalom jellemzésére.
Tanári útmutatás alapján az
élelmiszerek csomagolásáról az
élelmiszerek energiatartalmának
leolvasása.
Az élelmiszereken a
kereskedelemben feltüntetik az
energiatartalmat.

Kémia: halmazállapotok
és halmazállapot-változások. Értelmezésük a
részecskeszemlélet
alapján.

Egyszerű kísérletek bemutatása a
különböző halmazállapotú anyagok
hőtágulására.
Gyűjtőmunka alapján beszámoló
tartása a hőtágulás jelentőségéről a
technikában és a természetben.

Matematika: egyszerű
számolások.

Egyszerű demonstrációs kísérletek Technika, életvitel és
alapján a hőátadás különböző
gyakorlat:
módjainak, alapvető
energiatakarékossági
jelenségfajtáinak megismerése. Jó és lehetőségek a
rossz hővezető anyagok
háztartásban (fűtés,
megkülönböztetése.
hőszigetelés).
Gyűjtőmunka alapján gyakorlati
esetek alapján annak bemutatása
Földrajz: a Nap
internetes képekkel,
sugárzásának hatása,
videofelvételekkel, hogy mikor van jelentősége; légköri
szükség jó hővezetésre, mikor
folyamatok; hideg és
szigetelésre.
meleg tengeri
A hőszigetelés és az ezzel
áramlatok.
kapcsolatban lévő
Kémia: üvegházhatás (a
energiatakarékosság jelentőségének fémek hővezetése).
felismerése.
Hőmérséklet, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadáspont, forráspont, termikus egyensúly
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Továbbhaladás feltételei
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre.
Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal,
irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt.
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen
tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak.
Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi háttér hogyan
befolyásolta annak kialakulását és fejlődését.
Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére.
Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben kulturáltan
vitatkozni.
A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. Tudja,
hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni.
Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, értékelje
azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából. Törekedjék a
természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére.
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek
megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések
felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket.
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is lejegyezni. Az
eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.
Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni.
Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és ezt
konkrét példákon el tudja mondani.
Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs mezője
okozza.
Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának értelmezésére és
kiszámítására egyszerű esetekben.
Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást.
Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel.
Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség.
Ismerje a különböző halmazállapotokat és azok legfontosabb jellemzőit.

Fizika 8. évfolyamra jutó órakeret felosztása
Tanévi óraszám: 54 óra, heti óraszám:1,5 óra
Tematikus egység
A hang
Energia, energiaváltozás
Elektromosság, mágnesség
Optika, csillagászat
Év eleji, év végi ismétlés
Összesen

Órakeret
9
10
16
15
4
54
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Fizika

Órakeret:
9 óra
Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület.
Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok összekapcsolása
(földfelszín és éghajlat, lég- és a tengeráramlások fizikai jellemzői, a
Tantárgyi fejlesztési mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás jelensége, lehetséges
fizikai okai).
célok
A hallással kapcsolatos egészségvédelem fontosságának megértetése.
A matematikai kompetencia fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
A hanggal kapcsolatos problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mitől kellemes és mitől kellemetlen
a hang?
Hangrobbanás. Miért halljuk a
robbanást?
Jerikó falainak leomlása.
Mi a zajszennyezés, és hogyan
védhető ki?
Ultrahang (pl. denevérek, bálnák,
vesekő-operáció).
Ismeret:
A hang keletkezése, terjedése,
energiája.
A terjedési sebesség gázokban a
legkisebb és szilárd anyagokban a
legnagyobb.
Az emberi hallás első lépése:
átalakulás a dobhártyán
Zajszennyezés. Hangszigetelés.

A hang

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Hangforrások (madzagtelefon,
üvegpohár-hangszer, zenei
hangszerek) tulajdonságainak
megállapítása eszközkészítéssel.

Ének-zene: hangszerek,
hangskálák.

Annak megértése, hogy a hang a
levegőben periodikus sűrűségváltozásként terjed a nyomás periodikus
változtatására, és hogy a hang
terjedése energiaváltozással jár
együtt.
A zaj, zörej, dörej, másrészről a
zenei hangskálák jellemzése.

Biológia–egészségtan:
hallás, ultrahangok az
állatvilágban; ultrahang
az orvosi
diagnosztikában.
Matematika: elsőfokú
függvény és
behelyettesítés.

A hangok emberi tevékenységre
gyakorolt gátló és motiváló
hatásának megértése.

Ismeretek:
Szemléltetés (pl. animációk) alapján
Rengés terjedése a földkéregben és a a Föld belső szerkezete és a
tengerekben: a földrengések kis
földrengések kapcsolatának, a
rezgésszámú hangrezgések
cunami kialakulásának megértése.
formájában történő terjedése, a
cunami kialakulásának
leegyszerűsített modellje.
Kulcsfogalmak/
Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang.
fogalmak

Földrajz: a Föld kérge,
köpenye és mozgásai.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Fizika

Órakeret:
10 óra
A különféle kölcsönhatások, állapotváltozások felismerése. Erő, elmozdulás
Előzetes tudás
mennyiségi fogalma. A mennyiség, mint a tulajdonság jellemzője.
Az energia fogalmának mélyítése. Az energiaváltozással járó folyamatok,
termelési módok, kockázatainak bemutatásával az energiatakarékos szemlélet
Tantárgyi
erősítése. Energiatakarékos eljárások. A természetkárosítás fajtái fizikai háttefejlesztési célok
rének megértetése során a környezetvédelem iránti elkötelezettség, a felelős
magatartás erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Ismeretek:
Jelenségek vizsgálata, megfigyelése Történelem, társadalmi
Munkavégzés és a munka fogalma. során energiafajták
és állampolgári
A fizikai munkavégzés az erő és az megkülönböztetése (pl. a súrlódva
ismeretek: az ősember
irányába eső elmozdulás
mozgó test felmelegedésének
tűzgyújtási eljárása
szorzataként határozható meg.
megtapasztalása, a megfeszített rugó (fadarab gyors odaA munka energiaváltozás. A munka mozgásba hoz testeket, a rugónak
vissza forgatása durva
mértékegysége.
energiája van; a magasról eső test
falú vályúban).
A testen végzett munka eredménye- felgyorsul, a testnek magasabb
Földrajz:
ként változik a test energiája, az
helyzetében a gravitációs mezőnek
energiahordozók,
energia és a munka mértékegysége
nagyobb energiája van stb.).
erőművek.
megegyezik: neve joule (ejtsd:
Annak megértése, hogy minden
Kémia: kötési energia.
dzsúl). A joule jele: J.
olyan hatás, ami állapotváltozással
Jelenségek:
jár, legáltalánosabban energiaválIsmeretek:
tozással jellemezhető.
Az energia különféle fajtái
Eseti különbségtétel a munka fizikai
belső energia, „helyzeti” energia,
fogalma és köznapi fogalma között.
mozgási energia, rugóenergia,
A hétköznapi munkafogalomból
kémiai energia, a „táplálék”
indulva az erő és a munka, illetve az
energiája.
elmozdulás és a munka
A mozgó testnek, a megfeszített ru- kapcsolatának belátása konkrét
gónak, a gravitációs mezőnek ener- esetekben (pl. emelési munka).
giája van.
A munka fizikai fogalmának
definíciója arányosságok
felismerésével: az erő és az irányába
eső elmozdulás szorzata. (1 J = 1N·1
m)
Jelenségek, ismeretek:
Konkrét energiafajták felsorolása
Kémia: hőtermelő és
Energiaátalakulások, energiafajták: (napenergia, szélenergia, vízenergia, hőelnyelő kémiai
vízenergia, szélenergia, geotermikus kémiai energia /égés/), és példák
reakciók, fosszilis,
energia, nukleáris energia,
ismertetése egymásba alakulásukra. nukleáris és megújuló
napenergia, fosszilis
energiaforrások
energiahordozók.
(exoterm és endoterm
Napenergia megjelenése a földi
reakciók, reakcióhő,
energiahordozókban.
égéshő).
Gyakorlati alkalmazások:
Annak felismerése, hogy egy
Kémia: kémia az
Egyszerű gépek működésének
jelenség több féle szempontból is
iparban, erőművek,
vizsgálata energiaváltozások
vizsgálható, és – ha helyes a
energiaforrások
szempontjából
következtetés – ugyanazt az
felosztása és jellemzése,
Jelenségek, problémák:
eredményt kapjuk.
környezeti hatások,
A társdalom és a gazdaság fejlődése Annak elmagyarázása, hogy miként (energiakészletek).
egyre kevesebb izomerőt igényel!
vezethető vissza a fosszilis energiaA gépek működtetéséhez üzemanyag hordozók (szén, olaj, gáz) és a
Földrajz: az
kell. Mi ennek a feltétele és mi a
megújuló energiaforrások (víz, szél, energiaforrások
Energia, energiaváltozás
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következménye?
Ismeretek:
Energiaforrások:
Fosszilis energiahordozók és
kitermelésük végessége.
A vízenergia, szélenergia, megjelenése a földi energiahordozókban.
A geotermikus energia, a nukleáris
energia, haszna, kára és veszélye.
A Föld alapvető energiaforrása a
Nap. Az egyes energiahordozók
felhasználásának módja,
környezetterhelő hatásai.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Fizika

biomassza) léte a Nap sugárzására. megoszlása a Földön,
Részvétel az egyes energiaváltohazai energiaforrások.
zással járó folyamatok, lehetőségek Energetikai önellátás és
előnyeinek, hátrányainak és
nemzetközi
alkalmazásuk kockázatainak
együttműködés.
megvitatásában, a tények és adatok
összegyűjtése. A vita során elhangzó
érvek és az ellenérvek
csoportosítása, kiállítások,
bemutatók készítése.
Projektlehetőségek a földrajz és a
kémia tantárgyakkal együttműködve:
 Erőműmodell építése, erőműszimulátorok működtetése.
 Különböző országok energiaelőállítási módjai, azok
részaránya.
 Az energiahordozók
beszerzésének módjai (vasúti
szénszállítás, kőolajvezeték és
tankerek, elektromos hálózatok).
Munkavégzés, munka. Energiafajták: mozgási, belső-,
rugalmas „helyzeti” energia. A megújuló energia: vízi, szél-,
geotermikus, napenergia; a nem megújuló energia: fosszilis.
Teljesítmény, hatásfok.
Elektromosság, mágnesség

Órakeret:
16 óra

Mágneses és elektrosztatikus alapjelenségek, földmágnesség.
Az egyen- és a váltóáram megkülönböztetése. Összetett technikai rendszerek
Tantárgyi fejlesztési működési alapelveinek, jelentőségének bemutatása (elektromos hálózatok
felépítése). Az elektromosság, a mágnesség élővilágra gyakorolt hatásának
célok
megismertetése. Érintésvédelmi ismeretek elsajátíttatása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Ismeretek:
Kis csoportos kísérletek végzése
Földrajz: tájékozódás, a
Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. permanens mágnesekkel az
Föld mágneses tere.
Ampère modellje a mágneses anyag erőhatások vizsgálatára
szerkezetéről.
(mágnesrudak vonzásának és
Kémia: vas elkülönítése
Földmágnesség és iránytű.
taszításának függése a relatív
szilárd keverékből
irányításuktól), felmágnesezett
mágnessel
gemkapocs darabolása során pedig a (ferromágnesesség).
pólusok vizsgálatára; tapasztalatok
megfogalmazása, következtetések
levonása:
 az északi és déli pólus
kimutatása;
 bizonyos anyagokat (pl. vas)
mágnesessé lehet tenni;
 a mágneses pólusokat nem lehet
szétválasztani.
Az iránytű orientációjának
értelmezése, egyszerű iránytű
készítése.
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Jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Elektrosztatikus jelenségek a
hétköznapokban (műszálas pulóver
feltöltődése, átütési szikrák,
villámok, villámhárító).
Ismeretek:
Az elektromos (elektrosztatikus
kölcsönhatásra képes) állapot.
Bizonyos testek elektromos
állapotba hozhatók. Az elektromos
állapotú testek erőhatást
gyakorolnak egymásra. Kétféle
(negatív és pozitív) elektromos
állapot létezik, a kétféle „töltés”
közömbösíti egymás hatását. Az
elektromos tulajdonságú részecskék
átvihetők az egyik testről a másikra.
Jelenségek:
Elektrosztatikus energia bizonyítéka
a hőhatás alapján: az átütési szikrák
kiégetik a papírt. A töltött fémgömb
körül a próbatöltés-inga
megemelkedik.
Ismeretek:
A feszültség fogalma és mértékegysége. A töltések szétválasztása
során munkát végzünk.
Ismeret:
Az elektromos áramkör és részei
(telep, vezetékek, ellenállás vagy
fogyasztó).
A telepben zajló belső folyamatok:
szétválasztása a két pólusra. A két
pólus közt feszültség mérhető, ami
az áramforrás elektromos
mezejének mennyiségi jellemzője.
Ismeret:
Az elektromos egyenáram.
Az elektromos egyenáram mint
töltéskiegyenlítési folyamat.
Az áram erőssége, az áramerősség
mértékegysége (1 A).
Adott vezetéken átfolyó áram a
vezető két vége között mérhető
feszültséggel arányos.
A vezetéket jellemző ellenállás Az
ellenállás mértékegysége (1 Ω).
Ohm törvénye.
Gyakorlati alkalmazások:
Az elektromágnes és alkalmazásai.
Elektromotorok.
Ismeretek:
Az áram mágneses hatása: az
elektromos áram mágneses mezőt

Fizika

Tanári bemutató kísérlet alapján a
kétféle elektromos állapot
kialakulásának megismerése dörzselektromos kísérletekben, a vonzótaszító kölcsönhatás kvalitatív
jellemzése.
Tanári irányítással egyszerű
elektroszkóp készítése, működésének
értelmezése.

Kémia: elektromos
töltés, elektron,
elektrosztatikus vonzás
és taszítás, a fémek
elektromos vezetésének
anyagszerkezeti
magyarázata (ionos
kötés, ionrács,
ionvegyületek
elektromos vezetése
oldatban és
olvadékban).

A feszültség fogalmának
hozzákapcsolása az elektromos
töltések szétválasztására fordított
munka végzéséhez.
Az elektromos mező energiájának
egyszerű tapasztalatokkal történő
illusztrálása.

Kémia: az elektron, a
töltés és a feszültség.

Egyszerű áramkörök összeállítása
csoportmunkában, különböző
áramforrásokkal, fogyasztókkal.

Kémia: a vezetés
anyagszerkezeti
magyarázata.
Galvánelem.

A feszültség mérése elektromos
áramkörben mérőműszerrel.
Áramerősség mérése (műszer
kapcsolása, leolvasása,
méréshatárának beállítása).
Ellenállás meghatározása Ohm
törvénye alapján (feszültség- és
árammérésre visszavezetve).
Mérések és számítások végzése
egyszerű áramkörök esetén.

Kémia: az elektromos
áram (áramerősség,
galvánelem, az
elektromos áram kémiai
hatásai, Faraday I. és II.
törvénye).

Oersted kísérletének kvalitatív
értelmezése.
Tekercs mágneses terének vizsgálata
vasreszelékkel, hasonlóság
kimutatása a rúdmágnessel.
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gerjeszt.
Az áramjárta vezetők között
mágneses kölcsönhatás lép fel, és
ezen alapul az elektromotorok
működése.

Problémák, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen változás észlelhető az
elektromos fogyasztók alkalmazásánál?
Mi a hasznos célú és milyen az
egyéb formájú, energia különböző
elektromos eszközöknél (pl.
vízmelegítő, motor)?
Mit mutat a havi villanyszámla,
hogyan becsülhető meg realitása?
Ismeret:
Az áram hőhatását meghatározó
arányosságok és az azt kifejező
matematikai összefüggés (E=UIt),
energiakicsatolás, fogyasztók.

Fizika

Az elektromotor modelljének
bemutatása.
Csoportmunkában az alábbi
gyakorlatok egyikének elvégzése:
– elektromágnes készítése
zsebtelep, vasszög és szigetelt
huzal felhasználásával, a
pólusok és az erősség vizsgálata;
– egyszerű elektromotor készítése
gemkapocs, mágnes és vezeték
felhasználásával.
Egyéni gyűjtőmunka az
elektromágnesek köznapi/gyakorlati
felhasználásáról.
Technika, életvitel és
gyakorlat: elektromos
eszközök biztonságos
használata,
villanyszámla
értelmezése, elektromos
eszközök
energiafelhasználása,
energiatakarékosság.
Az Ohm-törvény felhasználása egyszerű esetekben.
A rendszerben gondolkodás
erősítése.

Matematika: egyszerű
számítási és
behelyettesítési
feladatok.

Egyéni gyűjtőmunka az alábbi témák
egyikében:
– Hol használnak elektromos
áramot?
– Milyen elektromossággal
működő eszközök találhatók
otthon a lakásban?
Milyen adatok találhatók egy
fogyasztón (teljesítmény, feszültség,
frekvencia)?
Az elektromosság gyakorlati jelentőségének felismerése. A hőhatás
jelenségét bemutató egyszerű
kísérletek ismertetése (pl. az
elektromos vízmelegítés mértéke
arányos az áramerősséggel, a
feszültséggel és az idővel. A
fogyasztó fényerejének változása
folytonosan változtatható
kapcsolóval.
Ellenállásdrót melegedése soros és
párhuzamos kapcsolású
fogyasztókban az áramerősség
növelésével.) Annak megértése, hogy
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Fizika

az elektromos fogyasztó energia,
átalakítással („fogyaszt”)
Tanári vezetéssel egy családi ház
elektromos világításának
megtervezése, modellen való
bemutatása.
A balesetvédelem fontosságának
felismerése.
Annak megítélése, hogy a háztartásokban előforduló elektromos hibák
közül mit lehet házilag kijavítani és
mi az, amit szakemberre kell bízni.
Problémák, gyakorlati
Az erőművek és a nagyfeszültségű
Földrajz: az
alkalmazások:
hálózatok alapvető vázszerkezetének energiaforrások földrajzi
Miért elektromos energiát
(generátor, távvezeték,
megoszlása és az
használunk nagy részben a
transzformálás, fogyasztók)
energia kereskedelme.
mindennapi életünkben?
bemutatása.
Melyek az ország energiafogyasz- Annak belátása, hogy az elektromos Kémia: energiaforrások
tásának legfontosabb tényezői?
energia bármilyen módon történő
és használatuk
Honnan származik az országban
előállítása hatással van a környezetre. környezeti hatásai.
felhasznált elektromos energia?
Csoportos gyűjtőmunka a hazai
Az elektromos energia „előállítása”, erőműhálózatról és jellemzőiről
szállítása.
(milyen energiaforrással működnek,
mikor épültek, mekkora a
teljesítményük, stb.).
Magyarország elektromosenergiafogyasztása főbb komponenseinek
megismerése, az elektromos energia
megtakarításának lehetőségei.
Mágneses hatások, pólusok, mágneses mező. Elektromos tulajdonság, elektromos
állapot, töltés, elektromos mező.
Kulcsfogalmak/
Áramerősség, feszültség, ellenállás, áramkör, elektromágnes.
fogalmak
Elektromágneses indukció, váltakozó áram, generátorok és motorok.
Erőmű, transzformátor, távvezeték.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret:
15 óra
Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold, látszólagos
periodikus változása. Sebesség, egyenletes mozgás. Energia,
Előzetes tudás
energiaváltozás. Hősugárzás. Frekvencia.
. A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az együttműködés és a
Tantárgyi fejlesztési kommunikáció fejlesztése. A tudomány és a technika társadalmi szerepének
bemutatása. A földközéppontú és a napközéppontú világkép jellemzőinek
célok
összehasonlítása során a modellhasználat fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Az árnyékjelenségek magyarázata a Biológia–egészségtan: a
alkalmazások:
fény egyenes vonalú terjedésével.
szem, a látás, a
Árnyékjelenségek. Fényáteresztés.
Fény áthatolásának megfigyelése
szemüveg; nagyító,
Visszaverődés, törés jelensége.
különböző anyagokon és az
mikroszkóp és egyéb
Hétköznapi optikai eszközök
anyagok tanulmányozása
optikai eszközök
(síktükör, borotválkozó tükör,
átlátszóságuk szempontjából.
(biológiai minták
közlekedési gömbtükör, egyszerű
Jelenségek a visszaverődés és a
mikroszkópos
Optika, csillagászat
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nagyító, távcső, mikroszkóp, vetítő,
fényképezőgép).
Száloptika alkalmazása a
jelátvitelben és a gyógyászatban.
Távcsövek, űrtávcsövek, látáshibák
javítása, fényszennyezés.
Ismeretek:
A fény egyenes vonalú terjedése.
A fényvisszaverődés és a fénytörés: a
fény az új közeg határán
visszaverődik és/vagy megtörik; a
leírásuknál használt fizikai
mennyiségek (beesési szög,
visszaverődési szög, törési szög
rajzolása).
Teljes visszaverődés.
Hétköznapi optikai eszközök
képalkotása. Valódi és látszólagos
kép.
Síktükör, homorú és domború tükör,
szóró- és gyűjtőlencse. Fókusz.
A szem képalkotása.
Rövidlátás, távollátás, színtévesztés.

fénytörés jelenségének vizsgálatára.
Periszkóp, kaleidoszkóp készítése
és modellezése.
A sugármenet kvalitatív
megrajzolása fénytörés esetén
(plánparalel lemez, prizma,
vizeskád).
Kvalitatív kapcsolat felismerése a
közeg sűrűsége és a törési szögnek a
beesési szöghöz viszonyított
változása között.
A teljes visszaverődés jelenségének
bemutatása alapján (pl. az akvárium
víztükrével) a jelenség kvalitatív
értelmezése.
Az optikai szál modelljének
megfigyelése egy műanyag palack
oldalán kifolyó vízsugár hátulról
történő megvilágításával.
Kép- és tárgytávolság mérése
gyűjtőlencsével,
fókusztávolságának meghatározása
napfényben.
Sugármenet rajzok bemutatása
digitális táblán.
A tanuló környezetében található
tükrök és lencsék képalkotásának
kísérleti bemutatása.
Tükrök esetén a kép keletkezésének
értelmezése egyszerű sugármeneti
rajzzal.
Gyakorlati különbségtétel a valódi
és a látszólagos kép között.
A fókusz kísérleti meghatározása
homorú tükör és gyűjtőlencse
esetén.
Az emberi szem, mint optikai lencse
működésének megértése, a
jellegzetes látáshibák (távollátás,
rövidlátás) és a korrekció módja
(szemüveg, kontaktlencse).
Ismeretek:
A fehér fény felbontása színekre
A fehér fény színeire bontása.
prizma segítségével; a fehér fény
Színkeverés, kiegészítő színek.
összetettségének felismerése.
A tárgyak színe: a természetes fény Tanulói kísérlettel a színkeverés
különböző színkomponenseit a
bemutatása forgó színkoronggal.
tárgyak különböző mértékben nyelik A tárgyak színének egyszerű
el és verik vissza, ebből adódik a
magyarázata.
tárgy színe.

Fizika

vizsgálata).
Matematika: geometriai
szerkesztések, tükrözés.
Technika, életvitel és
gyakorlat: a
színtévesztés és a
színvakság társadalmi
vonatkozásai.

Biológia–egészségtan: a
színek szerepe az állatés növényvilágban
(klorofill, rejtőzködés).
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Problémák:
Milyen folyamatokban keletkezik
fény? Mi történhet a Napban, és mi a
Holdon? Minek a fényét látják a „kék
bolygót” megfigyelő űrhajósok?
Ismeretek:
Elsődleges és másodlagos
fényforrások.
Fénykibocsátó folyamatok a
természetben.
Problémák, jelenségek,
alkalmazások:
Milyen az ember és a fény viszonya?
Hogyan hasznosíthatjuk a fénnyel
kapcsolatos tapasztalatainkat a
környezetünk megóvásában?
Milyen fényforrásokat használunk?
Milyen fényforrásokat érdemes
használni a lakásban, az iskolában, a
településeken, színpadon, filmen,
közlekedésben stb. (színérzet,
hőérzet, élettartam)?
Mit nevezünk fényszennyezésnek?
Milyen Magyarország fényszennyezettsége?
Ismeretek:
Mesterséges fényforrások.
Fényszennyezés.
Problémák, jelenségek:
A csillagos égbolt: Hold, csillagok,
bolygók, galaxisok, gázködök. A
Hold és a Vénusz fázisai, a hold- és
napfogyatkozások.
Milyen történelmi elképzelések
voltak a Napról, a csillagokról és a
bolygókról?
Ismeretek:
Az égbolt természetes fényforrásai: a
Nap, Hold, bolygók, csillagok,
csillaghalmazok, ködök stb.
A Naprendszer szerkezete.
A Nap, a Naprendszer bolygóinak és
azok holdjainak jellegzetességei.
Megismerésük módszerei.
Geocentrikus és heliocentrikus
világkép.
A tudományos kutatás modelleken át
a természettörvényekhez vezető útja
mint folyamat.

Fizika

Az elsődleges és másodlagos
fényforrások megkülönböztetése,
gyakorlati felismerésük.
Fénykibocsátást eredményező
fizikai (villámlás, fémek izzása),
kémiai és biokémiai (égés,
szentjánosbogár, korhadó fa stb.)
jelenségek gyűjtése.

Kémia: égés, lángfestés.
Biológia–egészségtan:
lumineszcencia.
Földrajz: természeti
jelenségek, villámlás.

Hagyományos és új mesterséges
fényforrások sajátságainak
összegyűjtése, a fényforrások és az
energiatakarékosság kapcsolatának
vizsgálata (izzólámpa, fénycső,
kompaktlámpa, LED-lámpa).
Az új és elhasznált izzólámpa
összehasonlítása.
Összehasonlító leírás a mesterséges
fényforrások fajtáiról, színéről és az
okozott hőérzet összehasonlítása.
A fényforrások használata
egészségügyi vonatkozásainak
megismerése.
A fényforrások használata
környezeti hatásainak megismerése.
A fényszennyezés fogalmának
megismerése.
A csillagos égbolt megfigyelése
szabad szemmel (távcsővel) és
számítógépes planetárium
programok futtatásával.
Az objektumok csoportosítása
aszerint, hogy elsődleges (a
csillagok, köztük a Nap) vagy
másodlagos fényforrások (a bolygók
és a holdak csak visszaverik a Nap
fényét). A csillagok és a bolygók
megkülönböztetése képüknek kis
távcsőbeli viselkedése alapján.
A fázisok és fogyatkozások
értelmezése modellkísérletekkel.
A Naprendszer szerkezetének
megismerése; a Nap egy a sok
csillag közül.
A csillagos égbolt mozgásainak
geocentrikus és heliocentrikus
értelmezése.
Ismeretek szerzése arról, hogy a
Naprendszerről, a bolygókról és
holdjaikról, valamint az (álló-)
csillagokról alkotott kép miként
alakult az emberiség történetében.

Biológia–egészségtan:
a fényszennyezés
biológiai hatásai, a
fényszennyezés mint a
környezetszennyezés
egyik formája.
Kémia: nemesgázok,
volfrám, izzók,
fénycsövek.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: az emberiség
világképének változása.
Csillagképek a
különböző kultúrákban.
Kémia: hidrogén
(hélium, magfúzió).
Matematika: a kör és a
gömb részei.
Földrajz: a
Naprendszer. A világűr
megismerésének,
kutatásának módszerei.
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Differenciált csoportmunka alapján
Ptolemaiosz, Kopernikusz, Galilei,
Kepler munkásságának
megismerése.
Problémák, jelenségek,
A különböző sugárzások hatásairól Biológia-egészségtan:
alkalmazások:
a köznapi és a médiából származó
növényi fotoszintézis,
A Nap és más fényforrások
ismeretek összegyűjtésével a látható emberi élettani hatások
felbontott fénye (pl. gyertya lángja
fénytartomány kibővítése
(napozás); diagnosztikai
megsózva).
elektromágneses spektrummá,
módszerek.
Infralámpa, röntgenkép létrejötte
kiegészítése a szintén közismert
(árnyékhatás), mikrohullámú sütő.
rádió- és mikrohullámokkal, majd a Kémia: fotoszintézis,
A röntgen ernyőszűrés az emberi
röntgensugárzással.
(UV fény hatására
szervezet és ipari anyagminták belső Annak felismerése, hogy a fény
lejátszódó reakciók,
szerkezetének vizsgálatában, az UV hatására zajlanak le a növények
kemilumineszcencia).
sugárzás veszélyei.
életműködéséhez nélkülözhetetlen
A hőtanhoz továbbvezető problémák: kémiai reakciók.
Mit hoz a villám, amivel felgyújtja a
fát, amibe belecsap? Mit sugároznak
ki a fénnyel együtt az izzított fémek?
Mit ad a fény a kémiai reakcióhoz?
Ismeretek:
A napfény és más fényforrások
(elektromágneses) spektruma:
Az infravörös és az UV sugárzás, a
rádióhullámok, mikrohullámok,
röntgensugárzás élettani hatásainak,
infravörös sugárzás, látható fény, UV veszélyeinek, gyakorlati
sugárzás, röntgensugárzás.
alkalmazásainak megismerése a
A Nap fénye és hősugárzása
technikában és a gyógyászatban.
biztosítja a Földön az élet feltételeit.
A napozás szabályai.
Példák az infravörös és az UV
sugárzás, a röntgensugárzás élettani
hatásaira, veszélyeire, gyakorlati
alkalmazásaira a technikában és a
gyógyászatban.
Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, visszaverődés. A fény hatása
Kulcsfogalmak/
az élő természetre. Fényszennyezés.
fogalmak
Nap, Naprendszer. Földközéppontú világkép, napközéppontú világkép.
Továbbhaladás feltételei
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre.
Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal,
irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt.
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen
tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak.
Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi háttér
hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését.
Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére.
Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben kulturáltan
vitatkozni.
A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. Tudja,
hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni.
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Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika,
értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából. Törekedjék
a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére.
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek
megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések
felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket.
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is lejegyezni.
Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.
Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a
fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait.
A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési forma,
amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.
Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való
kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a
hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát.
Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson
környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával.
A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat azonosítani.
Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti különbséget.
A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és
alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az
ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja.
Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a
közegben.
Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a legnagyobb.
Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör részeit,
képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az áramerősség mérésére.
Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség.
Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.
A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni.
Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet.
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INFORMATIKA
5-6. évfolyam
Célok, feladatok
A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb
egységeit, valamint a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a
legfontosabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket és a
víruskereső program használatát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az adatok
védelméről is gondoskodniuk kell.
Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladatokhoz kapcsolódóan kerül sor a
számítógépes programok használatára. A szövegszerkesztő és prezentációkészítő alkalmazások
használata az egyéni munka mellett a csoportmunka során is megjelenik. A multimédiás környezetben
szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével foglalkoznak.
Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben feldolgozhatók
legyenek. A tanulók megismerik a táblázatos adattárolás, a grafikus adatábrázolás, az esztétikus
adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a rendszerezett formában megjelenő
adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában adatokat rendezni.
A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a képzési szakaszban a
tanulók a problémamegoldás alapvető folyamatával és elemeivel ismerkednek meg. A
problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a folyamatot. A tanulók kezdetben
közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári segítséggel, majd egyre önállóbban
készítenek egyes tevékenységeket leíró algoritmusokat és folyamatábrákat.
A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő fejlesztőrendszerek használata
ajánlott. A szoftverek használata közben a tanulók megismerkednek az utasításokkal, egyszerű
programokat írnak, kész programokat értelmeznek.
A tanulási képességek fejlesztése és a tanulási folyamatok támogatása érdekében interaktív
oktatóprogramok alkalmazására kerül sor. Az oktatóprogramok használata közben a tanulók
azonosítják az algoritmusok lépéseit, tanulmányozzák a beállítások módosító szerepét. Az interaktív
programhasználat során beavatkoznak a folyamatokba; a beavatkozások következményeinek
megfigyelése lehetővé teszi a programok hatékony, tudatos irányítását.
Az információszerzés színtere egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a korosztályban elsősorban
tanári irányítással zajlik az információszerzés. Az interneten történő tájékozódás és a szükséges
információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző szolgáltatásait. A tanulók eleinte a tanár
által ajánlott oldalakat keresik fel, később megismerik a kulcsszavas és tematikus keresőgépek
használatát is.
Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját postafiókja, ismerje az
elektronikus levelezés alapvető funkcióit és az infokommunikáció szabályait. Fontos tisztázni az
adatvédelem jelentőségét.
A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap az elektronikus
adathordozók és az interneten lévő tartalmak használata.
Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek az internet
használata közben felmerülő problémákkal, felkészülnek azokra a feladatokra, amelyek az online
világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai biztonsággal kapcsolatos területeken,
megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, a személyes adatvédelemmel. A tanulók a
tanulás során számtalan különböző minőségű információforrással találkoznak. A célnak megfelelő
források kiválasztása megfelelő tapasztalaton alapul, melynek érdekében az információforrások
hitelességének megítélésére, értékelésére kerül sor. A tanulást támogató információforrások saját
dokumentumokban való alkalmazása, az információforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb
szerepet töltenek be a tanulás során, ennek érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat
tekintenek meg és értelmeznek.
Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalomban, ennek érdekében a
tanulók az életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokat ismernek meg, azonosítják
azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások működését, megfogalmazzák az eljárások futtatása közben
szerzett tapasztalataikat, azonosítják az egyes eljárások célját. Kiválasztják a személyes igényeiknek
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megfelelő szolgáltatásokat, megismerik a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és
tapasztalatot szereznek azok biztonságos működésében.
A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton szerzett iskolai
könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás rendszerezése és
tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során egyre hangsúlyosabb
szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való felhasználása. Cél, hogy a tanuló
minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző források felhasználási lehetőségeit.
Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett, önállóan tájékozódjon az iskola
könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott és elektronikus
ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk megadott szempontok
szerinti felhasználása, a források azonosítása.
Értékelési javaslatok
Direkt számonkérés itt már javasolt ugyan, de továbbra is domináljon a megfigyelés. A szakszókincs
ismerete, a tevékenységek megnevezés alapján történő végrehajtása továbbra is ellenőrizhető így.
 Önálló számítógépes munka megfigyelése, eszközök helyes alkalmazások közben
 Jelek, piktogramok felismerése, jelentésük szóbeli megfogalmazása
 Számológép önálló használata a négy alapművelet esetében
 Multimédiaeszközök kezelése
 Infokommunikációs eszközök kezelése
 Tevékenységek szóbeli részelemekre bontása
 Utasítások megfelelő végrehajtása
 Egyszerű rajzos algoritmusok megvalósítása LOGO nyelven
 Szöveg- és ábraelemekből felépülő dokumentum készítése.
 Webböngésző kezelése, mentés, weblapnyomtatás
 Eligazodása könyvtárban, adott mű megtalálása, azonosítása
 Önálló keresés a katalógusban adott jellemzők alapján
 Segédkönyvek önálló kiválasztása
Informatika 5. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra
Tematikai egység
Az informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári informatika
Év végi ismétlés
Gyakorlás, helyi felhasználás, összefoglalás
Összesen:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
4
10
8
4
4
2
1
3
36

1. Az informatikai eszközök használata

Órakeret
4 óra

Ismert alkalmazások futtatása számítógépen.
Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.
Adott informatikai környezet tudatos használata.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés.
Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése.
A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb
perifériák bemutatása és használata.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott informatikai környezet tudatos használata
Ismerkedés a számítástechnika főbb alkalmazási
területeivel. Az informatikai eszközök választásának
szempontjai.
Egyes informatikai eszközök célszerű használata, működési
elveinek bemutatása. Adott informatikai környezetben
végzett munka szabályainak megismerése.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának
megismertetése
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő
számítógépes munkakörnyezet bemutatása.
A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű
mozgásgyakorlatok végzése.

Kapcsolódási pontok
Természetismeret: a számítógépek
szerepe a természeti folyamatok
megismerésében; számítógépes
modellek alkalmazása; mérések és
vezérlések számítógéppel.

Természetismeret: az egyes
életszakaszokra jellemző testarányok és
-méretek; az érzékszervek védelme. A
környezeti állapot és az ember
egészsége közötti kapcsolat.
Testnevelés és sport: az irodai és a
számítógép előtt végzett munkához
kapcsolódó gyakorlatok.
Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése
Természetismeret, matematika, idegen
Az operációs rendszerek funkcióinak megismerése.
nyelvek, magyar nyelv és irodalom: a
Mappaszerkezet létrehozása, mappaműveletek (pl. másolás, jelek világa, titkosírások.
mozgatás, törlés, átnevezés, váltás). Eligazodás a
háttértárak rendszerében.
Állománykezelés (pl. létrehozás, törlés, visszaállítás,
másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, futtatás, keresés).
Állományok jellemzői, típusai.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz
legszükségesebb perifériák bemutatása és használata
A számítógép és a legszükségesebb perifériák
rendeltetésszerű használata. Többfelhasználós
környezetben való munkavégzés (például: be- és
kijelentkezés, hálózati meghajtó), adatvédelmi
alapismeretek.
A gépterem házirendjének megismerése, betartása.
Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer,
Kulcsfogalmak/
állománytípus, állományművelet, mappaművelet, hozzáférési jog, számítógépes
fogalmak
hálózat, adatvesztés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Alkalmazói ismeretek

Órakeret
10 óra

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

6 óra

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése.
A rajzeszközök megfelelő használata.
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése
A rajzeszközök megfelelő használata
Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel.
Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg
begépelése, javítása. Meghívó, névjegy, képeslap, üdvözlő kártya,
rajzos órarend készítése. A dokumentum mentése és nyomtatása
segítséggel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. A vágólap
használata.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegalkotás,
szaknyelv használata,
beszédkultúra, kommunikáció.
Vizuális kultúra, dráma és tánc:
mesék, gyermekirodalmi
alkotások és azok animációs,
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filmes adaptációinak
összehasonlítása, feldolgozása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó.

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

4 óra

A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása,
rögzítése.
Adatok csoportosítása, elemzése.
Néhány közhasznú információforrás ismerete.
Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök
megismerése.
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Néhány közhasznú információforrás használata.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.
Térképhasználati ismeretek alapozása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Térképhasználati ismeretek alapozása
Tájékozódás, útvonaltervezés digitális térképen, digitális
térképes keresők használata.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: a tanult helyek megkeresése
a térképen; események, jelenségek
leolvasása történelmi térképekről;
távolságok becslése és számítása
történelmi térképeken; tanult
események, jelenségek topográfiai
helyének megmutatása térképen.
Információ,
adat,
információforrás,
online
tudástár,
adatbázis, térkép, koordináta,
Kulcsfogalmak
útvonalterv.
/fogalmak

Tematikai egység/
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
Órakeret
Fejlesztési cél
módszerekkel
8 óra
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
3 óra
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus
ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre osztása önállóan
Előzetes tudás
vagy tanári segítséggel.
Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről
A tematikai egység
való meggyőződés. A problémamegoldás lépéseinek ismerete. A megoldási
nevelési-fejlesztési
folyamat lépéseinek ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek
céljai
alkalmazási lehetőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való részvétel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése
A problémamegoldáshoz szükséges információk gyűjtése, felhasználása.
Például saját titkosírás vagy az iskola szabályrendszeréhez illeszkedő
jelképrendszer készítése. Jelrendszerek ismerete.
Az egyes képzési területeken használt, illetve a hétköznapi életben
megfigyelhető kommunikációs jelrendszerek alapjainak ismerete.
Az informatikai eszközökön használt jelek, ikonok információtartalmának
értelmezése, ismerete.
Adatok rendszerezése, táblázatokból történő kiolvasása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom, idegen nyelvek,
matematika, erkölcstan,
természetismeret, énekzene, vizuális kultúra,
technika, életvitel és
gyakorlat, testnevelés és
sport: a tantárgyak által
használt jelölésrendszerek
ismerete.
Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság,
döntés, folyamatábra, vezérlés, teknőc.
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3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

5 óra

Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások
leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek és összefüggések
ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek.
Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása.
Vezérlésszemléletű problémák megoldása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű
fejlesztőrendszerrel
Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas
szoftverek tanulmányozása.

Kapcsolódási pontok
Matematika: tájékozódás a síkban
(alapvető fogalmak és eljárások
felidézése, alkalmazása).
A tájékozódást segítő viszonyszavak.
Feltételeknek megfelelő alkotások
Problémamegoldás folyamatának értelmezése.
elképzelése a megalkotásuk előtt.
Grafika készítése teknőccel.
Szerkesztések különböző eszközökkel
és eljárásokkal.
Objektumok létrehozása adott
feltételek szerint.
Geometriai alakzatok tulajdonságai.
Koordináta-rendszer, koordináták.
Kulcsfogalmak/ Adatbevitel, adatkivitel, feltétel, elágazás, ismétlés, modularitás, paraméter,
utasítás, algoritmus.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Infokommunikáció

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

Órakeret
4 óra

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések
megfogalmazása tanári segítséggel.
Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Keresőkérdések megfogalmazása
Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok
felkeresése.
Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete.
Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés,
Kulcsfogalmak/ fogalmak kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény.
Előzetes tudás

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Az információs társadalom

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

Órakeret
4 óra

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása.
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges
meghibásodások megfogalmazása.
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok
megfigyelése.
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése.
Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése.

66

Helyi tanterv

céljai

Informatika

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok
megértése.
Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az informatikai biztonság kérdései
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek.
A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme.

Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és
gyakorlat: a tevékenység
elvégzéséhez és
eredményéhez
kapcsolódó biztonságos
eszközhasználat.
Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése
Technika, életvitel és
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok
gyakorlat: közreműködés
megismerése.
a közösségi normák
A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, értelmezése.
kialakításában.
Kulcsfogalmak/ Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett,
információ, információforrás, hivatkozás.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
2 óra
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok
jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete.
Betűrendezés.
A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és
etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során.
6. Könyvtári informatika

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai
könyvtár eszköztárának készségszintű használata
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és
állományszerkezetében.
Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű
használata a könyvtári terek funkciói és a könyvtári
abc ismeretében.
Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban.
Könyvtári szolgáltatások
A hagyományos és új információs eszközökön
alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
A könyvtár alapszolgáltatásainak használata.
A könyvtári katalógus funkciójának megértése.
Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése.

Kapcsolódási pontok
Matematika: ismeretek rendszerezése.

Minden tantárgy keretében: ajánlott
olvasmányokkal kapcsolatos feladatok.
Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári óra.

Magyar nyelv és irodalom: az önálló
feladatvégzés egyes lépéseinek elkülönítése és
gyakorlása (könyvtárlátogatás,
könyvkölcsönzés, gyermeklexikon).
Információkeresés
Magyar nyelv és irodalom: írás, szövegalkotás.
Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése,
állományában a feliratok és a raktári jelzet
rendezése különböző nyomtatott (lexikonok,
segítségével.
kézikönyvek) és elektronikus forrásokból.
Keresőkérdések megfogalmazása tanári
segítséggel.
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Magyar nyelv és irodalom: ismerkedés
Hagyományos és nem hagyományos
különböző információhordozók természetével,
dokumentumok formai, tartalmi, használati
kommunikációs funkcióival és kultúrájával.
jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk.
A média kifejező eszközei. Az újság tartalmi és
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formai jellemzése, a nyomtatott és az online
felületek összehasonlítása. Sajtóműfajok.
A nyomtatott és az elektronikus szövegek
jellemzői. Szövegek műfaji különbségének
érzékelése.
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről.
Helyesírási kézikönyvek.
A média különféle funkcióinak felismerése.
Adott szöveg fikciós vagy dokumentumjellegének megfigyelése, felismerése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: segédkönyvek, kézikönyvek,
atlaszok, lexikonok használata.
Tanult események, jelenségek topográfiai
helyének megmutatása térképen.
Természetismeret: tájékozódás a hazai földrajzi,
környezeti folyamatokról – információgyűjtés
tanári irányítással (földrajzi helyek, térképek
keresése, digitális lexikonhasználat).
Térképfajták. Térkép és földgömb használata.

Matematika: ismerethordozók használata (pl.
matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek,
ismeretterjesztő könyvek, lexikonok,
feladatgyűjtemények, táblázatok,
képletgyűjtemények).
Forráskiválasztás
Magyar nyelv és irodalom: feladatvégzés
A megadott problémának megfelelő nyomtatott és könyvekkel, gyermeklapokkal (válogatás,
elektronikus források irányított kiválasztása.
csoportosítás, tematikus tájékozódás).
A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő Anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus
információgyűjtést igénylő feladatok.
források segítségével.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: információk gyűjtése adott témához
segítséggel könyvtárban, médiatárban,
múzeumokban.
Vizuális kultúra: tárgyakkal, jelenségekkel,
műalkotásokkal kapcsolatos információk
gyűjtése.
Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység
információforrásainak használata, az egyéni
tevékenységhez, tervekhez kapcsolódó
szöveges, képi, hang alapú információk célzott
keresése tapasztalati, valamint nyomtatott és
elektronikus forrásokban.
Természetismeret: tájékozódás a környezet
anyagairól. Válogatás információs anyagokban
és gyűjteményeikben (könyv- és médiatár,
kiállítási-múzeumi anyagok).
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Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás
Minden tantárgy, feladat esetében: a
A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak
forrásfelhasználás jelölése.
megértése.
Saját és mások gondolatainak elkülönítése.
A felhasznált források önálló azonosítása a
dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely,
kiadó, év) megnevezésével.
Kulcsfogalmak/ Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki
kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz.
fogalmak
Továbbhaladás feltételei
 ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
 legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;
 ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;
 tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;
 tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;
 ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;
 tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;
 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának
szabályait;
 ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és
mozgásgyakorlatokat;
 ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.
 tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;
 tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;
 ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
 tudjon adatokat táblázatba rendezni;
 tudjon különféle adatbázisokban keresni;
 ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.
 legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
 ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
 képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
 tudjon egyszerű programot készíteni;
 a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
 legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
 legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;
 legyen képes a találatok értelmezésére;
 legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
 legyen képes az interneten talált információk mentésére;
 ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;
 ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
 ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;
 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
 szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.
 a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat
megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;
 konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges
információkat;
 el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.
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Informatika 6. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra
Tematikai egység
Az informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári informatika
Év eleji és év végi ismétlés
Gyakorlás, helyi felhasználás, összefoglalás
Összesen:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

órakeret
4
10
8
4
4
2
2
2
36

1. Az informatikai eszközök használata

Órakeret
4 óra

Ismert alkalmazások futtatása számítógépen.
Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.
Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszközök
egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. Az operációs rendszer
alapműveleteinek megismerése. A számítógéppel történő interaktív
kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák bemutatása és használata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott informatikai környezet tudatos használata
Adott informatikai környezetben végzett munka szabályainak
betartása.
Egyszerű oktatóprogramok interaktív használata.
Alkalmazási területek összegyűjtése csoportmunkában.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának
figyelembevétele A számítógép előtt végzett munka káros
hatását csökkentő szabályok alkalmazása, egyszerű
mozgásgyakorlatok végzése.

Kapcsolódási pontok
Természetismeret: a számítógépek
szerepe a természeti folyamatok
megismerésében; számítógépes
modellek alkalmazása; mérések és
vezérlések számítógéppel.
Természetismeret: az egyes
életszakaszokra jellemző testarányok
és -méretek; az érzékszervek
védelme. A környezeti állapot és az
ember egészsége közötti kapcsolat.
Az operációs rendszer alapműveletei
Testnevelés és sport: az irodai és a
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai. Számítástechnikai számítógép előtt végzett munkához
mértékegységek. Az iskolai hálózat használata. (Ki- és
kapcsolódó gyakorlatok.
bejelentkezés, adatvédelem)
Víruskereső programok használata
Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése.
Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer,
Kulcsfogalmak/
állománytípus, állományművelet, mappaművelet, hozzáférési jog, számítógépes
fogalmak
hálózat, adatvesztés, vírus, víruskereső program.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Alkalmazói ismeretek

Órakeret
10 óra

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

6 óra

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése.
A rajzeszközök megfelelő használata.
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Összetett, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok
készítése, a rajzeszközök gyakorlott használata
Képszerkesztő programok alkalmazása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegalkotás, szaknyelv
használata, beszédkultúra,
kommunikáció.
Vizuális kultúra, dráma és tánc:
Szövegműveletek végrehajtása
mesék, gyermekirodalmi alkotások és
Állomány mentése, szöveges állomány megnyitása, javítása. azok animációs, filmes adaptációinak
Karakterformázás, bekezdésformázás, szöveg kijelölése,
összehasonlítása, feldolgozása.
mozgatása, másolása, törlése, helyesírás ellenőrzése.
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és
Ének-zene: népdalok meghallgatása.
használata.
Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása,
hangfelvételek készítése, lejátszása.
Animációk megtekintése, értelmezése, tervezése, készítése.
Multimédiás dokumentum előállítása kész alapelemekből
Természetismeret:
Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban. Prezentációk készítése önállóan és
A prezentáció testreszabása, háttér, animáció, áttűnés
csoportmunkában.
beállítása. Bemutatók készítése csoportosan.
Kulcsfogalmak/ Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó.
Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés.
fogalmak
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

4 óra

A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása,
rögzítése.
Adatok csoportosítása, elemzése.
Néhány közhasznú információforrás ismerete.
Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök
megismerése.
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Néhány közhasznú információforrás használata.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.
Térképhasználati ismeretek alapozása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő
eszközök megismerése
Az adatrögzítési módok (például: táblázat, rajz,
fénykép, szöveg, hangfelvétel, videofelvétel)
összevetése.
Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő
eszközök, műveletek használata.
Az adat fogalma.

Kapcsolódási pontok
Matematika: tárgyak, személyek, alakzatok,
jelenségek, összességek összehasonlítása
mennyiségi tulajdonságaik szerint; becslés;
mennyiségek fogalmának alapozása; tárgyak
tulajdonságainak kiemelése (analizálás);
összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés;
tapasztalati függvények, sorozatok alkotása,
értelmezése stb.; matematikai modell
keresése változások leírására, rajzolt, illetve
tárgyi jelek értelmezése tevékenységgel,
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történés kitalálásával, szavakban
megfogalmazott helyzetről, történésről
készült matematikai „szöveg” értelmezése.
Természetismeret: az anyagok és testek
érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése,
összehasonlítása; kísérletek végzése, a
történés többszöri megfigyelése, adatok
jegyzése, rendezése, ábrázolása;
együttváltozó mennyiségek összetartozó
adatpárjainak jegyzése.
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba
rendezése
Adatok rögzítése, csoportosítása és értelmezése
táblázatban.
Néhány közhasznú információforrás használata
Keresés, adatgyűjtés közhasznú
információforrásokban.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben (SDT)
Adatkeresés digitális tantárgyi adatbázisokban,
tudástárakban (például: Sulinet Digitális Tudásbázis).
Kulcsfogalmak Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, koordináta,
útvonalterv.
/fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

Órakeret
8 óra

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
2 óra
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus
ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre osztása önállóan
Előzetes tudás
vagy tanári segítséggel.
Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről
A tematikai egység
való meggyőződés. A problémamegoldás lépéseinek ismerete. A megoldási
nevelési-fejlesztési
folyamat lépéseinek ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek
céljai
alkalmazási lehetőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való részvétel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése
Informatikai eszközökkel megoldható problémák
algoritmusainak megtervezése.
A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása,
értelmezése.
Folyamatábrák készítése.

Kapcsolódási pontok
Természetismeret, technika, életvitel és
gyakorlat: a tantárgyakban tanult
tevékenységek szöveges, rajzos
megfogalmazása, algoritmizálása,
folyamatábrák készítése.
Matematika: gondolkodás,
értelmezésmodellek (pl. rajzos modellek,
gráfok) megértése.
Algoritmus követése, értelmezése,
készítése.
Alkotás és kreativitás –
rendszeralkotás (elemek elrendezése
különféle szempontok szerint;
rendszerezést segítő eszközök –
fadiagram, útdiagram, táblázatok –
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használata, készítése). Megalkotott
rendszer átalakítása.
A gráf szemléletes fogalma, egyszerű
alkalmazásai.
Problémák megoldása önállóan, illetve irányított
csoportmunkában
Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek az
ismerete: tervezés, különböző megoldási lehetőségek
tanulmányozása, hibalehetőségek számbavétele,
hatékonyság kérdése, döntés folyamata.
A problémamegoldás különböző fázisaiban az
informatikai eszközök és módszerek alkalmazási
lehetőségeinek tanulmányozása.

Magyar nyelv és irodalom, idegen
nyelvek, matematika, erkölcstan,
történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek, természetismeret, ének-zene,
vizuális kultúra, technika, életvitel és
gyakorlat, testnevelés és sport: a
tantárgyak tananyagainak egyéni vagy
csoportos feldolgozása, a produktum
bemutatása multimédiás eszközökkel.
Többféle megoldási mód keresése, az
alternatív megoldások összevetése.
Technika, életvitel és gyakorlat: a
rendszeresen végrehajtandó
tevékenységek alaputasításainak
kidolgozása.

A robotika alapjainak megismerése
Algoritmusok megvalósítására alkalmas programok
használata.
A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák
megoldási módjának megismerése. Például a „teknőc”
utasításokkal történő irányítása.
Kulcsfogalmak/ Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság,
döntés, folyamatábra, vezérlés, teknőc.
fogalmak
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
4 óra
Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások
leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek és összefüggések
Előzetes tudás
ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek.
A tematikai egység Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása.
nevelési-fejlesztési Vezérlésszemléletű problémák megoldása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása,
megvalósítása számítógépen
Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása.
Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusának megvalósítása Logo
vagy más automata elvű fejlesztői rendszer segítségével.
Egyszerű programok írása közösen.

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények
meghatározása
Adatbevitel, adatok és a végeredmények megjelenítése. Szöveggel és
számokkal elvégezhető műveletek kódolása.

Kapcsolódási pontok
Matematika: modellek (pl.
rajzos modellek, gráfok)
értelmezése, algoritmus
követése, értelmezése,
készítése.
Rendszeralkotás, elemek
elrendezése különféle
szempontok szerint;
rendszerezést segítő
eszközök – fadiagram,
útdiagram, táblázatok –
használata, készítése;
megalkotott rendszer
átalakítása.
A gráf szemléletes fogalma,
egyszerű alkalmazásai.
Természetismeret:
műveletek, összefüggések
kiszámolása.
Válasz megfogalmazása
szóban, később írásban is.
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Matematika:
ismerethordozók használata
– oktatási-tanulási
technológiákkal való
megismerkedés, azok
interaktív használata.
Az éppen programozni
kívánt művelettel
kapcsolatos alapvető
ismeretek.
Adatbevitel, adatkivitel, feltétel, elágazás, ismétlés, modularitás, paraméter,
utasítás, algoritmus, bemeneti adat, eredmény.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

2 óra

Legalább egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete.
Oktatóprogramok használata. A paraméterek módosító szerepének
megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban
Matematika: oktatásiInteraktív oktatóprogramok használata.
tanulási technológiákkal
Beavatkozás a program folyamataiba.
való megismerkedés,
A beállítások, paraméterek módosító szerepének tanulmányozása.
azok interaktív
Az interaktív oktatóprogramok algoritmusainak, eljárásainak azonosítása. használata.
Kulcsfogalmak/ Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Infokommunikáció

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

1 óra

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések
megfogalmazása tanári segítséggel.
Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés
pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Irányított információkeresés eredményének értelmezése
Találatok értelmezése.
A találatok során kapott információk tanulmányozása.
A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.
Információforrások irányított kiválasztása
Konkrét információforrások használata.
Hírportálok felkeresése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Órakeret
4 óra

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
állatokról, növényekről
képek, adatok gyűjtése.
Magyar nyelv és
irodalom: kulturális
hírportálon keresztül egy
meglátogatandó színházi
előadás műsorának
keresése.

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés,
kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény.
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4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető
használata, böngészőprogram ismerete.
Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata.
Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete.

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az információ küldésének és fogadásának megismerése.
Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján
Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása.
Saját e-mail cím létrehozása.
Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása,
mellékletek csatolása. A mobilkommunikáció eszközei.
Felelős magatartás az online világban
Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.
Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.
Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kapcsolódási pontok
Idegen nyelvek: levelezés
külföldi diákokkal,
partneriskolákkal.

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, másolat,
rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, netikett.
1 óra
4.3. Médiainformatika
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD használata.
Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése,
információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata
Weboldalak megtekintése, mentése.
Szöveg, kép mentése weboldalról.
Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése.
Elektronikus könyv keresése, olvasása.
Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata.
Oktatási célú adatbázisok használata.
Oktatóprogramok használata.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

2 óra

Kapcsolódási pontok
Idegen nyelv: nyelvi
oktatóprogramok
használata.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek, magyar nyelv
és irodalom: korabeli
filmek megtekintése
(Magyar Nemzeti
Filmarchívum),
közkönyvtárak
felkeresése, elektronikus
könyv olvasása.
Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár,
oktatóprogram.
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Tematikai egység/
Órakeret
5. Az információs társadalom
Fejlesztési cél
4 óra
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
2 óra
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása.
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges
meghibásodások megfogalmazása.
Előzetes tudás
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok
megfigyelése.
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése.
A tematikai egység Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése.
nevelési-fejlesztési Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok
megértése.
céljai
Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő visszaélések,
veszélyek és következmények megismerése
Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak.
Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése.
A személyes adatok védelme.
Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban
Információforrások gyűjtése.
A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentumban.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és
gyakorlat: a személyes
életvitel tevékenységei,
eljárásai.
Fizika, kémia, biológiaegészségtan: az
információ gyűjtéséhez
és feldolgozáshoz
szükséges
kommunikációs
készségek megalapozása.

Magyar nyelv és
irodalom: az
információskommunikációs
társadalom műfajainak
megfelelő olvasási
szokások gyakorlása, az
ezekhez kapcsolódó
tipikus hibák és
veszélyek felismerése,
kiküszöbölése.
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett,
információ, információforrás, hivatkozás.

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
2 óra
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények
Előzetes tudás
megfogalmazása.
A tematikai egység Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének
nevelési-fejlesztési felismerése.
A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése
A globális információs társadalom jellemzői.
Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi életben.

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
egészséges életmód.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: a
környezetben
megismerhető
munkatevékenységek.
Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás,
azonosító, jelszó.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
2 óra
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok
jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete.
Betűrendezés.
A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és
etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során.
6. Könyvtári informatika

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár Matematika: ismeretek rendszerezése.
eszköztárának készségszintű használata
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és
állományszerkezetében.
Könyvtári szolgáltatások
A hagyományos és új információs eszközökön alapuló
könyvtári szolgáltatások megismerése.
A könyvtári katalógus ismerete.

Minden tantárgy keretében: ajánlott
olvasmányokkal kapcsolatos feladatok.

Magyar nyelv és irodalom: az önálló
feladatvégzés egyes lépéseinek elkülönítése
és gyakorlása (könyvtárlátogatás,
könyvkölcsönzés, gyermeklexikon).
Információkeresés
Magyar nyelv és irodalom: írás,
Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos.
szövegalkotás. Rövidebb beszámolók
anyagának összegyűjtése, rendezése
különböző nyomtatott (lexikonok,
kézikönyvek) és elektronikus forrásokból.
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Magyar nyelv és irodalom: ismerkedés
Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok
különböző információhordozók
formai, tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; természetével, kommunikációs funkcióival
csoportosításuk.
és kultúrájával.
A korosztálynak készült tájékoztató források,
A média kifejező eszközei. Az újság
segédkönyvek biztos használata.
tartalmi és formai jellemzése, a nyomtatott
és az online felületek összehasonlítása.
Sajtóműfajok.
A nyomtatott és az elektronikus szövegek
jellemzői. Szövegek műfaji különbségének
érzékelése.
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az
anyanyelvről. Helyesírási kézikönyvek.
A média különféle funkcióinak felismerése.
Adott szöveg fikciós vagy dokumentumjellegének megfigyelése, felismerése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
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ismeretek: segédkönyvek, kézikönyvek,
atlaszok, lexikonok használata.
Tanult események, jelenségek topográfiai
helyének megmutatása térképen.
Természetismeret: tájékozódás a hazai
földrajzi, környezeti folyamatokról –
információgyűjtés tanári irányítással
(földrajzi helyek, térképek keresése,
digitális lexikonhasználat).
Térképfajták. Térkép és földgömb
használata.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Matematika: ismerethordozók használata
(pl. matematikai zsebkönyvek,
szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek,
lexikonok, feladatgyűjtemények,
táblázatok, képletgyűjtemények).
Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki
kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz.

Továbbhaladás feltételei
 A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.
 Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.
 Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre és
mozgásra a könyvtárfa szinteken.
 Legyen képes egyszerű hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő LOGO
algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.
 Legyen képes ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.
 Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.
 El tudjon igazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában.
 Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat.
 Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban.

7–8. évfolyam
Az informatikai eszközök közül a számítógéppel való kommunikáció során fontos egy operációs rendszer
rutinszerű használata. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan használják a legfontosabb
eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. Napjainkban egyre fontosabbá válik az
információk digitális formában való tárolása, az analóg információk digitalizálása. A digitalizált
állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért szükséges a tömörítési módok és eljárások ismerete
is.
Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a szövegszerkesztő programot, tudnak
szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni. A
dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésére, feldolgozására kerül sor
képszerkesztő program segítségével. Ismerik a táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének,
módosításának lépéseit. Tudnak különböző dokumentumokból származó részleteket saját
munkájukban elhelyezni, ismerik a webes publikáció jellemző elemeit.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók az életkoruknak
megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsolatos ismereteiket, egyszerű
algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élettel kapcsolatos vagy egyénileg
választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a tanulók tanári segédlettel
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részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos beavatkozást igénylő problémák
tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával és a változtatások eredményeinek megfigyelésével
folytatódik.
A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási nyelven
kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megismert utasításokat.
Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a tanulók több oldalról
megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, értelmezik az adatok közötti
összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat készítenek. Az egyenletekkel leírható
folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel informatikai segítséget, viszont a véletlen
jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a számítógép véletlenszám-generátora nélkül. A
véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása akár a saját készítésű, akár mások által készített
programok tanulmányozásakor tanulságos.
Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általános iskola utolsó
évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az egyszerű keresések mellett
az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az információszerzés során szerzett
tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet az információk hitelességével szemben. A
szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl a saját anyagaik publikálására is sor kerül.
A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb internetes és
mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre tudatosabban
választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az adatvédelem alapvető
szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő eszközökkel képesek védekezni ezek
ellen.
Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az információkezeléssel
kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és etikai vonatkozásokat. Az
alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások hitelességének értékelése, az
információk etikus használata. Az informatikai eszközök használatakor törekednek a helyes
módszerek kialakítására, megismerik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokat és betartják
azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes
megismerni a fejlődés egyes szakaszait.
A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal
ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött szerepének, céljainak
azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a szolgáltatások kiválasztását
követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a működési
algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód kialakítása kap
hangsúlyos szerepet.
A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá nevelés a
kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépéseinek ismerete, az
egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá az iskolai könyvtár
állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráskiválasztást és -használatot, a
döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók megismerik az egyes könyvtártípusok és
szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató
eszközök széles tárházát, azok információs értékét.
A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatásban, értékelésben
hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék készítése és a
hivatkozások.
Értékelési javaslatok









Tevékenységek szóbeli részelemekre bontása
Összetett tevékenységek megértése
Egyszerűbb algoritmusok mondatszerű és rajzos leírása
Algoritmusok megvalósítása mondatszerű leírás alapján
Egyszerű rendezési algoritmusok ismerete, bemutatása eszközökkel
Szöveg- és ábraelemekből felépülő dokumentum önálló elkészítése.
Adatelemek és táblázatelemek ismerete
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Adatok rendszerezett formában való megjelentetése
Alkalmazói ismeretek integrált használata csoportos formában (projektmunka)
Katalógusok önálló használata, keresés összetettebb szempontok szerint is.
Idézés, forrásfelhasználás szabályainak ismerete
Tantárgyi prezentáció készítése
Informatika 7. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra

Tematikai egység
Az informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári informatika
Év eleji és év végi ismétlés
Gyakorlás, helyi felhasználás, összefoglalás

órakeret
2
14
6
4
3
3
2
2
Összesen:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

1. Az informatikai eszközök használata

36

Órakeret
2 óra

Adott informatikai környezet tudatos használata.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete.
Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete.
Előzetes tudás
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb
perifériák használata.
Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek
bővítése.
A tematikai egység
Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megismerése.
nevelési-fejlesztési
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak
céljai
használata.
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardverés/vagy szoftvereszköz kiválasztása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben
Fizika: egyes technikai
Különböző informatikai környezetek jellemzőinek, elemeinek
eszközök működésének
megismerése.
megfigyelése, a működés
feltételeinek értelmezése a
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett
mindennapi környezetben.
ismeretek bővítése
Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei.
Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megismerése
Informatikai eszközök fő részegységei.
Perifériák, adathordozó eszközök működési elvei.
Digitalizálás.
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak Fizika, biológiahasználata
egészségtan, kémia: a
Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram alapszolgáltatásainak tudomány és a technika
használata (mappaszerkezet kialakítása adathordozón,
mindennapi élettel való
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állományműveletek, tömörítés, kibontás).
Egy hálózati operációs rendszer használatának alapszabályai (például:
jogosultságok, adatvédelem, adatbiztonság). Az iskolai hálózat
felépítése, használata (szabályok, lehetőségek).
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas
hardver- és szoftvereszköz kiválasztása
Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök kiválasztása.
Feladat elemzése. Egy adott probléma megoldásához szükséges
eszközök kiválasztása.
Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése.
Be-, illetve itömörítés.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

kapcsolata, az egyéni
felelősség kérdése.

Fizika, kémia, matematika,
biológia-egészségtan: a
tantárgyi órán felmerülő
feladatok informatikai
eszközzel történő
megoldása. Az adott
helyzethez legjobban
illeszkedő hardver és
szoftver kiválasztása.
Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez, lemezmeghajtó,
digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány.
Órakeret
14 óra

2. Alkalmazói ismeretek

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

7 óra

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása,
formázása, mentése.
Előzetes tudás
Szövegműveletek végrehajtása.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.
Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása,
A tematikai egység formázása.
nevelési-fejlesztési A dokumentumtípusok megismerése.
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése.
céljai
Előadások, bemutatók készítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása,
Magyar nyelv és
formázása
irodalom: szövegalkotás
Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy leírás
a társadalmi (közösségi)
alapján történő elkészítése.
élet különböző területein
Objektumok (például: táblázat, videó, diagram) beillesztése
a papíralapú és az
dokumentumba.
elektronikus
A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok tulajdonságainak műfajokban).
megismerése, az egyes jellemzők módosítása.
Fizika, kémia, biológiaÖsszetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése.
egészségtan: kísérlet vagy
vizsgálat
jegyzőkönyvének
elkészítése.
A dokumentumtípusok megismerése
Weblap.
Blogkészítés.
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek
készítése
Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel, videófelvétel,
fényképezés), jellemzőik megismerése.
Műveletek médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás).
Kulcsfogalmak/ Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog.
fogalmak

Vizuális kultúra: a
technikai médiumok
képalkotó módszerei;
vizuális reklámok.
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2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés

7 óra

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök ismerete.
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Néhány közhasznú információforrás használata.
Előzetes tudás
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.
Térképhasználati alapismeretek.
Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve
módszerek megismerése.
A tematikai egység
Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.
nevelési-fejlesztési
Az adatbázisból való információszerzés módjainak megismerése.
céljai
A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása.
Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten
Földrajz, fizika: a térbeli
Térképhasználati ismeretek alkalmazása.
tájékozódást szolgáló
Térképek keresése, használata.
eszközök és módszerek
Keresés a térképeken, a térképek átalakítása.
alapjai és felhasználásuk.
A GPS idő-, távolság- és
sebességadatainak
értelmezése.
Kulcsfogalmak/ Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, munkalap, munkafüzet.
fogalmak
Tematikai egység/
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
Órakeret
Fejlesztési cél
módszerekkel
6 óra
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
2 óra
Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány jelrendszer
ismerete, használata. Az információ-felhasználás etikai szabályainak,
veszélyeinek ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű
folyamatábra értelmezése, készítése. Az algoritmuskészítés legfontosabb
Előzetes tudás
lépéseinek alkalmazása. Legalább egy programozási nyelv ismerete,
alapszintű alkalmazása.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerete. Csoportos
feladatmegoldás. Összetett probléma fejlesztői környezetben való megoldása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Matematika: algoritmus
A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek
követése, értelmezése,
megismerése
készítése.
Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb elsajátítása (pl. folyamatábra
Elemek elrendezése
elemeinek bővítése).
különféle szempontok
Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró nyelven.
szerint; rendszerezést
A feladatmegoldást segítő lehetőségek megismerése.
segítő eszközök.
Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában Magyar nyelv és
irodalom, idegen nyelvek,
Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve választott saját feladatok
történelem, társadalmi és
megoldása önállóan, vagy irányított csoportmunkában.
állampolgári ismeretek: a
tantárgyak tananyagainak
feldolgozása, adatgyűjtés
interneten. Az adatok
tárolása és cseréje
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különböző informatikai
eszközök
felhasználásával.
Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés.
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés

2 óra

Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a
végeredmény megjelenítése, grafikai alapismeretek.
Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. Az
A tematikai egység
alulról felfelé építkezés elvének ismerete. Az eljárások és a rekurzió
nevelési-fejlesztési
alkalmazása. Az összetett adattípusok alkalmazása és kezelése. A fejlesztői
céljai
környezet program állapotjellemzőinek kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok
Matematika: algoritmus követése,
tervezése, végrehajtása
értelmezése, készítése.
Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű
Rendszeralkotás – elemek
programozási nyelven.
elrendezése különféle
Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások alkalmazása
szempontok szerint; rendszerezést
(paraméterezés).
segítő eszközök (fadiagram,
útdiagram, táblázatok) használata,
készítése. Megalkotott rendszer
átalakítása.
Kulcsfogalmak/ Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, bemenő
adat, kimenő adat, összetett adat, változó.
fogalmak
Előzetes tudás

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése
Előzetes tudás

Egyszerű programozási nyelv, vezérlés-szemléletű fejlesztői környezet
ismerete. Az eljárás alkalmazásának és az eljárás paraméterének ismerete.
Véletlen események modellezése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A paramétermódosítás hatásainak megfigyelése
Véletlenszám generálása, a véletlenszámok alkalmazása programokban.
Tantárgyi szimulációs programok használata, a paraméterváltoztatás
hatásainak vizsgálata.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

2 óra

Kapcsolódási pontok
Kémia, fizika, biológia,
földrajz: szimulációs
programok.
Matematika: véletlen
esemény.

Modell, paraméter, szimuláció.

Tematikai egység/
Órakeret
4. Infokommunikáció
Fejlesztési cél
4 óra
4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
2 óra
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata.
Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban
Előzetes tudás
való visszakeresése.
A tematikai egység Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása,
nevelési-fejlesztési a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, információk kritikus
kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Összetett keresések űrlapok segítségével
Földrajz: a Föld
Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ
országainak, fővárosainak
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elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok
kitöltése.
Hatékony, céltudatos információszerzés
Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból.
Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata,
szelektálása
Az információk elemzése hitelesség szempontjából.
Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása.
Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése
Nyomtatási beállítások.
Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése.
Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre.
Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

bemutatásához,
prezentációk készítéséhez
anyagok gyűjtése,
kiselőadás készítése.
Fizika:
természettudományos
anyagok gyűjtése, a
megbízhatóság vizsgálata.

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap.

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák

1 óra

Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása.
Előzetes tudás
A tematikai egység A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kommunikációs modell megismerése
Kémia, biológiaInfokommunikációs eszközök használata, a mobilkommunikációs
egészségtan: feladatok
eszközök megismerése.
közös kidolgozása
Az információ küldésének és fogadásának megismerése.
kommunikációs
Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján.
csatornákon keresztül.
Az internet kommunikációs szolgáltatásai.
A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között
Történelem, társadalmi és
A különböző médiumokban rejlő lehetőségek.
állampolgári ismeretek:
A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommunikációt
közösségi portálokon
biztosító eszközök megismerése.
megjelenő személyes
adatok vizsgálata a
védelem és adatbiztonság
szempontjából.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Előzetes tudás

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció,
mobilkommunikáció, adatvédelem.
1 óra
4.3. Médiainformatika
A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média
elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő információk
hitelességének kritikus értékelése.
A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; önálló
és kritikus attitűd fejlesztése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése,
alkalmazásuk a megismerési folyamatban
A média alkalmazási lehetőségei.
Internet, televízió, rádió használata.

Kapcsolódási pontok
Matematika: bonyolult
vagy érdekes függvények
vizsgálatához
anyaggyűjtés, digitális
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Elektronikus könyv, hangoskönyv használata.
Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten.
Képek, zenék, filmek elérése az interneten.
Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.
Internetes térképek keresése.

táblára
anyagfeldolgozáshoz.
Földrajz:
térképhasználat.
Magyar nyelv és
irodalom: hangoskönyv,
elektronikus könyv.

Idegen nyelvek, magyar
nyelv és irodalom:
szótárak, lexikonok
használata.
Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, elektronikus
könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Az információs társadalom

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai

Órakeret
3 óra
3 óra

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok.
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok
megfigyelése, véleményezése.
Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása.
Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk
A tematikai egység
lehetőségei.
nevelési-fejlesztési
Az információforrások hitelességének értékelése.
céljai
Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak
betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás

Az adatokkal való visszaélések, veszélyek megismerése, azok
kivédése, a védekezés módszereinek megismerése
Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése.
Az adatokkal való visszaélések kivédése.
Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és
következmények megismerése.
Védekezési módszerek és szempontok megismerése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Technika, életvitel és
gyakorlat: az emberi
tevékenységek
hatásainak felismerése,
a tevékenységek nem
várt hatásainak
kezelési ismeretei.

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ,
információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes
szoftver, korlátozottan használható szoftver.

6. Könyvtári informatika

Órakeret
3 óra

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében.
Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az
önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete.
A tematikai egység Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző
nevelési-fejlesztési információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Könyvtártípusok, funkcionális terek
Magyar nyelv és irodalom:
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és
könyvtárhasználat.
állományszerkezetében.
Előzetes tudás
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Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése,
összehasonlítása.
A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban
betöltött szerepének megismerése.
Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek
megismerése.
Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.
A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata.
Könyvtárlátogatás.
Könyvtári szolgáltatások
Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a
tanulásban és a tájékozódásban.
A kézikönyvtár önálló használata.
Információkeresés
Hatékony, céltudatos információszerzés.
Keresett téma kifejezése tárgyszóval.
Összetett keresőkérdés megfogalmazása.
Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és
a lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban.
Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés
katalógus és bibliográfia segítségével.
A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása,
irányított alkalmazása.

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat: a
tevékenység információforrásainak
használata: a tevékenységhez kapcsolódó
információszükséglet behatárolása és a
tevékenységhez, a probléma megoldásához
szükséges komplex tájékozódás.
Fizika, kémia, biológia-egészségtan:
információk keresése, könyvtár-, folyóiratés internethasználat, adatbázisok,
szimulációk használata.
Természettudományi témájú
ismeretterjesztő források önálló keresése,
követése, értelmezése, az ismeretszerzés
eredményeinek bemutatása.
Magyar nyelv és irodalom: írás,
szövegalkotás: rövidebb beszámolók
anyagának összegyűjtése, rendezése
különböző nyomtatott (lexikonok,
kézikönyvek) és elektronikus forrásokból.
Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés
és ismeretszerzés módszereinek
alkalmazása. Internetes enciklopédiák és
keresőprogramok használata.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: önálló információgyűjtés adott
témához különböző médiumokból.

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi,
környezeti folyamatokról –
információgyűjtés internetalapú
szolgáltatásokkal (tények, adatok,
menetrendek, hírek, idegenforgalmi
ajánlatok).
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Matematika: ismerethordozók használata –
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú
könyvek (pl. matematikai zsebkönyvek,
információforrások és ismeretterjesztő művek
szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek,
típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. lexikonok, feladatgyűjtemények,
táblázatok, képletgyűjtemények).
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Magyar nyelv és irodalom: az önálló
feladatvégzés, információgyűjtés és
ismeretszerzés módszereinek alkalmazása:
segédkönyvek, szótárak, lexikonok,
helyesírási kézikönyvek használata,
ismeretlen kifejezések jelentésének
megkeresése egynyelvű szótárakban.
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az
anyanyelvről.
Biológia-egészségtan: az élővilág
rendszerezésében érvényesülő szempontok
bemutatása határozókönyvek alapján.
Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv,
szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény,
keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom
jegyzék.

Továbblépés feltételei
 ismerjen meg különböző informatikai környezeteket;
 ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat
alapszolgáltatásait;
 ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes
tenni a függőség kialakulása ellen;
 tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit;
 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;
 önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges
hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.
 tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján
elkészíteni;
 tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;
 tudjon bemutatót készíteni.
 lássa át a problémamegoldás folyamatát;
 ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;
 ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
 tudjon kódolni algoritmusokat;
 tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
 legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;
 legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
 legyen képes megkeresni a kívánt információt;
 legyen képes az információ értékelésére;
 legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
 tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait;
 használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
 ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
 ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
 ismerjen megbízható információforrásokat;
 legyen képes értékelni az információ hitelességét;
 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
 ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;
 ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit;
 ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
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 legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
 a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat
találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
 a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;
 képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás);
 egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani.
Informatika 8. évfolyamra jutó órakeret elosztása
Tanévi óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra
Tematikai egység
Az informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári informatika
Év eleji ismétlés
Gyakorlás, helyi felhasználás, összefoglalás
Összesen:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

órakeret
2
14
6
4
3
3
1
3
36

1. Az informatikai eszközök használata

Órakeret
2 óra

Adott informatikai környezet tudatos használata.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete.
Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete.
Előzetes tudás
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb
perifériák használata.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek
A tematikai egység
bővítése. Az informatikai eszközök használata és működési elveinek
nevelési-fejlesztési
megismerése. Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához
céljai
alkalmas hardver- és/vagy szoftvereszköz kiválasztása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett
Fizika: egyes technikai
ismeretek bővítése
eszközök működésének
Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei.
megfigyelése, a működés
feltételeinek értelmezése a
mindennapi környezetben.
Az informatikai eszközök használata és működési elveinek
megismerése: Perifériák, adathordozó eszközök működési elvei.
Digitalizálás. Neumann elvű gépek fő részei.
Képek szkennelése, digitális fotózás.
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat
Fizika, biológia-egészségtan,
alapszolgáltatásainak használata
kémia: a tudomány és a
Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram
technika mindennapi élettel
alapszolgáltatásainak használata (mappaszerkezet kialakítása
való kapcsolata, az egyéni
adathordozón, állományműveletek, tömörítés, kibontás).
felelősség kérdése.
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas
Fizika, kémia, matematika,
hardver- és szoftvereszköz kiválasztása
biológia-egészségtan: a
Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök kiválasztása.
tantárgyi órán felmerülő
A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása.
feladatok informatikai
eszközzel történő megoldása.
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Az adott helyzethez legjobban
illeszkedő hardver és szoftver
kiválasztása.
Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez, lemezmeghajtó,
digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Alkalmazói ismeretek

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Órakeret
14 óra
7 óra

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása,
mentése.
Előzetes tudás
Szövegműveletek végrehajtása.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.
A tematikai egység Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése.
nevelési-fejlesztési Előadások, bemutatók készítése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előadások, bemutatók készítése
Minden tantárgy:
Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú
Tantárgyi ismeretanyag
prezentációk készítése. Objektumok (például: táblázat, videó, diagram)
feldolgozása.
beillesztése dokumentumba.
A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok tulajdonságainak
megismerése, az egyes jellemzők módosítása.
Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése.
Prezentáció előadása.
Táblázatok készítése szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása a szövegbe,
tulajdonságainak beállítása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog.

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés

Előzetes tudás

Órakeret
7 óra

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök ismerete.
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Néhány közhasznú információforrás használata.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.
Térképhasználati alapismeretek.

A tematikai egység Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés
nevelési-fejlesztési alapjainak fejlesztése. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése,
grafikus eszközök, módszerek.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök,
illetve módszerek megismerése
Táblázatkezelő program használata. A munkakörnyezet beállítása.
Menürendszer ismerete.
Táblázatok használata a hétköznapi és az iskolai életben (például:
cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet). Cellahivatkozások
készítése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás.
Adatok formátuma, típusai (például: szöveg, szám, pénznem).
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Az adatok szemléltetését segítő eszközök (például: diagram)
megismerése.
Az adatok csoportosítása, értelmezése, grafikus ábrázolása,
következtetések levonása.
Diagramok készítése.
Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása
Táblázatok használata a mindennapi életben.
Kimutatások, diagramok készítése.
Adatelemzést szolgáló függvények (például: összegzés,
szélsőérték, átlag, minimum, maximum, darab) megismerése.

Informatika

Matematika: ismeretek
alkalmazása az újabb ismeretek
megszerzésében, a gyakorlati
életben és más tantárgyak
keretében (pl. százalék, kamatos
kamat,
terület-, felszín-, térfogatszámítás,
relatív gyakoriság, valószínűség,
logaritmusfüggvény). Táblázatok
készítése.
Fizika, kémia, biológiaegészségtan, földrajz: mérési
adatok, ábrák értelmezése.
Természeti jelenségek,
folyamatok időbeli lefolyásának
leírása függvényekkel, diagramok
elemzése, értelmezése.

Adatbázisokból való információszerzés módjainak megismerése
Az adatok gyűjtése, csoportosítása, lekérdezése.

Fizika, kémia, földrajz, biológiaegészségtan: a vizsgált természeti
és technikai rendszerek
állapotának leírására szolgáló
szempontok és módszerek
használata.

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása
Állományok, találati listák letöltése, adatok értelmezése,
adatfeldolgozás.
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella,
Kulcsfogalmak/
tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és abszolút
fogalmak
hivatkozás, képlet, függvény, diagram.
Tematikai egység/
3. Problémamegoldás informatika eszközökkel és
Órakeret
Fejlesztési cél
módszerekkel
6 óra
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
2 óra
Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány jelrendszer
ismerete, használata. Az információfelhasználás etikai szabályainak,
veszélyeinek ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű
Előzetes tudás
folyamatábra értelmezése, készítése. Az algoritmuskészítés legfontosabb
lépéseinek alkalmazása. Legalább egy programozási nyelv ismerete,
alapszintű alkalmazása.
A tematikai egység Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerete. Csoportos
nevelési-fejlesztési feladatmegoldás. Összetett probléma fejlesztői környezetben való megoldása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek Matematika: algoritmus követése,
megismerése
értelmezése, készítése.
Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb elsajátítása (pl.
Elemek elrendezése különféle

90

Helyi tanterv

Informatika

folyamatábra elemeinek bővítése).
Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró nyelven.
A feladatmegoldást segítő lehetőségek megismerése.

szempontok szerint; rendszerezést
segítő eszközök (fadiagram,
útdiagram, táblázatok) használata,
készítése. Megalkotott rendszer
átalakítása.

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított
csoportmunkában
Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve választott saját
feladatok megoldása önállóan, vagy irányított
csoportmunkában.

Magyar nyelv és irodalom, idegen
nyelvek, történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a tantárgyak
tananyagainak feldolgozása,
adatgyűjtés interneten. Az adatok
tárolása és cseréje különböző
informatikai eszközök
felhasználásával.
A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési
Matematika: tájékozódás a síkban. A
problémák megoldása
tájékozódást segítő viszonyok
Alakzatok rajzolása, vagy egyszerű vezérléses játék készítése ismerete.
valamely fejlesztői környezetben.
A feltételeknek megfelelő alkotások
A paraméterértékek változtatása, a változtatások hatásának
elképzelése a megalkotásuk előtt.
tanulmányozása.
Szerkesztések különféle szerkesztési
eszközökkel és eljárásokkal.
Objektumok létrehozása adott
feltételek szerint.
Geometriai alakzatok tulajdonságai.
Koordináta-rendszer, koordináták.
Kulcsfogalmak/ Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés.
fogalmak
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

3 óra

Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a
végeredmény megjelenítése, grafikai alapismeretek.
Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. Az
alulról felfelé építkezés elvének ismerete. Az eljárások és a rekurzió
alkalmazása. Az összetett adattípusok alkalmazása és kezelése. A fejlesztői
környezet program állapotjellemzőinek kezelése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok
tervezése, végrehajtása
Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű
programozási nyelven.
Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások
alkalmazása (paraméterezés, feltételes utasítások, ciklusok,
rekurziók).
Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és
a lépésenkénti finomítás elve alapján.

Kapcsolódási pontok
Matematika: algoritmus követése,
értelmezése, készítése.
Rendszeralkotás – elemek
elrendezése különféle szempontok
szerint; rendszerezést segítő
eszközök (fadiagram, útdiagram,
táblázatok) használata, készítése.
Megalkotott rendszer átalakítása.

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény
kapcsolata
A bemenő adatok, a kimenő adatok és a változók értékeinek
megadása, a bemenő adat és eredmény kapcsolatának
megfigyelése.
A programozás eredményeinek további felhasználása.

Fizika, kémia: műveletek,
összefüggések kiszámolása,
számítógépes mérések elvégzése.
Matematika: oktatási-tanulási
technológiákkal való
megismerkedés, azok interaktív
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Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése
Elemi és összetett adattípusok jellemzőinek megismerése,
alkalmazásuk. Az összetett adatok kezelése.

használata.
A programozni kívánt művelettel
kapcsolatos alapvető ismeretek.
Matematika: a feltételekkel való
összevetés során annak tudatosítása,
hogy a feltételek hogyan
befolyásolják az eredményt.

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása
fejlesztőrendszerrel
Teknőc állapotának változtatása, állapotjellemzőinek ismerete.
Síkgeometriai feladatok megoldása az adott
fejlesztőrendszerben.
Kulcsfogalmak/ Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, bemenő
adat, kimenő adat, összetett adat, változó.
fogalmak
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése

1 óra

Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Az eljárás

Előzetes tudás

alkalmazásának és az eljárás paraméterének ismerete.
A tematikai egység Véletlenszám generálása, véletlen esemény szimulálása. Véletlen
nevelési-fejlesztési események modellezése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a
Matematika: véletlen esemény.
paramétermódosítás hatásainak megfigyelése
Véletlenszám generálása, a véletlenszámok alkalmazása
programokban.
Kulcsfogalmak/ Véletlenszám, véletlen esemény, modell.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Infokommunikáció

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

Órakeret
4 óra
2 óra

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata.
Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban
való visszakeresése.
A tematikai egység Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása,
nevelési-fejlesztési a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, információk kritikus
kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése
Nyomtatási beállítások.
Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése.
Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre.
Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások.
Előzetes tudás

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap.
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4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák

2 óra

Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása.
Előzetes tudás
A tematikai egység A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között
Történelem, társadalmi és
A különböző médiumokban rejlő lehetőségek.
állampolgári ismeretek:
A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommunikációt
közösségi portálokon
biztosító eszközök megismerése.
megjelenő személyes
Az elektronikus levelezés alapjai, a mobilkommunikáció eszközei.
adatok vizsgálata a
A virtuális tér közlekedési szabályai, a kommunikációs médiumok és
védelem és adatbiztonság
szerepük.
szempontjából.
Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció,
Kulcsfogalmak/ mobilkommunikáció, adatvédelem.
fogalmak

Tematikai egység/
Órakeret
5. Az információs társadalom
Fejlesztési cél
3 óra
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
2 óra
Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok.
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok
Előzetes tudás
megfigyelése, véleményezése.
Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása.
Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk
A tematikai egység lehetőségei.
nevelési-fejlesztési Az információforrások hitelességének értékelése.
Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak
céljai
betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az adatokkal való visszaélések, veszélyek megismerése, azok
kivédése, a védekezés módszereinek alkalmazása
Védekezési módszerek és szempontok megismerése.
Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek
alkalmazása
Megbízható információforrások ismerete.
Az információ hitelességének értékelése.

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai
kérdései
A jogtiszta szoftverhasználat előnyei.
Szabadon vagy korlátozottan használható programok
használata.
A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek.

Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és gyakorlat: az
emberi tevékenységek hatásainak
felismerése, a tevékenységek nem
várt hatásainak kezelési ismeretei.
Technika, életvitel és gyakorlat: a
tevékenységekhez szükséges
információk kiválasztása és
alkalmazása. A különböző eredetű
információk szűrése, értékelése,
összekapcsolása, érvényességük
kiterjesztése.
Technika, életvitel és gyakorlat: az
iskolai környezet rendje, tisztasága.
Matematika: matematikai modellek
(pl. nyitott mondatok, gráfok,
sorozatok, függvények,
függvényábrázolás, számítógépes
programok, statisztikai elemzések),
alkalmazásuk módja, korlátai
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Az információforrások etikus felhasználásának megismerése
Az információszerzés folyamatának ismerete.
Az információforrások etikus felhasználása.
Az információforrások feltüntetése.
Az információ értékként való kezelése, megosztása.

(pontosság, értelmezhetőség).
Technika, életvitel és gyakorlat: a
személyes felelősség belátása és
érvényesítése a közvetlen környezet
alakításában.
Fizika, kémia, biológia-egészségtan,
földrajz, történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: információk
keresése, könyvtár-, folyóirat- és
internethasználat, adatbázisok,
szimulációk használata, kiselőadások
tervezése.
Magyar nyelv és irodalom: az
információs kommunikációs
társadalom műfajainak megfelelő
olvasási szokások gyakorlása, az
ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és
veszélyek felismerése,
kiküszöbölése.
Technika, életvitel és gyakorlat: a
probléma megoldásához szükséges
komplex tájékozódás.

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra
gyakorolt hatásának megismerése
Az információ szerepe az információs társadalomban.
Az informatikai eszközök használatának következményei.
Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ,
Kulcsfogalmak/
információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes
fogalmak
szoftver, korlátozottan használható szoftver.
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata

1 óra

Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal
kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása.
Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének
A tematikai egység
felismerése.
nevelési-fejlesztési
Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelembevétele, a
céljai
kritikus szemléletmód kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése
Technika, életvitel és
Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése.
gyakorlat: a
Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a
megtakarítási
szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.
lehetőségek felismerése,
a hatékonyság, egészségés környezettudatosság
érvényesítése.
Kulcsfogalmak/ Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció,
leiratkozás, azonosító, jelszó.
fogalmak
Előzetes tudás
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Fejlesztési cél
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6. Könyvtári informatika

Órakeret
3 óra

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében.
Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az
Előzetes tudás
önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete.
A tematikai egység Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző
nevelési-fejlesztési információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Matematika: ismerethordozók használata –
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú könyvek (pl. matematikai zsebkönyvek,
információforrások és ismeretterjesztő művek
szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek,
típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok
lexikonok, feladatgyűjtemények, táblázatok,
használata.
képletgyűjtemények).
Forráskiválasztás
Történelem, társadalmi és állampolgári
A feladatnak megfelelő forrástípus önálló
ismeretek: a források megbízhatósága.
kiválasztása. Információforrások hitelességének
vizsgálata, szelektálása.
Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka.
Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv,
Kulcsfogalmak/ szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény,
keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom
fogalmak
jegyzék.
Továbbhaladás feltételei











Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).
Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni.
Készítsen (néhány utasításból álló) egyszerű algoritmusokat.
Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban.
Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni.
Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.
Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni.
Tudja, hogy a tárgyszó, illetve szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki.
Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni.
Legyen képes – segítséggel – egyszerű keresési feladatokat megoldani a tárgyi katalógus
felhasználásával.
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