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Matematika 

5-8. évfolyam 

 

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

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

tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi 

szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, 

jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése 

során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, 

valamint felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját. 

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

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

kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett szöveges 

problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek megoldására képi és 

szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és 

problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a 

rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

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

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

szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus modelljeinek 

bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez, 

ismeri ezek tulajdonságait. 

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

tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatóságának, 

hasznosságának bemutatását. 

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

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól alkalmazza. 

Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

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

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

fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 

adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást 

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

lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a matematika megértése iránt. 

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

mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matematikai tudást és a 

digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

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

alkalmazására terjed ki. 
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A matematika tanulásának legfontosabb célja, hogy a tanuló:  

1. megtapasztalja a matematika értékeit, hasznosságát, szépségét;  

2. megismerje a matematikai gondolkodás természetét és a matematika alapvető sajátosságait;  

3. fejlessze a szövegértését, a szövegalkotó és absztrakciós képességét a matematika nyelvének és 

szimbólumainak szóbeli és írásbeli alkalmazása során;  

4. fejlessze a számolási készségét, a modellezési, a problémamegoldó és döntési képességét;  

5. fejlessze a logikus, pontos, kreatív, mérlegelő, stratégiai és rendszerező gondolkodását;  

6. alkalmazható tudásra tegyen szert. 

 

ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT, VALAMINT A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI 

EREDMÉNYEK AZ 5–8. ÉVFOLYAMON 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. rendelkezzen a matematikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszerrel, melyet az adott 

problémának megfelelően tudjon alkalmazni;  

2. ismerje fel a hétköznapi helyzetekben a matematikai vonatkozásokat, és ezek leírására megfelelő 

modellt használjon;  

3. fogalmazzon meg sejtéseket, és logikus érveléssel tudja ellenőrizni azokat;  

4. tudja helyesen alkalmazni a matematikai jelöléseket írásban;  

5. olvassa és értse az életkorának megfelelő matematikai tartalmú szövegeket;  

6. tanulási módszerei legyenek változatosak: szóbeli közlés, írott szöveg és digitális csatornák útján 

egyaránt képes legyen az ismeretek elsajátítására;  

7. matematikai ismereteit össze tudja kapcsolni más tanulásterületeken szerzett tapasztalatokkal;  

8. matematikai ismereteit alkalmazza a pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok 

megoldásában.  

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái  

A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó megértése. A szöveges 

feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk kiválasztásának készségét. Az 

általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a 

rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, 

önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy 

a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések 

megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket 

felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

 

A kommunikációs kompetenciák  

A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan, röviden és pontosan fejezze ki 

gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A 

szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell 

keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása 

során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 

diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 
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A digitális kompetenciák 

A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás és az algoritmikus 

gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A különböző 

matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a 

matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák 

megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a 

problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek 

megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan 

nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki 

különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs 

megoldása. A tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a 

matematikai állítások bizonyítására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A 

matematika tanulásán keresztül erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a 

kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez 

szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 

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

erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

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

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

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

gondolkodásmódját. 

 

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

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

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és 

az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai 

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

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A kompetencia fejlesztése valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák 

megoldásán keresztül történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a 

gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 

keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia 

kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai projektekben való 

részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, 

mérlegelőgondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés 

készsége). 
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A tanulók értékelése 

A tantárgyat érdemjeggyel értékeljük. A nagyobb témaköröket témazáró dolgozatírásával zárjuk. A 

tantárgy jellegéből adódóan kisebb lélegzetű, írásbeli felelettel, illetve több tanítási órát felölelő 

témaközi dolgozattal, online testekkel 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. 

5–6. évfolyam 

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

tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását jelentő 

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

Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány területen az általánosítás 

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

fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati 

helyzetekben megjelenik a szakmai vita és az érvelés igénye. A témák egy része nemcsak az aktuális 

terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, hanem megjelenik más fejezetekben is, az 

eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és 

matematikai problémák megoldása során alkalmazható modellek köre is. 

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

felületek is támogatják. 

A MATEMATIKA TANTÁRGY TÉMAKÖREI AZ 5. ÉVFOLYAMON 

Tanévi óraszám: 140 óra + 4 óra projekthét, heti óraszám: 4 óra 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok 5 

Matematikai logika, kombinatorika 5 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 5 

Alapműveletek természetes számokkal 15 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 15 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 15 

Alapműveletek közönséges törtekkel 11 

Alapműveletek tizedes törtekkel 8 

Arányosság, százalékszámítás 4 

Egyszerű szöveges feladatok 5 

A függvény fogalmának előkészítése 5 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 13 

Síkbeli alakzatok 9 

Transzformációk, szerkesztések 4 
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Térgeometria 7 

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5 

Összes óraszám: 140+4* 

+4* A tanév folyamán aktuálisan meghatározott projektóra. 

Halmazok: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése ábráról 

 Halmazok közös részénekmegállapítása ábrázolás segítségével. 

FOGALMAK 

halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai közül a 

szemüvegesek és a barna hajúak 

 Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) 

szempontjának/szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal rendelkező 

elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 Játék logikai készlettel 

Matematikai logika, kombinatorika: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére; 
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 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges 

módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 

 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 

 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok alkotása 

 Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztematikus 

felsorolás 

 

FOGALMAK 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek, 

összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros számokról, 

a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

 „Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a többieknek 

ki kell találni, melyik a hamis 

 Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek kipróbálása a 

nyitott mondat igazzá tételére 

 „Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új 

elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

 Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek megfelelő 

összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

 Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

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

hétköznapi helyzetekben; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

 Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

FOGALMAK 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó,  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek vásárlása a 

virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy minél kevesebb érmét 

használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

 Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma címletű 

pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja a fiók tartalmát. 

Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép? 

 Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

 „Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, például 

az egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 többszöröseinél 

dobbantanak 

Alapműveletek természetes számokkal: 15 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák alkalmazása 

 Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
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 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok körében 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a 

szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, hányados, 

maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő számokhoz 

számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyiértékre írhatók; az nyer, aki 

a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a felírt 

számaiból 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt ennek 

igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a játékot az a tanuló 

nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal: 15 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték 

fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés során 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 
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 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés. 

FOGALMAK 

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 

 Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen 

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” 

létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek megfelelően 

foglalják el a helyüket 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–10)-től (+10)-ig 

számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, hogy a négyzetekben 

levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem tudja beírni a húzott számot, akkor 

az a szám megy a kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti minden négyzetét 

 Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 

 Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van a kisautó, ha 

… ?” 

 Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy a 

játékoskénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata negatív szám kivonásának 

modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, vegyél fel kölcsönt 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok: 15 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

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

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

 Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 

tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek 

megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 

 Törtek szemléltetése papírhajtogatással, Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel  

 2 különböző színű papírtányért egy sugár mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron 

például 12 egyenlő részt jelző beosztások vannak) 

 Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, a másik 

3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad színezése 

 A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

 Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegűkártyajáték 

szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

 A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való kiegészítése 

(euró, eurócent) 

 Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

Alapműveletek közönséges törtekkel: 11 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 Kapott eredmény ellenőrzése 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban húzunk, 

bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik oldala a tört 

számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket összeadjuk; akinek az 

összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

Alapműveletek tizedes törtekkel: 8 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban 

oszt. A hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű kerekítés 

FOGALMAK 

kerekítés 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

 A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás segítségével 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Arányosság: 4 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

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

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

FOGALMAK 

hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), objektív 

és szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, a 

nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel való 

mérése esetén 

 Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor először 

3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

Egyszerű szöveges feladatok: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel megold 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 
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 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

becslés, ellenőrzés 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár 

„kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét 

− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése 

szakaszokkal 

A függvény fogalmának előkészítése: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

koordinátáit leolvassa. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges 

szabályának megadása 

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

FOGALMAK 

megfeleltetés, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; torpedó játék, 

kültéri tájékozódási verseny 

 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a koordináta-

rendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány pontjának koordinátáit közli a 

többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell létrehozniuk 
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Sorozatok: 4 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 

sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját 

munka készítése 

− Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta folytatása 

„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó 

számokra 

− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

Mérés és mértékegységek: 13 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja,  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegységekkel a 

természetes és az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet kerületének, területének mérése a természetes és az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített 

környezetben 
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 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei, 

felszín, térfogat és mértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő használata 

 Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok területe, a 

terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült térfogata...) 

„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

 Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső 

magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata; 

épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…) 

Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 

 Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját 

megoldások összehasonlítása 

 Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

 Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

Síkbeli alakzatok: 9 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 

 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

síkidom, sokszög, téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lényegtelen 

tulajdonságok kizárása) 

 Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek) 
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 Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése 

 Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása 

 Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

 Tangram játék 

Transzformációk, szerkesztések: 4 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 merőleges és párhuzamos egyeneseket rajzol, szöget mér és másol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetbe 

FOGALMAK 

párhuzamosság, merőlegesség 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a padon 

Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

Térgeometria: 7 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a kocka, a téglatest, hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz viszonyított 

helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 a kocka, a téglatest tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

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

 Testek közül gömb kiválasztása 

 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 
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FOGALMAK 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek 

kiválasztása) 

 Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

 Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, élek, 

csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek használata 

Leíró statisztika: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

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

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, sport, 

egészséges életmód, gazdálkodás) 

 A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, 

pontdiagram) kisméretű mintán 

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

adat, diagram, átlag 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felmérés 

készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 
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Valószínűség-számítás: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és 

ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos” esemény; „lehetetlen” 

esemény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett színes 

golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában:  

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz meg 

állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva a dobott számok összege 

13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat állít 

 „Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére (például 

két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a „lehetséges, de nem 

biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 
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A MATEMATIKA TANTÁRGY TÉMAKÖREI A 6. ÉVFOLYAMON: 

Tanévi óraszám: 140 óra + 4 óra projekthét, heti óraszám: 4 óra 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok 5 

Matematikai logika, kombinatorika 6 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 14 

Alapműveletek természetes számokkal 2 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 3 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 4 

Alapműveletek közönséges törtekkel 8 

Alapműveletek tizedes törtekkel 6 

Arányosság, százalékszámítás 15 

Egyszerű szöveges feladatok 15 

A függvény fogalmának előkészítése 5 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 5 

Síkbeli alakzatok 12 

Transzformációk, szerkesztések 15 

Térgeometria 12 

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 4 

Összes óraszám: 140+4* 

+4* A tanév folyamán aktuálisan meghatározott projektóra. 

Halmazok: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése ábráról 

 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 
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FOGALMAK 

halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai közül a 

szemüvegesek és a barna hajúak 

 Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) 

szempontjának/szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány természetes szám 

közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása 

 Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 

 Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal rendelkező 

elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán  

 A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 Játék logikai készlettel 

Matematikai logika, kombinatorika: 6 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges 

módszereket. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 

 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 

 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok alkotása 

 Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztematikus 

felsorolás 

FOGALMAK 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek, 

összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros számokról, 

a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

 „Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a többieknek 

ki kell találni, melyik a hamis 

 Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek kipróbálása a 

nyitott mondat igazzá tételére 

 „Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új 

elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

 Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek megfelelő 

összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

 Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek: 14 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

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

szabályait; 

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

csoportosítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 

 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös 

többszörösök meghatározása 

 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete és 

alkalmazása 

 A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint 

FOGALMAK 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek vásárlása a 

virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy minél kevesebb érmét 

használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

 Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma címletű 

pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja a fiók tartalmát. 

Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép? 

 Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

 „Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, például 

az egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 többszöröseinél 

dobbantanak 

 Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart számegyenes 

segítségével 

 „Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz egy számkártyát, a másik elveheti ennek a számnak az 

összes, még az asztalon lévő osztóját, ezután a második játékos választ egy számot és így tovább 

Alapműveletek természetes számokkal: 2 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok körében 
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 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a 

szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, hányados, 

maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő számokhoz 

számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyiértékre írhatók; az nyer, aki 

a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a felírt 

számaiból 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt ennek 

igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a játékot az a tanuló 

nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal: 3 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték 

fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés során 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 
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 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” 

létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek megfelelően 

foglalják el a helyüket 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

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

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

 Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 

tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek 

megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 
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 Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 

 Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár mentén 

bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző beosztások vannak) 

 Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, a másik 

3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad színezése 

 A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

 Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű kártyajáték 

szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

 A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való kiegészítése 

(euró, eurócent) 

 Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

Alapműveletek közönséges törtekkel: 8 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 

közös nevező, reciprok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban húzunk, 

bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik oldala a tört 

számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket összeadjuk; akinek az 

összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 
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 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása  

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

Alapműveletek tizedes törtekkel: 6 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban 

oszt. A hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a hányados becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

kerekítés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

 A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás segítségével 



Helyi tanterv - felső tagozat   Matematika 

28 
 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása  

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 

Arányosság, százalékszámítás: 15 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

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

feladatokat megold; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

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

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét gyakorlati 

feladatok megoldásában 

 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

 Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak alkalmazásával 

 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

 

FOGALMAK 

arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), objektív 

(például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, a 

nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel való 

mérése esetén 

 Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor először 

3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 
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 Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti 

tanulmányokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

Egyszerű szöveges feladatok: 15 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással megold; 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár 

„kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét 

− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése 

szakaszokkal 

A függvény fogalmának előkészítése: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

koordinátáit leolvassa. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges 

szabályának megadása  

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése 

FOGALMAK 

megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; torpedó játék, 

kültéri tájékozódási verseny 

 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a koordináta-

rendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány pontjának koordinátáit közli a 

többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell létrehozniuk 

 Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző grafikonok közül az egyenes arányosság grafikonjának 

kiválasztása 

Sorozatok: 4 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 

sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját 

munka készítése 
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− Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta folytatása 

„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó 

számokra 

− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

Mérés és mértékegységek: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

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

hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegységekkel a 

természetes és az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épített 

környezetben 

 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

 Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített 

környezetben 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei, 

felszín, térfogat és mértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő használata 

 Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok területe, a 

terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült térfogata...) 

 „Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 
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 Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső 

magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata; 

épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…) 

 Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 

 Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját 

megoldások összehasonlítása 

 Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

 Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

Síkbeli alakzatok: 12 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

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

különbség, átló fogalma; 

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

négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

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

 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőtlenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 

 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség 

 Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú és 

szabályos háromszög; téglalap, négyzet 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lényegtelen 

tulajdonságok kizárása) 

 Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek) 

 Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése 

 Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása 

 Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

 Tangram játék 

Transzformációk, szerkesztések: 15 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos 

egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 

 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése; 

szögfelezés, szögmásolás 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 

szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges, 

szögfelező félegyenes 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a padon 

Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

 Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével  

 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, tengelyesen 

szimmetrikus alakzatok kiválasztása 

 Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vonalzó) 

Térgeometria: 12 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

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

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

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

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

 Testek közül gömb kiválasztása 

 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek 

kiválasztása) 

 Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

 Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, élek, 

csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek használata 
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Leíró statisztika: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

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

elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

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

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

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

adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, sport, 

egészséges életmód, gazdálkodás) 

 A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, 

pontdiagram) kisméretű mintán 

 A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és digitális 

eszközökkel kisméretű minta esetén 

 Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés alapján 

kisméretű minta esetén 

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

adat, diagram, átlag 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felmérés 

készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

Valószínűség-számítás: 4 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és 

ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 
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FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” 

esemény 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett színes 

golyókkal 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz meg 

állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva a dobott számok összege 

13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat állít 

 „Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére (például 

két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a „lehetséges, de nem 

biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 

 

7–8. évfolyam 

 

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

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

tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai 

szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának igénye és a tanult matematikai 

fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája 

az osztálytársakkal és a szaktanárral. 

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

Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti ismeretek, 

hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok előkészítése; Szöveges 

feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; 

Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az egyes területek ismeretanyaga jelen van 

más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott 

hétköznapi és matematikai problémák megoldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási 

módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva történik. 

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

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

egyre komplexebbé válik a szemléletmód. 

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

a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is támogatják. 

  



Helyi tanterv - felső tagozat   Matematika 

37 
 

A MATEMATIKA TANTÁRGY TÉMAKÖREI A 7. ÉVFOLYAMON: 

Tanévi óraszám: 123 óra + 3 óra projekthét, heti óraszám: 3,5 óra 

 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok, számhalmazok 7 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 7 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 10 

Arányosság, százalékszámítás 19 

Szöveges feladatok előkészítése 14 

Szöveges feladatok 10 

A függvény fogalmának előkészítése 4 

Síkbeli alakzatok 20 

Transzformációk, szerkesztések 11 

Térgeometria 10 

Leíró statisztika 8 

Valószínűség-számítás 3 

Összes óraszám: 123+3* 

+3* A tanév folyamán aktuálisan meghatározott projektóra. 

Halmazok, számhalmazok: 7 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk 

elkészítése 

FOGALMAK 

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

véges, végtelen szakaszos tizedes tört 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

 Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése 

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz előállítása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például A={paralelogrammák} halmaz részhalmaza 

B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoidok} 

 Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az osztály tanulói 

közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 

Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulajdonsággal 

rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdonsággal és az egyetlen 

tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán 

 A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai készletből 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok: 7 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

FOGALMAK 

„minden”, „van olyan” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Bírósági tárgyalás” játék 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék 

 „Rontó” játék 

 NIM játék; táblás játékok 

 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

 Számkártyás feladatok megoldása 
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Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök: 11 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkörben 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbontás 

felírása hatványokkal 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

 Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal 

 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

 „Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

 Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

 Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  

Arányosság, százalékszámítás: 19 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

feladatokat megold; 

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

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 
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 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenletes 

mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

 A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával 

 Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés 

 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása 

 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki 

ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák feldolgozása és 

bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás 

költségvetésének tervezése 

 Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmértékegységekkel  

 Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a kisebb 

egységből több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges 

 A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 

 Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű üreges 

kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 

Szöveges feladatok előkészítése: 14 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeretlen 

mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 
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FOGALMAK 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés; 

egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása  

 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba állítása 

 „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár 

„kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét. A fejben 

alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése és formális leírása 

 Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

Szöveges feladatok: 10 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mozaik” 

alkalmazásával 

 Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, 

bruttó bér, nettó bér, adó, kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, hitel; 

A költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, hiány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 

pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek 
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A függvény fogalmának előkészítése: 4 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

 A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a 

hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) csoportmunkában; a tapasztalatok 

irányított összegzése 

 Az egyenes arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetartozó értékpárok 

grafikus ábrázolása 

Síkbeli alakzatok: 20 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

különbség, átló fogalma; 

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

négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Háromszögek külső szögeinek összege 

 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, konvex és 

konkáv közti különbség, átló fogalma 
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 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négyzet) 

felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; halmazábra 

 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 

átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

FOGALMAK 

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

körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítása; annak 

megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; téglalapból négyzet nyírása, 

négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok megfigyelése; 

tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemutatása; a tapasztalatok 

irányított összegzése, halmazábra készítése 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 „Rontó” játék speciális négyszögekkel 

 Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

 Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szükséges papír 

területének becslése, számolása 

Transzformációk, szerkesztések: 12 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

FOGALMAK 

szimmetria-középpont, középpontos szimmetria 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban való pont körüli 

elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése 

 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus alakzatainak 

kiválasztása 

 Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vonalzó) 

 Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, például kerek asztalra poharak elhelyezése 
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Térgeometria: 10 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

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

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

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

hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a hasáb alakú testek felfedezése 

 Hasáb tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

 Testek hálójának készítése 

 Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számolással 

FOGALMAK 

hasáb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek 

kiválasztása) 

 Hasáb alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

 Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

Leíró statisztika: 8 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 
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 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 

 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 

 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó diagramról 

megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

 Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök használatáról, 

sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, 

ábrázolása) 

 Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása 

csoportmunkában 

Valószínűség-számítás: 4 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és 

ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása digitálisan 

is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel 

lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

FOGALMAK 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-deszkával, zsákba 

helyezett színes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden eseménykártya, 

amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; sorban végezzük a 
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kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a kártyáról levehet a játékos egy 

zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egyszerre a 3 

korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szorzatára vonatkozó 

tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos esemény; tippeljünk az események 

gyakoriságára 

 Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó egyik partjára; 

két kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong átkelhet a folyón; az győz, akinek 

először átmegy az összes korongja 

 Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások 

eredményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

 21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz meg 

állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder dobótesttel prímszámot 

dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, 

aki igazat állít 

„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet előtt a tanulók 

összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a bekövetkezési esélyekről 

 

A MATEMATIKA TANTÁRGY TÉMAKÖREI A 8. ÉVFOLYAMON: 

Tanévi óraszám: 105 óra + 3 óra projekthét, heti óraszám: 3 óra 

 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok, számhalmazok 5 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 10 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 11 

Arányosság, százalékszámítás 5 

Szöveges feladatok előkészítése 5 

Szöveges feladatok 12 

A függvény fogalmának előkészítése 10 

Síkbeli alakzatok 12 

Transzformációk, szerkesztések 9 

Térgeometria 15 

Leíró statisztika 4 

Valószínűség-számítás 7 

Összes óraszám: 103+3* 

+3* A tanév folyamán aktuálisan meghatározott projektóra. 
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Halmazok, számhalmazok: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk 

elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

FOGALMAK 

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

véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

 Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése 

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz előállítása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például A={paralelogrammák} halmaz részhalmaza 

B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoidok} 

 Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az osztály tanulói 

közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 

Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulajdonsággal 

rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdonsággal és az egyetlen 

tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán 

 A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai készletből 

 Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden lehetséges tizedes tört 

típus alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, irányított összegzése 

Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 
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Matematikai logika, kombinatorika, gráfok: 10 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges 

módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

 Konkrét helyzethez kötött sorbarendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételével és 

anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 

„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Bírósági tárgyalás” játék 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék 

 „Rontó” játék 

 NIM játék; táblás játékok 

 Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési lehetőségeinek 

lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett 

 Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

 Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

 Számkártyás feladatok megoldása 

 Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy anélkül), 

családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti esetszétválasztás 

áttekintésére 

 Logikai készlet épülésének szemléltetése gráffal 
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Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök: 11 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkörben 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbontás 

felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek felírása 

 Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös ,hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok 

négyzetgyöke 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

 Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal 

 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

 „Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

 Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

 Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  

 Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma négyzetszám 

Arányosság, százalékszámítás: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

feladatokat megold; 

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

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: keverési feladatok megoldása, levegő 

összetétele, páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenletes 

mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenletes 

mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki 

ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák feldolgozása és 

bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

Szöveges feladatok előkészítése: 5 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

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

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeretlen 

mennyiségek jelölésére 

 Két tagból közös számtényező kiemelése 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés; 

kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a 

megfelelő kiválasztása  

 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba állítása 

 „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár 

„kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét. A fejben 

alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése és formális leírása 

 Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

Szöveges feladatok: 12 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mozaik” 

alkalmazásával 

 Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése pénzügyi tudatosság területét érintő témák 

feldolgozására, például a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó bér, nettó bér, adó, 

kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, hitel; 

 A költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, hiány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 
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pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

A függvény fogalmának előkészítése: 10 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való metszéspont 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

 Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

 A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a 

hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) csoportmunkában; a tapasztalatok 

irányított összegzése 

 Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetartozó 

értékpárok grafikus ábrázolása 

 Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kiválasztása 

Síkbeli alakzatok: 12 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

különbség, átló fogalma; 

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

négyzet; 
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 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Háromszögek külső szögeinek összege 

 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, konvex és 

konkáv közti különbség, átló fogalma 

 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négyzet) 

felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; halmazábra 

 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 

átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

 Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 

 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

FOGALMAK 

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

körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítása; annak 

megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; téglalapból négyzet nyírása, 

négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok megfigyelése; 

tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemutatása; a tapasztalatok 

irányított összegzése, halmazábra készítése 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 „Rontó” játék speciális négyszögekkel 

 Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

 Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szükséges papír 

területének becslése, számolása 

 Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása  

 Derékszög kijelölése csomós kötéllel 

 Pitagoraszi számhármasok keresése 

 Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az osztályteremben, az iskola 

épületében és a játszótéren 

 „Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 
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Transzformációk, szerkesztések: 9 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Dinamikus geometriai szoftver használata 

FOGALMAK 

szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, nagyítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban való pont körüli 

elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése 

 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus alakzatainak 

kiválasztása 

 Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vonalzó) 

 Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, például kerek asztalra poharak elhelyezése 

 Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például háromszögvonalzó külső és belső pereme, makett, 

modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító 

 Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; az euklideszi 

szerkesztési lépések követése a szoftverrel 

Térgeometria: 15 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

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

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 
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 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egyenes 

hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 

 Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testek hálójának készítése 

 A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 

 A gömb mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, síkmetszetek 

 Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számolással 

FOGALMAK 

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

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek 

kiválasztása) 

 Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata 

 A gömb speciális tulajdonságainak megfigyeléséhez testeket tartalmazó készletből elemek 

választása megadott szempontok alapján 

 Földgömb bemutatása matematikai szempontból 

Tapasztalatszerzés a gömbi geometria alapjairól például narancson 

 Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

 Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

Leíró statisztika: 4 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

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

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 
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 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső 

adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 

 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 

 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó diagramról 

megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

 Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása 

 Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása 

 Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) megfigyelése, 

összehasonlítása 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

 Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök használatáról, 

sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, 

ábrázolása) 

 Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása 

csoportmunkában 

Valószínűség-számítás: 7 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és 

ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása digitálisan 

is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel 

lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-deszkával, zsákba 

helyezett színes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden eseménykártya, 

amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; sorban végezzük a 

kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a kártyáról levehet a játékos egy 

zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egyszerre a 3 

korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szorzatára vonatkozó 

tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos esemény; tippeljünk az események 

gyakoriságára 

 Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó egyik partjára; 

két kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong átkelhet a folyón; az győz, akinek 

először átmegy az összes korongja 

 Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások 

eredményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

 21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz meg 

állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder dobótesttel prímszámot 

dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, 

aki igazat állít 

„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet előtt a tanulók 

összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a bekövetkezési esélyekről. 
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Fizika 

 

7-8. évfolyam 

A természettudományok, és így a fizika az emberi megismerés fontos és hatékony eszközei. A 

természet alaptörvényeinek feltárása, azok alkalmazása világunk jobb megértése, és technikai 

civilizációnk fejlesztése érdekében közvetlen, életminőségünket befolyásoló előnyökkel jár. A fizikai 

műveltség alapvető kulturális érték, megőrzése és gyarapítása az egymást követő nemzedékek kiemelt 

feladata, a jövő iránti elkötelezettség megnyilvánulása. 

A fizika oktatásának célja egyfelől, hogy a tanuló aktív problémamegoldóként a legkorszerűbb fizikai, 

tudományos ismereteket és készségeket sajátítsa el, egyúttal megismerje és pozitívan értékelje saját 

hazája, nemzete kultúráját és hagyományait, valamint az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb 

eredményeit. Fontos feladat továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, ismeretek és 

készségek együttes fejlesztése, az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése.  

A fizika oktatása során a hangsúly a fizikai gondolkodásmódra, a fizika megismerési módszereire, 

mindennapi életben való alkalmazhatóságára esik, olyan ismeretekre, melyekre a nem szakirányba 

tovább tanuló tanulónak is szüksége van. Az oktatási, tanulási folyamat mélyíti a szükséges szakmai 

ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti 

releváns információkat és szervesen épít a jelenségalapú tudásszervezés alapelveire. A cél az, hogy a 

tanulók képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 

működésének elvét, az időszerű társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika 

hozzájárulását a megoldási törekvésekhez. 

 

7–8. évfolyam 

A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, illetve az 5–

6. osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor.  

A témakörök, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől lehetővé teszik a Nat által az 

adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények megvalósulását, másrészt a fizika oktatására 

vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. A témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi 

problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz. Ezeknek a céloknak a 

megvalósulását szolgálják a fizika tudományával, annak munkamódszerével valamit a globális 

környezeti problémákkal foglalkozó témakörök.  

A 7–8. évfolyamon a tanuló életkori sajátosságainak megfelelően, a tananyag feldolgozása szorosan 

kapcsolódik a mindennapok problémáihoz, azokból indul ki és azokra keresi a választ. Kerüli a túlzott 

absztrakciót, miközben az aktív tanulás megvalósításával, a kísérletezésre, megfigyelésre épülő 

tapasztalatok összegyűjtésével, értelmezésével megteremti a szaktudományos ismeretek 

befogadásának valódi alapjait.  

A természettudományos megismerési folyamat élményszerű megélése a fizika oktatásának 

meghatározó eleme ebben a nevelési szakaszban.  

A mai korban az információkat, a szakismereteket az egyre könnyebben és hatékonyabban használható 

digitális adatbázisok biztosítják. Ugyanakkor az adatbázisok sikeres használatához személyes tudásra 

is szükség van. 

Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények megvalósulása 

megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti önálló használatával 

biztosítható: 
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− A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem érthető, 

további magyarázatra szoruló részeket; 

− az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 

− tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű 

mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 

− ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 

− egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 

− projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző 

prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a 

mobiltelefon szenzorainak segítségével. 

A tanítás során alkalmazkodnia kell a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az oktató-nevelőmunka 

helyi céljaihoz és körülményeihez. A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és motiváló 

közös munka, olyan csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját szerepét, s ezáltal 

sikerélményhez, pozitív természettudományos attitűdhöz juthat.  

 

A tantárgy tanításának specifikus jellemzői  

 Az életkori szakasznak megfelelően a tananyag feldolgozása jelenségközpontú, tehát valamilyen 

megfogható, megfigyelhető, megtapasztalható jelenségből kiindulva kerül feldolgozásra. A 

témaválasztás gyakorlatorientált, az egyes témák feldolgozásának célja mindig valamilyen gyakorlati, 

a mindennapokban hasznos ismeret megszerzése. Fontos szempont a tananyagválasztás során az 

aktualitásra való törekvés, tehát az anyag a hétköznapjainkban aktuálisan használt eszközeink 

működésének megértésére fókuszál, ahol lehetséges, az aktuális hírekre reflektál. Ebben az életkori 

szakaszban a tananyag feldolgozása elsődlegesen kvalitatív, és ebben a minőségében inkább leíró, 

megfigyelő, mint értelmező, miközben cél az értelmező gondolkodás fejlesztése, az életkornak 

megfelelő szintű modellalkotás. 

Nem cél, hogy ezek a modellek maradéktalanul megfeleljenek a magasabb tudományosság igényeinek, 

inkább a tanuló életkori sajátosságaiból, előzetes tudásából kiindulva szolgáljanak eszközként a 

természettudományos gondolkodás elsajátításához. A tananyag feldolgozása során alkalmazandók a 

differenciálás elvei, a magyarázatok mélységét a diákcsoport képességeihez kell igazítani. A 

műveltségtartalmak ebben az életkori szakaszban a közvetlen környezet jelenségeinek 

megfigyeléséhez, a mindennapokban használt eszközök működésének leírásához kapcsolódnak. 

Ugyanakkor a tanuló általános képet szerez a Világegyetem nagyságrendjeiről, ezen belül a Föld 

elhelyezkedéséről az Univerzumban, valamint a természeti folyamatokat és technikai eszközök 

működését egyaránt meghatározó energetikai viszonyokról. 

 

A fizika tanulásának célja, hogy a tanuló: 

1. azonosítani tudja a fizika körébe tartozó problémákat, a természeti és technikai környezet leírására 

a megfelelő fizikai mennyiségeket használja, a jelenségek értelmezése során a megismert fizikai elveket 

alkalmazza; 

2. a megismert jelenségek kapcsán egyszerű számolásokat végezzen, grafikus formában 

megfogalmazott feladatokat oldjon meg, egyszerű méréseket, megfigyeléseket tervezzen, 

végrehajtson, kiértékeljen, ábrákat készítsen; 

3. tudjon információkat keresni a vizsgált tudományterülethez kapcsolódóan a rendelkezésre álló 

információforrásokban, elektronikus adathordozókon, nyitottan közelítsen az újdonságokhoz 

folyamatos érdeklődés mellett; 
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4. ismerje meg a fenntartható fejlődés fogalmát és fizikai vonatkozásait, elősegítve ezzel a természet 

és környezet, illetve a fenntartható fejlődést segítő életmód iránti felelősségteljes elköteleződés 

kialakulását; 

5. felismerjen és megértsen a természettudományok különböző területei között fennálló 

kapcsolatokat konkrét jelenségek kapcsán;  

6. eligazodjon a közvetlen természeti és technikai környezetükben, illetve a tanultakat alkalmazni tudja 

a mindennapokban használt eszközök működési elvének megértésére, a biztonságos eszközhasználat 

elsajátítására; 

7. felismerje az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, 

tudatosítsa az emberiség felelősségét a környezet megóvásában; 

8. fel tudja tárni a megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterét; 

9. képessé váljon Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásában szemlélni, az emberiség 

fejlődéstörténetét, jelenét és jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni; 

10. tisztába kerüljön azzal, hogy a tudomány művelése alapvetően társadalmi jelenség; 

11. megtanuljon különbséget tenni a valóság és az azt leképező természettudományos modellek, 

leírások és világról alkotott képek között; 

12. felismerje, hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb 

kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja, a fizika törvényei általánosak, amelyek a kémia, a biológia, a 

földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is érvényesek. 

 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

1. ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket, azok életkorának megfelelően egyszerűsített, a 

fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait; 

2. értelmezni tudja lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a 

galaxisunkban és az Univerzumban; 

3. tájékozott a Földünket és környezetünket fenyegető globális problémákban, ismeri az emberi 

tevékenység lehetséges szerepét ezek kialakulásában; 

4. felismeri, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a gyakran használt technikai eszközök 

működésében; 

5. ismeri a világot leíró fontos fizikai mennyiségeket, azok jelentését, jellemző nagyságrendjeit a 

mindennapokban; 

6. egyszerű, a megértést segítő számítási feladatokat old meg; 

7. szemléletes példákon keresztül felismeri a fizikai ismeretek bővülése és a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot; 

8. önállóan keres és olvas fizikai témájú ismeretterjesztő szövegeket, törekszik a lényeg kiemelésére 

 

A tanulók értékelésének módszerei a hagyományos definíciók, törvények kimondásán és számítási 

feladatok elvégzésén alapuló számonkérésen túlmutat. Megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli 

felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka 

csoportos értékelése is.  

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 szereplésük. 
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 A FIZIKA TANTÁRGY TÉMAKÖREI 7. ÉVFOLYAMON 

Tanévi óraszám: 35+1 óra, heti óraszám: 1 óra 

Témakör neve Óraszám 

Bevezetés a fizikába  5 

Mozgás, közlekedés és sportolás közben  10 

Lendület és egyensúly  8 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben  12 

Összes óraszám: 35+1* 

+1* A tanév folyamán aktuálisan meghatározott projektóra. 

 Bevezetés a fizikába: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a 

mobiltelefon szenzorainak segítségével; 

− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját maga 

által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó tapasztalatokat 

rögzíti; 

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a 

méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közismert 

mértékegységeket; 

− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 

− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés ismérvei 

− A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és 

mérőeszközei, a mértékegységek átváltása 

− Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése  

− Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála 

− A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a rendelkezésre 

állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális konyhai mérleget, más konyhai 

mérőeszközt)  

− A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző adatainak 

ismeretében. A mérési eredmények összehasonlítása 
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− Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának kapcsolata.  Az 

anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

− Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 

− A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás tudományos 

megalapozottságának kritikus vizsgálata 

Fogalmak 

mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért adatok 

átlaga, becslés, tudományos eredmény 

tevékenységek 

− Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 perc alatt leguruló golyó) 

− Szilárd, folyékony és légnemű anyagok térfogatának értelmezése, mérése 

− Az emberi test méreteihez kötött távolságok vizsgálata 

− Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének becslése számolással) 

− Távolságok mérése digitális térképeken 

− Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott időszakban, az eredmények ábrázolása, átlagérték 

kiszámítása 

− A Föld éghajlatának globális változásával kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok elemzése 

− Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének összehasonlítása, illetve becslése csoportos kísérletezés 

során 

− Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes felismeréséről. Milyen előzményei voltak, milyen 

bizonyítékok támasztják alá, milyen viták kísérték a felismerés megfogalmazását? 

Mozgás, közlekedés és sportolás közben: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány járműbiztonsági 

rendszer működésének fizikai hátterével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget tesz az út és elmozdulás 

fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegységeket 

megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri 

a testek sebességének nagyságrendjét; 

− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett utat, 

az út megtételéhez szükséges időt; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test 

megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  
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− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, csoportosítása a pálya és 

a helyváltozatás gyorsasága alapján 

− A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 

− A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, kialakulásuk 

körülményei, Newton első törvénye 

− A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével 

− Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. Newton 2. 

törvénye 

− A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, súrlódási erő) 

azonosítása 

− A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése fékezés során 

− Az önvezérelt autó működési elve 

− A légzsák és a biztonsági öv működésének fizikai magyarázata 

Fogalmak 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, Newton 

első és második törvénye 

tevékenységek 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 

− Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 

− Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata 

− Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása 

− Mozgás elemzése valamilyen telefonos applikáció segítségével 

Lendület és egyensúly: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kísérleteket 

végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test 

megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 
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− tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott 

deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére 

vonatkozó legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi helyzetben 

− A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. Newton harmadik 

törvénye 

− Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő mérése. A 

periódusidőt befolyásoló tényezők azonosítása.  

− A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak magyarázata, 

hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 

− Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés összehasonlítása 

− Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről 

Fogalmak 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó rezgésszám, 

rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye 

tevékenységek 

− Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a lendületmegmaradás szemléltetésére 

− Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű gépek erőátvitelének vizsgálata 

− A Föld mozgási periódusainak vizsgálata az időszámítás szempontjából 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész és gépei 

− Néhány gép (például: emelők, gőzgép, elektromos motor, benzinmotor) működésének 

megfigyelése, gazdaságot, társadalmat megváltoztató hatásának bemutatása 

− A szilárd anyagok belső szerkezetét ábrázoló rajz vagy demonstrációs eszköz készítése 

Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-változások 

jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának kapcsolatát; 

− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre 

vonatkozó sűrűségfeltételt; 

− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a gyakorlatból (pl. 

növények tápanyagfelvétele a talajból); 
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− kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 

melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, a 

melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli változásának 

megfigyelése.  Az olvadáspont  

− A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 

− A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai 

körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata 

− A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 

− A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék (apró 

golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 

− A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka készítés során 

− A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: összenyomhatatlanság, 

sűrűség, folyékonyság 

− A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 

− A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 

− Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhimédész-

törvényének segítségével 

− Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 

− Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés kvalitatív 

fizikai magyarázata 

− A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom 

− A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai magyarázata  

Fogalmak 

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, nyomás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsönhatás, melegítés, 

felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 

 tevékenységek 

− Hőmérő készítése 

− A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata 

− A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom hatása a 

lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 

− Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése 

− Cartesius-búvár készítése 

− A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés 

− Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése 

− Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a fülünk, ha 

gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk? 
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A FIZIKA TANTÁRGY TÉMAKÖREI 8. ÉVFOLYAMON 

Tanévi óraszám: 72 óra, heti óraszám: 2 óra 

Témakör neve Óraszám 

Az energia 10 

Elektromosság a háztartásban  18 

Világítás, fény, optikai eszközök  14 

Hullámok  9 

Környezetünk globális problémái  7 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata  9 

Év végi ismétlés 3 

Összes óraszám: 70+2* 

+2* A tanév folyamán aktuálisan meghatározott projektóra. 

Az energia: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai 

ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatásainak és 

az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. porszűrés, szennyezők 

távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti az 

energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, az 

energiabiztonság fogalmát; 

− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 

− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), megnevezi 

az abban szereplő energiákat; 

− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban betöltött 

szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fogyasztási adatokat; 

− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az ideális 

testsúly megtartásában; 

− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az 

energiaátalakulásokról. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 

− A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 

− A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, szén, fa 

− Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia  

− Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, elektromos 

vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével 

− A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a helyzeti 

energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási energia belső 

energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 

− Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia megmaradása 

− A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 

− Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, működési elve: 

termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 

− A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok segítségével 

Fogalmak 

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, energiabiztonság, 

energiatakarékosság, energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső 

energia 

tevékenységek 

− Az emberiség energiafogyasztásának és a rendelkezésre álló energiaforrások mennyiségének 

áttekintése, az energiabiztonság fogalma 

− A jövő lehetséges energiaforrásaival kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása 

− A háztartásban használatos izzók gazdaságosságának összehasonlítása 

− Az emberi szervezet energiafelhasználásának elemzése 

− Az energiatakarékosság lehetséges módszereinek vizsgálata a közvetlen környezetben 

− A diák egy átlagos napjának végiggondolása energiafogyasztás szempontjából. Milyen 

energiahordozókat használt, milyen energiaszükségletet elégített ki, a felhasznált 

energiamennyiség becslése 

Elektromosság a háztartásban: 18 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módozatait, 

az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 
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− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban lévő 

töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők 

fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 

jellemzésére; 

− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. Ismeri 

az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a töltött 

részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) segítségével 

− A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 

− Szemléletes kép alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és váltakozó-áramú 

eszközök azonosítása a környezetünkben  

− A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön  

− Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A technikai 

alkalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának mérése 

− Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték 

− Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása 

− Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 

− A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a fűtőszál 

kialakítása és szerepe 

− Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az 

elektromos eszközök biztonságos használata során 

− Az iránytű használatának fizikai alapja 

− Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének megfigyelése 

Fogalmak 

atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvénye, 

áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, 

transzformátor 

tevékenységek 

− A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgálata például léggömbök felhasználásával 

− Háztartási eszközök elektromos tulajdonságainak vizsgálata 

− Az elektromos biztosíték szerepe és működése a háztartásban 

− Elemek és akkumulátorok környezeti hatásának elemzése 

− Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről 

− LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó ellenállású elem 

(változó hosszúságú grafitbél, termisztor, fotoellenállás, potenciométer) hatásának megfigyelése, 

lehetőség szerint a feszültség és áramerősség mérése az áramkörben. 
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Világítás, fény, optikai eszközök: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés, 

fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú 

terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét 

meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat; 

− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a szem 

megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 

− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvényével, 

erre hétköznapi példákat hoz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása párhuzamos 

nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer segítségével 

− A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos visszaverődésével, a 

fénysugár útjának megrajzolásával 

− A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a fényerősség, a 

kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) megismerése, a 

működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

− A fénytörés jelenségének megfigyelése 

− A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító képalkotásának fizikai 

magyarázata 

− A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, távollátás, ezek 

korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. A szem egészségvédelme 

− Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal illetve távcsővel vagy látcsővel  

− A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata 

Fogalmak 

fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság, 

fókuszpont 

tevékenységek 

− A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás (kerékpáros lámpák) 

szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása 

− A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának magyarázata a 

fény egyenes vonalú terjedésével 
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− A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatkozás 

− Optikai illúziók vizsgálata 

− A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés, projektmunka 

− Az iskola világítási rendszerének megismerése közvetlen megfigyelés segítségével. Hány darab és 

milyen világítótest van használatban, mennyi ideig működnek, milyen rendszerességgel, mennyit 

fizet az iskola ezért az energiáért? 

Hullámok: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai 

ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés, 

fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú 

terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, 

amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 

− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési elvét; 

− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. Meg tudja 

nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 

− A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 

− A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hullámhossz 

− A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A terjedési sebesség 

becslése 

− A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 

− Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben 

− A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 

−   A fény hullámtermészetének ismerete 

− A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  

− Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító fény színétől 

− A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata 

Fogalmak 

állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, szivárvány 

színei, kiegészítő színek 

tevékenységek 

− A cunami jelenségének megismerése, magyarázata 

− Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. audacity programmal 
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− Szivárvány létrehozása, megfigyelése a természetben 

− Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel 

− Színek kikeverése festékekkel 

Környezetünk globális problémái: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai 

ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

−  ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van a 

hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetséges 

következményeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a kapott 

eredményt; 

− ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét és 

lehetséges okait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, az ózonpajzs 

védelmében hozott intézkedések 

− Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai mennyiségek 

értékeinek vizsgálata 

− A tengerszint emelkedésének fizikai okai 

−  A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában 

− Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom 

− A fényszennyezés megfigyelése 

− A zajszennyezés fogalma  

− Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési elve, 

hangszigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a levegőben található szennyezők távolról 

történő mérése alapján elrendelt forgalomkorlátozás 

Fogalmak 

éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, 

zajszennyezés 

tevékenységek 

− Sötét és világos felületek fényelnyelési tulajdonságainak kísérleti vizsgálata (természeti 

megfigyelése) 

− A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges következmények 

elemzése, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása, a tudomány szerepének mérlegelése  

− A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más alkalmas eszközzel 

− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

− Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése (pl. üvegház, napon álló autó) 
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Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a holdfázisok 

változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint gravitációs centrum 

és mint energiaforrás; 

− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr fogalmát, a 

csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és Hold forgásával és 

keringésével; 

− ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájékozódásban; 

− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a 

Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása 

− A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői  

− Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a korábbi 

világképet 

− A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak meghatározása 

− A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok 

− Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a látottakat 

− A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján 

− Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai magyarázata 

− A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai 

értelmezése, a legfontosabb csillagképek megfigyelése 

− Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyukak. Az 

objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése. 

− Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi űrállomás, az 

űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása 

− A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése és fejlődése 

Fogalmak 

napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, galaxis, 

fekete lyuk, fényév 
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tevékenységek 

− A Hold megfigyelése szabad szemmel  

− Az aktuális csillagászati hírek elemzése 

− Beszélgetés a világűr méreteiről s az értelmes élet lehetőségeiről a világűrben 

− Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a csillagos ég ebből következő látványáról 

− Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égitestjeinek érdekességei az odalátogató szempontjából 

− Olyan jelenségek és megfigyelések összegyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy a Föld gömbölyű, 

nem pedig lapos 
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Digitális kultúra 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci 

elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását is. 

Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel 

korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az 

informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. 

Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és 

módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 

különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 

Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy 

segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 

gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 

felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak 

megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

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

tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek 

birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, 

képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. 

Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és 

flexibilitás képességét. 

 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a többi 

témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A 



Helyi tanterv - felső tagozat   Digitális kultúra 

75 
 

tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással találkoznak. A tananyag 

feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon összegyűjtött 

ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése 

felhasználói szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, 

hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható 

témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 

tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő szakmódszertani 

képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi tantárgy az ismeretek 

alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat 

gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több 

célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a képfeldolgozási 

és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy 

szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy 

a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, 

amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos 

célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 

problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és 

kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális 

technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív 

tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, 

projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés 

fontos részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd 

a megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban 

digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt 

szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, amelyek a 

digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus 

gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-oktatási szakaszában 

blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt 

biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: 

használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy 

futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A 

programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz 

nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok 

ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és 

mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a 

tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe 

– beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem 

a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, 

vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett 

korlátozások megismerésére és elfogadására. 
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5–6. évfolyam 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, gyakran digitális 

eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon a tanulók már rendszeresen 

használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes hálózatát.  

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a digitális 

kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a tipográfiai ismeretekre, a 

diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű beillesztésére kerül a hangsúly. Az 

ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak keretében történik, ezért nélkülözhetetlen 

a tantárgyi koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a feladatok teammunkában történő 

megoldása. 

A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert 

blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre álló 

eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, kezelésének jártasságát 

kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell 

helyeznünk, hanem a problémák játékos, de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus 

megoldására, többféle lehetőség végig gondolására. 

Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 

Online kommunikáció 5 

Robotika 11 

Szövegszerkesztés 12 

Bemutatókészítés 8 

Multimédiás elemek készítése 8 

Az információs társadalom, e-Világ 6 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 68 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és 

a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 A programozás építőkockái 

 Számok és szöveges adatok 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

 Animáció, grafika programozása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 

FOGALMAK 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problémamegoldó 

tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, 

algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, 

tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes élmények 

szerzése 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 

szélsőséges bemeneti értékek esetén 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

 Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában  

 Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

 Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprogramozási környezetben 
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TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása 

és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 

segítségével 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

 Algoritmus készítése lépésekre bontással 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

 Robotvezérlési alapfogalmak 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

 Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egyszerű 

játékok készítése kapcsán 

 Robotok vezérlése blokkprogramozással 

 Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

 A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szövegszerkesztési alapelvek 

 Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

 Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, 

karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, 

behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 

információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

 Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, 

napirend, menü 

 Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szimbólumokat 

tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

 Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

 Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó 

szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás készítése vagy egy 

földrajzi terület bemutatása 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek 

 A bemutató objektumaira animációk beállítása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 

információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 
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TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése 

és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

 Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

 Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 

retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, képek, 

fotók szerkesztése 

FOGALMAK 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális 

rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, 

képméret változtatása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, 

okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában 

 A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való felhasználás 

céljából 

 Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 

feldolgozáshoz szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel ábrakészítés 

más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák 

 Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

 Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan 

FOGALMAK 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; 

digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 

eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 
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 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése 

 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs 

rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 

 

7–8. évfolyam 

A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak spirális-

teraszos logikát követő mélyítése, bővítése. 

A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb absztrakciós 

szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé teszi összetettebb 

problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos elrendezése, vektorgrafikus 

ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok világába. A digitális írástudás 

alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében lezárjuk. 

A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, amely alapszinten 

ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében a tanulók már 

csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, megismerkednek az 5–6. osztályban 

tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a blokkprogramozás mint algoritmizálási, kódolási 

eszköz lezárásra kerül. 

A 7–8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 15 

Online kommunikáció 4 

Robotika 8 

Szövegszerkesztés 8 

Bemutatókészítés 6 

Multimédiás elemek készítése 6 

Táblázatkezelés 12 

Az információs társadalom, e-Világ 5 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 68 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit;  

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy 

lehetséges módja 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és 

a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
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 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Animáció, grafika programozása 

 Mozgások vezérlése 

 Tesztelés, elemzés 

 Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 

kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, 

elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az 

eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait; 

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 
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FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása 

és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 

segítségével 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

 Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

 Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

 A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselkedés 

módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 

dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Mentés különböző formátumokba 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, 

táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 

dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap 

készítése 

 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 

projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és 

sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy 

kép beszúrásával 

 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása 

PDF formátumban 

 Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

 Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

 Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

 Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés) 

és javítása 

 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz és 

bemutatókhoz 

 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 

dokumentumokba 

 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 

felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 
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FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, 

felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 

szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

 Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 

felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

 Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 

módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

 Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata 

 Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, 

klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza; 

 problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

 Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, 

mozgatás elsajátítása 

 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben 

 Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 

szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 

FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok 

táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút 

cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok 

csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 
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 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

táblázatkezelő programban 

 Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

 A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

FOGALMAK 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, 

adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 

elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 
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 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 

eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- 

és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, 

működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, 

operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak 

tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 
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 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek 

megismerése 

 

 


