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FEJLESZTÉSI FELADATOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 



KOMPETENCIÁK, ÓRATERV, TANMENET 

Óraterv – fejlesztési feladatok 

A következő oldalakon látható táblázatokban áttekinthetjük az egyes fejezetek tananya-
gát, a feldolgozáshoz ajánlott óraszámot, illetve a tananyag elsajátítása során fejleszt-
hető készségeket, képességeket, attitűdöket; kompetenciákat.  
A tananyag tartalma és a kapcsolódó fejlesztési feladatok, kompetenciák megfelelnek 
az Oktatási és Kulturális Miniszter által a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet mel-
lékleteként kiadott, a Nat-2007-nek megfelelően átdolgozott kerettantervnek. 
A matematika heti óraszámát az iskolák a helyi tantervükben rögzítik. A Kerettan-
terv minimális óraszámként heti 3, évi 111 matematikaórát ír elő. Ezért iskolák egy ré-
szében a 7. osztályban heti 3, évi 111 matematikaóra van. A számukra javasolt óra-
számokat üres keretbe írtuk. Például: .01−24. óra.. Ezekben az iskolákban meg kell 
elégednünk a redukált tananyagot, vagyis a kerettantervi minimumot tartalmazó alap-
szintű tankönyv feldolgozásával. Csak az lehet a célunk, hogy a továbblépéshez nél-
külözhetetlen ismereteket, műveleti eljárásokat begyakoroltassuk, és az elvárt alap-
készségeket kialakítsuk. 

Matematikából az országos kompetenciamérések feladatsorai „kiszélesítették” a 
matematikatanítással kapcsolatos követelményrendszert, ha tartalmilag nem is 
bővítették azt. Rugalmas, jól begyakorolt, szokatlan feladathelyzetekben, gyakorlati 
problémák megoldására is alkalmazható ismereteket és készségeket várnak el a tanu-
lóktól. Ezeknek a követelményeknek nem tudunk eleget tenni heti három órában.  
A matematikai alapozást igénylő társtantárgyak már a felső tagozaton, később a közép-
iskolák matematika-, fizika-, kémiaoktatása feltételezik azt a biztos alapozást, amely 
csak heti 4 órában valósítható meg. 

A biztos matematikai ismeretek és képességek kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
tanulók további tanulmányi sikereiben. Ezért a kiegészítő órakeretből legalább heti 1 óra 
„jár” a matematikatanulással kapcsolatos speciális feladatok megoldására, a tehetség-
gondozásra, a felzárkóztatásra, a kiegészítő anyagrészek megtanítására stb. 
Az iskolák többségében a minimálisan előírt 3 órát legalább 1 órával kiegészítik. Ezek-
ben az iskolákban javasoljuk a tankönyv bővített változatának feldolgozását. Ugyanis 
a tankönyv bővített változatának összeállításakor 185 napos tanítási évet és évi 148 
matematikaórát vettünk figyelembe. Az ilyen helyi tanterv alapján dolgozó osztályok 
számára javasolt óraszámokat szürkére színezett keretbe írtuk:  .01−34. óra.  
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1. Gondolkozz és számolj!   .01−24. óra.        .01−34. óra. 

Kompetenciák, fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tananyag 

Pozitív motiváció kialakítása.  
A számolási készség fejlesztése gyakor-
lati feladatokon keresztül is.  
Rendszerező képesség, összefüggéslá-
tás, problémaérzékenység fejlesztése. 

Az önálló ismeretszerzés, illetve az önál-
ló gondolkodás igényének alakítása. In-
duktív és deduktív következtetések. A 
bizonyítási igény felkeltése. 
A tanultak gyakorlati alkalmazása. 
Matematikatörténeti érdekességek meg-
ismerése. 
Kombinatorikus gondolkodás, következ-
tetési képesség fejlesztése.  
A bizonyítási igény felkeltése. Kreativitás. 
Halmazszemlélet fejlesztése.  
Az elsajátítás képességének fejlesztése.  

A műveletfogalom mélyítése, a tanult mű-
veleti tulajdonságok alkalmazása.  
Szövegértelmező, szövegalkotó képes-
ség fejlesztése. Következtetési képesség 
fejlesztése összetettebb feladatokban. 

Kombinatorikus, valószínűségi és statisz-
tikai szemlélet fejlesztése. Az adatok 
gyűjtését, feldolgozását, elemzését, ér-
telmezését, a valószínűségi kísérleteket 
kooperatív munkában végeztessük. Így 
alakíthatjuk a tanulók segítőkészségét, 
együttműködési és konfliktuskezelési ké-
pességét, felelősségérzetét, az előítéle-
tek elutasítását, a helyes időbeosztást. 
Problémaérzékenység, problémamegol-
dás, figyelem, megfigyelőképesség, kez-
deményezőképesség.  
A tanultak gyakorlati alkalmazása. 
 

A természetes számokról, az egész szá-
mokról, a törtekről és a tizedestörtekről 
tanultak ismétlése, tájékozódás a szám-
egyenesen; a racionális számok fogalma; 
racionális számok nagyság szerinti ösz-
szehasonlítása 
Racionális számok nemnegatív egész 
kitevőjű hatványai, a hatványozás tulaj-
donságainak vizsgálata konkrét számfel-
adatokban – Egynél nagyobb számok 
normálalakja  

Osztó, többszörös, oszthatósági szabá-
lyok; törzsszámok, összetett számok, 
pozitív egész számok törzstényezőkre 
bontása; legnagyobb közös osztó, legki-
sebb közös többszörös  

A „tétel” és „bizonyítás” fogalma. Az oszt-
hatósági feladatokban alkalmazzuk a hal-
mazokról tanultakat. 

Műveletek gyakorlása a racionális szá-
mok halmazában; mennyiségek törtré-
sze; helyes műveleti sorrend, zárójelek 
alkalmazása – Arány, arányos osztás – 
Százalékszámítás, kamatos kamat  

Statisztikai számítások; grafikonok, diag-
ramok értelmezése, készítése – Valószí-
nűségi kísérletek és számítások 

Szöveges feladatok megoldása; a szá-
mokról, műveletekről, illetve a mérésekről, 
a terület- és a térfogatszámításról koráb-
ban tanultak alkalmazása gyakorlati jel-
legű feladatokban.  Fontosak az olyan „új 
típusú” szöveges feladatok, amelyek táb-
lázatok, diagramok értelmezéséhez, elem-
zéséhez kapcsolódnak. Ezekkel a 8.-os 
országos kompetenciamérésre készítjük 
fel a tanulókat.  

Gyakorlás − 1. dolgozat 
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2. Hozzárendelés, függvény   .25−36. óra.        .35−50. óra. 

Kompetenciák, fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tananyag 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesz-
tése. A gyakorlati életből vett egyszerű 
példákban a kapcsolatok felismerése, 
lejegyzése, ábrázolása.  
Táblázatok, grafikonok készítése konkrét 
hozzárendelések esetén. 
Tájékozódás a síkon a derékszögű koor-
dináta-rendszer segítségével. 
A függvényszemlélet alakítása. 
Kommunikációs képességek fejlesztése: 
fokozatosan elvárható a szaknyelv helyes 
használata, a fogalmaknak nem csak a 
helyes értelmezése, hanem a definíciók 
pontos megfogalmazása is. 
Egyenes és fordított arányosság felisme-
rése, alkalmazása gyakorlati jellegű fel-
adatokban és a természettudományos 
tárgyakban. Mindennapi tapasztalatok 
alapján matematikai modell alkotása. 
Induktív és deduktív következtetések. 
A szövegértelmező képesség fejlesztése: 
szövegelemzés, lefordítás a matematika 
nyelvére, az eredmény ellenőrzése.  

A számolási készségek fejlesztése. 
Logikus gondolkodás, gondolkodási mű-
veletek (analízis, szintézis, absztrakció, 
konkretizálás, általánosítás, specializá-
lás, analógia) fejlesztése.  
Kezdeményező képesség, több megol-
dás keresése. Kreativitás (problémaérzé-
kenység, ötletgazdagság, rugalmasság, 
kidolgozási képesség, eredetiség). 

Kommunikáció képességek fejlesztése: 
érvelés, cáfolás, vitakészség; a felismert 
összefüggések helyes lejegyzése. 
 
 

A reláció, hozzárendelés fogalma, hozzá-
rendelések tulajdonságainak vizsgálata 
konkrét feladatokban – A függvény fo-
galma. Függvények grafikonja; függvény-
tulajdonságok vizsgálata a függvény gra-
fikonjának elemzése alapján  

A mindennapi jelenségek, történések vizs-
gálata grafikon segítségével a 8. osztályos 
kompetenciamérés szempontjából is fon-
tos lehet.  

 
 
 
 

Az egyenes arányosság mint függvény – 
A lineáris függvény értelmezése, a line-
áris függvény grafikonjának vizsgálata, a 
grafikon ábrázolása; speciális lineáris 
függvények: az elsőfokú függvény, az 
egyenes arányosság, illetve a konstans 
függvény  
 
 
A sorozat mint függvény, sorozathoz 
szabály keresése, sorozat tetszőleges 
tagjának kiszámítása adott szabály alap-
ján  
A fordított arányosság fogalma, grafi-
konja 

A függvényekről,  sorozatokról  tanultak 
alkalmazása gyakorlati jellegű, „újszerű” 
feladatokban. A 8. osztályos kompeten-
ciamérésre készítjük fel a tanulókat, ha az 
arány, arányos osztás fogalmát térképek, 
nézeti rajzok értelmezésére, műszerek 
adatainak leolvasására stb. alkalmazzuk.  

Gyakorlás − 2. dolgozat 
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3. Egybevágóság    .37−52. óra.        .51−70. óra. 

 

Kompetenciák, fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tananyag 

Ebben a szakaszban, míg a matematikai 
ismeretek egy része absztraktabbá válik, 
addig jelentős részük továbbra is a konk-
rét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Ezért 
tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az 
egyszerű geometriai transzformációk 
megismeréséhez, használatához. Ennek 
segítségével alakítható ki a későbbiek-
ben a dinamikus geometriai szemlélet. 
Tapasztalatszerzés az összes eset rend-
szerezett felsorolásában. 

A tanultak alkalmazása a mindennapi 
gyakorlatban és a társtantárgyakban, 
illetve új matematikai ismeretek önálló 
felfedezésében. 
Térszemlélet, megfigyelőképesség, képi 
problémameglátó képesség fejlesztése. 
 
 

 

Különböző területekről érkező, más és 
más módon megfogalmazott információk 
önálló értelmezésével és az ismeretek 
megtanulásával fokozatosan el kell sajá-
títani − és alkalmazni is tudni kell − a de-
duktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. 
Eközben nem csökken az induktív út je-
lentősége sem. 
Szerkesztési eljárások gyakorlása, körző, 
vonalzók, szögmérő helyes használata.  

Problémamegoldó képesség fejlesztése 
szerkesztésekkel. Helyes tanulási szoká-
sok fejlesztése: vázlatrajz, megoldási terv 
készítése, a szerkesztés pontos végre-
hajtása, a lépések igazolása. 

 

A geometriai transzformáció fogalma, 
vizsgálata; a korábban tanultak feleleve-
nítése játékos feladatokban; az egybevá-
góság fogalma, a különböző egybevágó-
sági transzformációk fogalmának szem-
léleti megalapozása 

A kompetenciamérésekben sok olyan fel-
adattal találkozunk, amelyek megoldására 
„geometriai játékokkal” (tükrökkel, pausz 
papírral végzett megfigyelésekkel, parket-
tázással, síkidomok hajtogatásával stb.) 
készíthetjük fel a tanulóinkat. 

Az elmozdulás megadása irányított sza-
kasszal, a vektor fogalma, párhuzamos 
vektorok eredője 

A fizikában tanult egyes fogalmak (erő, 
elmozdulás, sebesség) értelmezéséhez 
szükséges a vektor fogalma, ezért fontos, 
hogy 7. osztályban a matematikában is ér-
telmezzük ezt a fogalmat. A vektor fogal-
ma a matematikaórán is jól alkalmazható 
egyes gyakorlati, illetve a térszemléletet 
fejlesztő problémák megoldásában.  

Az eltolás fogalma, tulajdonságai, sok-
szög eltolással kapott képének megszer-
kesztése − A tengelyes tükrözés fogalma, 
tulajdonságai (ismétlés), sokszög ten-
gelyes tükörképének megszerkesztése; 
tengelyesen szimmetrikus alakzatok − A 
középpontos tükrözés fogalma, tulajdon-
ságai, sokszög középpontos tükörké-
pének megszerkesztése, középpontosan 
szimmetrikus alakzatok − Az elforgatás 
fogalma, tulajdonságai − Szögpárok 
Kiegészítő anyag: Az elfordulás jellem-
zése irányított szöggel; sokszög elforga-
tással kapott képének megszerkesztése, 
forgásszimmetrikus alakzatok 

Gyakorlás − 3. dolgozat  
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4. Algebra     .53−72. óra.       .71−98. óra. 

Kompetenciák, fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tananyag 

A műveletekről, műveleti tulajdonságok-
ról, a helyes műveleti sorrendről tanultak 
általánosítása, alkalmazásuk új jártassá-
gok kialakításában.  
A számolási készség fejlesztése. 

Emlékezet, összefüggéslátás, rendszere-
ző képesség fejlesztése 
A tanultak gyakorlati alkalmazása: min-
dennapi szituációk összefüggéseinek 
leírása a matematika nyelvén, képletek 
értelmezése.  
Matematikai modell alkotása. 
 
 
 
 
 
 
A gondolkodási műveletek, az összefüg-
géslátás, a problémaérzékenység, az 
elemző, problémamegoldó képesség fej-
lesztése. Induktív és deduktív következ-
tetések.  
A mérlegelv megismerése, jártasság az 
egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldásában. 
Szövegértelmező és szövegalkotó ké-
pesség fejlesztése.  
Helyes tanulási szokások fejlesztése: 
megoldási terv, becslés, a megoldás át-
tekinthető, szabatos leírása, a megoldás 
helyességének ellenőrzése, diszkusszió. 

A korábban tanultak alkalmazásával új 
összefüggések, megoldási eljárások fel-
fedezése. 

 

A műveleti tulajdonságokról korábban 
tanultak felidézése, tudatosítása − Az 
algebrai kifejezés, az együttható, a vál-
tozó fogalma − Algebrai kifejezések he-
lyettesítési értékeinek meghatározása − 
Egynemű és különnemű algebrai kifeje-
zések − Egynemű algebrai kifejezések 
összevonása − Egytagú kifejezés szor-
zása, osztása egytagú kifejezéssel − 
Többtagú kifejezés szorzása, osztása 
egytagú kifejezéssel 

Kiegészítő anyag: Többtagú kifejezés 
szorzattá alakítása kiemeléssel 

Az algebrai kifejezésekről tanultakat úgy 
gyakoroltassuk be, hogy az egyenletek, 
egyenlőtlenségek átalakítása, a megoldá-
suk ellenőrzése, a szöveges feladatban 
adott összefüggések matematikai modell-
jének felírása, illetve a geometriában (fizi-
kában) tanult képletek alkalmazása ne je-
lentsen gondot. 

Egyenlet egyenlőtlenség, azonosság, 
azonos egyenlőtlenség, alaphalmaz, 
megoldáshalmaz stb. fogalma − Az 
egyenletek megoldása a két oldal egyen-
lő változtatásával (a mérlegelv) − Az 
egyenlőtlenségek megoldása a két oldal 
egyenlő változtatásával 
 
Szöveges feladatok megoldása egyenlet-
tel, egyenlőtlenséggel 

Kiegészítő anyag: Törtegyütthatós egyen-
letek és egyenlőtlenségek megoldása  
 

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus 
megoldása 

Gyakorlás − 4. dolgozat  
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5. Síkidomok, testek    .73−99. óra.      .99−132. óra. 

Kompetenciák, fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tananyag 

Matematikatörténeti érdekességek. 
Az emlékezet, a megfigyelőképesség, az 
összefüggéslátás, a rendszerező képes-
ség, a halmazszemlélet fejlesztése. 
A bizonyítási igény megerősítése. 
Logikus gondolkodás, gondolkodási mű-
veletek, problémameglátó és -megoldó 
képesség fejlesztése szerkesztéses, szá-
mításos feladatok megoldásával. 
Helyes tanulási szokások fejlesztése: 
vázlatrajz, megoldási terv készítése, a 
szerkesztés pontos végrehajtása, a lépé-
sek igazolása. 
A fegyelmezettség, a következetesség, a 
pontosság fejlesztése. 
A szaknyelv és az anyanyelv helyes 
használata. 
Számolási készségek fejlesztése. 
A tanultak gyakorlati alkalmazása. 
 
Fontos feladat a képi gondolkodás és a 
térszemlélet fejlesztése. Ezért elenged-
hetetlen a fogalmak szemléleti megala-
pozása. A különböző testek sokoldalú 
vizsgálata (önálló vagy kooperatív mun-
kában) előzze meg a fogalmak definiálá-
sát. Ez a fogalomalkotás induktív útja. 
Ezután viszont kerüljön sor a definíciók 
pontos megfogalmazására és alkalma-
zására új összefüggések feltárásában. 
Vagyis a fogalomalkotás deduktív útját is 
járjuk végig.  

További fontos feladat a terület- és térfo-
gatszámításról tanultak gyakorlati alkal-
mazása. 
  

Síkidomok, sokszögek: a korábban tanult 
geometriai fogalmak felelevenítése − A 
háromszögekről tanultak felelevenítése, 
kiegészítése, rendszerezése; a három-
szögek egybevágóságának alapesetei, 
háromszögek szerkesztése − A négy-
szögekről tanultak kiegészítése, rendsze-
rezése; a trapéz, paralelogramma, szár-
maztatása, tulajdonságai − A sokszögek 
területe, a terület mértékegységei, a tég-
lalap, a paralelogramma, a deltoid, a tra-
péz, a háromszög területe 
Kiegészítő anyag: Paralelogrammák 
szerkesztése − Tetszőleges sokszög te-
rülete − Szabályos sokszögek, belső 
szögeik nagysága, területük kiszámítása 
A körrel kapcsolatos fogalomrendszer 
felelevenítése, rendszerezése; a kör ke-
rülete, a kör (körgyűrű, körcikk) területe  
 
 

Sokszöglapokkal határolt testek − A ha-
sáb származtatása, tulajdonságai, hálója, 
felszíne − Térfogatmérés, az egyenes 
hasáb térfogata − Az egyenes körhenger 
származtatása, tulajdonságai, felszíne, 
térfogata 

Föltétlenül adjuk a tanulók kezébe a tégla-
test, kocka élvázmodelljét, készítsék el és 
vizsgálják különböző hasábok hálóját. 
Konzervdoboz segítségével szemléltessük 
a palást „kiteríthetőségét”. Építtessünk 
például játékkockákból alakzatokat, rajzol-
tassuk meg nézeti képeiket.  
Az ilyen jellegű feladatokkal a 8. osztályos 
kompetenciamérésre is felkészítjük a tanu-
lókat.  

Gyakorlás − 5. dolgozat  
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6. Összefoglaló     .100−111. óra.   .133−148. óra. 

Kompetenciák, fejlesztési feladatok, 
tevékenységek 

Tananyag 

Emlékezet, megfigyelőképesség össze-
függéslátás, rendszerező képesség fej-
lesztése 
Helyes tanulási szokások (a tankönyv, a 
gyakorló, a kislexikon helyes használata). 
Halmazszemlélet megerősítése. 
Térszemlélet fejlesztése. 
Logikus gondolkodás, gondolkodási mű-
veletek, problémaérzékenység, problé-
mamegoldó képesség fejlesztése. 
Értő-elemző olvasás. Törekvés a szaba-
tos fogalmazásra, a szaknyelv és az 
anyanyelv helyes használatára. A nyelv 
logikai elemeinek helyes használata. 
Számolási készségek fejlesztése. 
A tanultak alkalmazása szokatlan gyakor-
lati jellegű feladathelyzetekben is. 
 

Számok írása, olvasása, normálalak − 
Osztó többszörös, oszthatóság − Művele-
tek a racionális számkörben − Grafikonok 
− Arány, arányosságok, százalékszámí-
tás − Lineáris függvény − Egyenletek, 
egyenlőtlenségek − Mérések, mértékegy-
ségek − Geometriai számítások − Egy-
bevágóság  

Az év végi összefoglaláskor gyakoroltas-
suk a Kislexikon, tárgymutató, illetve a 
tankönyv 6. és 8. oldalán található táblá-
zatok használatát.  

6. dolgozat, összegző tanévzáró értéke-
lés 

 

    

A következő oldaltól található tanmenetjavaslatban csak áttekintést nyújtunk a felhasz-
nálható feladatokról. Javasoljuk a konkrét osztály szintjének, saját koncepciónknak és a 
helyi tanterv ajánlásainak megfelelő feladatok sorszámának beírását a tanmenetbe. 
Célszerű külön-külön számon tartani azokat a feladatokat, amelyek 

a minimumkövetelményekhez kapcsolódnak; 
a tehetséges tanulóink fejlesztését szolgálhatják; 
az elképzeléseinknek megfelelő koncentrációt valósítják meg; 
más fejezet tananyagához tartoznak, de a folyamatos ismétlés keretében itt fog-
lalkozunk velük. 

A tanmenetjavaslatban a feladatok sorszáma előtt feltüntetjük a fejezet sorszámát is. 
Például az első fejezet 5. feladatát 1.05., a bővített rész 5. feladatát B1.05. jelöli.  
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Tanmenet

�� Gondolkozz �s sz�molj�

���� �ra ���� �ra Mit tanultunk a sz�mokr�l�

Racion�lis sz�mok� A racion�lis sz�mokkal kapcsolatos fogalomrendszer �ttekint�se az
oszt�ly tud�sszintj�hez igazodva� A racion�lis sz�mok �r�sa
 olvas�sa
 nagys�g szerinti
�sszehasonl�t�suk
 �br�zol�suk sz�megyenesen� Kerek�t�s
 pontoss�g�

Helyi�rt�kek rendszere a t�zes sz�mrendszerben� alaki�rt�k
 t�nyleges �rt�k� Term�sze�
tes sz�mok �s tizedest�rt alakban adott sz�mok �br�zol�sa sz�megyenesen
 nagys�g
szerinti �sszehasonl�t�suk� T�rtek tizedest�rt alakja�

Az elz �vfolyamokon tanultak ism�tl�se �s kiterjeszt�se nagyobb helyi�rt�kekre�
Kijelent�sek logikai �rt�ke� Halmazm�veletek�
M�rt�kegys�gek �tv�lt�sa�
A hi�nyoss�gok p�tl�s�ra szervezz�nk korrepet�l�st�

Tk� ���������� Mgy� ���������� Fgy� ������������	�

	��� �ra ���� �ra Hatv�nyoz�s

Hatv�ny	 hatv�nyok szorzatalakja
 szorzatok hatv�nyalakja�

Sz�mol�s �� �esetleg �
�� hatv�nyaival�

Jobb k�pess�g
 csoportban� Azonos alap� hatv�nyok szorz�sa
 oszt�sa
 szorzat
 h��
nyados hatv�nyoz�sa konkr�t sz�mfeladatokban�

Az SI�m�rt�kegys�gek eltagjainak rendszere �Tk� �� oldal� M�rt�kegys�gek �tv�lt�sa� T�r�
fogatsz�m�t�s� Kombinatorika�

Tk� ���������� Mgy� ����������
 ���������� Fgy� ��	�������
 ��	����

�� �ra ���� �ra ��n	l nagyobb sz�mok norm�lalakja

A helyi�rt�kek fel�r�sa �� hatv�nyainak seg�ts�g�vel� A norm�lalak �rtelmez�se�

Reduk�lt v�ltozatban csak ismerked�s szintj�n dolgozzuk fel ezt az anyagr�szt�
Sz�mol�s �� hatv�nyaival� M�rt�kv�lt�s� Fizikai mennyis�gek�

Tk� �������	�� Mgy� ���	������
 ���������� Fgy� ��	�������

���� �ra ����� �ra Oszt�� t�bbsz�r�s� oszthat�s�gi szab�lyok

A �� oszt�lyban tanult oszthat�s�gi szab�lyok feleleven�t�se
 �j oszthat�s�gi szab�lyok
�a ��cal
 ����tel
 	�mal �s ��cel val� oszthat�s�g� megismer�se�

Halmazok metszete� uni�ja� T�tel� bizony�t�s�

Tk� ��	������� Mgy� ������������
 ������������ Fgy� ����������
 ����������

��



����� �ra ������ �ra T�rzssz�mok� �sszetett sz�mok�
Legnagyobb k�z�s oszt�� legkisebb k�z�s
t�bbsz�r�s

A t�rzssz�m �pr�msz�m� �sszetett sz�m fogalma� Sz�mok pr�mt�nyez�kre bont�sa�
Eratoszthen�sz szit�ja� Halmazok metszete� uni�ja� T�tel� bizony�t�s�

Tk� ���������� Mgy� ������������
 ���������	�� Fgy� �������
 ����������
 ��������	�

������ �ra ������ �ra Racion�lis sz�mok �sszevon�sa

Az �sszevon�s gyakorl�sa a negat�v t�rtek �s tizedest�rtek k�r�ben is� Sz�veges fela�
datok�

Emelt szinten� A sz�melm�letben tanultak alkalmaz�sa t�rtek egyszer�s�t�s�ben
 �ssze�
von�s�ban�

Sz�mok kerek�t�se� becsl�s� M�rt�kegys�gek �tv�lt�sa�
Legnagyobb k	z	s oszt�� legkisebb k	z	s t	bbsz	r	s�

Tk� ����������
 B�����B����� Mgy� ���	������	� Fgy� �������
 ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� ����������

�	���� �ra ������ �ra Racion�lis sz�mok szorz�sa� oszt�sa

A szorz�s
 oszt�s gyakorl�sa a negat�v t�rtek �s tizedest�rtek k�r�ben is� Sz�veges
feladatok� M�veleti tulajdons�gok� Mennyis�gek t�rtr�sze� t�rtr�szb�l eg�szr�sz kisz��
m�t�sa� M
veletek sorrendje� z�r�jelek alkalmaz�sa�

M�rt�kv�lt�s� geometriai sz�m�t�sok �ter�let�� felsz�n� �s t�rfogatsz�m�t�s�� Sz	gm�r�s�
Egyenes �s ford�tott ar�nyoss�g� K	rdiagram� Hatv�nyoz�s�

Tk� ���������� Mgy� ������������
 ���������� Fgy� �����	����
 ��	��	����

Kompetenciam�r�s� Tk� ����������
 �����
 ���	������

��� �ra ��� �ra Ar�ny� ar�nyos oszt�s

T�rt
 h�nyados
 ar�ny
 t�rtr�sz kapcsolata�
Sz	veges feladatok�

Tk� ���������� Mgy� ������������ Fgy� ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� ����������

������ �ra ������ �ra Sz�zal	ksz�m�t�s

A �� oszt�lyban tanultak feleleven�t�se
 gyakorl�sa� Kamatos kamat�

M�veletek a racion�lis sz�mok k	r�ben� T	rtr�sz� Egyenes ar�nyoss�g�

Tk� ������������ Mgy� ������������
 ��	����		� Fgy� ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� ������������

��



������ �ra ������ �ra Statisztikai sz�m�t�sok

Eloszl�sok
 sz�mtani �tlag
 a sz�r�d�s terjedelme
 t�bl�zatok
 diagramok
 gra�konok
k�sz�t�se
 elemz�se�

M�veletek a racion�lis sz�mok k	r�ben� T	rtr�sz� Egyenes ar�nyoss�g� A sz�zal�ksz�m�t�s
gyakorlati alkalmaz�sa�

Tk� ������������ Mgy� ����������
 ����������

Mindegyik feladat megold�sa fontos a kompetenciam�r�s szempontj�b�l�

��� �ra ������ �ra Val�sz�n�s	gi k�s	rletek

Gyakoris�g
 relat�v gyakoris�g� A nagy sz�mok t�rv�ny�nek �s a val�sz�n�s�g fogal�
m�nak megsejt�se�

T	rtr�sz� Kombinatorika� A sz�zal�ksz�m�t�s gyakorlati alkalmaz�sa�
A val�sz�n�s�g�sz�m�t�ssal kapcsolatos fogalmak �esem�ny� konkr�t kimenetel� biztos ese�
m�ny� lehetetlen esem�ny� lehets�ges� de nem biztos esem�ny� relat�v gyakoris�g� val��
sz�n�s�g� kialak�t�s�hoz elengedhetetlen� hogy t�nylegesen v�geztess�nk el val�sz�n�s�gi
k�s�rleteket� j�t�kokat�

Tk� ������������ Mgy� �������	��

Kompetenciam�r�s� Tk� ������
 ������

������ �ra ������ �ra Gyakorl�s� az �� felm	r	s meg�rat�sa

Gyakorl�s
 rendszerez�s
 ism�tl�s
 a hi�nyok p�tl�s�nak megszervez�se�

Tk� B���	�B���	�
 ����	�

Kompetenciam�r�s� Tk� B�����B�����
 B���	�
 ����	�

�� Hozz�rendel�s� f�ggv�ny

������ �ra ������ �ra Hozz�rendel	sek vizsg�lata�
F�ggv	nyek 	rtelmez	se� vizsg�lata

Halmaz
 elem
 eleme
 rendezett elemp�rok
 rel�ci�
 alaphalmaz
 k�phalmaz� A
megfeleltet�sek megjelen�t�se ny�ldiagrammal
 t�bl�zattal
 grakonnal� A f�ggv�ny fo�
galma� Sz�m�sz�m f�ggv�ny� !rtelmez�si tartom�ny
 f�ggetlen v�ltoz�
 f�ggv�ny�rt�k

�rt�kk�szlet� F�ggv�nyek jel�l�si m�dja�

A fogalmak elm�ly�t�se �� oszt�lyban val�sulhat meg
 most fontos a jelens�gek
 folya�
matok �rtelmez�se gra�konok seg�ts�g�vel�

Halmazok� logika� Kombinatorika� M�veletek racion�lis sz�mokkal� Sz�melm�leti fogalmak

oszt�k sz�ma� Aktu�lis kiadv�nyokban szerepl gra�konok �rtelmez�se� elemz�se� Kapcsolat
a �zik�ban tanultakkal ��t� id� sebess�g k	zti 	sszef�gg�s� halmaz�llapot�v�ltoz�sok��

Tk� ���������� Mgy� ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� �����

��



������ �ra ������ �ra Egyenes ar�nyoss�g

Az egyenes ar�nyoss�g mint f�ggv�ny� Ar�ny
 ar�nyoss�g
 ar�nyos oszt�s� Az egyenes
ar�nyoss�g gra�konja�

�sszef�gg�sek �zikai mennyis�gek k	z	tt� Sz�zal�ksz�m�t�ssal� oldatok kever�s�vel� moz�
g�ssal kapcsolatos sz	veges feladatok� T�bl�zatok k�sz�t�se� elemz�se�

Tk� ��������	� Mgy� ��������	�
 ���������� Fgy� ��������	�
 	���������

Kompetenciam�r�s� Tk� �����
 ���	�

���	�� �ra ������ �ra Line�ris f�ggv	ny

A line�ris f�ggv�ny �rtelmez�se konkr�t feladatokkal� Az egyenes ar�nyoss�g
 az els��
fok� �s nulladfok� f�ggv�ny mint speci�lis line�ris f�ggv�nyek� Az y " ax # b k�plettel
adott f�ggv�ny param�tereinek jelent�se� Line�ris f�ggv�ny gra�konj�nak megrajzol�sa�
Pontok koordin�t�inak meghat�roz�sa a f�ggv�ny gra�konj�r�l�

M�veletek� m�veleti tulajdons�gok� Hm�rs�klet�v�ltoz�sok� id��t gra�konok�

Tk� ���������� Mgy� ���	���	�� Fgy� 	���������

Kompetenciam�r�s� Tk� �����
 �����
 �����

	�� �ra ��� �ra A sorozat mint f�ggv	ny

A sorozat mint a pozit�v term�szetes sz�mok halmaz�n �rtelmezett f�ggv�ny� Soro�
zat elemeinek megad�sa szab�ly alapj�n
 n�h�ny elem�vel adott sorozathoz szab�ly
fel�r�sa� N�vekv�
 illetve cs�kken� sorozatok�

Sz�mol�s t	rtalakban� illetve tizedest	rt alakban adott racion�lis sz�mokkal� Az algebrai
kifejez�sekrl tanultak elk�sz�t�se�

Tk� ���	������ Mgy� ��	����	��

		�	�� �ra ������ �ra Ford�tott ar�nyoss�g

A ford�tott ar�nyoss�g mint f�ggv�ny� Ar�ny
 ar�nyoss�gi k�vetkeztet�sek� A ford�tott
ar�nyoss�g gra�konja� Az egyenes ar�nyoss�g
 a line�ris f�ggv�nykapcsolat
 illetve a
ford�tott ar�nyoss�g felismer�se
 megk�l�nb�ztet�se konkr�t feladatokban�

�sszef�gg�sek �zikai mennyis�gek k	z	tt� mozg�ssal kapcsolatos sz	veges feladatok� Te�
r�letsz�m�t�s�

Tk� ���������� Mgy� ����� Fgy� ����������

A kompetenciam�r�sre felk�sz�t�s szempontj�b�l mindegyik feladat feldolgoz�s�t java�
soljuk�

	��	�� �ra ������ �ra Gyakorl�s� a �� felm	r	s meg�rat�sa

Gyakorl�s
 rendszerez�s
 ism�tl�s
 a hi�nyok p�tl�s�nak megszervez�se�

Tk� B�����B�����
 ��	��

Kompetenciam�r�s� Tk� B�����
 B�����B�����
 ��	��

��



	� Egybev�g
s�g

	��	�� �ra ������ �ra Ismerked	s a pont�pont f�ggv	nyekkel

A geometriai transzform�ci� mint f�ggv�ny� Pont hozz�rendel�se ponthoz adott szab�ly
alapj�n� Az egybev�g�s�gi transzform�ci� fogalma� A k�l�nb�z� egybev�g�s�gi transz�
form�ci�k� tengelyes t�kr�z�s� eltol�s� k�z�ppontos t�kr�z�s� elforgat�s felismer�se�

Vizsg�latok t�k�rrel
 pauszpap�rral parkett�z�sok� A mozg�ssal v�grehajthat� transz�
form�ci�k kiv�laszt�sa�

Der�ksz	g� koordin�ta�rendszer� M�veletek eg�sz sz�mokkal�
Alapvet geometriai fogalmak feleleven�t�se�
A nagy�t�s�ny�jt�s �s a kicsiny�t�s�zsugor�t�s megk�l	nb	ztet�se�

Tk� 	����	���� Mgy� ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� ���	������

������ �ra ������ �ra Az elmozdul�s megad�sa ir�ny�tott szakasszal�
Eltol�s

A vektor fogalma
 jel�l�sei� Nullvektor�

Emelt szinten� K�t vektor �sszege �konkr�t
 szeml�letes feladatokhoz kapcsol�d�an��

Az eltol�s tulajdons�gai� Az eltol�s modellez�se �p�ld�ul �ttetsz� pap�r seg�ts�g�vel�

v�grehajt�sa p�rhuzamos egyenesek szerkeszt�s�vel�

Merleges� p�rhuzamos egyenesek el�ll�t�sa�

Tk� 	����	����
 B	����B	��	�
 	����	���� Mgy� ����������
 ��������	� 
Fgy� ��������	�
 �������

Kompetenciam�r�s� Tk� B	��	�

����	� �ra ������ �ra Tengelyes t�kr�z	s� tengelyesen szimmetri�
kus s�kidomok

�� oszt�lyos tananyag ism�tl�se
 rendszerez�se
 tudatosabb szintre emel�se�

A tengelyes t�kr�z�s mint a s�k t tengely k�r�li �����os elforgat�sa
 a tengelyes t�kr�z�s
v�grehajt�sa
 tulajdons�gai� A k�r�lj�r�si ir�ny fogalma
 a k�r�lj�r�si ir�ny megfordul��
s�nak meg�gyel�se �p�ld�ul az �ra j�r�s�nak meg�gyel�se t�k�rben��

A tengelyes szimmetria fogalma
 tengelyesen t�kr�s alakzatok el��ll�t�sa
 vizsg�lata
�pap�rhajtogat�ssal
 alakzatok kiv�g�s�val
 t�k�rrel stb���

H�romsz	gekrl� n�gysz	gekrl tanultak ism�tl�se� h�romsz	gek� n�gysz	gek szerkeszt�se�
ter�lete�

Tk� 	��	�	���� Mgy� ���������� Fgy� 	������
 	������
 �������
 ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� 	����

A kompetenciam�r�seken sok olyan feladat szerepel
 amelyek felt�telezik
 hogy a tanu�
l�k t�nylegesen vizsg�l�dtak a fent eml�tett eszk�z�kkel�

�	



������ �ra ������ �ra K�z	ppontos t�kr�z	s� k�z	ppontosan szim�
metrikus s�kidomok

A k�z�ppontos t�kr�z�s fogalma
 tulajdons�gai� A s�k pont k�r�li elforgat�sa �����kal
�k�s�rletek
 meg�gyel�sek pauszpap�rral�� A szerkeszt�s v�grehajt�sa� A tengelyes
t�kr�z�s �s a k�z�ppontos t�kr�z�s �sszehasonl�t�sa�

K�z�ppontosan szimmetrikus alakzatok�
Der�ksz	g� koordin�ta�rendszer� Szerkeszt�sek� H�romsz	g sz	g	sszege� Paralelogramma�
t�glalap� n�gyzet� rombusz� szab�lyos soksz	g tulajdons�gainak meg�gyel�se�
Tengelyes t�kr	z�s� tengelyes szimmetria�
Testek t�kr	z�se s�kra� tengelyre� pontra�

Tk� 	����	���� Mgy� ��������	�
 ����������
 ��	�� Fgy� �������
 �������
 �������

Kompetenciam�r�s� Tk� 	����
 	����

��� �ra ��� �ra Sz�gp�rok

Az egy�ll�s� sz�gek� a cs�cssz�gek� a v�lt�sz�gek� a mell�ksz�gek� a t�rssz�gek
fogalma
 felismer�se�

Eltol�s� k	z�ppontos t�kr	z�s
 sz	gm�r�s� A paralelogramma� illetve a trap�z bels sz	gei
k	zti kapcsolat�

Tk� 	����	�	�� Mgy� ����������
 ��	��

��� �ra ������ �ra Az elfordul�s m	r	se�
Forgat�s� forg�sszimmetrikus alakzatok

Alapszinten� Forgat�s v�grehajt�sa
 meg�gyel�s p�ld�ul pauszpap�rral�

Emelt szinten� Az elfordul�s jellemz�se ir�ny�tott sz�ggel� Forg�ssz�gek�

A s�k pont k�r�li elforgat�sa tetsz�leges ir�ny�tott sz�ggel �k�s�rletek
 meg�gyel�sek
pauszpap�rral�� Az elforgat�s tulajdons�gai� A szerkeszt�s v�grehajt�sa� A k�z�ppontos
t�kr�z�s mint speci�lis elforgat�s� Forg�sszimmetrikus alakzatok�

Sz	gm�r�s� Szerkeszt�sek� K	z�ppontos t�kr	z�s� Paralelogramma� szab�lyos soksz	gek
tulajdons�gainak meg�gyel�se�

Tk� B	����B	���� 	�	��
 B	����B	���� Mgy� ����������
 ���������� Fgy� ��������	�

Kompetenciam�r�s� Tk� B	����
 	�	��
 B	����B	����

������ �ra ������ �ra �sszefoglal�s� gyakorl�s

A 	� dolgozat el�k�sz�t�se� M�rt�kegys�gek
 geometriai transzform�ci�k�
A racion�lis sz�mokr�l �s a f�ggv�nyekrl tanultak ism�tl�se� a hi�nyoss�gok p�tl�sa�

Tk� 	�	��
 B	����B	����

Kompetenciam�r�s� Tk� 	�	��
 B	����
 B	����B	����

�




������ �ra ������ �ra �� dolgozat

Az els� f�l�vet z�r� dolgozat meg�rat�sa
 jav�t�sa� A t�pushib�k megbesz�l�se� A
hi�nyoss�gok p�tl�s�nak megszervez�se�

�� Algebra

�	� �ra ��� �ra M�veleti tulajdons�gok

M
veleti tulajdons�gok� kommutativit�s
 asszociativit�s
 disztributivit�s�

Ism�tl�s� Hatv�nyok� Alap
 kitev�� Szorzat hatv�nyalakja
 hatv�ny szorzatalakja� Azonos
alap� hatv�nyok szorz�sa
 oszt�sa
 hatv�ny hatv�nyoz�sa konkr�t feladatokban�

M�veletek a racion�lis sz�mk	rben� M�veletek sorrendj�nek �sszer� megv�laszt�sa�

Tk� ��������	� Mgy� ���������� Fgy� ����������
 ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� ���	�

��� �ra ������ �ra Ismerked	s az algebrai kifejez	sekkel

Algebrai eg�sz kifejez�sek	 v�ltoz�
 egy�tthat�
 hatv�ny
 alap
 kitev�
 el�jel
 m�veleti
jel
 �sszeg
 szorzat�

Fizikai� k�miai� geometriai k�pletek �rtelmez�se� Sz�m�sz�m f�ggv�nyek�

Tk� ����� Mgy� 	����	���� Fgy� �������
 ����������
 �������
 ����	��

������ �ra ������ �ra Algebrai kifejez	sek helyettes�t	si 	rt	k	nek
meghat�roz�sa

A helyettes�t�si �rt�k fogalma
 kisz�m�t�sa�
M�veletek racion�lis sz�mokkal� Hatv�nyoz�s� M�veleti sorrend� Ter�let� ker�let� felsz�n�
t�rfogat meghat�roz�sa ismert adatok helyettes�t�s�vel�
Keressenek a tanul�k �zik�ban� k�mi�ban� geometri�ban tanult k�pleteket� �rtelmezz�k
azokat� Adottt �rt�kekkel sz�m�ts�k ki a helyettes�t�si �rt�k�ket�
Sz�m�sz�m f�ggv�nyek t�bl�zat�nak kit	lt�se adott szab�ly alapj�n�

Tk� ���������� Mgy� 	����	��	�
 	����	���� Fgy� ��������	�

Kompetenciam�r�s� Tk� ����������

��� �ra ��� �ra Egynem�� k�l�nnem� algebrai kifejez	sek

Egynem
� k�l�nnem
 algebrai kifejez�sek fogalma�
Az algebrai eg�sz kifejez�sekkel kapcsolatos ismeretrendszer alkalmaz�sa�

Tk� ���������� Mgy� 	����	����

��



������ �ra ������ �ra Egynem� algebrai kifejez	sek �sszevon�sa

Algebrai eg�sz kifejez�sek �sszevon�s�nak �rtelmez�se
 gyakorl�sa� Sz�veges felada�
tok adatai k�zti kapcsolatok fel�r�sa algebrai kifejez�ssel�

M�veletek a racion�lis sz�mok halmaz�n� Fizikai� k�miai� geometriai k�pletek �rtelmez�se�
alkalmaz�sa� Sz�m�sz�m f�ggv�nyek�

Tk� ���������� Mgy� 	����	���� Fgy� �������	��

Kompetenciam�r�s� Tk� �����

��� �ra ��� �ra Egytag� kifejez	s szorz�sa� oszt�sa egytag�
kifejez	ssel

Szorzat szorz�sa� szorzat oszt�sa	 az egy�tthat�k szorz�sakor
 oszt�sakor a negat�v
sz�mokra
 t�rtekre tanult szab�lyok alkalmaz�sa� Azonos alap� hatv�nyok szorzata

h�nyadosa� Szorzat
 h�nyados hatv�nyoz�sa�

M�veletek a racion�lis sz�mok halmaz�n� M�veleti tulajdons�gok� Helyettes�t�si �rt�kek
meghat�roz�sa� K�l	nb	z alap�� azonos kitevj� hatv�nyok szorzata� h�nyadosa� Ter�let��
felsz�n�� t�rfogatsz�m�t�s�

Tk� ���������� Mgy� 	����	�	�� Fgy� ����	��	��
 �������

Kompetenciam�r�s� Tk� �����

������ �ra ������ �ra T�bbtag� kifejez	s szorz�sa egytag� kifeje�
z	ssel

�sszeg� k�l�nbs�g szorz�sa� oszt�sa� Z�r�jel haszn�lata�
Szorz�s� oszt�s a racion�lis sz�mk	rben� M�veleti sorrend� Ter�let� felsz�n� t�rfogat�
Sz	veges feladatok adatai� param�terei k	zti 	sszef�gg�sek fel�r�sa t	bbf�lek�ppen�

Tk� ���������� Mgy� 	�	��	���� Fgy� ����	��	��
 �������

Kompetenciam�r�s� Tk� ���	������

������ �ra T�bbtag� kifejez	sek szorzatt� alak�t�sa kie�
mel	ssel�
Algebrai eg	szekkel v	gzett m�veletek gya�
korl�sa

A reduk�lt programban nem tananyag� Erre az anyagr�szre �� oszt�lyban visszat�r�nk

ez�rt id�hi�ny miatt alapszinten is elhagyhat��

Minimumszinten csup�n azt k�vetelj�k meg
 hogy a tanul� k�pes legyen egyszer�
egyenletek mindk�t oldal�nak �talak�t�s�ra
 a megold�s ellen�rz�s�re
 illetve a geo�
metriai ��zikai� �sszef�gg�sek �rtelmez�s�re
 alkalmaz�s�ra�

Egy�tthat�� v�ltoz�� hatv�ny� alap� kitev� hatv�nyok fel�r�sa szorzatalakban� m�vele�
tek hatv�nyokkal� Egynem�� k�l	nnem� kifejez�sek� �sszeg� szorzat szorz�sa
 t	bbtag�
kifejez�sek szorz�sa egy taggal� Ter�letsz�m�t�s�

Tk� B�����B�����
 B�����B����� Mgy� 	����	���� Fgy� ��������	�

��



�	� �ra ��� �ra Egyenlet� egyenltlens	g� azonoss�g� azonos
egyenltlens	g

Ism�tl�s� A �� oszt�lyban tanultak felid�z�se� Alaphalmaz
 igazs�ghalmaz�
Szorz�s� oszt�s a racion�lis sz�mk	rben� M�veleti sorrend� Halmaz� r�szhalmaz�

Tk� ���������� Mgy� ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� ����������

������ �ra ������ �ra Egyenletek megold�sa a m	rlegelv alkalmaz��
s�val

Ism�tl�s� Egyenletek megold�sa a k�t oldal egyenl� v�ltoztat�s�val� Az algebrai kifeje�
z�sekkel v�gzett m�veletekr�l tanultak alkalmaz�sa egyenletek megold�s�ban�

M�veletek a racion�lis sz�mok halmaz�n� M�veleti sorrend� Egynem� kifejez�sek 	sszevo�
n�sa� 	sszeg szorz�sa sz�mmal�

Tk� ��	����	�� Mgy� ���������� Fgy� �������
 �������
 �������
 �������
 �����	�

������ �ra ������ �ra Egyenltlens	gek megold�sa a k	t oldal egyen�
l v�ltoztat�s�val

A m�rlegelv alkalmaz�sa egyenl�tlens�gek megold�s�ban� A megold�shalmaz �br�zo�
l�sa sz�megyenesen�

M�veletek a racion�lis sz�mok halmaz�n� M�veleti sorrend� Ellentett� negat�v sz�mok szor�
z�sa� oszt�sa�

Tk� ��	����	�� Mgy� ���������� Fgy� �������
 �����	�
 �������
 �������

������ �ra T�rtegy�tthat�s egyenletek 	s egyenltlens	�
gek megold�sa

A m�rlegelv alkalmaz�sa t�rtegy�tthat�s egyenletek
 egyenl�tlens�gek megold�s�ban�
M�veletek a racion�lis sz�mok halmaz�n� M�veleti sorrend� A t	rtek egyszer�s�t�s�rl� b�
v�t�s�rl� k	z	s nevezre hoz�s�r�l� 	sszevon�s�r�l� szorz�s�r�l �s oszt�s�r�l tanultak
alkalmaz�sa az egyenlet� egyenltlens�g k�t oldal�nak �talak�t�s�ban�

Tk� B���	�B����� Mgy� ���������� Fgy� ��������	�
 ����������

������ �ra ������ �ra Sz�veges feladatok megold�sa egyenlettel�
egyenltlens	ggel

Egyszer

 majd �sszetett sz�veges feladatok megold�sa egyenlettel
 egyenl�tlens�ggel

illetve egyenlet n�lk�l � k�vetkeztet�ssel
 �okoskod�ssal�

M�veletek a racion�lis sz�mok halmaz�n� M�veleti sorrend� Geometriai� �zikai� k�miai
sz�m�t�sok� Ar�nyoss�g� ar�ny� Sz�zal�ksz�m�t�s�

Tk� ��	�������
 B����� Mgy� �������	�� Fgy� ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� ��	�� a�
 d�
 e�
 ����� a�
 c�

��



������ �ra Egyenletek� egyenltlens	gek gra�kus megol�
d�sa

Line�ris egyenlettel
 egyenl�tlens�ggel megoldhat� sz�veges feladatok gra�kus megol�
d�sa� Line�ris egyenletek megoldhat�s�g�nak vizsg�lata�

Line�ris f�ggv�ny gra�konja� Sz	veges feladatok a �zika� a k�mia t�rgyakb�l� valamint a
gyakorlati �letbl� Ker�let� ter�let�

Tk� B�����B��	�� Mgy� 	�	��	���� Fgy� �������
 ����������
 �������

Kompetenciam�r�s� Tk� B���	� B��	��
 B��	�� b�
 d�
 g�
 B��	��

������ �ra ������ �ra Gyakorl�s� �� felm	r	s

A m�rlegelv alkalmaz�sa egyenletek
 egyenl�tlens�gek megold�s�ban� Sz�veges fela�
datok megold�sa� A hi�nyoss�gok p�tl�sa�

Tk� B��		�B���	�
 ���	� Fgy� ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� B����� d�
 e�
 B���	 b�
 ���	�

�� Skidomok� testek

�	���� �ra ������� �ra Alapfogalmak� alapt	telek �olvasm�ny�
S�kidomok� soksz�gek

S�kidomok
 soksz�gek konvex �s konk�v s�kidomok
 soksz�gek
 a soksz�gek �tl�inak
sz�ma
 a soksz�gek ker�lete�

Kombinatorika� Der�ksz	g� koordin�ta�rendszer� Hossz�s�gm�r�s� T�rgeometriai vizsg�la�
tok�

Tk� ���������� Mgy� 	�	��	���� Fgy� �������
 	������

Kompetenciam�r�s� Tk� �����

������ �ra �������� �ra H�romsz�gek

H�romsz�gek� Elnevez�sek
 jel�l�sek
 a h�romsz�g magass�ga� H�romsz�gek cso�
portos�t�sa oldalai �s sz�gei szerint� H�romsz�g�egyenl�tlens�g� A bels� �s a k�ls�
sz�gek k�zti kapcsolat� A bels� sz�gek �sszege�

Emelt szinten� A k�ls� sz�gek �sszege� Az oldalak �s a sz�gek k�zti kapcsolat�
Egybev�g�s�gi transzform�ci�k� Sz	g� sz	gm�r�s� sz	gp�rok�
Egyenlet� egyenltlens�g� Ar�ny� ar�nyos oszt�s�
Halmaz� r�szhalmaz� Oszt�lyoz�s� Kombinatorika�

Tk� ����������
 B�����B����� Mgy� ��		����	� Fgy� ����	��
 ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� �����
 ���	������

��



������ �ra �������� �ra A h�romsz�g szerkeszt	se

H�romsz�gek szerkeszt�se� Az egy�rtelm� szerkeszthet�s�g felt�telei� Speci�lis h��
romsz�gek egy�rtelm� szerkeszthet�s�g�nek felt�telei� A h�romsz�gek egybev�g�s��
g�nak alapesetei� A h�romsz�g magass�gvonalai�

Jobb csoportnak� Az alapeseteken t�lmen� szerkeszt�sek �s bizony�t�sok�
Speci�lis sz	gek szerkeszt�se�

Tk� ����������
 B�����B����� Mgy� ���������� Fgy� ��������	�

��� �ra ���� �ra N	gysz�gek

A n�gysz�gekr�l tanultak rendszerez�se� Oszt�lyoz�suk k�l�nb�z� szempontok szerint
�tengelyesen szimmetrikus
 k�z�ppontosan szimmetrikus n�gysz�gek�� A n�gysz�gek
bels� sz�geinek �sszege�

Tk� �������	�� Mgy� ��������	� Fgy� ��������	�
 �������

��� �ra �������� �ra Trap	z

Trap�z� A trap�z meghat�roz�sa
 elnevez�sek� Speci�lis trap�zok� h�rtrap�z
 paralelo�
gramma
 der�ksz�g� trap�z�

Jobb csoportban� A trap�z szerkeszt�se�
Halmaz� r�szhalmaz� Logika�
Tengelyes �s k	z�ppontos t�kr	z�s
 szimmetria�
Sz	g� sz	gm�r�s� sz	gek szerkeszt�se� sz	gp�rok�
H�romsz	gek szerkeszt�se�

Tk� ��	����	��
 B���	�B��	�� Fgy� ����	��
 �������

Kompetenciam�r�s� Tk� B���	�B�����

������ �ra �������� �ra Paralelogramma

A paralelogramma sz�rmaztat�sa
 meghat�roz�sa �t�bbf�lek�ppen�
 tulajdons�gai�
Csoportos�t�suk k�l�nb�z� szempontok szerint� Speci�lis paralelogramm�k tulajdon�
s�gainak vizsg�lata� A paralelogramm�k
 speci�lis paralelogramm�k �t�glalap
 n�gyzet

rombusz� szerkeszt�se� Jobb csoportban� $sszetettebb szerkeszt�sek �s bizony�t�sok�

Mit �rt�nk de�n�ci�n� Halmaz� r�szhalmaz� Logika�
Der�ksz	g� koordin�ta�rendszer�
Tengelyes �s k	z�ppontos t�kr	z�s�
A h�romsz	gszerkeszt�s alapesetei�
Sz	g� sz	gm�r�s� sz	gek szerkeszt�se� sz	gp�rok� A n�gysz	g sz	geinek 	sszege

Tk� ��	�������
 B��	��B����� Mgy� ����� Fgy� ������� ����������

Kompetenciam�r�s� Tk� ����������

��



�	���� �ra �������� �ra A soksz�g ter�lete

A ter�letsz�m�t�sr�l tanultak ism�tl�se� A ter�let fogalma
 m�rt�kegys�gei a t�glalap
�s a n�gyzet ter�lete�

A paralelogramma� deltoid �s a trap�z ter�lete� A h�romsz�g magass�gvonala
 ter�lete�

Jobb csoportban� Tetsz�leges soksz�g ter�let�nek meghat�roz�sa h�romsz�gekre bon�
t�ssal� Szab�lyos soksz�gek tulajdons�gainak vizsg�lata
 bels� sz�geik nagys�ga
 te�
r�let�k meghat�roz�sa konkr�t feladatokban�

M�veletek t	rtekkel� Ar�ny� ar�nyoss�g� Der�ksz	g� koordin�ta�rendszer� H�romsz	gek
szerkeszt�se�

Tk� ����������
 B���	�B����� Mgy� ����������
 �������	�� Fgy� �������
 ����������

�������
 �������	��

Kompetenciam�r�s� Tk� ���	�
 �����
 ���	�
 ����� b�
 �����
 ����� c�
 B����� d�

������ �ra �������� �ra A k�r

K�rvonal� k�rlap
 a k�rrel kapcsolatos fogalomrendszer �sug�r
 �tm�r�
 szel�
 h�r

k�r�v
 k�rszelet
 k�rcikk
 k�rgy�r�� k�z�pponti sz�g�

A k�r ker�lete� ter�lete�
A ter�letsz�m�t�s folyamatos ism�tl�se� Sz	gek m�r�se�

Tk� ���	������ Mgy� ���	������ Fgy� �������
 ����������
 ��������	�

Kompetenciam�r�s� Tk� �����
 ����������

������ �ra �������� �ra Soksz�glapokkal hat�rolt testek
A has�b

Soksz�glapokkal hat�rolt testek �p�t�se� tulajdons�gaik vizsg�lata�

Reduk�lt szinten nem foglalkozunk k�l�n a soksz�glapokkal hat�rolt testekkel� A t�gla�
testr�l tanultak ism�tl�sekor tekintj�k �t a legfontosabb ismereteket�

Az egyenes has�b sz�rmaztat�sa� h�l�ja� felsz�ne� elnevez�sek�
Halmazok� logika� Ter�letsz�m�t�s� soksz	gek ter�lete� Testek n�zeti k�pei�

Tk� ���������� ����������� Mgy� 	���� Fgy� ��	�������

Kompetenciam�r�s� Tk� �����
 �����

������ �ra �������� �ra Az egyenes has�b t	rfogata

A t�rfogatsz�m�t�s ism�tl�se� A t�rfogat �s az �rtartalom m�rt�kegys�gei a t�glatest
�s a kocka t�rfogata� Az egyenes has�b t�rfogata� Gyakorlati alkalmaz�sok�

Sz�mok norm�lalakja� Fizika� s�r�s�g� t	meg�

Tk� ������������ Mgy� ��������	� Fgy� ��	�������

Kompetenciam�r�s� Tk� ������

��



������ �ra �������� �ra Az egyenes k�rhenger

Az egyenes k�rhenger sz�rmaztat�sa� felsz�ne� t�rfogata� Gyakorlati alkalmaz�sok�
A ter�let�� felsz�n� �s t�rfogatsz�m�t�s folyamatos ism�tl�se� Algebrai kifejez�s helyettes�t�si
�rt�ke�

Tk� ����������	� Mgy� ���������� Fgy� �������
 	������

Kompetenciam�r�s� Tk� ������ i�
 ����	� a�
 b�

������ �ra �������� �ra Gyakorl�s� az �� felm	r	s meg�rat�sa

Az esetleges hi�nyoss�gok p�tl�sa�

!rt�kel�s
 a t�pushib�k megbesz�l�se
 a felz�rk�ztat�s megszervez�se�

Tk� B�����B�����
 ������

Kompetenciam�r�s� Tk� B�����
 B�����B�����
 ������

�� �sszefoglal


������	� �ra �������� �ra Sz�mtan� sz�melm	let� algebra

Sz�mok �r�sa a t�zes sz�mrendszerben� Hatv�nyoz�s� Norm�lalak� Oszt�
 t�bbsz��
r�s
 oszthat�s�g� M�veletek a racion�lis sz�mk�rben� M�veleti sorrend
 z�r�jelek
haszn�lata� Egyszer� �s �sszetett sz�veges feladatok megold�sa�

Algebrai kifejez�sek� Egyenlet
 azonoss�g
 egyenl�tlens�g
 azonos egyenl�tlens�g�
A m�rlegelv alkalmaz�sa egyenletek
 egyenl�tlens�gek megold�s�ban� Egyenlettel

egyenl�tlens�ggel megoldhat� sz�veges feladatok�

Tk� ����������
 B�����B�����

�������� �ra �������� �ra F�ggv	nyek

Gra�konok� Ar�ny
 ar�nyos oszt�s� Egyenes �s ford�tott ar�nyoss�g� Sz�zal�ksz�m�t�s�
Line�ris f�ggv�ny� Egyenletek gra�kus megold�sa�

Tk� ���	������
 B�����B�����

�������� �ra �������� �ra Geometria� m	r	s

Egybev�g�s�gi transzform�ci�k� S�kidomok
 h�romsz�gek
 n�gysz�gek� Szerkeszt��
s�k� A soksz�gek �s a k�r ker�lete
 ter�lete� A has�bok �s a henger felsz�ne
 t�rfogata�

Tk� �������	��
 B���	�B��	��

�������� �ra �������� �ra �� dolgozat

A tan�vet z�r� dolgozat meg�rat�sa
 jav�t�sa�

��



megold�s� Melyik felt�telt hogyan kellene v�ltoztatni� hogy v�ltozzon a megol�
d�sok sz�ma�
Az ilyen diszkusszi� szinte minden szerkeszt�si feladatnak fontos �s hasznos
l�p�se lehet


�� A ter	let fogalma� m�rt�kegys�gei� A t�glalap� a paralelogramma� a deltoid� a trap�z
�s a h�romsz�g ter	lete� Tetsz	leges soksz�g ter�let�nek meghat�roz�sa a soksz�g
h�romsz�gekre bont�s�val


�� A k�rrel kapcsolatos fogalomrendszer
 A k�r ker�lete� ter�lete


	� Soksz�glapokkal hat�rolt testek �poli�derek� �p�t�se� tulajdons�gaik vizsg�lata� felsz�n

sz�m�t�s�


� A has�b mint speci�lis poli�der sz�rmaztat�sa� tulajdons�gainak vizsg�lata� testh�l�ja�
felsz�ne


K�l�nb�z	 has�bok h�l�j�nak elk�sz�t�se


��� A t�rfogatsz�m�t�sr�l tanultak ism�tl�se

Az egyenes has�b t�rfogata� a tanultak gyakorlati alkalmaz�sa


��� Az egyenes k�rhenger sz�rmaztat�sa� tulajdons�gai� felsz�ne� t�rfogata
 A tanultak
gyakorlati alkalmaz�sa


Di�erenci�l�s

A tananyag jelleg�b	l az is k�vetkezik� hogy a k�l�nb�z	 sz�nvonalon �ll� oszt�lyok
�tanul�k� sz�m�ra igen elt�r	 m�don v�laszthatjuk meg a feldolgoz�s m�dszer�t� �tem�t
�s absztrakci�s szintj�t


A di�erenci�l�s nem a tananyag mennyis�g�ben �s tartalm�ban� hanem a feldolgoz�s
m�lys�g�ben �s a feladatok �sszetetts�g�ben val�s�that� meg


Minimumszinten el�gedj�nk meg azzal� hogy az alapvet	 �sszef�gg�seket a tanul�
�n�ll�an alkalmazni tudja egyszer� feladatok megold�s�ban
 �A szakiskol�kban �l�
tal�ban nem v�rnak t�bbet az �ltal�nos iskol�t�l
�
A k�z�piskol�ba k�sz	l�� illetve k�z�piskolai tagozatra j�r� tanul�inkt�l elv�rhatjuk�
hogy az �sszef�gg�seket �n�ll�an felismerj�k� a de�n�ci�kat pontosan ��rtelmesen
�s alkalmaz�sk�pesen� megtanulj�k� az egyszer� bizony�t�sok gondolatmenet�t el�
saj�t�ts�k� a tanultakat �sszetett feladatokban is k�pesek legyenek alkalmazni


Az orsz�gos kompetenciam�r�seken ��
 oszt�lyban� ehhez a t�mak�rh�z kapcsol�d��
an a t�rszeml�letet �s a k�pi probl�mamegold� k�pess�get vizsg�lj�k
 Testh�l�knak�
�lv�z modellek rajzainak� �p�tett testek vagy a mindennapi �letben el	fordul� testek n��
zeti rajzainak az �rtelmez�s�t� r�cssoksz�gek ter�let�nek meghat�roz�s�t v�rj�k el a
tanul�kt�l
 Ez�rt ezeket az elv�r�sokat is minimumk�vetelm�nyeknek kell tekinten�nk


��



Kapcsol�d�si lehet�s�gek

Halmazok� logika

A fogalmak tiszt�z�s�hoz� az �sszef�gg�sek felkutat�sa� az alakzatok vizsg�lata �s
rendszerez�se sor�n j�l alkalmazhatjuk a halmazokr�l� illetve logik�b�l tanultakat
 Ilyen
t�pus feladat p�ld�ul� �ll�t�sok igazs�g�nak eld�nt�se� tulajdons�ggal megadott halmaz
elemeinek kiv�laszt�sa Halmaz �s r�szhalmaz k�zti kapcsolat vizsg�lata


Kombinatorika

T�relemek k�zti kapcsolatok felt�r�sa
 Soksz�g �tl�i sz�m�nak meghat�roz�sa
 Meg�
oldhat�s�g vizsg�lata� �sszes megold�s keres�se


Szmtan� algebra

A geometriai sz�m�t�sok alkalmasak a sz�mtan� algebra t�mak�rh�z tartoz� teljes is�
meretanyag gyakorl�s�ra� az ott tanultak gyakorlati alkalmaz�s�ra
 Gyakoroltathatjuk
a m�rt�kegys�gek �tv�lt�s�t� a norm�lalak haszn�lat�t� a tizedest�rtekkel� a t�rtek�
kel v�gzett m�veleteket� a hatv�nyoz�st� a m�veletek sorrendj�r	l� z�r�jelhaszn�latr�l
tanultakat� a sz�zal�ksz�m�t�st
 Feleleven�thetj�k az ar�ny� az egyenes �s ford�tott
ar�nyoss�g fogalm�t
 Egyenlettel megoldhat� sz�veges feladatokat oldathatunk meg

P�ld�ul�

a h�romsz�gek� n�gysz�gek bels	 sz�geivel kapcsolatosan�

a ker�let�� ter�let�� felsz�n� �s t�rfogatsz�m�t�ssal kapcsolatosan


Az �ltal�nos �sszef�gg�sek megfogalmaz�sa� k�l�nb�z	 alakban val� fel�r�sa� a k�p�
letek alkalmaz�sa az algebrai kifejez�sek �sszevon�s�r�l� szorz�s�r�l� szorzatra bon�
t�s�r�l� a helyettes�t�si �rt�k kisz�m�t�s�r�l kor�bban tanultakat alkalmazzuk


Relci�k� f�ggv�nyek� sorozatok

Sok feladatban alkalmazzuk a der�ksz�g� koordin�ta�rendszert


Vizsg�ljuk� hogyan f�gg a soksz�g cscsainak sz�m�t�l az �tl�k sz�ma� az egy cscsb�l
kiindul� �tl�k �ltal meghat�rozott h�romsz�gek sz�ma stb


Tetsz	leges oldalhosszs�g t�glalap ter�let�nek� illetve tetsz	leges �lhosszs�g t�g�
latest t�rfogat�nak meghat�roz�sa sor�n egyenes ar�nyoss�gi k�vetkeztet�ssel igazol�
juk az �ltal�nos �sszef�gg�st
 A m�rt�kegys�g �tv�lt�sakor felh�vhatjuk a �gyelmet a
m�r	sz�m �s a m�rt�kegys�g k�zti ford�tott ar�nyoss�gra


A ker�let�� ter�let�� felsz�n�� t�rfogatk�pleteket is hozz�rendel�si szab�lyoknak te�
kinthetj�k� amelyek a k�l�nb�z	 alakzatokhoz egy�rtelm�en hozz�rendelik a k�rd�ses
mennyis�g �rt�k�t
 Vizsg�ltathatjuk� hogyan v�ltozik a k�plet sz�m�rt�ke� ha v�ltoznak
az adatok� Hogyan kell v�ltoztatni az adatokat� hogy a sz�m�rt�k ne v�ltozz�k�

��



Has�bok vizsg�lata sor�n �sszef�gg�st kerestethet�nk az alaplap �h�romsz�g� n�gy�
sz�g� �tsz�g� 
 
 
 � cscsainak sz�ma� valamint a has�b cscsainak� �leinek� lapjainak
sz�ma k�z�tt


A tananyag�feldolgoz�s �ttekint�se

Alapfogalmak� alapt�telek

Jobb k�pess�g�� �rdekl	d	 tanul�kkal� besz�lget�s keret�ben javasoljuk a feldolgoz�st
�ha jut r� id	�
 Ne k�rj�k sz�mon ezeket a fogalmakat


Tudatos�tsuk� hogy �
 oszt�lyt�l kezdve egyre ink�bb t�rekedn�nk kell a fogalmak pon�
tos �rtelmez�s�re� de�ni�l�s�ra �s a felismert �sszef�gg�sek bizony�t�s�ra


A besz�lget�sben arra is kit�rhet�nk� hogy mi a �de�n�ci�� �s mi a �t�tel�� mi k�zt�k a
k�l�nbs�g
 Hogyan kell egy fogalmat de�ni�lni
 A k�s	bbi fejezetek anyag�nak feldol�
goz�sakor� a fogalmak feleleven�t�se sor�n p�ld�kat kereshet�nk helyes de�n�ci�kra�
elemezhetj�k a hib�sakat


S�kidomok� soksz�gek

Ism�tl�sk�nt feleleven�tj�k a s�kidom�soksz�g fogalomk�rrel kapcsolatos fogalmakat

Vizsg�ljuk a konvex �s konk�v s�kidomokat �soksz�geket�
 Meghat�rozzuk a soksz��
gek ker�let�t� �tl�iknak sz�m�t


A Tk� ����� feladat a kocka �lv�z modellj�hez kapcsol�d�an t�rgeometriai probl�m�kat
vet fel


Hromsz�gek

A k�z�piskol�ba k�sz�l	 tanul�k sz�m�ra utalhatunk az �
 oszt�lyos matematikak�nyv�
ben tal�lhat� �r�szletez	bb� meghat�roz�sra� A h�romsz�g h�rom oldala z�r�d� t�r�tt�
vonalat �h�romsz�gvonalat� alkot� �s a h�romsz�g a s�knak az a r�sze� amelyik ezen a
t�r�ttvonalon bel�l van


A h�romsz�g tulajdons�gainak vizsg�lata lehet	s�get ad�

az eddigi tapasztalatok� ismeretek rendszerez�s�re�

az ismeretek r�vid� szabatos megfogalmaz�s�ra�

a bizony�t�s mint �dedukt�v� ismeretszerz�si m�dszer megismer�s�re� alkalmaz�s��
ra� a bizony�t�si ig�ny �s a logikus gondolkod�s fejleszt�s�re�

egy�b geometriai alapismeretek� alapszerkeszt�sek feleleven�t�s�re�

a halmazszeml�let� kombinatorikus szeml�let fejleszt�s�re


Ha a k�r�lm�nyek �oszt�lyl�tsz�m� �rasz�m� a tanul�k tud�sa� �rdekl	d�se� megenge�
dik� a tananyag feldolgoz�s�t kombinatorikus probl�m�val kezdhetj�k
 P�ld�ul�

��



H�ny egyenest hat�rozhat meg � pont�  pont� ! pont stb
� Ha azt is kik�tj�k�
hogy ! vagy ann�l t�bb pont eset�ben egyik h�rom sem esik egy egyenesbe� akkor
a feladat a kombinatorika nyelv�n megfogalmazva �gy sz�l� Adott n sz�m elemb	l
h�nyf�lek�ppen v�laszthat� ki kett	� Megjegyezhetj�k� hogy alapt�telnek tekintj�k a
k�vetkez	t� k�t ponton �t pontosan egy egyenes hzhat�


A Tk� ����� feladatban is hasonl� kombinatorikus gondolat van
 Ha a lehet	 legt�bb met�
sz�spont sz�m�t k�rj�k� akkor szint�n n elem m�sodoszt�ly kombin�ci�inak sz�m�t
keress�k
 A feladat b	v�thet	 az egyenesek sz�m�nak n�vel�s�vel
 A legjobbak val��

sz�n�leg �szreveszik� hogy n egyenes maxim�lis metsz�spontj�nak a sz�ma�
n�n � ��

 
A lehet	 legt�bb metsz�spont eset�ben keletkezik a legt�bb s�kr�sz
 Ha az egyenesek
sz�ma n� akkor a s�kr�szek sz�ma �n " ���gyel t�bb a metsz�spontok sz�m�n�l�

n�n � ��
 

" n " � #
n� � n "  n

 
" � #

n�n " ��
 

" �

A kapott s�kr�szek sz�m�val kapcsolatban megk�rdezhetj�k� hogy k�z�l�k h�ny korl��
tos� �s a korl�tosak milyen soksz�gek
 Ebb	l a gondolatmenetb	l is ad�dhat a h�rom�
sz�g tank�nyvben le�rt meghat�roz�sa


A h�romsz�g magass�g�val ebben a tan�vben a ter�letsz�m�t�ssal kapcsolatban is fog�
lalkoztunk
 Most csak feleleven�tj�k
 �rdemes itt is megeml�teni az oldal �s oldalegyenes�
a magass�g �s a magass�gegyenes k�z�tti kapcsolatot� illetve k�l�nb�z	s�get


A h�romsz�g tulajdons�gainak �sszegy�jt�se alkalmas a bizony�t�s mint ismeretszer�
z�si m�dszer megismertet�s�re� alkalmaz�s�ra
 A bizony�t�s sor�n a meghat�roz�
tulajdons�got� az ismert alapt�teleket �axi�m�kat� �s a m�r eddig bizony�tott t�teleket
felhaszn�lva jabb �sszef�gg�shez jutunk


A h�romsz�g�egyenl	tlens�g t�tele a h�romsz�g meghat�roz�s�val �s azzal az axi��
m�val igazolhat�� hogy k�t pont t�vols�ga �a k�zt�k l�v	 legr�videbb t� a pontokat
�sszek�t	 szakasz


A h�romsz�g sz�gei k�zti kapcsolatok k�z�l a tank�nyvben el	sz�r a k�ls	 sz�g �s
a nem mellette l�v	 k�t bels	 sz�g �sszeg�nek egyenl	s�g�t bizony�tjuk� majd ezt a
bizony�tott t�telt haszn�ljuk fel a bels	 sz�gek �sszeg�r	l sz�l� t�tel bizony�t�s�ra
 A
k�t bizony�t�s sorrendje meg is ford�that�
 El	sz�r a bels	 sz�gek �sszeg�t bizony�tjuk�
�s ezt a t�telt haszn�ljuk fel a k�ls	 sz�g tulajdons�g�nak igazol�s�ra
 P�ld�ul�

T�tel

B�rmely h�romsz�g bels� sz�geinek �sszege ��$��

Bizony�t�s�

A B

α

α ’

β

β ’γ
CJel�lje az ABC h�romsz�g bels	 sz�geit �� �� �


A h�romsz�g C cscs�n �t az AB oldallal p�rhu�
zamost hzunk
 A � sz�g mellett k�t m�sik sz�g
keletkezett
 Ezek k�z�l az �� az ��nak� a �� a
��nak v�lt�sz�ge� teh�t � # �� �s � # ��


Mivel �� " � " �� # ��$�� az el	bbiek miatt
� " � " � # ��$�


��



A B

CDEgy m�sik bizony�t�s lehet a k�vetkez	�
Tekints�k bizony�tottnak� hogy b�rmely t�glalap k�t
egybev�g� der�ksz�g� h�romsz�gre bonthat�


ABC��# CDA��

ACB� # CAD��

CAD� " CAB� # %$��

ACB� " ACB� # %$�


A B

α

γ

β

δ

CEz�rt a der�ksz�g� h�romsz�g k�t hegyessz�g�nek
�sszege %$�


Az ABC��ben a C cscsb�l mer	legest hzunk az
AB oldalra� k�t der�ksz�g� h�romsz�get kapunk

A k�t der�ksz�g� h�romsz�g k�t�k�t hegyessz�g�nek
�sszege �ppen az ABC� bels	 sz�geinek �sszeg��
vel egyenl	� ami az el	z	ek alapj�n �%$�"%$� #� ��$�


A

B

α
δ

γ
ε

β ϕ

CHa el	sz�r a h�romsz�g bels	 sz�geinek �sszeg�r	l
sz�l� t�telt bizony�tjuk� akkor ezzel a k�ls	 �s bels	
sz�gek kapcsolat�nak az igazol�sa �gy t�rt�nhet�

� " � # ��$� �s � " � " � # ��$�� ez�rt � # � " �


A h�romsz�g oldalai �s sz�gei k�zti kapcsolattal a tan�
k�nyv b	v�tett v�ltozata foglalkozik


Sokszor kell hangslyoznunk� hogy egy t�telt csak azzal a t�tellel bizony�thatunk� ame�
lyet alapt�telnek fogadunk el� vagy amelyet m�r el	z	leg bizony�tottunk


A hromsz�g szerkeszt�se

A szerkeszt�si feladatok megold�sa sor�n vizsg�ljuk a k�vetkez	 k�rd�seket�

A megadott adatok f�ggetlenek�e egym�st�l�

Teljes�lnek�e azok az �sszef�gg�sek� amelyeket a h�romsz�g oldalair�l �s sz�geir	l
tanultunk�

Ha teljes�lnek a felt�telek� akkor egy�rtelm�en megszerkeszthet	k a h�romsz�gek�

Azokban a szerkeszt�ses feladatokban� amelyekben az adatok k�zti kapcsolatok ne�
hezebben vehet	k �szre� h�vjuk fel a tanul�k �gyelm�t a megold�s l�p�seire �b	v�tett
tank�nyv �� p�lda�

Az �egy�rtelm�en megszerkeszthet	� kifejez�s jelent�se k�ti �ssze a h�romsz�gszer�
keszt�s alapeseteit �s az egybev�g�s�g alapeseteit
 Az egybev�g�s�g alapeseteit sok�
szor felhaszn�lhatjuk egy�b bizony�t�sok fel�p�t�s�ben is� ez�rt ezeket az ismereteket
j�l gyakoroltassuk be


A der�ksz�g� �s egyenl	 sz�r h�romsz�gek szerkeszt�s�t a �
 oszt�lyban r�szletesen
t�rgyaltuk
 Most azt hangslyozzuk� hogy ezek szerkeszt�se is ! adatb�l t�rt�nik� de
az adatok k�z�l egyet vagy kett	t m�r ismer�nk


A szerkeszt�si feladatok megold�sa sok gyereknek m�g magasabb �vfolyamokon is
gondot jelent
 Minimumszinten nem l�phet�nk tl a h�romsz�gszerkeszt�s alapese�

�	



tein
 Ez�rt javasoljuk� hogy ebben a t�mak�rben gondosan m�rlegelj�k a di�erenci�l�s
lehet	s�geit


N�gysz�gek

Sokf�lek�ppen oszt�lyozzuk a n�gysz�geket� felhaszn�lva az el	z	leg megismert tulaj�
dons�gokat
 T�bb oldalr�l akarjuk megk�zel�teni azokat a tulajdons�gokat� amelyekkel
egy�rtelm�en meghat�rozhat�k a speci�lis n�gysz�gek
 Nem minden tanul�t�l v�rhat�
juk el a meghat�roz� �s nem meghat�roz� tulajdons�gok k�z�tti k�l�nbs�g felismer�s�t

De ha t�bbsz�r is tal�lkoznak az �sszehasonl�t�ssal� megk�nny�thetj�k a k�z�piskolai
ismeretek befogad�s�t


Ha az oszt�ly szintje megengedi� akkor p�ld�ul a Tk� ����� feladat tov�bbfejleszt�s�vel a
logikai ismereteket er	s�thetj�k
 Az adott alaphalmazb�l a B� az C �s az F �ll�t�sokkal
ugyanazok a n�gysz�gek v�laszt�dnak ki
 De ezekkel az �ll�t�sokkal b�rmilyen m�s
n�gysz�gek halmaz�b�l v�logatva ugyanaz lenne az igazs�ghalmaz
 Ez�rt ezek az
�ll�t�sok egym�ssal helyettes�thet	k


Felh�vjuk a �gyelmet a Gy� ����� feladatra
 Ebben �ttekintj�k �s elemezz�k� hogy egyes
n�gysz�gek h�ny adatb�l szerkeszthet	k meg


Trap�z

A tank�nyv bevezet	 ����� feladata lehet	s�get ad a paralelogramm�k� speci�lis para�
lelogramm�k �s a szimmetri�k ism�tl�s�re


A trap�z meghat�roz�s�nak leggyakoribb m�dja tal�lhat� a tank�nyvben
 Erre �p�lnek
az elnevez�sek is
 Keress�nk egy�b meghat�roz� tulajdons�gokat a sz�gekkel kapcso�
latban
 P�ld�ul�

A trap�z olyan n�gysz�g� amelyben van k�t szomsz�dos sz�g� amelyek �sszege
��$�


Ebb	l a meghat�roz�sb�l kiindulva bizony�that�� hogy a n�gysz�gnek van k�t p�rhuza�
mos oldala


A B

CD

α β

γδ

Bizony�t�s�

� " � # ��$�
 A k�t sz�g egyik sz�ra k�z�s� teh�t
t�rssz�gek� A t�rssz�gek sz�rai p�ronk�nt p�rhuza�
mosak� ABkDC


A n�gysz�g bels	 sz�geinek �sszeg�b	l vagy k�t oldal
p�rhuzamoss�g�b�l ad�dik� hogy a m�sik k�t sz�g
�sszege� � " � # ��$�

A rendszerszeml�let kialak�t�sa c�lj�b�l vetess�k �szre� hogy a hrtrap�z tengelyesen
szimmetrikus trap�z �van cscsaira nem illeszked� szimmetriatengelye�� a paralelogram�
ma k�z�ppontosan szimmetrikus trap�z
 A t�glalap rendelkezik mindk�t tulajdons�ggal�
teh�t hrtrap�z is �s paralelogramma is


Figyeltess�k meg� hogy a �hrtrap�z� elnevez�s nem helyettes�thet	 az �egyenl	 sz�r
trap�z� elnevez�ssel� mert ez a tulajdons�ga a paralelogramm�nak is megvan
 Nem

�




helyettes�thet	 a &tengelyesen szimmetrikus trap�z� elnevez�ssel sem� mert a �nem
n�gyzet� rombusz is tengelyesen szimmetrikus trap�z
 Ezekkel a k�rd�sekkel p�ld�ul a
Tk� ����� feladat feldolgoz�s�hoz kapcsol�dva foglalkozhatunk


A B

CD

α β

γδ

tA hrtrap�z tulajdons�gait �
 oszt�lyban t�rgyaltuk


A trap�zok halmaz�b�l a k�vetkez	 tulajdons�gokkal
v�laszthat�k ki�

Az egyik alapj�n fekv	 k�t sz�ge egyenl	


Az egyik alap felez	mer	leges�re tengelyesen szim�
metrikus


'tl�i egyenl	k


K�r�je k�r hzhat� �ez�rt hrtrap�z�


A B

CD

α β

γδ

t

O

A t�kr�ss�g miatt a sz�rak felez	mer	legesei a t�k�r�
tengelyen metszik egym�st
 Ez a metsz�spont mind
a n�gy cscst�l egyenl	 t�vols�gra van �OA # OB #
OC # OD�
 Ez�rt ha a trap�znak van az alapokat fe�
lez	 t�k�rtengelye� akkor k�r hzhat� k�r�je

A hrtrap�z nem meghat�roz� tulajdons�ga� a sz�rai
egyenl	k


A trap�z szerkeszt�se

A tank�nyv b	v�tett v�ltozat�ban szerepl	 fejezet


A h�romsz�g szerkeszthet	s�g�b	l kiindulva �llap�tjuk meg a trap�z szerkeszt�s�hez
sz�ks�ges adatok sz�m�t


A B

CD

E

1.

2.

A trap�zt egy egyenessel egy paralelogramm�ra �s
egy h�romsz�gre bonthatjuk
 Az �
 jel� paralelogram�
ma szerkeszt�s�hez h�rom adat sz�ks�ges� a  
 jel�
h�romsz�gh�z m�r csak egy jabb adat kell
 Ez az
jabb adat a trap�z egyik sz�ra �a CB szakasz� vagy
a k�t alap k�l�nbs�ge �EB szakasz�
 Ez a felbont�s
seg�t a trap�z n�gy oldalb�l t�rt�n	 megszerkeszt�s��
ben


A paralelogramma szrmaztatsa� tulajdonsgai

A tank�nyvben a paralelogramm�t a szemk�zti oldalak p�rhuzamoss�g�val hat�rozzuk
meg
 A Tk� ����� feladattal kapcsolatban m�r kor�bban is felismerhett�k a tanul�k� hogy
a szemk�zti oldalak egyenl	s�ge �s a k�z�ppontos szimmetria is alkalmas tulajdons�g
a paralelogramm�knak a n�gysz�gek k�z�li kiv�laszt�s�ra
 A paralelogramm�t a k�t
tulajdons�g k�z�l b�rmelyikkel meghat�rozhatjuk
 Ezeket a tulajdons�gokat alapszinten
a szeml�letre t�maszkodva �llap�tjuk meg


��



Emelt szinten tanul�k sz�m�ra megmutathatjuk� hogy b�rmelyik meghat�roz� tulajdon

s�ggal bizony�that� a t�bbi tulajdons�g
 Csak arra kell vigy�znunk� hogy a bizony�t�sn�l
alkalmazott �ll�t�sokat alapt�telnek �axi�m�nak� fogadjuk el vagy m�r bizony�tott t�telek
legyenek
 P�ld�ul a felsorolt paralelogramma�tulajdons�gok k�z�l az els	b	l k�vetkezik
a m�sodik


A paralelogramma szemk�zti oldalai p�rhuzamosak� ez�rt a szemk�zti oldalai egyenl�k�

Bizony�t�s

Bizony�tott �ll�t�snak� t�telnek fogadjuk el a k�vetkez	ket�

K�t h�romsz�g egybev�g�� ha egy oldalban �s a rajta fekv	 k�t sz�gben megegyezik


A B

CD
Ha k�t egyenl	 sz�g egy�egy sz�ra p�rhuza�
mos� akkor a m�sik p�r sz�r is p�rhuzamos

A k�t sz�g vagy egy�ll�s� vagy ford�tott �l�
l�s �cscssz�gek� v�lt�sz�gek�


Hzzuk meg az ABCD paralelogramma
AC �tl�j�t(

�
 A kapott k�t h�romsz�gben az azonos k�r�vvel jel�lt sz�gek egyenl	k� mert megfe�
lel	 sz�raik p�rhuzamosak �v�lt�sz�gek�
 A k�t h�romsz�g az AC oldalban meg�
egyezik


 
 Az ABC �s CDA h�romsz�gek egybev�g�k
 Ebb	l k�vetkezik� hogy a megfelel	
oldalak egyenl	k� AB # DC �s BC # AD


Teh�t a paralelogramma szemk�zti oldalai egyenl	k


A most bizony�tott �ll�t�s megford�that�


A paralelogramma szemk�zti oldalai egyenl�k� ez�rt a szemk�zti oldalak p�rhuzamosak�

A bizony�t�s l�p�seinek sorrendje �ppen ford�tottja az els	 bizony�t�s l�p�seinek


A B

CD
�
 Ha a n�gysz�g szemk�zti oldalai egyen�

l	k� akkor az ABC h�romsz�g egybe�
v�g� a CDA h�romsz�ggel


 
 Az egybev�g�s�g miatt az azonos k�r�v�
vel jel�lt sz�gek egyenl	k
 Egyik p�r sz��
ruk egy egyenesbe esik� ez�rt v�lt�sz��
gek� a m�sik p�r sz�ruk p�rhuzamos


Teh�t a paralelogramma szemk�zti oldalai p�rhuzamosak


Ha a paralelogramm�t a k�z�ppontos szimmetri�val hat�rozzuk meg� akkor a k�z�p�
pontos szimmetria tulajdons�gait bizony�tottnak tekintve� a t�bbi � tulajdons�g egyetlen
l�p�ssel igazolhat�


A t�glalapot gy hat�rozhatjuk meg� hogy egyenl	 sz�g� paralelogramma
 Az �egyenl	
sz�g�� tulajdons�ggal b�rmilyen n�gysz�gek halmaz�b�l is t�glalapok v�laszt�dnak ki


��



Emelt szinten ez a t�mak�r is alkalmas arra� hogy a k�z�piskol�ba k�sz�l	� illetve
k�z�piskolai tagozatra j�r� tanul�k ismerkedjenek a �sz�ks�ges�� az �el�gs�ges� �s a
�sz�ks�ges �s el�gs�ges� felt�telek fogalm�val


Az egyenl	 sz�g� n�gysz�g biztos� hogy paralelogramma� hiszen a szomsz�dos sz�gek
�sszege ��$�� t�rssz�gek� ez�rt a szemk�zti oldalak p�rhuzamosak
 )gy is mondhat�
juk� hogy az �egyenl	 sz�g�� tulajdons�g el�gs�ges� de nem sz	ks�ges felt�tele annak�
hogy a n�gysz�g szemk�zti oldalai p�rhuzamosak legyenek� hiszen van nem egyenl	
sz�g� paralelogramma is
 A szemk�zti oldalak p�rhuzamoss�ga sz	ks�ges� de nem
el�gs�ges felt�tele annak� hogy a n�gysz�g egyenl	 sz�g� legyen


A t�glalap �tl�i felezik egym�st� mert paralelogramma� egyenl	k� mivel egym�s t�k�rk��
pei
 Ez�rt a t�glalap k�r� k�r hzhat�
 Minden der�ksz�g� paralelogramma k�rbe �rha�
t�
 Minden k�rbe �rhat� paralelogramma der�ksz�g�
 A paralelogramm�k halmaz�ban a
k�rbe �rhat�s�g sz	ks�ges �s el�gs�ges felt�tele a der�ksz�g�s�g� a der�ksz�g�s�g�
nek sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�tele a k�rbe �rhat�s�g


A rombusz leggyakoribb meghat�roz�sa� egyenl	 oldal paralelogramma
 El�g len�
ne csak azt mondani� hogy olyan paralelogramma� amelynek k�t szomsz�dos oldala
egyenl	
 Az �egyenl	 oldal� tulajdons�ggal nemcsak a paralelogramm�k k�z�l� hanem
b�rmilyen n�gysz�gek k�z�l is pontosan a rombuszok v�laszt�dnak ki


A paralelogramm�k k�z�li kiv�laszt�s a k�vetkez	 tulajdons�gokkal is t�rt�nhet�

'tl�i a paralelogramma sz�geit felezik

Szimmetrikus az �tl�ira


A felsorolt tulajdons�gok b�rmelyik�vel bizony�tani lehet a t�bbit
 A t�glalaphoz hason�
l�an vizsg�lhatjuk a rombusz k�t�k�t tulajdons�g�t abb�l a szempontb�l is� hogy azok
k�z�l az egyik sz	ks�ges vagy el�gs�ges� vagy sz	ks�ges �s el�gs�ges felt�tele a
m�siknak


P�ld�ul�

Sz	ks�ges� de nem el�gs�ges felt�tel�

Az �tl�k felezik egym�st

A szemk�zti sz�gek egyenl	k


El�gs�ges� de nem sz	ks�ges felt�tel�

N�gy szimmetriatengelye van

%$��os elforgat�ssal �nmag�val fed�sbe hozhat�


Sz	ks�ges �s el�gs�ges felt�tel�

Mindk�t �tl�j�ra szimmetrikus

Az �tl�k felezik a szemk�zti sz�geket


A rendszerszeml�let kialak�t�s�t szolg�lja egyr�szt a Tk� ����� halmazelm�leti esz�
k�ztud�st alkalmaz� feladat� m�sr�szt �az el	z	 feladathoz kapcsol�d�� Tk� ����������
feladatsor
 Az ut�bbi feladatokhoz hasonl� t�pus feladatok el	fordulnak az orsz�gos
kompetenciam�r�sekben is


��



A paralelogramma szerkeszt�se

Milyen m�lys�gben� mennyis�gben foglalkozunk a paralelogramma szerkeszt�s�vel�
f�gg att�l is� hogy a tanul�k kell	en begyakorolt�k�e a h�romsz�gszerkeszt�s alape�
seteit� �s ismerik a paralelogramma�tulajdons�gok k�z�tti �sszef�gg�seket
 Ha mindk�t
elv�r�snak megfelelnek� akkor a paralelogramma szerkeszt�se nem j anyag� hanem az
el	z	ek alkalmaz�sa
 Ez az oka annak� hogy a tank�nyvben csak k�t p�ld�t mutatunk
be
 Bev�s�sk�nt egy�egy megszerkesztett paralelogramm�n elemezz�k a tulajdons�go�
kat� a gyerekek szerezzenek j�rtass�got az �sszef�gg�sek le�r�s�ban� elmond�s�ban


Reduk�lt program

Az oszt�ly k�pess�geinek �gyelembev�tel�vel annyit �s olyan m�lys�gben tan�tunk meg
ebb	l az anyagr�szb	l� amennyire id	 jut


Emelt szint

Egyr�szt tll�p�nk a h�romsz�g tanult alapszerkeszt�seinek k�zvetlen alkalmaz�s�n�
m�sr�szt nem konkr�t adatokkal adjuk meg a feladatot� �gy a tanul� az �ltala felvett
adatokkal dolgozik
 Ez�rt nagyobb hangslyt kap a diszkusszi�
 Vizsg�ljuk� hogy mi a
felt�tele annak� hogy a felvett adatokkal a paralelogramma megszerkeszthet	 legyen


A feladatok z�m�ben ker�letet �s k�s	bb ter�letet is sz�m�tunk
 A sz�m�t�sokkal kap�
csolatos hib�k k�nnyebben kik�sz�b�lhet	k� ha el	z	leg megszerkesztett�k az alakza�
tot


A s�kidomok ter�lete

A kor�bbi �vekben foglalkoztunk a ter�let fogalm�val� m�rt�kegys�geivel� a t�glalap �s
a n�gyzet ter�let�nek kisz�m�t�s�val
 Ezeket az ismereteket konkr�t feladatok megol�
dat�s�val eleven�thetj�k fel �Tk� �����������
 Az orsz�gos kompetenciam�r�seken egy�
r�szt r�cssoksz�gek ter�let�nek meghat�roz�s�val vizsg�lj�k �Tk� ������� hogy a tanul�
rendelkezik�e a ter�let szeml�letes fogalm�val� m�sr�szt azt n�zik� hogy tudja�e szokat�
lan feladathelyzetben �Tk� ������� a gyakorlatban alkalmazni ezeket az ismereteket


A tank�nyv feladatait c�lszer� kieg�sz�teni t�nyleges m�r�si feladatokkal �udvar� szoba�
asztallap ter�let�nek becsl�se� a sz�ks�ges adatok megm�r�se ut�n a sz�m�t�sok el�
v�gz�se�
 A tanultak gyakorlati alkalmaz�s�hoz szervezhet�nk terepm�r�st
 Tanul�ink
jelent	s r�sz�nek gondot okoz a ter�let m�rt�kegys�geinek �tv�lt�sa� a hi�nyoss�go�
kat gondosan megtervezett folyamatos ism�tl�ssel p�toltassuk �p�ld�ul Gy� ���	����
�
feladatsor ilyen c�lt szolg�lhat�


A t�mak�rre sz�nt �r�k megtervez�s�n�l vegy�k azt is �gyelembe� hogy a ter�letsz�m��
t�st a felsz�n� �s t�rfogatsz�m�t�ssal p�rhuzamosan is gyakoroltatjuk� s	t m�r kor�bban
is gyakoroltuk a racion�lis sz�mokkal v�gzett m�veletek� a f�ggv�nyek �s az algebrai
kifejez�sek alkalmaz�sak�nt
 K�s	bb� �
 oszt�lyban� Pitagorasz t�tel�nek gyakorl�sa
ad j� lehet	s�get a ter�letsz�m�t�sr�l tanultak ism�tl�s�re �s r�gz�t�s�re


A tank�nyvben �az eml�keztet	ben� felsorolt n�gy alapt�tel jelent�s�nek a tiszt�z�s�ra
�s nem a sz� szerinti megtan�t�s�ra c�lszer� a hangslyt fektetn�nk
 Az utols� �*� alap�
t�tel nem minden tanul� sz�m�ra nyilv�nval�
 F�lt�tlen�l �rtess�k meg� hogy ezt az
alapt�telt kimondva meg�llapodunk abban� hogy az �tdarabol�s sor�n nem v�ltozik
meg a soksz�g ter	lete�
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A t�glalap ter	letk�plet�t minimumszinten n�gyzetlapokkal t�rt�n	 lefed�ssel id�ztess�k
fel
 Az �tlagos vagy az �tlagosn�l jobb k�pess�g� tanul�kkal viszont gondoltassuk v�gig�
hogy tetsz	leges � nem csak eg�sz m�r	sz�m � oldal eset�n mi�rt �rv�nyes a tanult
k�plet �l�sd Tk� ����� feladat� illetve a tank�nyv magyar�zata�


Tudatos�tsuk �csukl�san �sszeillesztett modellel mutassuk meg�� hogy a paralelogram

ma ter	let�nek kisz�m�t�s�hoz k�t oldal ismerete nem elegend	
 Az �tdarabol�sokat
t�nylegesen v�geztess�k el �a felm�r�sek eredm�nyei azt mutatj�k� hogy egyszeri ma�
gyar�zat alapj�n a tanul�k t�bbs�ge nem saj�t�tja el ezt az ismeretet�
 Az �br�n � a
tank�nyvben ismertetett t�bb l�p�sb	l �ll� �tdarabol�s helyett � egy kev�sb� szokv��
nyos megold�st mutatunk be


1.

2.

1.

2.

A paralelogramma ter�letsz�m�t�s�val p�rhuzamosan �esetleg di�erenci�lt egy�ni mun�
k�ban� megoldathatunk egyszer� szerkeszt�si �s a ker	letsz�m�t�ssal kapcsolatos fel�
adatokat
 Ez ut�bbit az�rt is fontosnak tartjuk� mert a tanul�k mintegy egyharmada
m�g �
 oszt�lyban is �keveri� a k�t fogalmat
 �A feladatok t�bbs�ge ez�rt k�ri a ker�let
kisz�m�t�s�t is
�

A deltoid ter	let�nek meghat�roz�sa el	tt ism�telj�k �t a deltoid kor�bban tanult de��
n�ci�j�t� vizsg�ljuk a legfontosabb tulajdons�gait
 A deltoid ter�let�t legegyszer�bben
t�glalapp� kieg�sz�t�ssel hat�rozhatjuk meg� de ha a tanul�k felismerik az �tdarabolha�
t�s�got� akkor azt is fogadjuk el


Tudatos�tsuk� hogy a rombusz speci�lis paralelogramma �s speci�lis deltoid� �gy a
ter�let�t k�tf�lek�ppen is kisz�m�thatjuk �Gy� ������ ���������� feladat�


A tank�nyv a trap�z ter	let�nek kisz�m�t�s�ra megmutatja a tanul�k sz�m�ra k�zenfek�
v	bb �tdarabol�st is
 Ennek el	nye� hogy a trap�z k�z�pvonal�nak fogalm�t is tudato�
s�thatjuk
 Ugyanakkor tudatos�tanunk kell� hogy az ilyen �tdarabol�s nem v�gezhet	 el
minden esetben
 Ez�rt c�lszer� a k�z�ppontos t�kr�z�st alkalmazva paralelogramma
ter�let�re visszavezetni a sz�m�t�st


A h�romsz�g magass�g�val m�r kor�bban is foglalkoztunk �p�ld�ul a Tk� ���	� fel�
adahoz hasonl� feladatokban�
 Ennek ellen�re a tompasz�g� h�romsz�g magass��
g�nak megrajzol�sa� megszerkeszt�se a tanul�k egy r�sz�nek gondot jelenthet �l�sd
Gy� ��������	� feladat�
 H�vjuk fel a tanul�k �gyelm�t a tiszta� pontos szerkeszt�sre�
ellen	rizz�k a k�rz	 ��zemk�pess�g�t�


Jobb k�pess�g� csoporttal a k�z�ppontos szimmetri�t alkalmazva bizony�ttathatjuk�
alapszinten �megmutatjuk�� hogy a paralelogramm�t az �tl�ja k�t egybev�g� h�rom�
sz�gre bontja
 K�vetkez�sk�ppen a h�romsz�g ter�lete fele a h�romsz�get kieg�sz�t	
paralelogramma ter�let�nek
 Ennek el	nye� hogy az el	z	leg tanult ismeret szil�rdabb�
v�lhat


��



Ha a tanul�csoport �elb�rja� ��s �bef�r� a tan�vbe�� akkor most k�l�nb�z	 �tdarabol�sok�
kal igazolhatjuk a h�romsz�g ter�let�re vonatkoz� �sszef�gg�st �ezek is kapcsolhat�k
r�gebbi tapasztalatokhoz�� s majd a k�z�ppontos t�kr�z�s tanul�sakor visszat�rhet�nk
a tank�nyvben bemutatott gondolatmenetre


T # a �
m

 
T #

a

 
�m

A h�romsz�gr	l tanultak alkalmaz�sak�nt �els	sorban a tank�nyv b	v�tett v�ltozat�ban�
foglalkozunk tetsz�leges soksz�gek ter�let�nek meghat�roz�s�val� az adatokat m�r�s�
sel hat�rozz�k meg a tanul�k �Tk� �� p�lda�


�rdemes tudatos�tanunk� hogy �
 oszt�lyban az adatokat �ltal�ban �a soksz�g meg�
szerkeszt�se ut�n� m�r�ssel tudjuk csak meghat�rozni� �
 oszt�lyban �s k�z�piskol��
ban olyan t�teleket is tanulunk� amelyek seg�ts�g�vel sz�m�t�ssal hat�rozhat�k meg a
sz�ks�ges adatok
 Ekkor a szerkeszt�s �s a m�r�s m�r nem lesz elfogadhat�


A soksz�gek �tdarabol�s�val kapcsolatosan elbesz�lgethet�nk Bolyai Farkas munk�s�
s�g�r�l� �s megeml�thetj�k a nev�hez f�z	d	 k�zismert t�telt�

Ha k�t soksz�g ter	lete egyenl�� akkor az egyik v�ges sz�m l�p�sben �tdarabolhat�
a m�sikba�

Vagyis b�rmilyen soksz�gb	l b�rmilyen alak� vele egyenl	 ter�let� soksz�gh�z eljut�
hatunk gy� hogy v�ges sz�m r�szre sz�tv�gjuk� �s a darabokat valahogyan �sszeil�
lesztj�k


A b	v�tett tank�nyvben foglalkozunk konkr�t szab�lyos soksz�g tulajdons�gainak vizs�
g�lat�val� meghat�rozzuk bels	 sz�geik nagys�g�t� illetve a ter�let�ket


��



A k�r

Eleven�ts�k fel az alapvet	 elnevez�seket �s fogalmakat� k�rvonal� k�rlap� sug�r� �tm�

r�� hr� szel�� k�r�v� k�rgy�r�� k�rszelet� k�rcikk�

A k�r ker�lete

A k�r ter�lete

A k�rvonal hossz�nak� illetve a k�rlap ter�let�nek becsl�se nemcsak matematikat�rt��
neti szempontb�l �rdekes
 Betekint�st nyjt a matematikai anal�zis ��k�zel�t�s�� �hat�r�
�rt�k�� eszk�zt�r�ba is


A k�r ker�let�nek �s ter�let�nek kisz�m�t�s�t minden tanul�t�l elv�rhatjuk
 A k�r�v
hossz�nak� a k�rgy�r�� a k�rcikk� a k�rszelet ter�let�nek kisz�m�t�s�t csak a jobb
jegy�rt k�vetelhetj�k meg


Vetess�k �szre a tanul�inkkal� hogy adott k�rben� a k�rcikkhez tartoz� k�z�pponti sz�g�
a k�r�v hossza �s a k�rcikk ter�lete egyenesen ar�nyos mennyis�gek


Gyeng�bb csoportban� illetve id�hi�ny eset�n elhagyhatjuk ez ut�bbi ismeretek t�rgya�
l�s�t


Felh�vjuk a �gyelmet a Tk� ���
� �s az ��	�� feladatokra� amelyek megold�sakor nem
szokv�nyos m�don kell alkalmazni a tanultakat


Soksz�glapokkal hatrolt testek

Ennek �s a k�vetkez	 fejezetnek a t�rgyal�sa sor�n ism�telj�k �t az �
 �s a �
 osz�
t�lyban tanultakat� t�rjuk fel �s p�toltassuk az esetleges hi�nyoss�gokat
 Folyamatos
ism�tl�sk�nt� k�pess�g �s tud�sszint szerint di�erenci�lva dolgoztassuk fel a Matema�
tika �
 Gyakorl� ���
������ feladatsor�t


Az olyan korl�tos t�rr�szt� amelyet v�ges sok soksz�glap hat�rol� poli�dernek nevez

z	k� Az elnevez�st �s a de�n�ci�t �ltal�nos iskol�ban� alapszinten nem tan�tjuk� de
azt javasoljuk� hogy a has�b fogalm�t k�l�nb�z	 testek� ezek k�z�tt poli�derek �p�

t�s�vel� vizsg�lat�val szeml�letileg alapozzuk meg �Tk� ��
����
�� feladat�
 A t�r�
szeml�let fejleszt�se c�lj�b�l a testmodelleket h�zi feladatk�nt vagy csoportmunk�ban
munkamegoszt�ssal a tanul�k k�sz�ts�k el
 A modellez	k�szlet soksz�geib	l �ntapad�
ragaszt�val min�l t�bb testet �ll�tsanak �ssze �s vizsg�ljanak meg
 �A k�z�piskol�ban
m�r nem lesz m�d ilyen tapasztalatgy�jt�sre� pedig egyes szakm�kban felt�tel a j�
t�rszeml�let
�

A vizsg�latokban a k�vetkez�ket �sszegezhetj	k�

�� Milyen fel�letdarabok hat�rolj�k a testet� csak soksz�glapok vagy m�s fel�letdarabok
is� �A �g�rbe lap� elnevez�s haszn�lata szeml�letes� de vitathat�(� Kiter�thet	�e a
test fel�lete a s�kban�

Mutassunk vegyesen helyes �s hib�s h�l�zatokat( A tanul�k d�nts�k el� hogy me�
lyikb	l lehet poli�dert �ssze�ll�tani


Nagyon hasznos� ha a tanul�k �n�ll�an k�sz�tenek h�l�zatokat� �s azokat vizsg�lj�k

Ek�zben felvethet�nk olyan k�rd�seket� hogy mely �lek lesznek p�rhuzamosak�
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metsz	k� kit�r	k� mer	legesek� mely lapok lesznek p�rhuzamosak� mer	legesek�
melyek ker�lnek egym�s mell� stb


Megvizsg�lhatjuk azt is� hogy az egyes poli�dereket minim�lisan h�ny �l ment�n kell
�felv�gni�� hogy s�kban kiter�thet	 h�l�t kapjunk


A modellek megv�laszt�s�val ne er	s�ts�k azt az elk�pzel�st� hogy a geometri�
ai vizsg�latok k�r�be csak olyan testek tartoznak� amelyeket meg tudunk nevezni
�p�ld�ul� g�mb� has�b� kocka� henger�
 C�lszer� a testmodellek k�z� kavicsot�
cs	darabot stb
 is bev�logatnunk


�� R�gz�ts�k� hogy mit nevez�nk lapnak� �lnek� cscsnak� lap�tl�nak� test�tl�nak�
H�ny �le� cscsa� lapja van a poli�dernek� Minden �lt k�t lap tartalmaz �k�z�ns�ges
poli�der eset�n�
 Egy cscsban legal�bb h�ny �l tal�lkozik�

A k�z�piskol�ban a tanul�nak �s a tan�rnak egyar�nt gondot jelent� hogy a tanul�k
nem ismerik a szaknyelvet� nem tudj�k de�ni�lni a fogalmakat� ez�rt a de�n�ci� �s
az elnevez�sek megtanul�s�t a k�z�piskol�ba k�sz	l� tanul�inkt�l k�vetelj�k meg

Nem verbalizmusra� �magol�sra� gondolunk
 Ha a szaknyelvet k�vetkezetesen hasz�
n�ljuk� haszn�lat�t a tanul�t�l is megk�vetelj�k� akkor az �direkt tanul�s� n�lk�l is
elsaj�t�that�


�� A vizsg�latok aktu�lis c�lja a has�b �mint speci�lis poli�der� de�ni�l� tulajdons�gai�
nak felismertet�se


�� Feleleven�tj�k �s tudatos�tjuk a felsz�n fogalm�t� pontosabban azt� hogy mit jelent
a soksz�glapokkal hat�rolt testek felsz�ne
 Konkr�t esetekben� a sz�ks�ges adatok
megm�r�s�vel� hogyan sz�m�thatjuk ki a felsz�nt
 Tetsz	leges poli�der felsz�n�nek
meghat�roz�sa azzal az el	nnyel j�r� hogy a tanul� nem k�pletek �bemagol�s�ra�
�s mechanikus alkalmaz�s�ra t�rekszik� hanem a konkr�t feladatban a ter	letsz�

m�t�sr�l tanultakat alkalmazza� Akkor megnyugtat� a tanul� tud�sa� ha nem az�rt
tudja kisz�m�tani a felsz�nt� mert tudja a k�pletet� hanem az�rt tud �n�ll�an meg

fogalmazni �ltal�nos �sszef	gg�seket� mert konkr�t esetekben ki tudja sz�m�tani a
soksz�glapokkal hat�rolt testek felsz�n�t�

Tiszt�n kell l�tnunk� hogy a ter�let�� ker�let�� t�rfogat� �s felsz�nsz�m�t�s �
 oszt�lyban
els	sorban ��zikai� �s nem �geometriai� probl�ma
 N�h�ny kiv�telt	l eltekintve nem
sz�m�t�ssal adjuk meg a hi�nyz� adatokat� hanem m�r�ssel
 Ez�rt a hat�rok k�z�
szor�t�ssal� az �rt�kes jegyek meghat�roz�s�val stb
 �gyelembe kell venn�nk a m�r�s
pontoss�g�t


P�ld�ul egy n�gyzet alak lemez egy oldal�t k�l�nb�z	 pontoss�ggal adhatjuk meg�

Ha a # $�* m� ez azt jelenti� hogy $�!� m � a � $�*� m


�gy a lemez ter�lete $�!�� m� �s $�*�� m� k�z� esik�

$�� ! m� � T � $� $! m�� T # �$���� $�$*� m�


Ha a # $�*$ m� ez azt jelenti� hogy $�!%� m � a � $�*$� m�

a ter�lete� $����! m� � T � $���*! m�� T # �$���$ � $�$$*� m�


Ha a # $�*$$ m� ez azt jelenti� hogy $�!%%� m � a � $�*$$� m�

a ter�lete� $���%� m� � T � $���$* m�� T # �$���$$ � $�$$$*� m�


��



Emelt szinten tanul� csoportban vagy di�erenci�lt egy�ni munk�ban �a megtan�t�s ig��
nye n�lk�l� felismertethetj�k tanul�inkkal az egyszer� poli�der lapjainak �L�� �leinek ���
�s cscsainak sz�ma �C� k�zti Euler
f�le �sszef�gg�st� � # L"C �  
 Ellenp�ld�val r��
vil�g�thatunk arra� hogy ez az �sszef�gg�s nem vonatkozik a nemegyszer� poli�derekre

�Az egyszer� poli�der b�rmely k�t cscsa �sszek�thet	 �lekb	l �ll� t�r�ttvonallal
�

Emelt szinten feldolgoztathatjuk a k�vetkez	 feladatsort�

� � darab egys�gkock�b�l fel�p�t�nk egy t�m�r kock�t
 Mekkora a kocka �le�

��� Az �gy fel�p�tett kocka minden cscs�r�l elvesz�nk egy egys�gkock�t


� � Az �gy fel�p�tett kocka minden �l�nek k�zep�r	l elvesz�nk egy egys�gkock�t


�!� Az �gy fel�p�tett kocka minden lapj�nak k�zep�r	l elvesz�nk egy egys�gkock�t


a� Mennyi a keletkezett test t�rfogata �s felsz�ne�

b� H�ny cscsa �C�� �le ���� lapja �L� van a keletkezett testnek�

c� �rv�nyes�e az Euler
f�le �sszef�gg�s� � # L "C �  �

d� Eljuthatunk�e a keletkezett test egy adott cscs�b�l b�rmelyik cscsra az �lek
ment�n haladva�

Az Euler�t�telre az �ltal�nos iskol�sok sz�m�ra is igen szeml�letes bizony�t�st tal�lunk p�ld�ul Haj�s Gy�rgy

Bevezet�s a geometri�ba �Tank�nyvkiad�	 
��� c�m� k�nyv�nek 
���
��� oldal�n� H�l�s szakk�ri t�ma�

A reduk�lt v�ltozatban ezzel a r�sszel nem foglalkozunk ebben a m�lys�gben
 A t�r�
geometriai ismereteket a has�b sz�rmaztat�sakor feleleven�tj�k


A hasb

A hasb szrmaztatsa� hl�ja� felsz�ne

A has�bot speci�lis poli�derk�nt �rtelmezz�k
 �gy a tanul� nem k�szen kapja a de�n��
ci�t� hanem konkr�t has�bokat vizsg�lva felismeri a jellemz	 tulajdons�gokat �l�sd az
el	z	 fejezetben le�rtakat�
 Ez a sz�rmaztat�s v�lem��
ny�nk szerint jobban megfelel az ��p�ts�k fel a matema�
tik�t� alapelvnek
 Lehet	s�get ad a terminol�gia elsaj��
t�t�s�ra �s a felsz�n fogalm�nak elm�ly�t�s�re
 A m�sik
lehets�ges megk�zel�t�st �
 oszt�lyban a henger fogal�
m�nak �ltal�nos�t�s�hoz kapcsol�dva tekintj�k �t


Fontos� hogy a tanul�k a has�bot akkor is felismerj�k�
ha nem az alaplapj�n �ll� p�ld�ul egy oldallapj�n fekv	
prizma� egy s�tortet	� a vasti t�lt�s is has�b
 Ehhez
kez�kbe kell adni vagy vel�k kell elk�sz�ttetni a modelle�
ket
 Tiszt�zzuk� hogy a t�glatest �s a kocka is egyenes
has�b

H�vjuk fel a �gyelmet a de�n�ci� pontos megfogalmaz�s��
ra
 P�ld�ul ezt a testet k�t egybev�g� soksz�g �s para�
lelogramm�k hat�rolj�k� ennek ellen�re ez nem has�b


K�vetelj�k meg a tanul�kt�l az elnevez�sek pontos haszn�lat�t


�	



Mindenk�ppen k�sz�ttess�k el n�h�ny has�b h�l�j�t
 A fogalom kialakul�s�hoz� a t�r�
szeml�let fejl	d�s�hez elengedhetetlen a t�nyleges t�rbeli tev�kenys�g
 A felsz�nsz��
m�t�s j� alkalmat biztos�t a ter�letsz�m�t�sr�l tanultak alkalmaz�s�ra


Az egyenes hasb t�rfogata

A tov�bbl�p�shez tiszt�znunk kell� hogy a tanul�k �rtik�e a t�rfogat fogalm�t� elsaj�t�tot�
t�k�e m�rt�kegys�geit� eml�keznek�e a t�rfogat� �s az �rtartalom�m�rt�kegys�gek k�zti
�sszef�gg�sre� ki tudj�k�e sz�m�tani a t�glatest �s a kocka t�rfogat�t


Motiv�lhatja a tanul�kat� ha a tank�nyv feladatain tl� gyakorlati jelleg� feladatokat is
kapnak �p�ld�ul lak�suk t�rfogat�nak a kisz�m�t�s�t�
 Felm�r�seink szerint a t�rfogat�
sz�m�t�ssal �s �rm�r�ssel kapcsolatos elemi ismereteket legfeljebb a tanul�k egyhar�
mada tudja megb�zhat�an


Az eml�keztet	t a t�rfogat fogalm�t pontos�t� alapt�telek megfogalmaz�s�val kezdi a
tank�nyv
 Ez �s az ezt k�vet	 gondolatmenet � a t�glatest t�rfogat�nak kisz�m�t�s�ra
� els	sorban a jobb k�pess�g� tanul�knak sz�l� de m�g t	l�k sem c�lszer� ezek meg�
tanul�s�t megk�vetelni
 Azt azonban lehet	leg minden tanul�val l�ttassuk be� hogy a
testek �tdarabol�s�val nem v�ltozik meg a t�rfogatuk�

A tetsz	leges egyenes has�b t�rfogat�nak kisz�m�t�s�ban a ter�letsz�m�t�sn�l elsaj��
t�tott t anal�gj�t j�rjuk v�gig�

t�glatest t�rfogat�nak kisz�m�t�sa�
paralelogramma alap has�b �tdarabol�sa t�glatestt��
h�romsz�g alap has�b mint a paralelogramma alap has�b fele�
soksz�g alap has�b darabol�sa h�romsz�g alap has�bokra


A t�rfogatsz�m�t�s gyakorl�sa sor�n jra �tism�teltethetj�k a ter�letsz�m�t�sr�l tanulta�
kat
 A tank�nyv �s a Matematika �
 Gyakorl� elegend	 feladatot tartalmaz a folyamatos
ism�tl�shez is �Tk� ����	�������� Gy� �������	�� feladat�
 A Tk� ������� Gy� ��	���

��	�� feladatsorral az j ismeretek gyakorl�s�t �sszekapcsolhatjuk a �zik�ban tanult
ismeretek feleleven�t�s�vel

Megeml�tj�k	 hogy a poli�derekre nem �rv�nyes Bolyai Farkas t�tel�nek t�rbeli anal�gja� Ha k�t poli�dernek

egyenl� a t�rfogata	 akkor nem biztos	 hogy az egyik �tdarabolhat� a m�sikba�

Az egyenes k�rhenger szrmaztatsa�

Az egyenes k�rhenger felsz�ne

Az egyenes henger t�rfogata

A henger fogalm�nak kialak�t�s�t ne de�n�ci�val� hanem modellez�ssel� tapasztalat�
gy�jt�ssel kezdj�k �Tk� �� p�lda� ������ feladat�
 Erre t�maszkodva jobb k�pess�g�
tanul�ink �n�ll�an is megfogalmazhatj�k a de�n�ci�t


Az �� p�lda a k�rhenger mint forg�stest sz�rmaztat�s�t k�sz�ti el	
 Kor�bban vizsg�ltuk
egy egyenest	l adott t�vols�gra l�v	 pontok halmaz�t� �s v�gtelen hengerfel�lethez
jutottunk
 Ez a tapasztalat is fontos a henger fogalm�nak kialak�t�s�hoz


A Tk� ������ a� feladatra t�maszkodva jabb szeml�letes �rtelmez�sre ny�lik alkalom


�




Ha egy k�rlapot a s�kj�ra mer	legesen eltolunk a t�rben� akkor az eredeti �s az eltolt
k�rlap� valamint a hat�rol� k�rvonal �ltal �srolt� fel�let egyenes k�rhengert z�r k�zre


A �� p�lda a hengerpal�st �kiter�t�s�t� szeml�lteti
 Itt eml�tj�k meg� hogy a hengerpal�st
ter�let�nek kisz�m�t�sa a p�ld�ban adott m�don igen szeml�letes� de matematikai �rte�
lemben nem tekinthetj�k bizony�t�snak
 Ugyanis �ppen a �kiter�t�st� nem �rtelmezz�k�
csak szeml�let�nkre t�maszkodva elfogadjuk


Az egyenes henger t�rfogat�nak kisz�m�t�s�n�l elfogadtatjuk� hogy ugyanaz az �ssze�
f�gg�s �rv�nyes� mint a has�b eset�ben
 Az �sszef�gg�s egzakt bizony�t�s�hoz az
�ltal�nos iskol�ban nem rendelkez�nk a megfelel	 ismeretekkel� de a bizony�t�s elv�t
megsejtethetj�k �l�sd az apr� bet�s megjegyz�st�


Fontos �nem csak a kompetenciam�r�s szempontj�b�l(�� hogy tanul�ink gyakorlati jelle�
g� feladatokban �Tk� ����	�� ������� ������� is k�pesek legyenek alkalmazni a tanultakat

Ezekkel a feladatokkal a ter�let�� felsz�n�� t�rfogatsz�m�t�sr�l� illetve a m�rt�kegys��
gek haszn�lat�r�l� a racion�lis sz�mokkal v�gzett m�veletekr	l tanultakon tlmen	en
p�ld�ul a sz�zal�ksz�m�t�st is gyakoroltathatjuk


Fejt�r� feladatok

A tank�nyv b	v�tett v�ltozat�ban szerepl	 fejezet


A Tk� B���	� feladatsor a t�rszeml�letet fejleszt	 j�t�kos feladatokat tartalmaz


A Tk� B�����B����� gyakorlati jelleg� feladatok a �zik�ban tanult ismeretek �sebess�g�
s�r�s�g� alkalmaz�s�ra is lehet	s�get biztos�tanak


A Tk� B�����B���	� feladatsort �tartalmilag �s formailag is� a kompetenciam�r�sek e
t�mak�rh�z kapcsol�d� feladatainak mint�j�ra �p�tett�k fel


Tudspr�ba

Kompetenci�kat is m�r	� fejleszt	 �rt�kel�st szolg�l� feladatsor


��



�� �sszefoglal� feladatok

�gy szervezz�k meg az �sszefoglal�st� hogy legyen alkalmunk az alapvet� ismeretek
felm�r�s�re �s a hi�nyoss�gok p�tl�s�nak megszervez�s�re	 Cs�kkenthet� az �v v�gi
ism�tl�s �raig�nye akkor� ha a sz�mtan� algebra t�mak�rh�z tartoz� ismereteket a 
	
fejezet t�rgyal�sa sor�n folyamatosan� intenz�ven gyakoroltattuk� illetve a geometri�hoz
kapcsol�d� ismereteket az �	 fejezet �sszefoglal�sakor �ttekintett�k	

A hi�nyoss�gok p�tl�s�ra legal�bb most szervezz�nk korrepet�l�st	

Megjegyezz�k� hogy a 	 fejezet feladatai nem csak az �v v�gi �sszefoglal�s c�ljait szol�
g�lhatj�k	 J�l alkalmazhat�k ezek a feladatsorok a t�maz�r� dolgozatok el�k�sz�t�sekor
�s a folyamatos ism�tl�s sor�n is	

A feladatokban piros sz�nnel szedt�k azokat a fogalmakat� amelyek megbesz�l�s�re fel
k�v�njuk h�vni a �gyelmet	

Sz�mtan� sz�melm�let� algebra

A t�mak�r �sszefoglal�sakor � ha ez gondot okoz tanul�inknak � folyamatosan ism�tel�
hetj�k a m�rt�kegys�gek �tv�lt�s�t	

A t�mak�r ism�tl�s�t a tank�nyv a k�vetkez�k�ppen tagolja�

�� Sz�mok �r�sa a t�zes sz�mrendszerben� Norm�lalak

A sz�mok �r�s�nak gyakorl�s�t kapcsoljuk �ssze a racion�lis sz�mok fogalomrend�
szer�nek ism�tl�s�vel	

Tekints�k �t a helyi�rt�kek rendszer�t �nem a sz�monk�r�s ig�ny�vel�

��� � milli�� ���� � billi�� ���� � trilli��

���� � kvadrilli�� ���� � kvintilli�� ���� � szextilli�

Egyes kult�rk�r�kben m�st jelentenek ezek az elnevez�sek	 P�ld�ul az USA�ban
��s Franciaorsz�gban��

��� � billion� ���� � trillion� ���	 � quadrillion�

���� � quintillion� ���� � sextillion

A tudom�nyok az �ttekinthet�s�g �s az egy�rtelm�s�g kedv��rt a norm�lalakot
haszn�lj�k az ismertetett elnevez�sek helyett	

�� Oszt�� t�bbsz�r�s� oszthat�s�g

A Tk� ��	
� illetve B��	�� B��	�� feladatok megold�s�nak megbesz�l�sekor k�rj�k
a fogalmak �rtelmez�s�t� fogalmaztassuk meg az oszthat�s�gi szab�lyokat	


� M	veletek a racion�lis sz�mk�rben

A feladatok megold�s�hoz kapcsol�dva besz�lj�k meg a z�r�jelek haszn�lat�t� tu�
datos�tsuk a helyes m�veleti sorrendet	 Indokoltassuk a feladatok megold�s�t	

�� Algebrai kifejez�sek

A helyettes�t�si �rt�kek meghat�roz�sakor gyakoroltassuk a zsebsz�mol�g�p hasz�
n�lat�t	

��



�� Egyenletek� egyenl
tlens�gek megold�sa

Tiszt�zzuk� hogy a tanul�k eml�keznek�e a megold�shalmaz� az azonoss�g� azonos
egyenl�tlens�g fogalm�ra	

H�vjuk fel a tanul�k �gyelm�t az ellen�rz�sre	 Ehhez most is aj�nlott zsebsz�mol��
g�pet haszn�lni	

Fggv�nyek

Ha kell� s�llyal t�rgyaltuk ezt a t�mak�rt� akkor most � �ra elegend� az �tism�tl�s�hez	

�� Gra�konok

�� Line�ris f�ggv�ny

Besz�lj�k meg� hogy hogyan olvashat� le a kifejez�sekb�l a gra�kon meredeks�ge
�s az y tengellyel val� metsz�spontja	 �Az x �� ax � b f�ggv�ny eset�n mi az a

�s a b jelent�se��


� Ar�ny� ar�nyos oszt�s� ar�nyoss�g

A t�mak�rh�z kapcsol�dva ism�telj�k �t a sz�zal�ksz�m�t�st is	

Geometria� m�r�s

A geometriai tananyag �ttekint�s�t c�lszer� az �	 fejezet ism�tl�s�hez kapcsolni	

�� Egybev�g�s�gi transzform�ci�k

A Tk� ����� feladattal nem csak a geometriai transzform�ci�kat ism�telhetj�k �t�
hanem kombin�lva a Tk� �������
�� feladatokkal� a k�vetkez� pontban le�rt t�mak�rt
is	

�� A h�romsz�gek csoportos�t�sa� megszerkeszt�se� ker�lete� ter�lete

A feladatok megold�s�hoz kapcsol�dva besz�lj�k meg a h�romsz�g bels� sz�geinek
�sszeg�r�l� a bels� �s k�ls� sz�gek viszony�r�l� a h�romsz�g�egyenl�tlens�gr�l
tanultakat	


� N�gysz�gek� speci�lis n�gysz�gek� ker�let�k� ter�let�k

Id�ztess�k fel a speci�lis n�gysz�gek �rtelmez�s�t� tulajdons�gait� ter�let�k kisz��
m�t�s�nak m�dj�t	

Sz�ks�g eset�n gyakoroltassuk a ter�let�m�rt�kegys�gek �tv�lt�s�t

�� A k�r ker�lete� ter�lete

�� Az egyenes has�b fogalma� h�l�ja� felsz�ne� t�rfogata

Sz�ks�g eset�n gyakoroltassuk a ter�let�m�rt�kegys�gek �tv�lt�s�t

Alkalmazzuk a tanultakat a mindennapi �lettel kapcsolatos feladatokban	

�� Az egyenes k�rhenger fogalma� h�l�ja� felsz�ne� t�rfogata

Alkalmazzuk a tanultakat a mindennapi �lettel kapcsolatos feladatokban	

��
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