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MATEMATIKA 7.
KOMPETENCIÁK,
ÓRATERV,
TANMENET

FEJLESZTÉSI FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK

KOMPETENCIÁK, ÓRATERV, TANMENET

Óraterv – fejlesztési feladatok
A következő oldalakon látható táblázatokban áttekinthetjük az egyes fejezetek tananyagát, a feldolgozáshoz ajánlott óraszámot, illetve a tananyag elsajátítása során fejleszthető 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 mellékleteként kiadott, a Nat-2007-nek megfelelően átdolgozott kerettantervnek.
A matematika heti óraszámát az iskolák a helyi tantervükben rögzítik. A Kerettanterv minimális óraszámként heti 3, évi 111 matematikaórát ír elő. Ezért iskolák egy részében a 7. osztályban heti 3, évi 111 matematikaóra van. A számukra javasolt óraszámokat üres keretbe írtuk. Például: .01−24. óra.. Ezekben az iskolákban meg kell
elégednünk a redukált tananyagot, vagyis a kerettantervi minimumot tartalmazó alapszintű tankönyv feldolgozásával. Csak az lehet a célunk, hogy a továbblépéshez nélkülözhetetlen ismereteket, műveleti eljárásokat begyakoroltassuk, és az elvárt alapkészségeket 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 tanulóktól. Ezeknek a követelményeknek nem tudunk eleget tenni heti három órában.
A matematikai alapozást igénylő társtantárgyak már a felső tagozaton, később a középiskolák 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 tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra, a kiegészítő anyagrészek megtanítására stb.
Az iskolák többségében a minimálisan előírt 3 órát legalább 1 órával kiegészítik. Ezekben 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 természetes számokról, az egész számokról, a törtekről és a tizedestörtekről
tanultak ismétlése, tájékozódás a számegyenesen; a racionális számok fogalma;
racionális számok nagyság szerinti öszszehasonlítása

A számolási készség fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül is.
Rendszerező képesség, összefüggéslátás, problémaérzékenység fejlesztése.
Az önálló ismeretszerzés, illetve az önálló gondolkodás igényének alakítása. Induktív és deduktív következtetések. A
bizonyítási igény felkeltése.

Racionális számok nemnegatív egész
kitevőjű hatványai, a hatványozás tulajdonságainak vizsgálata konkrét számfeladatokban – Egynél nagyobb számok
normálalakja

A tanultak gyakorlati alkalmazása.
Matematikatörténeti érdekességek megismerése.

Osztó, többszörös, oszthatósági szabályok; törzsszámok, összetett számok,
pozitív egész számok törzstényezőkre
bontása; legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

Kombinatorikus gondolkodás, következtetési képesség fejlesztése.
A bizonyítási igény felkeltése. Kreativitás.

A „tétel” és „bizonyítás” fogalma. Az oszthatósági feladatokban alkalmazzuk a halmazokról tanultakat.

Halmazszemlélet fejlesztése.
Az elsajátítás képességének fejlesztése.
A műveletfogalom mélyítése, a tanult műveleti tulajdonságok alkalmazása.

Műveletek gyakorlása a racionális számok halmazában; mennyiségek törtrésze; helyes műveleti sorrend, zárójelek
alkalmazása – Arány, arányos osztás –
Százalékszámítás, kamatos kamat

Szövegértelmező, szövegalkotó képesség fejlesztése. Következtetési képesség
fejlesztése összetettebb feladatokban.

Statisztikai számítások; grafikonok, diagramok értelmezése, készítése – Valószínűségi kísérletek és számítások

Kombinatorikus, valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése. Az adatok
gyűjtését, feldolgozását, elemzését, értelmezését, a valószínűségi kísérleteket
kooperatív munkában végeztessük. Így
alakíthatjuk a tanulók segítőkészségét,
együttműködési és konfliktuskezelési képességét, felelősségérzetét, az előítéletek elutasítását, a helyes időbeosztást.

Szöveges feladatok megoldása; a számokról, műveletekről, illetve a mérésekről,
a terület- és a térfogatszámításról korábban tanultak alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban. Fontosak az olyan „új
típusú” szöveges feladatok, amelyek táblázatok, diagramok értelmezéséhez, elemzéséhez kapcsolódnak. Ezekkel a 8.-os
országos kompetenciamérésre készítjük
fel a tanulókat.

Problémaérzékenység, problémamegoldás, figyelem, megfigyelőképesség, kezdeményezőképesség.

Gyakorlás − 1. dolgozat

A tanultak gyakorlati alkalmazása.
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2. Hozzárendelés, függvény

.25−36. óra.

.35−50. óra.

Kompetenciák, fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. A gyakorlati életből vett egyszerű
példákban a kapcsolatok felismerése,
lejegyzése, ábrázolása.
Táblázatok, grafikonok készítése konkrét
hozzárendelések esetén.
Tájékozódás a síkon a derékszögű koordináta-rendszer segítségével.
A függvényszemlélet alakítása.

A reláció, hozzárendelés fogalma, hozzárendelések tulajdonságainak vizsgálata
konkrét feladatokban – A függvény fogalma. Függvények grafikonja; függvénytulajdonságok vizsgálata a függvény grafikonjának elemzése alapján
A mindennapi jelenségek, történések vizsgálata grafikon segítségével a 8. osztályos
kompetenciamérés szempontjából is fontos lehet.

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 felismerése, alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban és a természettudományos
tárgyakban. Mindennapi tapasztalatok
alapján matematikai modell alkotása.
Induktív és deduktív következtetések.

Az egyenes arányosság mint függvény –
A lineáris függvény értelmezése, a lineáris függvény grafikonjának vizsgálata, a
grafikon ábrázolása; speciális lineáris
függvények: az elsőfokú függvény, az
egyenes arányosság, illetve a konstans
függvény

A szövegértelmező képesség fejlesztése:
szövegelemzés, lefordítás a matematika
nyelvére, az eredmény ellenőrzése.
A számolási készségek fejlesztése.

A sorozat mint függvény, sorozathoz
szabály keresése, sorozat tetszőleges
tagjának kiszámítása adott szabály alapján

Logikus gondolkodás, gondolkodási műveletek (analízis, szintézis, absztrakció,
konkretizálás, általánosítás, specializálás, analógia) fejlesztése.

A fordított arányosság fogalma, grafikonja

Kezdeményező képesség, több megoldás keresése. Kreativitás (problémaérzékenység, ötletgazdagság, rugalmasság,
kidolgozási képesség, eredetiség).

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

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

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 konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Ezért
tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az
egyszerű geometriai transzformációk
megismeréséhez, használatához. Ennek
segítségével alakítható ki a későbbiekben a dinamikus geometriai szemlélet.

A geometriai transzformáció fogalma,
vizsgálata; a korábban tanultak felelevenítése játékos feladatokban; az egybevágóság fogalma, a különböző egybevágósági transzformációk fogalmának szemléleti megalapozása
A kompetenciamérésekben sok olyan feladattal találkozunk, amelyek megoldására
„geometriai játékokkal” (tükrökkel, pausz
papírral végzett megfigyelésekkel, parkettázással, síkidomok hajtogatásával stb.)
készíthetjük fel a tanulóinkat.

Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett felsorolásában.
A tanultak alkalmazása a mindennapi
gyakorlatban és a társtantárgyakban,
illetve új matematikai ismeretek önálló
felfedezésében.

Az elmozdulás megadása irányított szakasszal, 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 értelmezzük ezt a fogalmat. A vektor fogalma a matematikaórán is jól alkalmazható
egyes gyakorlati, illetve a térszemléletet
fejlesztő problémák megoldásában.

Térszemlélet, megfigyelőképesség, képi
problémameglátó képesség fejlesztése.

Különböző területekről érkező, más és
más módon megfogalmazott információk
önálló értelmezésével és az ismeretek
megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani − és alkalmazni is tudni kell − a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit.
Eközben nem csökken az induktív út jelentősége sem.

Az eltolás fogalma, tulajdonságai, sokszög eltolással kapott képének megszerkesztése − A tengelyes tükrözés fogalma,
tulajdonságai (ismétlés), sokszög tengelyes tükörképének megszerkesztése;
tengelyesen szimmetrikus alakzatok − A
középpontos tükrözés fogalma, tulajdonságai, sokszög középpontos tükörképének megszerkesztése, középpontosan
szimmetrikus alakzatok − Az elforgatás
fogalma, tulajdonságai − Szögpárok

Szerkesztési eljárások gyakorlása, körző,
vonalzók, szögmérő helyes használata.

Problémamegoldó képesség fejlesztése Kiegészítő anyag: Az elfordulás jellemszerkesztésekkel. Helyes tanulási szoká- zése irányított szöggel; sokszög elforgasok fejlesztése: vázlatrajz, megoldási terv tással kapott képének megszerkesztése,
készítése, a szerkesztés pontos végre- forgásszimmetrikus alakzatok
hajtása, a lépések igazolása.
Gyakorlás − 3. dolgozat
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4. Algebra

.53−72. óra.

.71−98. óra.

Kompetenciák, fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag

A műveletekről, műveleti tulajdonságokról, a helyes műveleti sorrendről tanultak
általánosítása, alkalmazásuk új jártasságok kialakításában.

A műveleti tulajdonságokról korábban
tanultak felidézése, tudatosítása − Az
algebrai kifejezés, az együttható, a változó fogalma − Algebrai kifejezések helyettesítési értékeinek meghatározása −
Egynemű és különnemű algebrai kifejezések − Egynemű algebrai kifejezések
összevonása − Egytagú kifejezés szorzása, osztása egytagú kifejezéssel −
Többtagú kifejezés szorzása, osztása
egytagú kifejezéssel

A számolási készség fejlesztése.
Emlékezet, összefüggéslátás, rendszerező képesség fejlesztése
A tanultak gyakorlati alkalmazása: mindennapi szituációk összefüggéseinek
leírása a matematika nyelvén, képletek
értelmezése.

Kiegészítő anyag: Többtagú kifejezés
szorzattá alakítása kiemeléssel

Matematikai modell alkotása.

Az algebrai kifejezésekről tanultakat úgy
gyakoroltassuk be, hogy az egyenletek,
egyenlőtlenségek átalakítása, a megoldásuk ellenőrzése, a szöveges feladatban
adott összefüggések matematikai modelljének felírása, illetve a geometriában (fizikában) tanult képletek alkalmazása ne jelentsen gondot.

A gondolkodási műveletek, az összefüggéslátás, a problémaérzékenység, az
elemző, problémamegoldó képesség fejlesztése. Induktív és deduktív következtetések.

Egyenlet egyenlőtlenség, azonosság,
azonos egyenlőtlenség, alaphalmaz,
megoldáshalmaz stb. fogalma − Az
egyenletek megoldása a két oldal egyenlő változtatásával (a mérlegelv) − Az
egyenlőtlenségek megoldása a két oldal
egyenlő változtatásával

A mérlegelv megismerése, jártasság az
egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldásában.

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel

Szövegértelmező és szövegalkotó képesség fejlesztése.

Helyes tanulási szokások fejlesztése: Kiegészítő anyag: Törtegyütthatós egyenmegoldási terv, becslés, a megoldás át- letek és egyenlőtlenségek megoldása
tekinthető, szabatos leírása, a megoldás
helyességének ellenőrzése, diszkusszió.
A korábban tanultak alkalmazásával új Egyenletek, egyenlőtlenségek
összefüggések, megoldási eljárások fel- megoldása
fedezése.
Gyakorlás − 4. dolgozat
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grafikus

5. Síkidomok, testek

.73−99. óra.

.99−132. óra.

Kompetenciák, fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag

Matematikatörténeti érdekességek.

Síkidomok, sokszögek: a korábban tanult
geometriai fogalmak felelevenítése − A
háromszögekről tanultak felelevenítése,
kiegészítése, rendszerezése; a háromszögek egybevágóságának alapesetei,
háromszögek szerkesztése − A négyszögekről tanultak kiegészítése, rendszerezése; a trapéz, paralelogramma, származtatása, tulajdonságai − A sokszögek
területe, a terület mértékegységei, a téglalap, a paralelogramma, a deltoid, a trapéz, a háromszög területe

Az emlékezet, a megfigyelőképesség, az
összefüggéslátás, a rendszerező képesség, a halmazszemlélet fejlesztése.
A bizonyítási igény megerősítése.
Logikus gondolkodás, gondolkodási műveletek, problémameglátó és -megoldó
képesség fejlesztése szerkesztéses, számításos feladatok megoldásával.
Helyes tanulási szokások fejlesztése:
vázlatrajz, megoldási terv készítése, a
szerkesztés pontos végrehajtása, a lépések igazolása.

Kiegészítő anyag: Paralelogrammák
szerkesztése − Tetszőleges sokszög területe − Szabályos sokszögek, belső
szögeik nagysága, területük kiszámítása

A fegyelmezettség, a következetesség, a
pontosság fejlesztése.
A szaknyelv és az anyanyelv helyes
használata.

A körrel kapcsolatos fogalomrendszer
felelevenítése, rendszerezése; a kör kerülete, a kör (körgyűrű, körcikk) területe

Számolási készségek fejlesztése.
A tanultak gyakorlati alkalmazása.
Fontos feladat a képi gondolkodás és a
térszemlélet fejlesztése. Ezért elengedhetetlen a fogalmak szemléleti megalapozása. A különböző testek sokoldalú
vizsgálata (önálló vagy kooperatív munkában) előzze meg a fogalmak definiálását. Ez a fogalomalkotás induktív útja.
Ezután viszont kerüljön sor a definíciók
pontos megfogalmazására és alkalmazására új összefüggések feltárásában.
Vagyis a fogalomalkotás deduktív útját is
járjuk végig.

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

További fontos feladat a terület- és térfogatszámításról tanultak gyakorlati alkalmazása.

Az ilyen jellegű feladatokkal a 8. osztályos
kompetenciamérésre is felkészítjük a tanulókat.

Föltétlenül adjuk a tanulók kezébe a téglatest, kocka élvázmodelljét, készítsék el és
vizsgálják különböző hasábok hálóját.
Konzervdoboz segítségével szemléltessük
a palást „kiteríthetőségét”. Építtessünk
például játékkockákból alakzatokat, rajzoltassuk meg nézeti képeiket.

Gyakorlás − 5. dolgozat
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6. Összefoglaló

.100−111. óra.

.133−148. óra.

Kompetenciák, fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag

Emlékezet, megfigyelőképesség összefüggéslátás, rendszerező képesség fejlesztése

Számok írása, olvasása, normálalak −
Osztó többszörös, oszthatóság − Műveletek a racionális számkörben − Grafikonok
− Arány, arányosságok, százalékszámítás − Lineáris függvény − Egyenletek,
egyenlőtlenségek − Mérések, mértékegységek − Geometriai számítások − Egybevágóság

Helyes tanulási szokások (a tankönyv, a
gyakorló, a kislexikon helyes használata).
Halmazszemlélet megerősítése.
Térszemlélet fejlesztése.
Logikus gondolkodás, gondolkodási műveletek, problémaérzékenység, problémamegoldó képesség fejlesztése.

Az év végi összefoglaláskor gyakoroltassuk a Kislexikon, tárgymutató, illetve a
tankönyv 6. és 8. oldalán található táblázatok használatát.

Értő-elemző olvasás. Törekvés a szabatos fogalmazásra, a szaknyelv és az
anyanyelv helyes használatára. A nyelv
logikai elemeinek helyes használata.

6. dolgozat, összegző tanévzáró értékelés

Számolási készségek fejlesztése.
A tanultak alkalmazása szokatlan gyakorlati jellegű feladathelyzetekben is.

A következő oldaltól található tanmenetjavaslatban csak áttekintést nyújtunk a felhasználható 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 foglalkozunk 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
1. Gondolkozz s szmolj!
1{2. ra

1{2. ra

Mit tanultunk a szmokrl?

Racionlis szmok. A racionlis szmokkal kapcsolatos fogalomrendszer ttekintse az
osztly tudsszintjhez igazodva. A racionlis szmok rsa, olvassa, nagysg szerinti
sszehasonltsuk, brzolsuk szmegyenesen. Kerekts, pontossg.
Helyirtkek rendszere a tzes szmrendszerben: alakirtk, tnyleges rtk. Termszetes szmok s tizedestrt alakban adott szmok brzolsa szmegyenesen, nagysg
szerinti sszehasonltsuk. Trtek tizedestrt alakja.
Az el z vfolyamokon tanultak ismtlse s kiterjesztse nagyobb helyirtkekre.
Kijelentsek logikai rtke. Halmazm veletek.
Mrtkegysgek tvltsa.
A hinyossgok ptlsra szervezznk korrepetlst.

Tk. 1.01{1.14. Mgy. 1.01{1.44. Fgy. 2.1.04{2.2.13.
3{5. ra

3{5. ra

Hatvnyozs

Hatvny hatvnyok szorzatalakja, szorzatok hatvnyalakja.
Szmols 10 (esetleg 0,1) hatvnyaival.
Jobb kpessg csoportban: Azonos alap hatvnyok szorzsa, osztsa, szorzat, hnyados hatvnyozsa konkrt szmfeladatokban.
Az SI-mrtkegysgek el tagjainak rendszere (Tk. 6. oldal) Mrtkegysgek tvltsa. Trfogatszmts. Kombinatorika.

Tk. 1.15{1.26. Mgy. 1.41{1.52., 1.66{1.85. Fgy. 2.3.01{14., 2.3.20.
6. ra

6{7. ra

1-n l nagyobb szmok normlalakja

A helyirtkek felrsa 10 hatvnyainak segtsgvel. A normlalak rtelmezse.
Reduklt vltozatban csak ismerkeds szintjn dolgozzuk fel ezt az anyagrszt.
Szmols 10 hatvnyaival. Mrtkvlts. Fizikai mennyisgek.

Tk. 1.27{1.31. Mgy. 1.53{1.61., 1.86{1.87. Fgy. 2.3.15{19.
7{8. ra

8{10. ra

Oszt, tbbszrs, oszthatsgi szablyok

A 6. osztlyban tanult oszthatsgi szablyok feleleventse, j oszthatsgi szablyok
(a 8-cal, 125-tel, 3-mal s 9-cel val oszthatsg) megismerse.
Halmazok metszete, unija. Ttel, bizonyts.

Tk. 1.32{1.41. Mgy. 1.100{1.101., 1.108{1.125. Fgy. 1.1.01{02., 2.6.01{15.
20

9{10. ra

11{13. ra

Trzsszmok, sszetett szmok.
Legnagyobb kzs oszt, legkisebb kzs
tbbszrs

A trzsszm (prmszm) sszetett szm fogalma. Szmok prmtnyezkre bontsa.
Eratoszthensz szitja. Halmazok metszete, unija. Ttel, bizonyts.

Tk. 1.42{1.51. Mgy. 1.102{1.107., 1.126{1.137. Fgy. 1.1.14., 1.2.02{10., 2.6.16{23.
11{12. ra

14{16. ra

Racionlis szmok sszevonsa

Az sszevons gyakorlsa a negatv trtek s tizedestrtek krben is. Szveges feladatok.
Emelt szinten: A szmelmletben tanultak alkalmazsa trtek egyszerstsben, sszevonsban.
Szmok kerektse, becsls. Mrtkegysgek tvltsa.
Legnagyobb k z s oszt, legkisebb k z s t bbsz r s.

Tk. 1.52{1.67., B1.01{B1.02. Mgy. 1.138{1.143. Fgy. 2.2.08., 2.2.10{12.
Kompetenciamrs: Tk. 1.64{1.66.
13{15. ra

17{20. ra

Racionlis szmok szorzsa, osztsa

A szorzs, oszts gyakorlsa a negatv trtek s tizedestrtek krben is. Szveges
feladatok. Mveleti tulajdonsgok. Mennyisgek t rtrsze, trtrszbl egszrsz kiszmtsa. M veletek sorrendje, zrjelek alkalmazsa.
Mrtkvlts, geometriai szmtsok (terlet{, felszn{ s trfogatszmts). Sz gmrs.
Egyenes s fordtott arnyossg. K rdiagram. Hatvnyozs.

Tk. 1.68{1.96. Mgy. 1.144{1.174., 9.01{9.07. Fgy. 2.2.13{24., 2.3.13{14.
Kompetenciamrs: Tk. 1.77{1.78., 1.87., 1.93{1.96.
16. ra

21. ra

Arny, arnyos oszts

Trt, hnyados, arny, trtrsz kapcsolata.
Sz veges feladatok.

Tk. 1.97{1.99. Mgy. 1.175{1.178. Fgy. 2.4.01{11.
Kompetenciamrs: Tk. 1.97{1.88.
17{18. ra

22{26. ra

Szzal kszmts

A 6. osztlyban tanultak feleleventse, gyakorlsa. Kamatos kamat.

M veletek a racionlis szmok k rben. T rtrsz. Egyenes arnyossg.

Tk. 1.100{1.110. Mgy. 1.179{1.196., 9.32{9.33. Fgy. 2.5.01{22.
Kompetenciamrs: Tk. 1.106{1.107.
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19{20. ra

27{28. ra

Statisztikai szmtsok

Eloszlsok, szmtani tlag, a szrds terjedelme, tblzatok, diagramok, grakonok
ksztse, elemzse.

M veletek a racionlis szmok k rben. T rtrsz. Egyenes arnyossg. A szzalkszmts
gyakorlati alkalmazsa.

Tk. 1.111{1.118. Mgy. 8.01{8.20., 9.25{9.26.
Mindegyik feladat megoldsa fontos a kompetenciamrs szempontjbl.
21. ra

29{30. ra

Valszns gi ks rletek

Gyakorisg, relatv gyakorisg. A nagy szmok trvnynek s a valsznsg fogalmnak megsejtse.

T rtrsz. Kombinatorika. A szzalkszmts gyakorlati alkalmazsa.
A valszn sg-szmtssal kapcsolatos fogalmak (esemny, konkrt kimenetel, biztos esemny, lehetetlen esemny, lehetsges, de nem biztos esemny, relatv gyakorisg, valszn sg) kialaktshoz elengedhetetlen, hogy tnylegesen vgeztessnk el valszn sgi
ksrleteket, jtkokat.

Tk. 1.119{1.122. Mgy. 8.21{8.30.
Kompetenciamrs: Tk. 1.119., 1.122.
22{24. ra

31{34. ra

Gyakorls, az 1. felm r s megratsa

Gyakorls, rendszerezs, ismtls, a hinyok ptlsnak megszervezse.
Tk. B1.03{B1.23., 1.123.
Kompetenciamrs: Tk. B1.19{B1.20., B1.23., 1.123.

2. Hozzrendels, fggvny
25{26. ra

35{37. ra

Hozzrendel sek vizsglata.
Fggv nyek rtelmez se, vizsglata

Halmaz, elem, eleme, rendezett elemprok, relci, alaphalmaz, kphalmaz. A
megfeleltetsek megjelentse nyldiagrammal, tblzattal, gra konnal. A fggvny fogalma. Szm-szm fggvny. !rtelmezsi tartomny, fggetlen vltoz, fggvnyrtk,
rtkkszlet. Fggvnyek jellsi mdja.
A fogalmak elmlytse 8. osztlyban valsulhat meg, most fontos a jelensgek, folyamatok rtelmezse grakonok segtsgvel.

Halmazok, logika. Kombinatorika. M veletek racionlis szmokkal. Szmelmleti fogalmak
osztk szma. Aktulis kiadvnyokban szerepl grakonok rtelmezse, elemzse. Kapcsolat
a zikban tanultakkal (t, id , sebessg k zti sszefggs, halmazllapot-vltozsok).

Tk. 2.01{2.07. Mgy. 2.01{2.11.
Kompetenciamrs: Tk. 2.05.
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27{28. ra

38{40. ra

Egyenes arnyossg

Az egyenes arnyossg mint fggvny. Arny, arnyossg, arnyos oszts. Az egyenes
arnyossg grakonja.

sszefggsek zikai mennyisgek k z tt. Szzalkszmtssal, oldatok keversvel, mozgssal kapcsolatos sz veges feladatok. Tblzatok ksztse, elemzse.

Tk. 2.08{2.13. Mgy. 2.01{2.03., 2.26{2.28. Fgy. 2.4.12{13., 3.2.01{08.
Kompetenciamrs: Tk. 2.10., 2.13.
29{31. ra

41{43. ra

Lineris fggv ny

A lineris fggvny rtelmezse konkrt feladatokkal. Az egyenes arnyossg, az elsfok s nulladfok fggvny mint specilis lineris fggvnyek. Az y = ax + b kplettel
adott fggvny paramtereinek jelentse. Lineris fggvny grakonjnak megrajzolsa.
Pontok koordintinak meghatrozsa a fggvny grakonjrl.
M veletek, m veleti tulajdonsgok. H mrsklet-vltozsok, id -t grakonok.

Tk. 2.14{2.22. Mgy. 2.23{2.30. Fgy. 3.2.04{11.
Kompetenciamrs: Tk. 2.16., 2.18., 2.22.
32. ra

44. ra

A sorozat mint fggv ny

A sorozat mint a pozitv termszetes szmok halmazn rtelmezett fggvny. Sorozat elemeinek megadsa szably alapjn, nhny elemvel adott sorozathoz szably
felrsa. Nvekv, illetve cskken sorozatok.

Szmols t rtalakban, illetve tizedest rt alakban adott racionlis szmokkal. Az algebrai
kifejezsekr l tanultak el ksztse.

Tk. 2.23{2.24. Mgy. 2.38{2.39.
33{34. ra

45{46. ra

Fordtott arnyossg

A fordtott arnyossg mint fggvny. Arny, arnyossgi kvetkeztetsek. A fordtott
arnyossg grakonja. Az egyenes arnyossg, a lineris fggvnykapcsolat, illetve a
fordtott arnyossg felismerse, megklnbztetse konkrt feladatokban.

sszefggsek zikai mennyisgek k z tt, mozgssal kapcsolatos sz veges feladatok. Terletszmts.

Tk. 2.25{2.29. Mgy. 2.40. Fgy. 2.4.14{19.
A kompetenciamrsre felkszts szempontjbl mindegyik feladat feldolgozst javasoljuk.
35{36. ra

47{50. ra

Gyakorls, a 2. felm r s megratsa

Gyakorls, rendszerezs, ismtls, a hinyok ptlsnak megszervezse.
Tk. B2.01{B2.12., 2.30.
Kompetenciamrs: Tk. B2.06., B2.09{B2.12., 2.30.
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3. Egybevg sg
37{39. ra

51{53. ra

Ismerked s a pont{pont fggv nyekkel

A geometriai transzformci mint fggvny. Pont hozzrendelse ponthoz adott szably
alapjn. Az egybevgsgi transzformci fogalma. A klnbz egybevgsgi transzformcik: tengelyes tkr zs, eltols, k zppontos tkr zs, elforgats felismerse.
Vizsglatok tkrrel, pauszpaprral parkettzsok. A mozgssal vgrehajthat transzformcik kivlasztsa.
Derksz g koordinta-rendszer. M veletek egsz szmokkal.
Alapvet geometriai fogalmak feleleventse.
A nagyts-nyjts s a kicsinyts-zsugorts megkl nb ztetse.

Tk. 3.01{3.06. Mgy. 6.01{6.07.
Kompetenciamrs: Tk. 6.03{6.05.
40{41. ra

54{56. ra

Az elmozduls megadsa irnytott szakasszal.
Eltols

A vektor fogalma, jellsei. Nullvektor.
Emelt szinten: Kt vektor sszege (konkrt, szemlletes feladatokhoz kapcsoldan).
Az eltols tulajdonsgai. Az eltols modellezse (pldul ttetsz papr segtsgvel),
vgrehajtsa prhuzamos egyenesek szerkesztsvel.
Mer leges, prhuzamos egyenesek el lltsa.

Tk. 3.07{3.10., B3.01{B3.03., 3.11{3.12. Mgy. 7.05{7.11., 6.08{6.13.
Fgy. 4.1.01{03., 4.2.06.
Kompetenciamrs: Tk. B3.03.
42{43. ra

57{58. ra

Tengelyes tkrz s, tengelyesen szimmetrikus skidomok

6. osztlyos tananyag ismtlse, rendszerezse, tudatosabb szintre emelse:
A tengelyes tkr zs mint a sk t tengely krli 180 -os elforgatsa, a tengelyes tkrzs
vgrehajtsa, tulajdonsgai. A krljrsi irny fogalma, a krljrsi irny megfordulsnak meggyelse (pldul az ra jrsnak meggyelse tkrben).
A tengelyes szimmetria fogalma, tengelyesen tkrs alakzatok ellltsa, vizsglata
(paprhajtogatssal, alakzatok kivgsval, tkrrel stb.).

Hromsz gekr l, ngysz gekr l tanultak ismtlse, hromsz gek, ngysz gek szerkesztse,
terlete.

Tk. 3.13{3.15. Mgy. 6.14{6.20. Fgy. 3.2.01., 3.2.05., 4.2.07., 4.2.14{18.
Kompetenciamrs: Tk. 3.14.
A kompetenciamrseken sok olyan feladat szerepel, amelyek felttelezik, hogy a tanulk tnylegesen vizsgldtak a fent emltett eszkzkkel.
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44{46. ra

59{61. ra

Kz ppontos tkrz s, kz ppontosan szimmetrikus skidomok

A k zppontos tkr zs fogalma, tulajdonsgai. A sk pont krli elforgatsa 180 -kal
(ksrletek, meggyelsek pauszpaprral). A szerkeszts vgrehajtsa. A tengelyes
tkrzs s a kzppontos tkrzs sszehasonltsa.
K zppontosan szimmetrikus alakzatok.

Derksz g koordinta-rendszer. Szerkesztsek. Hromsz g sz g sszege. Paralelogramma,
tglalap, ngyzet, rombusz, szablyos soksz g tulajdonsgainak meggyelse.
Tengelyes tkr zs, tengelyes szimmetria.
Testek tkr zse skra, tengelyre, pontra.

Tk. 3.16{3.27. Mgy. 6.21{6.23., 6.26{6.29., 6.31. Fgy. 4.2.08., 4.2.10., 4.2.19.
Kompetenciamrs: Tk. 3.18., 3.25.
47. ra

62. ra

Szgprok

Az egylls sz gek, a cscssz gek, a vltsz gek, a mellksz gek, a trssz gek
fogalma, felismerse.

Eltols, k zppontos tkr zs sz gmrs. A paralelogramma, illetve a trapz bels sz gei
k zti kapcsolat.

Tk. 3.28{3.30. Mgy. 6.24{6.25., 6.30.
48. ra

63{65. ra

Az elforduls m r se.
Forgats, forgsszimmetrikus alakzatok

Alapszinten: Forgats vgrehajtsa, meggyels pldul pauszpaprral.
Emelt szinten: Az elforduls jellemzse irnytott sz ggel. Forgsszgek.
A sk pont k rli elforgatsa tetszleges irnytott sz ggel (ksrletek, meggyelsek
pauszpaprral). Az elforgats tulajdonsgai. A szerkeszts vgrehajtsa. A kzppontos
tkrzs mint specilis elforgats. Forgsszimmetrikus alakzatok.

Sz gmrs. Szerkesztsek. K zppontos tkr zs. Paralelogramma, szablyos soksz gek
tulajdonsgainak meggyelse.

Tk. B3.04{B3.08. 3.31., B3.09{B3.16. Mgy. 7.15{7.24., 6.19{6.20. Fgy. 4.2.20{23.
Kompetenciamrs: Tk. B3.04., 3.31., B3.11{B3.12.
49{50. ra

66{68. ra

sszefoglals, gyakorls

A 3. dolgozat elksztse: Mrtkegysgek, geometriai transzformcik.

A racionlis szmokrl s a fggvnyekr l tanultak ismtlse, a hinyossgok ptlsa.

Tk. 3.32., B3.17{B3.28.
Kompetenciamrs: Tk. 3.32., B3.17., B3.19{B3.20.
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51{52. ra

69{70. ra

3. dolgozat

Az els flvet zr dolgozat megratsa, javtsa. A tpushibk megbeszlse. A
hinyossgok ptlsnak megszervezse.

4. Algebra
53. ra

71. ra

Mveleti tulajdonsgok

M veleti tulajdonsgok: kommutativits, asszociativits, disztributivits.
Ismtls: Hatvnyok. Alap, kitev. Szorzat hatvnyalakja, hatvny szorzatalakja. Azonos
alap hatvnyok szorzsa, osztsa, hatvny hatvnyozsa konkrt feladatokban.
M veletek a racionlis szmk rben. M veletek sorrendjnek sszer megvlasztsa.

Tk. 4.01{4.03. Mgy. 1.71{1.80. Fgy. 2.2.04{07., 2.2.17{21.
Kompetenciamrs: Tk. 4.03.
54. ra

72{73. ra

Ismerked s az algebrai kifejez sekkel

Algebrai egsz kifejezsek vltoz, egytthat, hatvny, alap, kitev, eljel, mveleti
jel, sszeg, szorzat.
Fizikai, kmiai, geometriai kpletek rtelmezse. Szm-szm fggvnyek.

Tk. 4.04. Mgy. 3.01{3.08. Fgy. 2.4.09., 2.4.14{15., 2.4.19., 2.7.30.
55{56. ra

74{75. ra

Algebrai kifejez sek helyettest si rt k nek
meghatrozsa

A helyettestsi rtk fogalma, kiszmtsa.

M veletek racionlis szmokkal. Hatvnyozs. M veleti sorrend. Terlet, kerlet, felszn,
trfogat meghatrozsa ismert adatok helyettestsvel.
Keressenek a tanulk zikban, kmiban, geometriban tanult kpleteket. rtelmezzk
azokat. Adottt rtkekkel szmtsk ki a helyettestsi rtkket.
Szm-szm fggvnyek tblzatnak kit ltse adott szably alapjn.

Tk. 4.05{4.09. Mgy. 3.09{3.13., 3.17{3.18. Fgy. 2.7.01{23.
Kompetenciamrs: Tk. 4.08{4.09.
57. ra

76. ra

Egynem, klnnem algebrai kifejez sek

Egynem , kl nnem algebrai kifejezsek fogalma.

Az algebrai egsz kifejezsekkel kapcsolatos ismeretrendszer alkalmazsa.

Tk. 4.10{4.11. Mgy. 3.19{3.21.
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58{59. ra

77{78. ra

Egynem algebrai kifejez sek sszevonsa

Algebrai egsz kifejezsek sszevonsnak rtelmezse, gyakorlsa. Szveges feladatok adatai kzti kapcsolatok felrsa algebrai kifejezssel.

M veletek a racionlis szmok halmazn. Fizikai, kmiai, geometriai kpletek rtelmezse,
alkalmazsa. Szm-szm fggvnyek.

Tk. 4.12{4.16. Mgy. 3.22{3.28. Fgy. 2.7.24{31.
Kompetenciamrs: Tk. 4.16.
60. ra

79. ra

Egytag kifejez s szorzsa, osztsa egytag
kifejez ssel

Szorzat szorzsa, szorzat osztsa az egytthatk szorzsakor, osztsakor a negatv
szmokra, trtekre tanult szablyok alkalmazsa. Azonos alap hatvnyok szorzata,
hnyadosa. Szorzat, hnyados hatvnyozsa.

M veletek a racionlis szmok halmazn. M veleti tulajdonsgok. Helyettestsi rtkek
meghatrozsa. Kl nb z alap, azonos kitev j hatvnyok szorzata, hnyadosa. Terlet-,
felszn-, trfogatszmts.

Tk. 4.17{4.19. Mgy. 3.29{3.37. Fgy. 2.7.32{34., 2.7.40.
Kompetenciamrs: Tk. 4.19.
61{62. ra

80{81. ra

Tbbtag kifejez s szorzsa egytag kifejez ssel

sszeg, kl nbsg szorzsa, osztsa. Zrjel hasznlata.

Szorzs, oszts a racionlis szmk rben. M veleti sorrend. Terlet, felszn, trfogat.
Sz veges feladatok adatai, paramterei k zti sszefggsek felrsa t bbflekppen.

Tk. 4.20{4.26. Mgy. 3.38{3.44. Fgy. 2.7.35{39., 2.7.41.
Kompetenciamrs: Tk. 4.23{4.26.

82{83. ra

Tbbtag kifejez sek szorzatt alaktsa kiemel ssel.
Algebrai eg szekkel v gzett mveletek gyakorlsa

A reduklt programban nem tananyag. Erre az anyagrszre 8. osztlyban visszatrnk,
ezrt idhiny miatt alapszinten is elhagyhat.
Minimumszinten csupn azt kveteljk meg, hogy a tanul kpes legyen egyszer
egyenletek mindkt oldalnak talaktsra, a megolds ellenrzsre, illetve a geometriai (zikai) sszefggsek rtelmezsre, alkalmazsra.

Egytthat, vltoz, hatvny, alap, kitev , hatvnyok felrsa szorzatalakban, m veletek hatvnyokkal. Egynem , kl nnem kifejezsek. sszeg, szorzat szorzsa t bbtag
kifejezsek szorzsa egy taggal. Terletszmts.

Tk. B4.01{B4.06., B4.07{B4.12. Mgy. 3.45{3.50. Fgy. 2.7.42{43.
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63. ra

84. ra

Egyenlet, egyenl tlens g, azonossg, azonos
egyenl tlens g

Ismtls: A 6. osztlyban tanultak felidzse. Alaphalmaz, igazsghalmaz.

Szorzs, oszts a racionlis szmk rben. M veleti sorrend. Halmaz, rszhalmaz.

Tk. 4.27{4.29. Mgy. 4.01{4.02.
Kompetenciamrs: Tk. 4.28{4.29.
64{65. ra

85{86. ra

Egyenletek megoldsa a m rlegelv alkalmazsval

Ismtls: Egyenletek megoldsa a kt oldal egyenl vltoztatsval. Az algebrai kifejezsekkel vgzett mveletekrl tanultak alkalmazsa egyenletek megoldsban.

M veletek a racionlis szmok halmazn. M veleti sorrend. Egynem kifejezsek sszevonsa, sszeg szorzsa szmmal.

Tk. 4.30{4.34. Mgy. 4.07{4.10. Fgy. 2.8.02., 2.8.07., 2.8.09., 2.8.11., 2.8.23.
66{67. ra

87{88. ra

Egyenl tlens gek megoldsa a k t oldal egyenl vltoztatsval

A mrlegelv alkalmazsa egyenltlensgek megoldsban. A megoldshalmaz brzolsa szmegyenesen.

M veletek a racionlis szmok halmazn. M veleti sorrend. Ellentett, negatv szmok szorzsa, osztsa.

Tk. 4.35{4.37. Mgy. 4.11{4.16. Fgy. 2.8.01., 2.8.03., 2.8.08., 2.8.10.

89{90. ra

Trtegytthats egyenletek s egyenl tlens gek megoldsa

A mrlegelv alkalmazsa trtegytthats egyenletek, egyenltlensgek megoldsban.

M veletek a racionlis szmok halmazn. M veleti sorrend. A t rtek egyszer stsr l, b vtsr l, k z s nevez re hozsrl, sszevonsrl, szorzsrl s osztsrl tanultak
alkalmazsa az egyenlet, egyenl tlensg kt oldalnak talaktsban.

Tk. B4.13{B4.20. Mgy. 4.18{4.21. Fgy. 2.8.12{13., 2.8.15{18.
68{70. ra

91{93. ra

Szveges feladatok megoldsa egyenlettel,
egyenl tlens ggel

Egyszer , majd sszetett sz veges feladatok megoldsa egyenlettel, egyenltlensggel,
illetve egyenlet nlkl { kvetkeztetssel, okoskodssal".

M veletek a racionlis szmok halmazn. M veleti sorrend. Geometriai, zikai, kmiai
szmtsok. Arnyossg, arny. Szzalkszmts.

Tk. 4.38{4.42., B4.21. Mgy. 4.22{4.31. Fgy. 2.8.25{28.
Kompetenciamrs: Tk. 4.38. a), d), e), 4.42. a), c)
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94{95. ra

Egyenletek, egyenl tlens gek grakus megoldsa

Lineris egyenlettel, egyenltlensggel megoldhat szveges feladatok grakus megoldsa. Lineris egyenletek megoldhatsgnak vizsglata.

Lineris fggvny grakonja. Sz veges feladatok a zika, a kmia trgyakbl, valamint a
gyakorlati letb l. Kerlet, terlet.

Tk. B4.22{B4.32. Mgy. 3.38{3.44. Fgy. 2.7.41., 2.8.07{10., 2.8.14.
Kompetenciamrs: Tk. B4.23. B4.30., B4.31. b), d), g), B4.32.
71{72. ra

96{98. ra

Gyakorls, 4. felm r s

A mrlegelv alkalmazsa egyenletek, egyenltlensgek megoldsban. Szveges feladatok megoldsa. A hinyossgok ptlsa.
Tk. B4.33{B4.43., 4.43. Fgy. 2.9.01{17.
Kompetenciamrs: Tk. B4.40. d), e), B4.43 b), 4.43.

5. S kidomok, testek
73{74. ra

99{100. ra

Alapfogalmak, alapt telek (olvasmny)
Skidomok, sokszgek

Skidomok, sokszgek konvex s konkv skidomok, sokszgek, a sokszgek tlinak
szma, a sokszgek kerlete.

Kombinatorika. Derksz g koordinta-rendszer. Hosszsgmrs. Trgeometriai vizsglatok.

Tk. 5.01{5.06. Mgy. 3.38{3.44. Fgy. 1.1.09., 3.4.02.
Kompetenciamrs: Tk. 5.06.
75{76. ra

101{103. ra

Hromszgek

Hromsz gek. Elnevezsek, jellsek, a hromszg magassga. Hromszgek csoportostsa oldalai s szgei szerint. Hromszg-egyenltlensg. A bels s a kls
szgek kzti kapcsolat. A bels szgek sszege.
Emelt szinten: A kls szgek sszege. Az oldalak s a szgek kzti kapcsolat.
Egybevgsgi transzformcik. Sz g, sz gmrs, sz gprok.
Egyenlet, egyenl tlensg. Arny, arnyos oszts.
Halmaz, rszhalmaz. Osztlyozs. Kombinatorika.

Tk. 5.07{5.17., B5.01{B5.15. Mgy. 7.33{7.43. Fgy. 2.8.30., 4.1.17{19.
Kompetenciamrs: Tk. 5.07., 5.13{5.14.
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77{78. ra

104{106. ra

A hromszg szerkeszt se

Hromsz gek szerkesztse. Az egyrtelm szerkeszthetsg felttelei. Specilis hromszgek egyrtelm szerkeszthetsgnek felttelei. A hromsz gek egybevgsgnak alapesetei. A hromsz g magassgvonalai.
Jobb csoportnak: Az alapeseteken tlmen szerkesztsek s bizonytsok.
Specilis sz gek szerkesztse.

Tk. 5.18{5.25., B5.16{B5.22. Mgy. 7.44{7.50. Fgy. 4.1.22{23.
79. ra

107. ra

N gyszgek

A ngysz gekrl tanultak rendszerezse. Osztlyozsuk klnbz szempontok szerint
(tengelyesen szimmetrikus, kzppontosan szimmetrikus ngyszgek). A ngysz gek
bels sz geinek sszege.
Tk. 5.26{5.31. Mgy. 7.51{7.63. Fgy. 1.1.11{13., 1.2.17.
80. ra

108{109. ra

Trap z

Trapz. A trapz meghatrozsa, elnevezsek. Specilis trapzok: hrtrapz, paralelogramma, derkszg trapz.
Jobb csoportban: A trapz szerkesztse.
Halmaz, rszhalmaz. Logika.
Tengelyes s k zppontos tkr zs szimmetria.
Sz g, sz gmrs, sz gek szerkesztse, sz gprok.
Hromsz gek szerkesztse.

Tk. 5.32{5.35., B5.23{B5.31. Fgy. 2.8.31., 4.1.26.
Kompetenciamrs: Tk. B5.23{B5.24.
81{82. ra

110{112. ra

Paralelogramma

A paralelogramma szrmaztatsa, meghatrozsa (tbbflekppen), tulajdonsgai.
Csoportostsuk klnbz szempontok szerint. Specilis paralelogrammk tulajdonsgainak vizsglata. A paralelogrammk, specilis paralelogrammk (tglalap, ngyzet,
rombusz) szerkesztse. Jobb csoportban: $sszetettebb szerkesztsek s bizonytsok.
Mit rtnk dencin? Halmaz, rszhalmaz. Logika.
Derksz g koordinta-rendszer.
Tengelyes s k zppontos tkr zs.
A hromsz gszerkeszts alapesetei.
Sz g, sz gmrs, sz gek szerkesztse, sz gprok. A ngysz g sz geinek sszege

Tk. 5.36{5.51., B5.32{B5.42. Mgy. 5.14. Fgy. 4.1.20. 4.1.24{25.
Kompetenciamrs: Tk. 5.42{5.46.
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83{85. ra

113{116. ra

A sokszg terlete

A terletszmtsrl tanultak ismtlse: A terlet fogalma, mrtkegysgei a tglalap
s a ngyzet terlete.
A paralelogramma, deltoid s a trapz terlete. A hromszg magassgvonala, terlete.
Jobb csoportban: Tetszleges sokszg terletnek meghatrozsa hromszgekre bontssal. Szablyos soksz gek tulajdonsgainak vizsglata, bels szgeik nagysga, terletk meghatrozsa konkrt feladatokban.

M veletek t rtekkel. Arny, arnyossg. Derksz g koordinta-rendszer. Hromsz gek
szerkesztse.

Tk. 5.52{5.72., B5.43{B5.49. Mgy. 5.08{5.42., 7.25{7.32. Fgy. 4.1.26., 2.4.06{08.,
2.8.29., 4.1.28{30.
Kompetenciamrs: Tk. 5.53., 5.56., 5.63., 5.64. b), 5.71., 5.72. c), B5.46. d)
86{88. ra

117{119. ra

A kr

K rvonal, k rlap, a krrel kapcsolatos fogalomrendszer (sugr, tmr, szel, hr,
krv, krszelet, krcikk, krgyr) kzpponti szg.
A k r kerlete, terlete.
A terletszmts folyamatos ismtlse. Sz gek mrse.

Tk. 5.73{5.91. Mgy. 5.43{5.48. Fgy. 4.1.27., 4.1.47{48., 4.1.52{53.
Kompetenciamrs: Tk. 5.80., 5.84{5.86.
89{91. ra

120{123. ra

Sokszglapokkal hatrolt testek
A hasb

Soksz glapokkal hatrolt testek ptse, tulajdonsgaik vizsglata.
Reduklt szinten nem foglalkozunk kln a sokszglapokkal hatrolt testekkel. A tglatestrl tanultak ismtlsekor tekintjk t a legfontosabb ismereteket.
Az egyenes hasb szrmaztatsa, hlja, felszne, elnevezsek.
Halmazok, logika. Terletszmts, soksz gek terlete. Testek nzeti kpei.

Tk. 5.92{5.95. 5.96{5.101. Mgy. 3.16. Fgy. 4.3.01{04.
Kompetenciamrs: Tk. 5.95., 5.99.
92{94. ra

124{126. ra

Az egyenes hasb t rfogata

A trfogatszmts ismtlse. A trfogat s az rtartalom mrtkegysgei a tglatest
s a kocka trfogata. Az egyenes hasb trfogata. Gyakorlati alkalmazsok.
Szmok normlalakja. Fizika: s r sg, t meg.

Tk. 5.102{5.115. Mgy. 5.49{5.83. Fgy. 4.3.05{09.
Kompetenciamrs: Tk. 5.114.
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95{97. ra

127{130. ra

Az egyenes krhenger

Az egyenes k rhenger szrmaztatsa, felszne, trfogata. Gyakorlati alkalmazsok.

A terlet-, felszn- s trfogatszmts folyamatos ismtlse. Algebrai kifejezs helyettestsi
rtke.

Tk. 5.116{5.123. Mgy. 5.84{5.92. Fgy. 1.1.09., 3.4.02.
Kompetenciamrs: Tk. 5.122. i), 5.123. a), b)
98{99. ra

131{132. ra

Gyakorls, az 5. felm r s megratsa

Az esetleges hinyossgok ptlsa.
!rtkels, a tpushibk megbeszlse, a felzrkztats megszervezse.
Tk. B5.50{B5.68., 5.124.
Kompetenciamrs: Tk. B5.58., B5.62{B5.68., 5.124.

6. sszefoglal
100{103. ra

133{136. ra

Szmtan, szmelm let, algebra

Szmok rsa a tzes szmrendszerben. Hatvnyozs. Normlalak. Oszt, tbbszrs, oszthatsg. Mveletek a racionlis szmkrben. Mveleti sorrend, zrjelek
hasznlata. Egyszer s sszetett szveges feladatok megoldsa.
Algebrai kifejezsek. Egyenlet, azonossg, egyenltlensg, azonos egyenltlensg.
A mrlegelv alkalmazsa egyenletek, egyenltlensgek megoldsban. Egyenlettel,
egyenltlensggel megoldhat szveges feladatok.
Tk. 6.01{6.12., B6.01{B6.11.
104{105. ra

137{138. ra

Fggv nyek

Grakonok. Arny, arnyos oszts. Egyenes s fordtott arnyossg. Szzalkszmts.
Lineris fggvny. Egyenletek grakus megoldsa.
Tk. 6.13{6.20., B6.12{B6.22.
106{108. ra

139{141. ra

Geometria, m r s

Egybevgsgi transzformcik. Skidomok, hromszgek, ngyszgek. Szerkesztsk. A sokszgek s a kr kerlete, terlete. A hasbok s a henger felszne, trfogata.
Tk. 6.21{6.37., B6.23{B6.36.
109{111. ra

142{144. ra

6. dolgozat

A tanvet zr dolgozat megratsa, javtsa.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

megolds? Melyik felttelt hogyan kellene vltoztatni, hogy vltozzon a megoldsok szma?
Az ilyen diszkusszi szinte minden szerkesztsi feladatnak fontos s hasznos
lpse lehet.
A ter let fogalma, mrtkegysgei. A tglalap, a paralelogramma, a deltoid, a trapz
s a hromszg ter lete. Tetsz leges sokszg terletnek meghatrozsa a sokszg
hromszgekre bontsval.
A krrel kapcsolatos fogalomrendszer. A kr kerlete, terlete.
Sokszglapokkal hatrolt testek (poliderek) ptse, tulajdonsgaik vizsglata, felsznszmts.
A hasb mint specilis polider szrmaztatsa, tulajdonsgainak vizsglata, testhl ja,
felszne.
Klnbz hasbok hl jnak elksztse.
A trfogatszmtsrl tanultak ismtlse.
Az egyenes hasb trfogata, a tanultak gyakorlati alkalmazsa.
Az egyenes krhenger szrmaztatsa, tulajdonsgai, felszne, trfogata. A tanultak
gyakorlati alkalmazsa.

Dierencils
A tananyag jellegb l az is kvetkezik, hogy a klnbz sznvonalon ll osztlyok
(tanul k) szmra igen eltr m don vlaszthatjuk meg a feldolgozs m dszert, temt
s absztrakci s szintjt.
A dierencils nem a tananyag mennyisgben s tartalmban, hanem a feldolgozs
mlysgben s a feladatok sszetettsgben val sthat meg.
Minimumszinten elgedjnk meg azzal, hogy az alapvet sszefggseket a tanul
nll an alkalmazni tudja egyszer feladatok megoldsban. (A szakiskolkban ltalban nem vrnak tbbet az ltalnos iskolt l.)
A kzpiskolba ksz l, illetve kzpiskolai tagozatra jr tanul inkt l elvrhatjuk,
hogy az sszefggseket nll an felismerjk, a denci kat pontosan (rtelmesen
s alkalmazskpesen) megtanuljk, az egyszer bizonytsok gondolatmenett elsajttsk, a tanultakat sszetett feladatokban is kpesek legyenek alkalmazni.
Az orszgos kompetenciamrseken (8. osztlyban) ehhez a tmakrhz kapcsol d an a trszemlletet s a kpi problmamegold kpessget vizsgljk. Testhl knak,
lvz modellek rajzainak, ptett testek vagy a mindennapi letben el fordul testek nzeti rajzainak az rtelmezst, rcssokszgek terletnek meghatrozst vrjk el a
tanul kt l. Ezrt ezeket az elvrsokat is minimumkvetelmnyeknek kell tekintennk.

70

Kapcsoldsi lehetsgek
Halmazok, logika
A fogalmak tisztzshoz, az sszefggsek felkutatsa, az alakzatok vizsglata s
rendszerezse sorn j l alkalmazhatjuk a halmazokr l, illetve logikb l tanultakat. Ilyen
tpus feladat pldul: lltsok igazsgnak eldntse, tulajdonsggal megadott halmaz
elemeinek kivlasztsa Halmaz s rszhalmaz kzti kapcsolat vizsglata.

Kombinatorika
Trelemek kzti kapcsolatok feltrsa. Sokszg tl i szmnak meghatrozsa. Megoldhat sg vizsglata, sszes megolds keresse.

Sz mtan, algebra
A geometriai szmtsok alkalmasak a szmtan, algebra tmakrhz tartoz teljes ismeretanyag gyakorlsra, az ott tanultak gyakorlati alkalmazsra. Gyakoroltathatjuk
a mrtkegysgek tvltst, a normlalak hasznlatt, a tizedestrtekkel, a trtekkel vgzett mveleteket, a hatvnyozst, a mveletek sorrendjr l, zr jelhasznlatr l
tanultakat, a szzalkszmtst. Feleleventhetjk az arny, az egyenes s fordtott
arnyossg fogalmt. Egyenlettel megoldhat szveges feladatokat oldathatunk meg.
Pldul:
a hromszgek, ngyszgek bels szgeivel kapcsolatosan
a kerlet-, terlet-, felszn- s trfogatszmtssal kapcsolatosan.
Az ltalnos sszefggsek megfogalmazsa, klnbz alakban val felrsa, a kpletek alkalmazsa az algebrai kifejezsek sszevonsr l, szorzsr l, szorzatra bontsr l, a helyettestsi rtk kiszmtsr l korbban tanultakat alkalmazzuk.

Rel cik, fggvnyek, sorozatok
Sok feladatban alkalmazzuk a derkszg koordinta-rendszert.
Vizsgljuk, hogyan fgg a sokszg cs csainak szmt l az tl k szma, az egy cs csb l
kiindul tl k ltal meghatrozott hromszgek szma stb.
Tetsz leges oldalhossz sg tglalap terletnek, illetve tetsz leges lhossz sg tglatest trfogatnak meghatrozsa sorn egyenes arnyossgi kvetkeztetssel igazoljuk az ltalnos sszefggst. A mrtkegysg tvltsakor felhvhatjuk a gyelmet a
mr szm s a mrtkegysg kzti fordtott arnyossgra.
A kerlet-, terlet-, felszn-, trfogatkpleteket is hozzrendelsi szablyoknak tekinthetjk, amelyek a klnbz alakzatokhoz egyrtelmen hozzrendelik a krdses
mennyisg rtkt. Vizsgltathatjuk, hogyan vltozik a kplet szmrtke, ha vltoznak
az adatok? Hogyan kell vltoztatni az adatokat, hogy a szmrtk ne vltozzk?
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Hasbok vizsglata sorn sszefggst kerestethetnk az alaplap (hromszg, ngyszg, tszg, . . . ) cs csainak szma, valamint a hasb cs csainak, leinek, lapjainak
szma kztt.

A tananyag-feldolgozs ttekintse
Alapfogalmak, alapttelek
Jobb kpessg, rdekl d tanul kkal, beszlgets keretben javasoljuk a feldolgozst
(ha jut r id ). Ne krjk szmon ezeket a fogalmakat.
Tudatostsuk, hogy 7. osztlyt l kezdve egyre inkbb trekednnk kell a fogalmak pontos rtelmezsre, denilsra s a felismert sszefggsek bizonytsra.
A beszlgetsben arra is kitrhetnk, hogy mi a denci " s mi a ttel", mi kztk a
klnbsg. Hogyan kell egy fogalmat denilni. A ks bbi fejezetek anyagnak feldolgozsakor, a fogalmak feleleventse sorn pldkat kereshetnk helyes denci kra,
elemezhetjk a hibsakat.

Skidomok, sokszgek
Ismtlsknt feleleventjk a skidom-sokszg fogalomkrrel kapcsolatos fogalmakat.
Vizsgljuk a konvex s konkv skidomokat (sokszgeket). Meghatrozzuk a sokszgek kerlett, tl iknak szmt.
A Tk. 5.06. feladat a kocka lvz modelljhez kapcsol d an trgeometriai problmkat
vet fel.

H romszgek
A kzpiskolba kszl tanul k szmra utalhatunk az 5. osztlyos matematikaknyvben tallhat (rszletez bb) meghatrozsra: A hromszg hrom oldala zr d trttvonalat (hromszgvonalat) alkot, s a hromszg a sknak az a rsze, amelyik ezen a
trttvonalon bell van.
A hromszg tulajdonsgainak vizsglata lehet sget ad:
az eddigi tapasztalatok, ismeretek rendszerezsre
az ismeretek rvid, szabatos megfogalmazsra
a bizonyts mint (deduktv) ismeretszerzsi m dszer megismersre, alkalmazsra, a bizonytsi igny s a logikus gondolkods fejlesztsre
egyb geometriai alapismeretek, alapszerkesztsek feleleventsre
a halmazszemllet, kombinatorikus szemllet fejlesztsre.
Ha a krlmnyek (osztlyltszm, raszm, a tanul k tudsa, rdekl dse) megengedik, a tananyag feldolgozst kombinatorikus problmval kezdhetjk. Pldul:
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Hny egyenest hatrozhat meg 1 pont, 2 pont, 3 pont stb.? Ha azt is kiktjk,
hogy 3 vagy annl tbb pont esetben egyik hrom sem esik egy egyenesbe, akkor
a feladat a kombinatorika nyelvn megfogalmazva gy sz l: Adott n szm elemb l
hnyflekppen vlaszthat ki kett ? Megjegyezhetjk, hogy alapttelnek tekintjk a
kvetkez t: kt ponton t pontosan egy egyenes h zhat .
A Tk. 5.07. feladatban is hasonl kombinatorikus gondolat van. Ha a lehet legtbb metszspont szmt krjk, akkor szintn n elem msodosztly kombinci inak szmt
keressk. A feladat b vthet az egyenesek szmnak nvelsvel. A legjobbak val sznleg szreveszik, hogy n egyenes maximlis metszspontjnak a szma: n(n 2{ 1)
A lehet legtbb metszspont esetben keletkezik a legtbb skrsz. Ha az egyenesek
szma n, akkor a skrszek szma (n + 1)-gyel tbb a metszspontok szmnl:
n(n { 1) + n + 1 = n2 { n + 2n + 1 = n(n + 1) + 1
2
2
2
A kapott skrszek szmval kapcsolatban megkrdezhetjk, hogy kzlk hny korltos, s a korltosak milyen sokszgek. Ebb l a gondolatmenetb l is ad dhat a hromszg tanknyvben lert meghatrozsa.
A hromszg magassgval ebben a tanvben a terletszmtssal kapcsolatban is foglalkoztunk. Most csak feleleventjk. rdemes itt is megemlteni az oldal s oldalegyenes,
a magassg s a magassgegyenes kztti kapcsolatot, illetve klnbz sget.
A hromszg tulajdonsgainak sszegyjtse alkalmas a bizonyts mint ismeretszerzsi m dszer megismertetsre, alkalmazsra. A bizonyts sorn a meghatroz
tulajdonsgot, az ismert alaptteleket (axi mkat) s a mr eddig bizonytott tteleket
felhasznlva jabb sszefggshez jutunk.
A hromszg-egyenl tlensg ttele a hromszg meghatrozsval s azzal az axi mval igazolhat , hogy kt pont tvolsga (a kztk lv legrvidebb t) a pontokat
sszekt szakasz.
A hromszg szgei kzti kapcsolatok kzl a tanknyvben el szr a kls szg s
a nem mellette lv kt bels szg sszegnek egyenl sgt bizonytjuk, majd ezt a
bizonytott ttelt hasznljuk fel a bels szgek sszegr l sz l ttel bizonytsra. A
kt bizonyts sorrendje meg is fordthat . El szr a bels szgek sszegt bizonytjuk,
s ezt a ttelt hasznljuk fel a kls szg tulajdonsgnak igazolsra. Pldul:

Ttel

Brmely hromszg bels szgeinek sszege 180 .
Bizonyts:
Jellje az ABC hromszg bels szgeit , , .
A hromszg C cs csn t az AB oldallal prhuzamost h zunk. A  szg mellett kt msik szg
keletkezett. Ezek kzl az 0 az -nak, a 0 a
-nak vlt szge, teht  = 0 s  = 0 .
Mivel 0 +  + 0 = 180 , az el bbiek miatt
 +  +  = 180 .

C
α’ γ

α
A

β’

β
B
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Egy msik bizonyts lehet a kvetkez :
Tekintsk bizonytottnak, hogy brmely tglalap kt
egybevg derkszg hromszgre bonthat .
ABC4 = CDA4
ACB^ = CAD^
CAD^ + CAB^ = 90 ,
ACB^ + ACB^ = 90 .
Ezrt a derkszg hromszg kt hegyesszgnek
sszege 90 .
Az ABC4-ben a C cs csb l mer legest h zunk az
AB oldalra, kt derkszg hromszget kapunk.
A kt derkszg hromszg kt-kt hegyesszgnek
sszege ppen az ABC4 bels szgeinek sszegvel egyenl , ami az el z ek alapjn (90 +90 =) 180 .
Ha el szr a hromszg bels szgeinek sszegr l
sz l ttelt bizonytjuk, akkor ezzel a kls s bels
szgek kapcsolatnak az igazolsa gy trtnhet:
 +  = 180 s  +  +  = 180 , ezrt  =  + .
A hromszg oldalai s szgei kzti kapcsolattal a tanknyv b vtett vltozata foglalkozik.

D

C

A

B
C

δ

γ

β

α
A

B

ε

A α

δ

C

γ

β

ϕ
B

Sokszor kell hangs lyoznunk, hogy egy ttelt csak azzal a ttellel bizonythatunk, amelyet alapttelnek fogadunk el, vagy amelyet mr el z leg bizonytottunk.

A h romszg szerkesztse
A szerkesztsi feladatok megoldsa sorn vizsgljuk a kvetkez krdseket:
A megadott adatok fggetlenek-e egymst l?
Teljeslnek-e azok az sszefggsek, amelyeket a hromszg oldalair l s szgeir l
tanultunk?
Ha teljeslnek a felttelek, akkor egyrtelmen megszerkeszthet k a hromszgek?
Azokban a szerkesztses feladatokban, amelyekben az adatok kzti kapcsolatok nehezebben vehet k szre, hvjuk fel a tanul k gyelmt a megolds lpseire (b vtett
tanknyv 5. plda)
Az egyrtelmen megszerkeszthet " kifejezs jelentse kti ssze a hromszgszerkeszts alapeseteit s az egybevg sg alapeseteit. Az egybevg sg alapeseteit sokszor felhasznlhatjuk egyb bizonytsok felptsben is, ezrt ezeket az ismereteket
j l gyakoroltassuk be.
A derkszg s egyenl szr hromszgek szerkesztst a 6. osztlyban rszletesen
trgyaltuk. Most azt hangs lyozzuk, hogy ezek szerkesztse is 3 adatb l trtnik, de
az adatok kzl egyet vagy kett t mr ismernk.
A szerkesztsi feladatok megoldsa sok gyereknek mg magasabb vfolyamokon is
gondot jelent. Minimumszinten nem lphetnk t l a hromszgszerkeszts alapese74

tein. Ezrt javasoljuk, hogy ebben a tmakrben gondosan mrlegeljk a dierencils
lehet sgeit.

Ngyszgek
Sokflekppen osztlyozzuk a ngyszgeket, felhasznlva az el z leg megismert tulajdonsgokat. Tbb oldalr l akarjuk megkzelteni azokat a tulajdonsgokat, amelyekkel
egyrtelmen meghatrozhat k a specilis ngyszgek. Nem minden tanul t l vrhatjuk el a meghatroz s nem meghatroz tulajdonsgok kztti klnbsg felismerst.
De ha tbbszr is tallkoznak az sszehasonltssal, megknnythetjk a kzpiskolai
ismeretek befogadst.
Ha az osztly szintje megengedi, akkor pldul a Tk. 5.26. feladat tovbbfejlesztsvel a
logikai ismereteket er sthetjk. Az adott alaphalmazb l a B, az C s az F lltsokkal
ugyanazok a ngyszgek vlaszt dnak ki. De ezekkel az lltsokkal brmilyen ms
ngyszgek halmazb l vlogatva ugyanaz lenne az igazsghalmaz. Ezrt ezek az
lltsok egymssal helyettesthet k.
Felhvjuk a gyelmet a Gy. 7.64. feladatra. Ebben ttekintjk s elemezzk, hogy egyes
ngyszgek hny adatb l szerkeszthet k meg.

Trapz
A tanknyv bevezet 5.33. feladata lehet sget ad a paralelogrammk, specilis paralelogrammk s a szimmetrik ismtlsre.
A trapz meghatrozsnak leggyakoribb m dja tallhat a tanknyvben. Erre plnek
az elnevezsek is. Keressnk egyb meghatroz tulajdonsgokat a szgekkel kapcsolatban. Pldul:
A trapz olyan ngyszg, amelyben van kt szomszdos szg, amelyek sszege
180 .
Ebb l a meghatrozsb l kiindulva bizonythat , hogy a ngyszgnek van kt prhuzamos oldala.
D
C
Bizonyts:
γ
δ
 +  = 180 . A kt szg egyik szra kzs, teht
trsszgek. A trsszgek szrai pronknt prhuzamosak: ABkDC.
A ngyszg bels szgeinek sszegb l vagy kt oldal
α
β
prhuzamossgb l ad dik, hogy a msik kt szg
sszege:  +  = 180
A
B
A rendszerszemllet kialaktsa cljb l vetessk szre, hogy a h rtrapz tengelyesen
szimmetrikus trapz (van cs csaira nem illeszked szimmetriatengelye), a paralelogramma kzppontosan szimmetrikus trapz. A tglalap rendelkezik mindkt tulajdonsggal,
teht h rtrapz is s paralelogramma is.
Figyeltessk meg, hogy a h rtrapz" elnevezs nem helyettesthet az egyenl szr
trapz" elnevezssel, mert ez a tulajdonsga a paralelogrammnak is megvan. Nem
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helyettesthet a &tengelyesen szimmetrikus trapz elnevezssel sem, mert a (nem
ngyzet) rombusz is tengelyesen szimmetrikus trapz. Ezekkel a krdsekkel pldul a
Tk. 5.33. feladat feldolgozshoz kapcsol dva foglalkozhatunk.
A h rtrapz tulajdonsgait 6. osztlyban trgyaltuk.
A trapzok halmazb l a kvetkez tulajdonsgokkal
vlaszthat k ki:
Az egyik alapjn fekv kt szge egyenl .
Az egyik alap felez mer legesre tengelyesen szimmetrikus.
'tl i egyenl k.
Krje kr h zhat (ezrt h rtrapz).
A tkrssg miatt a szrak felez mer legesei a tkrtengelyen metszik egymst. Ez a metszspont mind
a ngy cs cst l egyenl tvolsgra van (OA = OB =
OC = OD). Ezrt ha a trapznak van az alapokat felez tkrtengelye, akkor kr h zhat krje.
A h rtrapz nem meghatroz tulajdonsga: a szrai
egyenl k.

t

D

C
γ

δ

β
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A

B
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A trapz szerkesztse
A tanknyv b vtett vltozatban szerepl fejezet.
A hromszg szerkeszthet sgb l kiindulva llaptjuk meg a trapz szerkesztshez
szksges adatok szmt.
A trapzt egy egyenessel egy paralelogrammra s
egy hromszgre bonthatjuk. Az 1. jel paralelogramma szerkesztshez hrom adat szksges, a 2. jel
hromszghz mr csak egy jabb adat kell. Ez az
jabb adat a trapz egyik szra (a CB szakasz) vagy
a kt alap klnbsge (EB szakasz). Ez a felbonts
segt a trapz ngy oldalb l trtn megszerkesztsben.

D

C

1.
2.
A

E

B

A paralelogramma sz rmaztat sa, tulajdons gai
A tanknyvben a paralelogrammt a szemkzti oldalak prhuzamossgval hatrozzuk
meg. A Tk. 5.26. feladattal kapcsolatban mr korbban is felismerhettk a tanul k, hogy
a szemkzti oldalak egyenl sge s a kzppontos szimmetria is alkalmas tulajdonsg
a paralelogrammknak a ngyszgek kzli kivlasztsra. A paralelogrammt a kt
tulajdonsg kzl brmelyikkel meghatrozhatjuk. Ezeket a tulajdonsgokat alapszinten
a szemlletre tmaszkodva llaptjuk meg.
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Emelt szinten tanul k szmra megmutathatjuk, hogy brmelyik meghatroz tulajdonsggal bizonythat a tbbi tulajdonsg. Csak arra kell vigyznunk, hogy a bizonytsnl
alkalmazott lltsokat alapttelnek (axi mnak) fogadjuk el vagy mr bizonytott ttelek
legyenek. Pldul a felsorolt paralelogramma-tulajdonsgok kzl az els b l kvetkezik
a msodik.
A paralelogramma szemkzti oldalai prhuzamosak, ezrt a szemkzti oldalai egyenlk.
Bizonyts
Bizonytott lltsnak, ttelnek fogadjuk el a kvetkez ket:
Kt hromszg egybevg , ha egy oldalban s a rajta fekv kt szgben megegyezik.
Ha kt egyenl szg egy-egy szra prhuzamos, akkor a msik pr szr is prhuzamos.
A kt szg vagy egylls , vagy fordtott lls (cs csszgek, vlt szgek).
H zzuk meg az ABCD paralelogramma
AC tl jt!

D

A

C

B

1. A kapott kt hromszgben az azonos krvvel jellt szgek egyenl k, mert megfelel szraik prhuzamosak (vlt szgek). A kt hromszg az AC oldalban megegyezik.
2. Az ABC s CDA hromszgek egybevg k. Ebb l kvetkezik, hogy a megfelel
oldalak egyenl k AB = DC s BC = AD.
Teht a paralelogramma szemkzti oldalai egyenl k.
A most bizonytott llts megfordthat .
A paralelogramma szemkzti oldalai egyenlk, ezrt a szemkzti oldalak prhuzamosak.
A bizonyts lpseinek sorrendje ppen fordtottja az els bizonyts lpseinek.
D
C
1. Ha a ngyszg szemkzti oldalai egyenl k, akkor az ABC hromszg egybevg a CDA hromszggel.
2. Az egybevg sg miatt az azonos krvvel jellt szgek egyenl k. Egyik pr szruk egy egyenesbe esik, ezrt vlt szgek, a msik pr szruk prhuzamos.
A
B
Teht a paralelogramma szemkzti oldalai prhuzamosak.
Ha a paralelogrammt a kzppontos szimmetrival hatrozzuk meg, akkor a kzppontos szimmetria tulajdonsgait bizonytottnak tekintve, a tbbi 6 tulajdonsg egyetlen
lpssel igazolhat .
A tglalapot gy hatrozhatjuk meg, hogy egyenl szg paralelogramma. Az egyenl
szg" tulajdonsggal brmilyen ngyszgek halmazb l is tglalapok vlaszt dnak ki.
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Emelt szinten ez a tmakr is alkalmas arra, hogy a kzpiskolba kszl , illetve
kzpiskolai tagozatra jr tanul k ismerkedjenek a szksges", az elgsges" s a
szksges s elgsges" felttelek fogalmval.
Az egyenl szg ngyszg biztos, hogy paralelogramma, hiszen a szomszdos szgek
sszege 180 , trsszgek, ezrt a szemkzti oldalak prhuzamosak. )gy is mondhatjuk, hogy az egyenl szg" tulajdonsg elgsges, de nem sz ksges felttele annak,
hogy a ngyszg szemkzti oldalai prhuzamosak legyenek, hiszen van nem egyenl
szg paralelogramma is. A szemkzti oldalak prhuzamossga sz ksges, de nem
elgsges felttele annak, hogy a ngyszg egyenl szg legyen.
A tglalap tl i felezik egymst, mert paralelogramma, egyenl k, mivel egyms tkrkpei. Ezrt a tglalap kr kr h zhat . Minden derkszg paralelogramma krbe rhat . Minden krbe rhat paralelogramma derkszg. A paralelogrammk halmazban a
krbe rhat sg sz ksges s elgsges felttele a derkszgsg, a derkszgsgnek szksges s elgsges felttele a krbe rhat sg.
A rombusz leggyakoribb meghatrozsa: egyenl oldal paralelogramma. Elg lenne csak azt mondani, hogy olyan paralelogramma, amelynek kt szomszdos oldala
egyenl . Az egyenl oldal " tulajdonsggal nemcsak a paralelogrammk kzl, hanem
brmilyen ngyszgek kzl is pontosan a rombuszok vlaszt dnak ki.
A paralelogrammk kzli kivlaszts a kvetkez tulajdonsgokkal is trtnhet:
'tl i a paralelogramma szgeit felezik.
Szimmetrikus az tl ira.
A felsorolt tulajdonsgok brmelyikvel bizonytani lehet a tbbit. A tglalaphoz hasonl an vizsglhatjuk a rombusz kt-kt tulajdonsgt abb l a szempontb l is, hogy azok
kzl az egyik sz ksges vagy elgsges, vagy sz ksges s elgsges felttele a
msiknak.
Pldul:
Sz ksges, de nem elgsges felttel:
Az tl k felezik egymst.
A szemkzti szgek egyenl k.
Elgsges, de nem sz ksges felttel:
Ngy szimmetriatengelye van.
90 -os elforgatssal nmagval fedsbe hozhat .
Sz ksges s elgsges felttel:
Mindkt tl jra szimmetrikus.
Az tl k felezik a szemkzti szgeket.
A rendszerszemllet kialaktst szolglja egyrszt a Tk. 5.42. halmazelmleti eszkztudst alkalmaz feladat, msrszt (az el z feladathoz kapcsol d ) Tk. 5.43{5.46.
feladatsor. Az ut bbi feladatokhoz hasonl tpus feladatok el fordulnak az orszgos
kompetenciamrsekben is.
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A paralelogramma szerkesztse
Milyen mlysgben, mennyisgben foglalkozunk a paralelogramma szerkesztsvel,
fgg att l is, hogy a tanul k kell en begyakoroltk-e a hromszgszerkeszts alapeseteit, s ismerik a paralelogramma-tulajdonsgok kztti sszefggseket. Ha mindkt
elvrsnak megfelelnek, akkor a paralelogramma szerkesztse nem j anyag, hanem az
el z ek alkalmazsa. Ez az oka annak, hogy a tanknyvben csak kt pldt mutatunk
be. Bevssknt egy-egy megszerkesztett paralelogrammn elemezzk a tulajdonsgokat, a gyerekek szerezzenek jrtassgot az sszefggsek lersban, elmondsban.
Reduklt program
Az osztly kpessgeinek gyelembevtelvel annyit s olyan mlysgben tantunk meg
ebb l az anyagrszb l, amennyire id jut.
Emelt szint
Egyrszt t llpnk a hromszg tanult alapszerkesztseinek kzvetlen alkalmazsn,
msrszt nem konkrt adatokkal adjuk meg a feladatot, gy a tanul az ltala felvett
adatokkal dolgozik. Ezrt nagyobb hangs lyt kap a diszkusszi . Vizsgljuk, hogy mi a
felttele annak, hogy a felvett adatokkal a paralelogramma megszerkeszthet legyen.
A feladatok zmben kerletet s ks bb terletet is szmtunk. A szmtsokkal kapcsolatos hibk knnyebben kikszblhet k, ha el z leg megszerkesztettk az alakzatot.

A skidomok terlete
A korbbi vekben foglalkoztunk a terlet fogalmval, mrtkegysgeivel, a tglalap s
a ngyzet terletnek kiszmtsval. Ezeket az ismereteket konkrt feladatok megoldatsval eleventhetjk fel (Tk. 5.52{5.55.). Az orszgos kompetenciamrseken egyrszt rcssokszgek terletnek meghatrozsval vizsgljk (Tk. 5.53.), hogy a tanul
rendelkezik-e a terlet szemlletes fogalmval, msrszt azt nzik, hogy tudja-e szokatlan feladathelyzetben (Tk. 5.56.), a gyakorlatban alkalmazni ezeket az ismereteket.
A tanknyv feladatait clszer kiegszteni tnyleges mrsi feladatokkal (udvar, szoba,
asztallap terletnek becslse, a szksges adatok megmrse utn a szmtsok elvgzse). A tanultak gyakorlati alkalmazshoz szervezhetnk terepmrst. Tanul ink
jelent s rsznek gondot okoz a terlet mrtkegysgeinek tvltsa, a hinyossgokat gondosan megtervezett folyamatos ismtlssel p toltassuk (pldul Gy. 5.08{5.09.
feladatsor ilyen clt szolglhat).
A tmakrre sznt rk megtervezsnl vegyk azt is gyelembe, hogy a terletszmtst a felszn- s trfogatszmtssal prhuzamosan is gyakoroltatjuk, s t mr korbban
is gyakoroltuk a racionlis szmokkal vgzett mveletek, a fggvnyek s az algebrai
kifejezsek alkalmazsaknt. Ks bb, 8. osztlyban, Pitagorasz ttelnek gyakorlsa
ad j lehet sget a terletszmtsr l tanultak ismtlsre s rgztsre.
A tanknyvben (az emlkeztet ben) felsorolt ngy alapttel jelentsnek a tisztzsra
s nem a sz szerinti megtantsra clszer a hangs lyt fektetnnk. Az utols (4) alapttel nem minden tanul szmra nyilvnval . Flttlenl rtessk meg, hogy ezt az
alapttelt kimondva megllapodunk abban, hogy az tdarabols sorn nem vltozik
meg a sokszg ter lete.
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A tglalap ter letkplett minimumszinten ngyzetlapokkal trtn lefedssel idztessk
fel. Az tlagos vagy az tlagosnl jobb kpessg tanul kkal viszont gondoltassuk vgig,
hogy tetsz leges { nem csak egsz mr szm { oldal esetn mirt rvnyes a tanult
kplet (lsd Tk. 2.30. feladat, illetve a tanknyv magyarzata).
Tudatostsuk (csukl san sszeillesztett modellel mutassuk meg), hogy a paralelogramma ter letnek kiszmtshoz kt oldal ismerete nem elegend . Az tdarabolsokat
tnylegesen vgeztessk el (a felmrsek eredmnyei azt mutatjk, hogy egyszeri magyarzat alapjn a tanul k tbbsge nem sajttja el ezt az ismeretet). Az brn { a
tanknyvben ismertetett tbb lpsb l ll tdarabols helyett { egy kevsb szokvnyos megoldst mutatunk be.
1.

1.
2.

2.

A paralelogramma terletszmtsval prhuzamosan (esetleg dierencilt egyni munkban) megoldathatunk egyszer szerkesztsi s a ker letszmtssal kapcsolatos feladatokat. Ez ut bbit azrt is fontosnak tartjuk, mert a tanul k mintegy egyharmada
mg 7. osztlyban is keveri" a kt fogalmat. (A feladatok tbbsge ezrt kri a kerlet
kiszmtst is.)
A deltoid ter letnek meghatrozsa el tt ismteljk t a deltoid korbban tanult denci jt, vizsgljuk a legfontosabb tulajdonsgait. A deltoid terlett legegyszerbben
tglalapp kiegsztssel hatrozhatjuk meg, de ha a tanul k felismerik az tdarabolhat sgot, akkor azt is fogadjuk el.
Tudatostsuk, hogy a rombusz specilis paralelogramma s specilis deltoid, gy a
terlett ktflekppen is kiszmthatjuk (Gy. 5.16., 5.22{5.25. feladat).
A tanknyv a trapz ter letnek kiszmtsra megmutatja a tanul k szmra kzenfekv bb tdarabolst is. Ennek el nye, hogy a trapz kzpvonalnak fogalmt is tudatosthatjuk. Ugyanakkor tudatostanunk kell, hogy az ilyen tdarabols nem vgezhet el
minden esetben. Ezrt clszer a kzppontos tkrzst alkalmazva paralelogramma
terletre visszavezetni a szmtst.
A hromszg magassgval mr korbban is foglalkoztunk (pldul a Tk. 5.68. feladahoz hasonl feladatokban). Ennek ellenre a tompaszg hromszg magassgnak megrajzolsa, megszerkesztse a tanul k egy rsznek gondot jelenthet (lsd
Gy. 5.27{5.28. feladat). Hvjuk fel a tanul k gyelmt a tiszta, pontos szerkesztsre,
ellen rizzk a krz zemkpessgt".
Jobb kpessg csoporttal a kzppontos szimmetrit alkalmazva bizonyttathatjuk,
alapszinten megmutatjuk", hogy a paralelogrammt az tl ja kt egybevg hromszgre bontja. Kvetkezskppen a hromszg terlete fele a hromszget kiegszt
paralelogramma terletnek. Ennek el nye, hogy az el z leg tanult ismeret szilrdabb
vlhat.
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Ha a tanul csoport elbrja" (s befr" a tanvbe), akkor most klnbz tdarabolsokkal igazolhatjuk a hromszg terletre vonatkoz sszefggst (ezek is kapcsolhat k
rgebbi tapasztalatokhoz), s majd a kzppontos tkrzs tanulsakor visszatrhetnk
a tanknyvben bemutatott gondolatmenetre.

T = a  m2

T = a2  m

A hromszgr l tanultak alkalmazsaknt (els sorban a tanknyv b vtett vltozatban)
foglalkozunk tetszleges sokszgek terletnek meghatrozsval, az adatokat mrssel hatrozzk meg a tanul k (Tk. 1. plda).
rdemes tudatostanunk, hogy 7. osztlyban az adatokat ltalban (a sokszg megszerkesztse utn) mrssel tudjuk csak meghatrozni 8. osztlyban s kzpiskolban olyan tteleket is tanulunk, amelyek segtsgvel szmtssal hatrozhat k meg a
szksges adatok. Ekkor a szerkeszts s a mrs mr nem lesz elfogadhat .
A sokszgek tdarabolsval kapcsolatosan elbeszlgethetnk Bolyai Farkas munkssgr l, s megemlthetjk a nevhez fz d kzismert ttelt:
Ha kt sokszg ter lete egyenl, akkor az egyik vges szm lpsben tdarabolhat
a msikba.
Vagyis brmilyen sokszgb l brmilyen alak , vele egyenl terlet sokszghz eljuthatunk gy, hogy vges szm rszre sztvgjuk, s a darabokat valahogyan sszeillesztjk.
A b vtett tanknyvben foglalkozunk konkrt szablyos sokszg tulajdonsgainak vizsglatval, meghatrozzuk bels szgeik nagysgt, illetve a terletket.
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A kr
Eleventsk fel az alapvet elnevezseket s fogalmakat: krvonal, krlap, sugr, tmr, h r, szel, krv, krgyr, krszelet, krcikk.

A kr kerlete
A kr terlete
A krvonal hossznak, illetve a krlap terletnek becslse nemcsak matematikatrtneti szempontb l rdekes. Betekintst ny jt a matematikai analzis (kzelts", hatrrtk") eszkztrba is.
A kr kerletnek s terletnek kiszmtst minden tanul t l elvrhatjuk. A krv
hossznak, a krgyr, a krcikk, a krszelet terletnek kiszmtst csak a jobb
jegyrt kvetelhetjk meg.
Vetessk szre a tanul inkkal, hogy adott krben, a krcikkhez tartoz kzpponti szg,
a krv hossza s a krcikk terlete egyenesen arnyos mennyisgek.
Gyengbb csoportban, illetve idhiny esetn elhagyhatjuk ez ut bbi ismeretek trgyalst.
Felhvjuk a gyelmet a Tk. 5.79. s az 5.83. feladatokra, amelyek megoldsakor nem
szokvnyos m don kell alkalmazni a tanultakat.

Sokszglapokkal hat rolt testek
Ennek s a kvetkez fejezetnek a trgyalsa sorn ismteljk t az 5. s a 6. osztlyban tanultakat, trjuk fel s p toltassuk az esetleges hinyossgokat. Folyamatos
ismtlsknt, kpessg s tudsszint szerint dierencilva dolgoztassuk fel a Matematika 7. Gyakorl 5.49{5.67. feladatsort.
Az olyan korltos trrszt, amelyet vges sok sokszglap hatrol, polidernek nevezz k. Az elnevezst s a denci t ltalnos iskolban, alapszinten nem tantjuk, de
azt javasoljuk, hogy a hasb fogalmt klnbz testek, ezek kztt poliderek ptsvel, vizsglatval szemlletileg alapozzuk meg (Tk. 5.91{5.94. feladat). A trszemllet fejlesztse cljb l a testmodelleket hzi feladatknt vagy csoportmunkban
munkamegosztssal a tanul k ksztsk el. A modellez kszlet sokszgeib l ntapad
ragaszt val minl tbb testet lltsanak ssze s vizsgljanak meg. (A kzpiskolban
mr nem lesz m d ilyen tapasztalatgyjtsre, pedig egyes szakmkban felttel a j
trszemllet.)
A vizsglatokban a kvetkezket sszegezhetj k:
1. Milyen felletdarabok hatroljk a testet, csak sokszglapok vagy ms felletdarabok
is? (A grbe lap" elnevezs hasznlata szemlletes, de vitathat !) Kiterthet -e a
test fellete a skban?
Mutassunk vegyesen helyes s hibs hl zatokat! A tanul k dntsk el, hogy melyikb l lehet polidert sszelltani.
Nagyon hasznos, ha a tanul k nll an ksztenek hl zatokat, s azokat vizsgljk.
Ekzben felvethetnk olyan krdseket, hogy mely lek lesznek prhuzamosak,
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metsz k, kitr k, mer legesek mely lapok lesznek prhuzamosak, mer legesek,
melyek kerlnek egyms mell stb.
Megvizsglhatjuk azt is, hogy az egyes polidereket minimlisan hny l mentn kell
felvgni", hogy skban kiterthet hl t kapjunk.
A modellek megvlasztsval ne er stsk azt az elkpzelst, hogy a geometriai vizsglatok krbe csak olyan testek tartoznak, amelyeket meg tudunk nevezni
(pldul: gmb, hasb, kocka, henger). Clszer a testmodellek kz kavicsot,
cs darabot stb. is bevlogatnunk.
2. Rgztsk, hogy mit neveznk lapnak, lnek, cs csnak, laptlnak, testtlnak.
Hny le, cs csa, lapja van a polidernek? Minden lt kt lap tartalmaz (kznsges
polider esetn). Egy cs csban legalbb hny l tallkozik?
A kzpiskolban a tanul nak s a tanrnak egyarnt gondot jelent, hogy a tanul k
nem ismerik a szaknyelvet, nem tudjk denilni a fogalmakat, ezrt a denci s
az elnevezsek megtanulst a kzpiskolba ksz l tanul inkt l kveteljk meg.
Nem verbalizmusra, magolsra" gondolunk. Ha a szaknyelvet kvetkezetesen hasznljuk, hasznlatt a tanul t l is megkveteljk, akkor az direkt tanuls" nlkl is
elsajtthat .
3. A vizsglatok aktulis clja a hasb (mint specilis polider) denil tulajdonsgainak felismertetse.
4. Feleleventjk s tudatostjuk a felszn fogalmt, pontosabban azt, hogy mit jelent
a sokszglapokkal hatrolt testek felszne. Konkrt esetekben, a szksges adatok
megmrsvel, hogyan szmthatjuk ki a felsznt. Tetsz leges polider felsznnek
meghatrozsa azzal az el nnyel jr, hogy a tanul nem kpletek bemagolsra"
s mechanikus alkalmazsra trekszik, hanem a konkrt feladatban a ter letszmtsrl tanultakat alkalmazza. Akkor megnyugtat a tanul tudsa, ha nem azrt
tudja kiszmtani a felsznt, mert tudja a kpletet, hanem azrt tud nllan megfogalmazni ltalnos sszef ggseket, mert konkrt esetekben ki tudja szmtani a
sokszglapokkal hatrolt testek felsznt.
Tisztn kell ltnunk, hogy a terlet-, kerlet-, trfogat- s felsznszmts 7. osztlyban
els sorban zikai" s nem geometriai" problma. Nhny kivtelt l eltekintve nem
szmtssal adjuk meg a hinyz adatokat, hanem mrssel. Ezrt a hatrok kz
szortssal, az rtkes jegyek meghatrozsval stb. gyelembe kell vennnk a mrs
pontossgt.
Pldul egy ngyzet alak lemez egy oldalt klnbz pontossggal adhatjuk meg:
Ha a = 0,4 m, ez azt jelenti, hogy 0,35 m 5 a < 0,45 m.
gy a lemez terlete 0,352 m2 s 0,452 m2 kz esik:
0,123 m2 5 T < 0,203 m2  T = (0,16  0,04) m2 .
Ha a = 0,40 m, ez azt jelenti, hogy 0,395 m 5 a < 0,405 m
a terlete: 0,1563 m2 5 T < 0,1643 m2  T = (0,160  0,004) m2 .
Ha a = 0,400 m, ez azt jelenti, hogy 0,3995 m 5 a < 0,4005 m
a terlete: 0,1596 m2 5 T < 0,1604 m2  T = (0,1600  0,0004) m2 .
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Emelt szinten tanul csoportban vagy dierencilt egyni munkban (a megtants ignye nlkl) felismertethetjk tanul inkkal az egyszer polider lapjainak (L), leinek ( )
s cs csainak szma (C) kzti Euler-fle sszefggst: = L+C { 2. Ellenpldval rvilgthatunk arra, hogy ez az sszefggs nem vonatkozik a nemegyszer poliderekre.
(Az egyszer polider brmely kt cs csa sszekthet lekb l ll trttvonallal.)
Emelt szinten feldolgoztathatjuk a kvetkez feladatsort:
125 darab egysgkockb l felptnk egy tmr kockt. Mekkora a kocka le?
(1) Az gy felptett kocka minden cs csr l elvesznk egy egysgkockt.
(2) Az gy felptett kocka minden lnek kzepr l elvesznk egy egysgkockt.
(3) Az gy felptett kocka minden lapjnak kzepr l elvesznk egy egysgkockt.
a) Mennyi a keletkezett test trfogata s felszne?
b) Hny cs csa (C), le ( ), lapja (L) van a keletkezett testnek?
c) rvnyes-e az Euler-fle sszefggs: = L + C { 2?
d) Eljuthatunk-e a keletkezett test egy adott cs csb l brmelyik cs csra az lek
mentn haladva?
Az Euler-ttelre az ltalnos iskolsok szmra is igen szemlletes bizonytst tallunk pldul Hajs Gyrgy
Bevezets a geometriba (Tanknyvkiad, 1960) cm knyvnek 195{196. oldaln. Hls szakkri tma!

A reduklt vltozatban ezzel a rsszel nem foglalkozunk ebben a mlysgben. A trgeometriai ismereteket a hasb szrmaztatsakor feleleventjk.

A has b
A has b sz rmaztat sa, h lja, felszne
A hasbot specilis poliderknt rtelmezzk. gy a tanul nem kszen kapja a denci t, hanem konkrt hasbokat vizsglva felismeri a jellemz tulajdonsgokat (lsd az
el z fejezetben lertakat). Ez a szrmaztats vlemnynk szerint jobban megfelel az ptsk fel a matematikt" alapelvnek. Lehet sget ad a terminol gia elsajttsra s a felszn fogalmnak elmlytsre. A msik
lehetsges megkzeltst 8. osztlyban a henger fogalmnak ltalnostshoz kapcsol dva tekintjk t.
Fontos, hogy a tanul k a hasbot akkor is felismerjk,
ha nem az alaplapjn ll, pldul egy oldallapjn fekv
prizma, egy stortet , a vas ti tlts is hasb. Ehhez
kezkbe kell adni vagy velk kell elkszttetni a modelleket. Tisztzzuk, hogy a tglatest s a kocka is egyenes
hasb.
Hvjuk fel a gyelmet a denci pontos megfogalmazsra. Pldul ezt a testet kt egybevg sokszg s paralelogrammk hatroljk, ennek ellenre ez nem hasb.
Kveteljk meg a tanul kt l az elnevezsek pontos hasznlatt.
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Mindenkppen kszttessk el nhny hasb hl jt. A fogalom kialakulshoz, a trszemllet fejl dshez elengedhetetlen a tnyleges trbeli tevkenysg. A felsznszmts j alkalmat biztost a terletszmtsr l tanultak alkalmazsra.

Az egyenes has b trfogata
A tovbblpshez tisztznunk kell, hogy a tanul k rtik-e a trfogat fogalmt, elsajttottk-e mrtkegysgeit, emlkeznek-e a trfogat- s az rtartalom-mrtkegysgek kzti
sszefggsre, ki tudjk-e szmtani a tglatest s a kocka trfogatt.
Motivlhatja a tanul kat, ha a tanknyv feladatain t l, gyakorlati jelleg feladatokat is
kapnak (pldul laksuk trfogatnak a kiszmtst). Felmrseink szerint a trfogatszmtssal s rmrssel kapcsolatos elemi ismereteket legfeljebb a tanul k egyharmada tudja megbzhat an.
Az emlkeztet t a trfogat fogalmt pontost alapttelek megfogalmazsval kezdi a
tanknyv. Ez s az ezt kvet gondolatmenet { a tglatest trfogatnak kiszmtsra
{ els sorban a jobb kpessg tanul knak sz l, de mg t lk sem clszer ezek megtanulst megkvetelni. Azt azonban lehet leg minden tanul val lttassuk be, hogy a
testek tdarabolsval nem vltozik meg a trfogatuk.
A tetsz leges egyenes hasb trfogatnak kiszmtsban a terletszmtsnl elsajttott t anal gjt jrjuk vgig:
tglatest trfogatnak kiszmtsa
paralelogramma alap hasb tdarabolsa tglatestt
hromszg alap hasb mint a paralelogramma alap hasb fele
sokszg alap hasb darabolsa hromszg alap hasbokra.
A trfogatszmts gyakorlsa sorn jra tismteltethetjk a terletszmtsr l tanultakat. A tanknyv s a Matematika 7. Gyakorl elegend feladatot tartalmaz a folyamatos
ismtlshez is (Tk. 5.108{5.113. Gy. 5.72{5.83. feladat). A Tk. 1.114. Gy. 5.81.,
5.83. feladatsorral az j ismeretek gyakorlst sszekapcsolhatjuk a zikban tanult
ismeretek feleleventsvel.
Megemltjk, hogy a poliderekre nem rvnyes Bolyai Farkas ttelnek trbeli analgja. Ha kt polidernek
egyenl a trfogata, akkor nem biztos, hogy az egyik tdarabolhat a msikba.

Az egyenes krhenger sz rmaztat sa,
Az egyenes krhenger felszne
Az egyenes henger trfogata
A henger fogalmnak kialaktst ne denci val, hanem modellezssel, tapasztalatgyjtssel kezdjk (Tk. 1. plda, 5.115. feladat). Erre tmaszkodva jobb kpessg
tanul ink nll an is megfogalmazhatjk a denci t.
Az 1. plda a krhenger mint forgstest szrmaztatst kszti el . Korbban vizsgltuk
egy egyenest l adott tvolsgra lv pontok halmazt, s vgtelen hengerfellethez
jutottunk. Ez a tapasztalat is fontos a henger fogalmnak kialaktshoz.
A Tk. 5.115. a) feladatra tmaszkodva jabb szemlletes rtelmezsre nylik alkalom.
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Ha egy krlapot a skjra mer legesen eltolunk a trben, akkor az eredeti s az eltolt
krlap, valamint a hatrol krvonal ltal s rolt" fellet egyenes krhengert zr kzre.
A 2. plda a hengerpalst kitertst" szemllteti. Itt emltjk meg, hogy a hengerpalst
terletnek kiszmtsa a pldban adott m don igen szemlletes, de matematikai rtelemben nem tekinthetjk bizonytsnak. Ugyanis ppen a kitertst" nem rtelmezzk,
csak szemlletnkre tmaszkodva elfogadjuk.
Az egyenes henger trfogatnak kiszmtsnl elfogadtatjuk, hogy ugyanaz az sszefggs rvnyes, mint a hasb esetben. Az sszefggs egzakt bizonytshoz az
ltalnos iskolban nem rendelkeznk a megfelel ismeretekkel, de a bizonyts elvt
megsejtethetjk (lsd az apr bets megjegyzst).
Fontos (nem csak a kompetenciamrs szempontjb l!), hogy tanul ink gyakorlati jelleg feladatokban (Tk. 5.118., 5.121., 5.122.) is kpesek legyenek alkalmazni a tanultakat.
Ezekkel a feladatokkal a terlet-, felszn-, trfogatszmtsr l, illetve a mrtkegysgek hasznlatr l, a racionlis szmokkal vgzett mveletekr l tanultakon t lmen en
pldul a szzalkszmtst is gyakoroltathatjuk.

Fejtr feladatok
A tanknyv b vtett vltozatban szerepl fejezet.
A Tk. B5.58. feladatsor a trszemlletet fejleszt jtkos feladatokat tartalmaz.
A Tk. B5.60{B5.61. gyakorlati jelleg feladatok a zikban tanult ismeretek (sebessg,
srsg) alkalmazsra is lehet sget biztostanak.
A Tk. B5.62{B5.68. feladatsort (tartalmilag s formailag is) a kompetenciamrsek e
tmakrhz kapcsol d feladatainak mintjra ptettk fel.

Tud sprba
Kompetencikat is mr , fejleszt rtkelst szolgl feladatsor.
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6. sszefoglal feladatok
gy szervezzk meg az sszefoglalst, hogy legyen alkalmunk az alapvet ismeretek
felmrsre s a hinyossgok ptlsnak megszervezsre. Cskkenthet az v vgi
ismtls raignye akkor, ha a szmtan, algebra tmakrhz tartoz ismereteket a 4.
fejezet trgyalsa sorn folyamatosan, intenz ven gyakoroltattuk, illetve a geometrihoz
kapcsold ismereteket az 5. fejezet sszefoglalsakor ttekintettk.
A hinyossgok ptlsra legalbb most szervezznk korrepetlst.
Megjegyezzk, hogy a 6. fejezet feladatai nem csak az v vgi sszefoglals cljait szolglhatjk. Jl alkalmazhatk ezek a feladatsorok a tmazr dolgozatok elksz tsekor
s a folyamatos ismtls sorn is.
A feladatokban piros sz nnel szedtk azokat a fogalmakat, amelyek megbeszlsre fel
k vnjuk h vni a gyelmet.

Szmtan, szmelmlet, algebra
A tmakr sszefoglalsakor { ha ez gondot okoz tanulinknak { folyamatosan ismtelhetjk a mrtkegysgek tvltst.
A tmakr ismtlst a tanknyv a kvetkezkppen tagolja:
1. Szmok rsa a tzes szmrendszerben. Normlalak
A szmok rsnak gyakorlst kapcsoljuk ssze a racionlis szmok fogalomrendszernek ismtlsvel.
Tekintsk t a helyirtkek rendszert (nem a szmonkrs ignyvel)
106 = milli
1012 = billi
1018 = trilli
1024 = kvadrilli
1030 = kvintilli
1036 = szextilli
Egyes kultrkrkben mst jelentenek ezek az elnevezsek. Pldul az USA-ban
(s Franciaorszgban):
109 = billion
1012 = trillion
1015 = quadrillion
1018 = quintillion
1021 = sextillion
A tudomnyok az ttekinthetsg s az egyrtelmsg kedvrt a normlalakot
hasznljk az ismertetett elnevezsek helyett.
2. Oszt, tbbszrs, oszthatsg
A Tk. 6.03, illetve B6.01, B6.02. feladatok megoldsnak megbeszlsekor krjk
a fogalmak rtelmezst, fogalmaztassuk meg az oszthatsgi szablyokat.
3. M veletek a racionlis szmkrben
A feladatok megoldshoz kapcsoldva beszljk meg a zrjelek hasznlatt, tudatos tsuk a helyes mveleti sorrendet. Indokoltassuk a feladatok megoldst.
4. Algebrai kifejezsek
A helyettes tsi rtkek meghatrozsakor gyakoroltassuk a zsebszmolgp hasznlatt.
87

5. Egyenletek, egyenl tlensgek megoldsa

Tisztzzuk, hogy a tanulk emlkeznek-e a megoldshalmaz, az azonossg, azonos
egyenltlensg fogalmra.
H vjuk fel a tanulk gyelmt az ellenrzsre. Ehhez most is ajnlott zsebszmolgpet hasznlni.

F ggvnyek
Ha kell sllyal trgyaltuk ezt a tmakrt, akkor most 2 ra elegend az tismtlshez.
1. Gra konok
2. Lineris f ggvny
Beszljk meg, hogy hogyan olvashat le a kifejezsekbl a grakon meredeksge
s az y tengellyel val metszspontja. (Az x 7! ax + b fggvny esetn mi az a
s a b jelentse?)
3. Arny, arnyos oszts, arnyossg
A tmakrhz kapcsoldva ismteljk t a szzalkszm tst is.

Geometria, mrs
A geometriai tananyag ttekintst clszer az 5. fejezet ismtlshez kapcsolni.
1. Egybevgsgi transzformcik
A Tk. 6.21. feladattal nem csak a geometriai transzformcikat ismtelhetjk t,
hanem kombinlva a Tk. 6.27{6.31. feladatokkal, a kvetkez pontban le rt tmakrt
is.
2. A hromszgek csoportostsa, megszerkesztse, ker lete, ter lete
A feladatok megoldshoz kapcsoldva beszljk meg a hromszg bels szgeinek
sszegrl, a bels s kls szgek viszonyrl, a hromszg-egyenltlensgrl
tanultakat.
3. Ngyszgek, specilis ngyszgek, ker let k, ter let k
Idztessk fel a specilis ngyszgek rtelmezst, tulajdonsgait, terletk kiszm tsnak mdjt.
Szksg esetn gyakoroltassuk a terlet-mrtkegysgek tvltst
4. A kr ker lete, ter lete
5. Az egyenes hasb fogalma, hlja, felszne, trfogata
Szksg esetn gyakoroltassuk a terlet-mrtkegysgek tvltst
Alkalmazzuk a tanultakat a mindennapi lettel kapcsolatos feladatokban.
6. Az egyenes krhenger fogalma, hlja, felszne, trfogata
Alkalmazzuk a tanultakat a mindennapi lettel kapcsolatos feladatokban.
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