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Bevezetés

A tankönyv által képviselt tanítási program a Nemzeti alaptantervre épül, annak egy le-
hetséges didaktikai kifejtése, kiteljesítése. Viszont az alaptanterv célkit¶zései nagyon
sokféleképpen, az általunk kidolgozottól akár a tananyag tartalmában is eltér® progra-
mokkal valósíthatók meg. Ezért az e programban leírtak csupán módszertani segédlet
igényével megfogalmazott javaslatoknak tekinthet®k.

A 8. osztály számára a következ® taneszközöket dolgoztuk ki:

Matematika 1{8. Mintatanterv

A NAT fejlesztési programján alapuló tanterv, amely 1. osztálytól 8. osztályig évekre
bontva, tartalmilag és pedagógiailag egységes koncepció szerint építi fel a matematika-
tananyagot.

A szerz®k �gyelembe vették matematikatanításunk hagyományait, országos és nemzet-
közi felmérések eredményeit, a különböz® körülmények között dolgozó iskolák lehet®-
ségeit (óraszám, képesség szerinti bontás), a középiskolák elvárásait, a társtantárgyak
igényeit, valamint több európai ország tantervét és vizsgakövetelményeit. Ez a minta-
tanterv könyv formájában, illetve lemezen egyaránt térítésmentesen kapható.

Matematika 8. tankönyv

Alapszint¶ és b®vített (emelt szint¶) változatban jelenik meg. Az emelt szint¶ b®vített
változat tartalmazza azokat a margón szürke sávval jelzett kiegészít® anyagrészeket,
illetve összetettebb feladatokat is, amelyeket alapszinten már nem célszer¶ az egész
csoportban feldolgoznunk. Természetesen a jobb képesség¶ tanulók alapszinten is fog-
lalkozhatnak ezekkel az anyagrészekkel, feladatokkal. Még az alapszint¶ tankönyvünk
is b®vebben és magasabb szinten tárgyalja a tananyagot, mint amit a Kerettanterv mini-
mumszinten ajánl, hiszen a Kerettanterv csupán a tananyag közös magját tartalmazza,
amelyet mindenki számára tanítanunk kell. Ez a �mag" alapszinten a tananyag mintegy
85%-a, emelt szinten 60{70%-a. Az osztály képességének és a matematikai tartalom
egymásra épülésének �gyelembevételével, a helyi tanterv alapján a szaktanár dönti el,
hogy melyik tanulócsoportnak hogyan építi fel a tananyagot.

Itt jegyezzük meg, hogy a Kerettanterv által ajánlott tananyag sem a tantárgyak rend-
szerét tekintve, sem a matematikai tartalom felépítésében nem alkot didaktikailag és
logikailag hézagmentes rendszert, a hiányosságokat (még minimumszinten is) pótolniuk
kellett a tankönyv szerz®inek.

Matematika 8. Gyakorló

A tanultak felelevenítéséhez, begyakorlásához, a hiányok pótlásához, így a biztos
eszköztudás kialakításához tartalmaz feladatsorokat.
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Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény

A jó képesség¶ tanulóinkat szoktassuk hozzá a középiskola intenzívebb munkájához,
keményebb követelményeihez. Ezzel a feladatgy¶jteménnyel ezt a munkát (lényegében
az emelt szint¶ képzést) kívánták segíteni a szerz®k.

Matematika 8. tankönyv feladatainak megoldása

A tanulók önellen®rzését segít® kiadvány. Tartalmazza azoknak a feladatoknak a meg-
oldását is, amelyeket a feladatgy¶jteményben nem közöltünk.

Témazáró felmér® feladatsorok, matematika 8. osztály

A Mintatantervben, illetve a Programban megfogalmazott követelményeket ezekkel a
feladatsorokkal konkretizálják a szerz®k. A felmér® feladatsorok els®dleges célja, hogy
segítse a szakmai munkaközösségeket a viszonylag egységes követelményrendszer ki-
dolgozásában.

A tanulói példányok A és B változatban tartalmazzák a feladatsorokat. A szerz®k mindkét
változatban külön feladatokat dolgoztak ki az alapszint és az emelt szint számára.

A tanári példányokban a feladatsorok mellett megtalálhatók a javítási útmutatók és az
értékelési normák is.

Olcsóbb kivitelben (négy füzetben) jelent meg az alapszint¶ C és D, illetve az emelt szint¶
E és F változat, valamint külön füzetben a hozzájuk tartozó javítási és értékelési útmu-
tató. Ezeket a füzeteket csak az iskolák rendelhetik meg, a kereskedelmi forgalomban a
tanulók nem férhetnek hozzájuk.

A tankönyv és a program szerkesztésekor egyaránt �gyelembe vettük, hogy a közép-
iskolába készül® tanulók számára nagyon sok iskolában emelt szint¶ képzést biztosíta-
nak,vagyis külön csoportban tanítják a matematikát a jobbaknak,illetve a nehezebben
tanulóknak. Erre a csoportbontásra egyrészt azért van szükség, hogy a középiskolába
készül® tanulóink hasonló színvonalú képzést kapjanak, mint a párhuzamos középiskolai
osztályokba járó tanulók, másrészt hogy a matematikából kevésbé tehetséges tanulóink-
nak is megtaníthassuk legalább a tantervben el®írt minimumot. (A csoportbontás néhány
módszertani kérdésével a 7. osztályos program foglalkozik.)

A tankönyv egyes fejezeteit úgy szerkesztettük meg, hogy az alap- és az emelt szint¶
képzés igényeit egyaránt kielégítsék. A margón szürke sávval jelölt emelt szint¶ anyag-
részek szervesen beépülnek a fejezet egészébe. A tipográ�ai megoldás, a feladatok
egységes rendszert követ® számozása és az oldalszámozás lehet®vé teszi, hogy akár
egy osztályon belül párhuzamosan is használhassák a tanulók az alap- és az emelt szin-
t¶ könyvet. Minden fejezetben vannak olyan anyagrészek, mintapéldák és feladatok,
amelyeket vagy csak az egyik, vagy csak a másik csoportban célszer¶ feldolgoztatnunk.
Az �alapszint", illetve az �emelt szint" tananyaga nem értelmezhet® egyértelm¶en és
mereven. A szaktanár joga és feladata a tananyag végs® megválasztása. Végs® soron
® dönti el, hogy mit tanít és milyen mélységben. Ebben a döntésében els®sorban a
csoport adottságait, a Nemzeti alaptantervet és a helyi tanterv el®írásait kell �gyelem-

6



be vennie. Így már a különböz® alapszinten tanuló osztályokban sem lesz ugyanaz a
tananyag. Gyengébb csoportban, vagy ha nem biztosítunk heti 4 órát a matematika-
oktatásra, akár a tankönyvi anyag 20{30%-át is el kell hagynunk, míg jobb képesség¶
csoportban megközelíthetjük az emelt szintet. (A szelektálással, a b®vítéssel, illetve
az átrendezéssel kapcsolatos javaslatainkat a tananyag feldolgozásának tárgyalásakor
fogalmazzuk meg.)

A tananyag feldolgozását taglaló fejezeteink tekintik át a követelményeket (esetenként
a fejlett országok gyakorlatát, illetve oktatási hagyományainkat) is. Ezeket a javasla-
tokat vessük össze oktatási és nevelési célkit¶zéseinkkel, nem utolsósorban a tanulók
továbbtanulási szándékával és a középiskolák elvárásaival. Mindezeket �gyelembe véve
dolgozhatjuk ki saját követelményrendszerünket.

A tankönyv megszerkesztése során az �átlagos osztály" jellegzetességeit vettük �gye-
lembe. Például a kombinatorika azért került a könyv végére, mert ha az osztály adottsá-
gai vagy id®hiány miatt nem jutunk el az alapos feldolgozásához, akkor is teljesíthetjük
a minimális oktatási és nevelési célkit¶zéseinket. Az átlagostól lényegesen eltér® tanu-
lócsoportoknál viszont indokolt lehet a tananyag más sorrendben történ® tárgyalása.

Emelt szint¶ képzés esetén a következ® módosításokat gondoljuk végig:

a kombinatorika, valószín¶ség, statisztika (6. fejezet) kerüljön el®rébb, akár év
elejére, hogy kell® mélységben foglalkozhassunk vele;

az algebrai ismereteket az év elején magasabb szinten foglaljuk össze, ez az 1.

fejezet, valamint a 3. fejezet egy részének összedolgozásával érhet® el (egyúttal
megalapozhatjuk a színvonalas folyamatos ismétlést ebben a témakörben);

nagyobb súlyt fektetünk a síkgeometriai tételekre, a bizonyításokra, a szerkesztési
problémák és összetettebb térgeometriai feladatok megoldására, mint az alapszin-
ten.

Az átlagosnál lényegesen gyengébb csoportban:

a függvényeket, sorozatokat (5. fejezet) nem tárgyaljuk elkülönült egységben, ha-
nem (redukáltan) az 1., illetve a (szintén lerövidített) 3. fejezet anyagával össze-
vonva dolgozzuk föl;

a geometriai szerkesztési és bizonyítási feladatok rovására a legfontosabb terü-
let-, felszín- és térfogatszámításokat, a legelemibb szerkesztéseket és a geometriai
transzformációk végrehajtását gyakoroltatjuk (a szakképzés követelményeinek meg-
felel® szinten);

a 6. fejezet feladataiból néhány egyszer¶t év közben megoldunk, a témakörrel nem
foglalkozunk részletesen.

Minden témakörhöz a korábbiakhoz hasonló �félkész" tanmenetjavaslat (tulajdonképpen
programvázlat) tartozik. Ha a tananyag-feldolgozás jellege ezt megkívánta, akkor az
emelt szint¶ és az alapszint¶ oktatás számára más-más programot dolgoztak ki a szer-
z®k. Ennek ellenére adaptálnunk kell a kiválasztott tanmenetet úgy, hogy saját osztá-
lyunk színvonalának optimálisan megfeleljen.

A tanmenetjavaslatok után tételesen áttekintjük a tananyag feldolgozását, a módszertani
fogásokat és az anyagrésszel kapcsolatos részletes követelményeket. Felméréseink és
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vizsgálataink alapján felhívjuk a �gyelmet az esetleges tipikus tanulási hibákra. Eseten-
ként bemutatunk a tankönyvét®l eltér® feldolgozást is.

A tankönyv egyes alfejezetei a következ® egységekb®l állnak (ezek sorrendje a didaktikai
feladathoz igazodóan változó):

el®készít®, felelevenít® feladatsorok;

kidolgozott mintapéldák (sokszor a tételek és bizonyítások �kiváltására", más esetben
a legfontosabb alkalmazások ismertetésére);

gyakorlófeladatok, a di�erenciált folyamatos ismétlés feladatigényét is �gyelembe
véve;

összefoglalás, amelyben a témakörhöz tartozó de�níciókat, tételeket, elméleti isme-
reteket gy¶jtöttük össze.

Természetesen a konkrét tanulócsoporthoz és saját didaktikai elképzeléseinkhez igazod-
va választhatunk, hogy mit és milyen sorrendben használunk fel az egyes alfejezetekb®l.

A tankönyv fejezeteinek felépítése az áttekinthet®séget is szolgálja. A tanórán például
az ismereteket legtöbbször egyes feladatok megoldásához kapcsolódva célszer¶ felele-
veníteni. Ha ily módon építenénk fel a könyvet, akkor nemcsak nagyon megkötnénk a
kollégák kezét, hanem a gyermek számára is megnehezítenénk a tanulást.

A fejezetekhez egy alap- és egy emelt szint¶ tudáspróba csatlakozik, amely minta lehet
a tanár számára, s els®sorban a tanuló önértékeléséhez nyújt útmutatást. Változtatás
nélküli megíratását nem javasoljuk már csak azért sem, mert a tanulók nagy része a
(mások álta adott) megoldások megtanulásával �készülne fel" a dolgozatra.

Az egyes témakörökhöz tartozó gyakorló- és fejtör® feladatok egy részét egyaránt feldol-
goztathatjuk a támakör anyagának rendszerezésekor, a folyamatos ismétlés keretében,
illetve az év végi összefoglalás során.

A di�erenciálás szükségességére és lehet®ségeire külön felhívjuk a �gyelmet. Di�eren-
ciálhatunk:

a tananyag tartalmában (lásd például a kiegészít® anyagrészeket);

a tananyag-feldolgozás mélységében, a feladatok összetettségében;

az alkalmazott munkaformában, módszerekben;

a követelmények terén és az ellen®rzésben, értékelésben.

A különböz® színvonalon álló tanulócsoportok teljesítménye annyira eltérhet egymástól,
hogy a feladatok feldolgoztatásának módjához (egyéni munka, csoportmunka) már csak
kivételesen adhatunk általánosan érvényes javaslatokat. A munkaformák, módszerek
helyes megválasztása a tanár egyéniségét®l, az egyes tanulók képességét®l, illetve a
tanulócsoport színvonalától és beállítódásától is függ. Ha kevésbé vagyunk képesek a
fokozott �gyelemmegosztásra, akkor jól gondoljuk meg, hogy az adott anyagrész fel-
dolgozásánál célszer¶-e például a csoportmunkát választanunk. Azoknak a tanulóknak,
akik nem boldogulnak egyedül a munkával, hatékonyabb lehet a tanár-diák dialógus, a
rávezetés, mint a könyvb®l, munkafüzetb®l való önálló tanulás.

Az ellen®rzésnél és az értékelésnél (a különböz® felmér® feladatsorok megválasztásán
kívül) például úgy is di�erenciálhatunk, hogy a jó képesség¶ tanulóknak megadjuk az
eredményt és a pontozási útmutatót, a többit rájuk bízzuk (tehát csak irányítjuk önellen-
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®rz®, önértékel® tevékenységüket). A gyengébb tanulókkal végighaladunk a megoldás
menetén, felhívjuk a �gyelmüket a típushibákra, megmutatjuk ezek kiküszöbölésének
lehet®ségeit. Vagyis ezek a tanulók az ellen®rzés, értékelés közben is tanulnak, újabb
ismeretek, kapcsolatok birtokába jutnak.

A tananyag feldolgozása során és a módszerek megválasztásakor vegyük �gyelembe,
hogy az ismeretszerzés eddigi fázisaira az indukció volt a jellemz®, amelyben konkrét
jelenségek meg�gyeléséb®l jutottak el a gyerekek általánosabb összefüggések felisme-
réséhez. A 8. osztályban (legalábbis az emelt szint¶ képzés keretében és a fokozatosság
elvét szem el®tt tartva) esetenként választhatjuk a deduktív utat is, vagyis a fogalom de-
�niálása, a tételek kimondása és bizonyítása után kerül sor az alkalmazásra. Ugyanis a
13-14 éves gyerek { életkori sajátságait tekintve { már alkalmas a deduktív következte-
tésekre. Megjegyezzük, hogy a dedukció akkor lehet igazán eredményes, ha korábban
elegend® szemléleti, tapasztalati anyagot halmozott fel a tanuló.

A tanulók megfelel® mennyiség¶ alapismerettel rendelkeznek, s értelmi szintjük is le-
het®vé teszi e gondolkodási m¶veletek végzését. Els®rend¶ feladatunk az absztrahálás
(elvonatkoztatás), az általánosítás és az analógia fejlesztése, bár a többi gondolkodá-
si m¶velet (a specializálás, az analízis, a szintézis, a konkretizálás, a rendezés, a
rendszerezés stb.) fejlesztését sem hanyagolhatjuk el.

Az absztrahálás a fogalomalkotásban nélkülözhetetlen. Elvárhatjuk a tanulótól, hogy
a vizsgált objektumra, fogalomra jellemz® lényeges jegyeket emelje ki, tekintsen el a
lényegtelen { a fogalomra nem jellemz® { sajátosságoktól.

Általánosítással a számstruktúrák b®vítésekor, a geometriai fogalomrendszerek felépí-
tése során, a lineáris függvény értelmezésekor stb. találkozik a tanuló. Esetleg az
oszthatósági szabályok, egyes geometriai tételek általános bizonyítását is megkövetel-
hetjük (a középiskolába készül®kt®l, illetve a középiskolai tagozatra járóktól).

Különböz® szöveges feladatok megoldása, illetve a megoldás diszkussziója is általáno-
sítást igényel, erre például a következ® kérdésekkel vezethetjük rá a tanulót:

Mit mondhatunk még el a feladatról?

Milyen egyéb kapcsolatokat találunk az adatok között?

Hogyan változik a megoldás, ha változtatjuk az adatok méreteit, mér®számait?

Az analógia is nélkülözhetetlen a fogalomalkotáshoz (például a sík- és térbeli alakzatok
hasonlatosságának vizsgálatában), de a feladatok megoldásában is. Ezért javasoljuk,
hogy ha a tanulónak nem sikerül egy feladatot megoldania, tegyünk fel a következ®khöz
hasonló kérdéseket (szoktassuk rá a tanulókat is a kérdésfeltevésre):

Találkoztunk-e már hasonló feladattal?

El®fordultak-e abban is ilyen adatok?

Milyen kapcsolatot találtunk abban a feladatban az adatok között?

A továbbiakban globálisan áttekintjük a tananyag lehetséges felépítését különböz® heti
óraszámok esetén, majd a tankönyv hat fejezetét követve tantárgy-pedagógiai szem-
szögb®l elemezzük a tananyagot.

Az egyes fejezetek bevezet® részében elhelyezzük az anyagrészt az általános iskolai
matematikaoktatás egészében, megfogalmazzuk az általános didaktikai feladatokat, a
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feldolgozás �csomópontjait", a di�erenciálás javasolt szempontjait és a globális köve-
telményeket. Minden témakörhöz tanmenetjavaslatok tartoznak, amelyek �gyelembe
veszik a különböz® órakereteket és a különböz® képesség¶ és irányultságú tanulócso-
portok lehet®ségeit.

Óraterv

A matematika heti óraszámát az iskolák a helyi tantervükben rögzítik. Az összóraszám
két részb®l tev®dik össze, a �kötelez® órakeretb®l" és a �kiegészít® órakeretb®l".

8. osztályban a kötelez® órakeret heti 25 órájából 3 óra (évi 108 óra) jut a matematikára.
A kiegészít® órakeret hetenként 7,5 óra, további heti 2,5 óra jár egyéni foglalkozásra.
Ebb®l legalább heti 1 órát számíthatunk a matematikatanulással kapcsolatos speciális
feladatok megoldására, a korrepetálásra, a felzárkóztatásra, a kiegészít® anyagrészek
megtanítására, a tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészítésre (ez egyben
felkészíti a tanulókat a középiskolára is).

Az átlagos képesség¶ tanulóknak a tanterv által el®írt tananyagot csak heti 4 órában

taníthatjuk meg. Ennyi id® föltétlenül szükséges ahhoz, hogy pótoljuk az esetleges
hiányosságokat, megnyugtató módon rendszerezzük, lezárjuk és begyakoroltassuk az
általános iskolai tananyagot, és felkészítsük tanulóinkat a középiskolák magasabb kö-
vetelményeire. Ennél kevesebb óraszám mellett hiányos és bizonytalan lesz az átlagos
képesség¶ vagy az annál gyengébb tanulóink matematikatudása, de a tehetséges diák-
jainknak is nehézséget fog okozni a középiskolai tananyag.

A különböz® helyi tantervek alapján a következ® változatokat vegyük �gyelembe:

Redukált program

Az iskola helyi tanterve csak a heti 3 órát (évi 108 órát) biztosítja a matematikatanítás
számára. Ebben az esetben csökkentenünk kell a tananyag mennyiségét, méginkább
a feldolgozás színvonalát. Nem jut kell® id® a gyakorlásra és az ismétlésre, rendsze-
rezésre. A redukált program azokban az osztályokban jelenthet nagyon súlyos gondot,
amelyekben valamilyen okból tovább csökken az óraszám, illetve már korábban is redu-
kált program szerint tanultak a tanulók.

Alapszint¶ program

A helyi tanterv a 3 kötelez® óra mellett legalább heti 0,5 kiegészít® órát (kéthetenként
+1 órát, vagy egy féléven át heti 4 órát) ír el®. Ezt az évi 18 órát a gyakorlásra és a
felzárkóztatásra fordíthatjuk.

Megjegyezzük, hogy átlagos képesség¶ osztályban az alapszint¶ program szerinti heti
3,5 órában már túl zsúfoltnak érezhetjük a tananyagot. Különösen akkor, ha az el®z®
évekr®l is felhalmozódtak �adósságaink". Ezt a zsúfoltságot körültekint® szelektálással
csökkenthetjük.
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Csak akkor juthat elegend® id® a gyakorlásra, ismétlésre, rendszerezésre, ha az iskola
biztosítja a heti 1 kiegészít® órát.

Emelt szint¶ program

Az iskola a 3 kötelez® óra mellett legalább heti 1 kiegészít® órát biztosít a tehetséggon-
dozásra és a kiegészít® anyagrészek feldolgozására.

Az emelt szint¶ képzésben az évi 144 óra csak akkor elegend®, vagyis egyes kiegészít®
fejezetekkel csak akkor tudunk részletesen foglalkozni, ha az alapszint¶ anyagrészek
feldolgozása során id®t nyerünk például úgy, hogy a korábban tanultak ismétlésére és
gyakorlására már nem kell sok id®t fordítanunk, illetve ha tanulóink az új anyagot rövi-
debb id® alatt képesek elsajátítani.

Ugyanakkor fontos, hogy a tanultakat jól begyakorolják a tanulók, ezért a tananyag
mennyiségének növelését ne er®szakoljuk. Elsajátítására biztosítsunk kell® id®t. Inkább
kevesebbet tanítsunk, de azt mélyebben és alaposabban tanítsuk meg.

3 óra/hét 3,5 óra/hét 4 óra/hét
1. Számtan, algebra { rendszerezés, b®vítés 24 óra 26 óra 24 óra
2. Síkidomok, testek, Pitagorasz-tétel 25 óra 28 óra 32 óra
3. Egyenlet, egyenl®tlenség 11 óra 18 óra 18 óra
4. Geometriai transzformációk, hasonlóság 14 óra 14 óra 24 óra
5. Relációk, függvények, sorozatok 16 óra 20 óra 20 óra
6. Kombinatorika, valószín¶ség 4 óra 4 óra 8 óra
7. Év végi összefoglalás 6 óra 8 óra 8 óra
Felmérések íratása és javítása 8 óra 8 óra 10 óra
Összesen 108 óra 126 óra 144 óra

Nyolcadik osztályban indokolt lehet a min®sít® dolgozatok számának növelése, hiszen
fontos, hogy a tanulók (a szül®k és a tanár is) megbízható képet kapjanak tudásszint-
jükr®l.
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1. Gondolkozz és számolj!

�Ha intuitíve megértettünk néhány egyszer¶ állítást �, akkor igen hasznos ezeket

folyamatosan, megszakítás nélkül átgondolni, kölcsönös kapcsolataikat latolgatni,

és közülük minél többet, amennyit csak lehetséges, egyszerre felfogni. Ily módon

biztosabbá válik tudásunk, és jelent®sen növekszik befogadókészségünk."

(Pólya György)

A 8. osztályos tankönyv els® fejezete a számtan, algebra korábban tanult ismereteit dol-
gozza fel és egészíti ki, lényegében �lefedve" a tanterv ezzel kapcsolatos követelmény-
rendszerét. Olyan ismereteket, amelyekkel az el®z® években már sokat foglalkoztak a
tanulók. Megsejtettek tételeket (m¶veleti tulajdonságok, a hatványozás azonosságai,
oszthatósági szabályok stb.), konkrét esetekben sejtéseiket igazolták is, összefüggése-
ket kerestek különböz® anyagrészek között.

Felméréseink azt mutatják, hogy a tanulók egy részénél nagyon sok olyan ismeret hiány-
zik, amely nélkül sem 8. osztályban, sem a középiskolában matematikai tevékenység
nem folytatható. Ilyenek például: a számfogalom, írásbeli m¶veletek, m¶veletek negatív
számokkal és törtekkel, m¶veleti tulajdonságok alkalmazása, m¶veleti sorrend, záróje-
lek használata, hatványozás, az oszthatósággal kapcsolatos alapismeretek, arány, ará-
nyosság, százalékszámítás, egyszer¶ szöveges feladatok értelmezése és megoldása.

Az általános iskolai tananyag és követelmények szintjén a számtan (aritmetika), az al-
gebra, a függvények-sorozatok témakör sem didaktikailag, sem tartalmilag nem vá-
lasztható el élesen egymástól. Ezért a tankönyv 1., 3. és 5. fejezetében feldolgozott
anyagrészek tárgyalása (sorrendjében, tartalmában, hangsúlyaiban, követelményeiben)
sokféleképpen oldható meg. A tankönyv szerz®i (a felmérések és a kísérletek alapján)
azért döntöttek a tankönyvben adott felépítés mellett, mert az átlagos vagy az átlagostól
nem túlságosan eltér® osztályokban így megoldhatók az aktuális didaktikai feladatok. Az
alternatív programok kidolgozásához a b®vített tankönyv kiegészít® fejezeteiben adunk
javaslatokat.

Didaktikai feladataink:

1. A halmazelmélet elemeir®l tanultak tudatosítása. Emelt szinten: ismerkedés a hal-
mazelméleti jelölésekkel. (A redukált programban nem jut rá id®.)

2. A korábban tanult aritmetikai és számelméleti ismeretanyag felszínre hozása, be-
gyakoroltatása, elmélyítése, a hiányosságok kiküszöbölése.

3. A számológép rutinszer¶ használatának begyakoroltatása.

4. Tartalmi b®vítés. Vagyis úgy ismételünk, hogy közben újat is tanítunk. Alapszinten
például a 10 negatív egész kitev®j¶ hatványainak értelmezését, a 0 és 1 közé es®
számok normálalakját, a számok négyzetének és négyzetgyökének meghatározását.
Emelt szinten: a 0 és a negatív egész kitev®j¶ hatvány általános értelmezését, a
racionális számok tizedestört alakját, néhány nevezetes azonosságot.

5. Új kapcsolatok �felfedeztetése". Például: az elem és ellentettjének összege 0, azaz
az összeadásra nézve a neutrális elem; az elem és reciprokának szorzata 1, azaz a
szorzásra nézve a neutrális elem.

6. A tanult ismeretek (például a százalékszámítás) gyakorlati alkalmazása.
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Természetesen ezek a célok csak di�erenciáltan valósíthatók meg. A di�erenciálás az
egyes témakörök kiválasztásában, a tárgyalás mélységében, illetve a témakörre fordított
óraszámban is tükröz®dhet.

A gyengébb képesség¶ csoportokban, f®képpen ha csak heti 3 óra áll rendelkezésünk-
re, meg kell elégednünk az alapm¶veletek, a négyzetre emelés és a négyzetgyökvonás
gyakoroltatásával, a számológép használatának megtanításával, egyszer¶bb következ-
tetési feladatok megoldásával.

Törekedjünk arra, hogy azok a tanulóink, akik középiskolában tanulnak vagy oda készül-
nek, teljes egészében tanulják meg és gyakorolják be a fejezetbe tartozó tananyagot. Ezt
csak akkor érhetjük el, ha a korábbi években már jól elsajátított és begyakorolt anyag-
részekre kevesebb id®t fordítunk annál, mint amit a tanmenetjavaslat el®ír, és az így
felszabadult id®t az új ismeretek megtanulására, gyakorlására és az új összefüggések
felismertetésére fordítjuk.

A tananyag-feldolgozás csomópontjai

1. A halmazelmélet alapjaiból annyit tanítunk, amennyi a kés®bbiek során a fogalom-
rendszerek kialakításához, a m¶veletek és a számelmélet tanításához nélkülözhe-
tetlen. (Érvényesül a halmazelmélet eszközjellege.)

A redukált programban továbbra is csak eszközjelleggel használjuk a halmazokról
tanultakat. A fogalmak tudatosítására nem jut id®.

Emelt szinten, de jobb csoportban alapszinten is, a korábbi években tanult halmaz-
elméleti ismereteket általánosíthatjuk, s megfogalmaztathatjuk a halmazm¶veletek
de�nícióját, felismertethetjük a logikai m¶veletekkel való kapcsolatát. Esetleg beve-
zethetjük a halmazelméleti jelöléseket is.

2. A hatványozás tanítása során nem lépünk túl a 7. osztályban tanultakon. Össze-
foglaljuk, rendszerezzük, általánosítjuk az eddigi ismereteket, kapcsolatba hozzuk
azokat a számelmélettel, a m¶veletekkel és az algebrai kifejezésekkel.

Jobb csoportban: konkrét feladatok megoldatásával el®készíthetjük a hatványozás
azonosságainak a tanítását, illetve a negatív egész kitev®j¶ hatvány értelmezését.
Esetleg általánosíthatják is a tanulók a felismert összefüggéseket.

3. Felelevenítjük az egynél nagyobb számok normálalakjáról tanultakat.

Jobb csoportban alapszinten is: számításokat is végeztethetünk a normálalakkal,
foglalkozhatunk a 0 és 1 közé es® számok normálalakjának értelmezésével, és
megtaníthatjuk, hogy a számológép segítségével hogyan számolhatunk a normál-
alakkal.

4. A számelmélet alapjainak tanításánál hangsúlyozzuk annak eszközjellegét (legna-
gyobb közös osztó { törtek egyszer¶sítése, legkisebb közös többszörös { törtek
b®vítése).

Jobb csoportban elemezzük a tételek szerkezetét, tudatosítjuk a bizonyítások szük-
ségszer¶ségét.
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5. Az egész számokkal és törtekkel végzett m¶veletek gyakoroltatása most is fontos
feladat (az algebra alapja a szilárd aritmetikai eszköztudás). Ugyanakkor a termé-
szetes számokkal, illetve a tizedestörtekkel végzett írásbeli m¶veletek sulykoltatása
helyett a zsebszámológép rutinszer¶ használatának a megtanítása kerül el®térbe.

6. A racionális számok fogalmának kialakításánál megmutatjuk a természetes, az
egész, a tört, a racionális számok közti halmaz, részhalmaz viszonyt. Tudato-
síthatjuk, hogy vannak nem racionális számok is.

Jobb csoportban áttekinthetjük a racionális számkör felépítését:
A természetes számok fogalmát, véges halmazok számosságaként, absztrakcióval
alakítottuk ki. A negatív számokét a természetes számkör b®vítéseként, konstrukci-
óval. (Minden a számhoz konstruálunk egy olyan a

0 számot, a szám ellentettjét,
amelyre igaz, hogy a + a0 = 0.) Az 1.41. feladat megoldása során indokoltathatjuk
az egész számok bevezetésének szükségességét. A racionális számok halmazához
úgy jutottunk el, hogy az egészek halmazát b®vítettük oly módon, hogy bevezettük
a szorzás inverzét.
Az is t¶njék ki ebb®l a tárgyalásmódból, hogy a számstruktúrákat úgy b®vítjük, hogy
az eredeti számkörben megismert m¶veleti tulajdonságok továbbra is érvényben ma-
radjanak.

7. Arány, arányosság, százalékszámítás mint a racionális számokkal végzett m¶vele-
tek gyakorlati alkalmazása. A tanulók jelent®s hányadának gondot okoz az ehhez a
témakörhöz tartozó feladatok megoldása. Ezért tartjuk fontosnak, hogy itt ismét fel-
elevenítsük ezeket az ismereteket, tudatosítsuk kapcsolatukat más anyagrészekkel.

8. A m¶veletek és a hatványozás gyakorlásához kapcsolódva (a fokozatosság és a dif-
ferenciálás elvét szem el®tt tartva) foglalkozunk az algebrai kifejezésekkel, valamint
az egyenletek és egyenl®tlenségek megoldásával. Összegy¶jtjük és rendszerezzük
(ha 7. osztályban nem tudtuk kell®en feldolgozni, akkor kiegészítjük) azokat az isme-
reteket, amelyeket a tanulók az algebrai kifejezések témakörb®l tanultak. Pontosítjuk
az egynem¶, különnem¶, egész kifejezés, egytag, többtag fogalmakat. Ellen®riz-
zük, hogy felismerik-e az egynem¶ algebrai kifejezéseket, végre tudják-e hajtani
az összevonást, a zárójelek felbontását (ezen belül a többtagú kifejezés szorzását
egytagú kifejezéssel), valamint a kiemelést. Képesek-e ezt az algebrai eszköztudást
alkalmazni a lineáris egyenletek megoldásában.

A redukált programban nem föltétlenül kell foglalkoznunk a kiemeléssel.

Emelt szinten értelmezhetjük az algebrai törtkifejezés fogalmát, meghatároztathatjuk
az értelmezési tartományát, helyettesítési értékét. Megismerkedhetnek a tanulók
a többtagú kifejezés többtagú kifejezéssel történ® szorzásával, s ennek speciális
eseteként egyes nevezetes szorzatokkal.

9. A hatványozásról és a számok normálalakjáról tanultak alkalmazásával a számok
négyzetének és négyzetgyökének értelmezése, ezek meghatározása táblázat vagy
számológép segítségével.

14



Kapcsolódási lehet®ségek

Az els® fejezet a korábbi évek aritmetikai anyagának ismétlése, szintézise, kevés új
anyaggal kiegészítve. Ezért magától értet®d®en az egész fejezet feldolgozására jellemz®
lehet a komplexitás, az egymástól látszólag �távol lév®" témakörök közti összefüggések
kiemelése.

Halmazok, logika

A kapcsolódást az els® alfejezet, valamint a Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény el-
s® fejezetének feladatsoraival valósíthatjuk meg. Halmazelméleti eszközöket alkalmaz-
hatunk a számhalmazok egymáshoz való viszonyának áttekintésére (B1.02., B1.03.,
B1.25.), illetve oszthatósági problémák (1.24., 1.33., 1.91., B1.04.) megoldására.

Algebra

Az algebrai kifejezésekr®l tanultakat az 1. fejezet egyik önálló alfejezetében, az egyen-
letekr®l, egyenl®tlenségekr®l tanultakat pedig a 3. fejezetben foglalja össze és egészíti
ki a tankönyv. Ennek ellenére a számstruktúrák áttekintésekor célszer¶ a megfelel®
egyenletek, egyenl®tlenségek megoldását, illetve az algebrai kifejezések helyettesíté-
si értékének meghatározását is gyakoroltatni (1.09., 1.22., 1.61{1.63., 1.68., 1.89.,
B1.20{B1.24.).

Függvények, sorozatok

Az egyenes és fordított arányossági következtetéseket önálló alfejezetben ismételjük át.

A számok négyzete és négyzetgyöke fogalmának kialakításához hasznos lehet a meg-
felel® függvények értelmezése és vizsgálata. Ha a függvénytranszformációval nem kí-
vánunk mélyebben foglalkozni, akkor az 5. fejezetet esetleg összeépíthetjük az 1. (vagy
a 3.) fejezettel. Ezt a megoldást az 5. fejezetben részletezzük.

Geometria

A geometriai számítási feladatok legalább annyira kapcsolódnak a számtan, algebra
témakörhöz, mint a geometriához. Ezért célszer¶ itt is kapcsolatot teremteni a két
anyagrész között (tankönyv 1.13., 1.14., 1.30., 1.56. e), 1.90., 1.92{1.93., 1.97., 1.98.;
feladatgy¶jtemény 2.2.04{05., 2.3.30{32., 2.4.06{08., 2.5.15., 2.7.16{20., 2.8.29{31.
feladat).

Kombinatorika, statisztika

Például a számok osztóinak többszöröseinek meghatározása során alkalmazhatunk
kombinatorikai gondolatmeneteket.

A racionális számokkal végzett m¶veleteket és a százalékszámítást gyakoroltathatjuk
statisztikai problémák megoldásában is.
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Tanmenetjavaslat

Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

1{2. Halmazelméleti alapismeretek. Tk. 1.01{1.06.;

Számelmélet, oszthatóság. Matematikai logika: legalább,
legfeljebb, pontosan, és, vagy, �
Sokszögek. Adott tulajdonságú ponthalmazok.

Mgy. 1.01{1.08.,

1.13{1.15.,

1.21{1.27.;

({ 2 ó.) Redukált programban nem szánunk rá külön órákat. Eze-
ket az ismereteket eszközjelleggel alkalmazzuk a többi
anyagrész tárgyalásakor.

Emelt szinten a következ® fogalmak értelmezése (de�ní-
ciók, jelölések): halmaz, elem, eleme mint nem de�niált
alapfogalmak; üres halmaz, halmaz részhalmaza; halma-
zok kiegészít® halmaza, közös része (metszete), egyesí-
tettje (uniója), különbsége.

Tk. B1.01{

B1.04.;

Mgy. 1.09{1.12.,

1.16{1.19.;

Fgy. 1.1.01{19.

3. Természetes számok. M¶veletek, m¶veletek sorrendje,
m¶veleti tulajdonságok.
Elnevezések: tag, tényez®, összeg, különbség, hánya-
dos, szorzat, kisebbítend®, kivonandó, osztandó, osztó.
Szöveges feladatok.

Tk. 1.07{1.14.;

Mgy. 2.01{2.15.;

Fgy. 2.1.01{13.,

2.2.08{12.,

5.1.01{41.;

Terület, kerület, hasonló sokszögek. Kombinatorika.

Emelt szinten: Nem tízes alapú számrendszerek. 2.1.20{25.

4{5. Ismerkedés a számológéppel. Tk. 1.15{1.16.;

Mgy. 2.16{2.17.

({ 1 ó.) Redukált programban egyszer¶ és összetett számfelada-
tok gyakorlására helyezzük a hangsúlyt.

({ 1 ó.) Emelt szinten az egyéb anyagrészek feldolgozása során
gyakoroltatjuk a számológép használatát.

M¶veletek racionális számokkal; a m¶veletek sorrendje, a
zárójel szerepe a m¶veletekben. Kombinatorika.

6{7. Hatványozás.
Jobb csoportban alapszinten is: Számolás hatványokkal:
azonos alapú hatványok szorzása, osztása; szorzat, há-
nyados hatványozása; hatvány hatványa.

Tk. 1.17{1.26.;

Mgy. 2.18{2.30.;

Fgy. 2.3.01{12.;

M¶veletek. Algebrai kifejezések. Egyenletek, egyenl®t-
lenségek: azonos alapú, illetve azonos kitev®j¶ hatványok
egyenl®sége. A számológép használata.

(+ 1 ó.) Emelt szinten: 0 és negatív egész kitev®j¶ hatványok. Tk. B1.09{

B1.19.;

Mgy. 2.42{2.46.;

Fgy. 2.3.20{22.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

8{9. Gyengébb csoportban: 1-nél nagyobb számok normál-
alakja. 10 pozitív egész kitev®j¶ hatványai.

Tk. 1.27{1.29.;

Mgy. 2.31{2.41.,

7.04., 7.06{7.10.;

(+ 1 ó.) Redukált programban új anyag, több id®t fordítunk rá.

Jobb csoportban alapszinten is: Számok normálalakja. 10
egész kitev®j¶ hatványai. Számolás (számológéppel is)
normálalakban adott számokkal.

Tk. B1.05{

B1.08.;

Mgy. 2.47{2.51.,

7.05.;

Fgy. 2.3.15{32.

Hatványozás, m¶veletek hatványokkal.
Fizikai mennyiségek. Mértékegységek átváltása.
A számológép használatának gyakorlása.

10{11. Osztó, többszörös. Prímszám, összetett szám, prímté-
nyez®s felbontás. Oszthatóságra vonatkozó tételek. Leg-
nagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.

Tk. 1.30{1.40.;

Mgy. 2.52{2.70.;

Fgy. 2.6.01{23.,

6.1.02.

Hatványozás, m¶veletek hatványokkal.
Törtek egyszer¶sítése, b®vítése. Maradékos osztás.
Halmazok. Kombinatorika. Sorozatok.
Algebrai kifejezések.
A számológép használatának gyakorlása.
Terület, térfogat.

12{13. Egész számok. Ellentett, abszolútérték. M¶veletek kü-
lönböz® el®jel¶ számokkal. Negatív számok páros, illetve
páratlan kitev®s hatványai.

Tk. 1.41{1.52.;

Mgy. 2.71{2.75.;

({ 1 ó.) Emelt szinten a m¶veleteket els®sorban önálló di�erenci-
ált otthoni munkában gyakoroltatjuk be, ezért a témakör
tanórai feldolgozására kevesebb id®t szánunk.

Fgy. 2.2.15{18.,

2.7.01{03.,

2.7.24{26.,

M¶veletek, m¶veleti tulajdonságok. Zárójelek használata.
Hatványozás.
Algebrai kifejezések. Egyenletek, egyenl®tlenségek.
A számológép használatának gyakorlása.

2.7.30{31.,

2.7.43.,

2.8.07{10.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

14{16. A racionális szám, irracionális szám, valós szám fogalma;
m¶veletek törtekkel: egyszer¶sítés, b®vítés. Törtrész,
egészrész kiszámítása, szorzás, osztás törttel.

Tk. 1.53{1.68.;

B1.20{B1.29.;

Mgy. 2.76{2.90.,

2.93{2.100.;

Prímtényez®s felbontás. Legnagyobb közös osztó, legki-
sebb közös többszörös. M¶veletek hatványokkal.
Arányosság, következtetések. Egyenletek, egyenl®tlensé-
gek. Algebrai kifejezések helyettesítési értékei.
A számológép használatának gyakorlása.

({ 1 ó.) Emelt szinten a m¶veletek gyakorlása önálló munka.
A racionális szám tizedestört alakja. Véges, végtelen
szakaszos és nem szakaszos tizedestörtek. Véges vagy
végtelen szakaszos tizedestörtek törtalakja.

Fgy. 2.1.14{19.,

2.2.01{07.,

2.2.19{23.,

2.7.27{29.,

2.8.06.,

2.8.13{17.

17{18. Arány, arányos következtetések, aránypár. Hányados,
arány, tört kapcsolata. Arányos osztás. Egyenes és for-
dított arányosság.
Százalékszámítás. Alap, százalékérték, százalékláb
fogalma, kapcsolatuk az aránnyal. �Többszörös" száza-
lékszámítási feladatok.

Tk. 1.69{1.76.;

Mgy. 2.91{2.92.,

2.101{2.116.;

M¶veletek racionális számokkal. Törtrész, egészrész
kiszámítása. Szöveges feladatok.
Terület-, kerület-, felszín-, térfogatszámítás.
Sokszög bels® szögeinek összege.
Fizikai, kémiai számítások. Mértékváltás.
Egyenletek, egyenl®tlenségek. Algebrai kifejezések helyet-
tesítési értékei. A számológép használata.

Fgy. 2.4.01{19.,

2.5.01{22.,

2.8.37.

19{21. Az algebrai kifejezésekr®l tanultak ismétlése, összefog-
lalása és gyakorlása. Együttható, változó. Algebrai
egészek helyettesítési értékének meghatározása. Egy-
nem¶, különnem¶ kifejezések. Összevonás. Többtagú
kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel. Szorzattá
alakítás kiemeléssel, zárójelbontás.

Tk. 1.77{1.87.;

Mgy. 3.01{3.46.;

Fgy. 2.7.01{53.;

M¶veletek racionális számokkal. M¶veleti tulajdonságok,
m¶veletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás.
Szöveges feladatok. Geometriai számítások.
A számológép használatának gyakorlása.

Emelt szinten: Algebrai törtek fogalma, értelmezési
tartománya, helyettesítési értékének kiszámítása.
Töbtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezéssel, neve-
zetes azonosságok.

Tk. B1.30{

B1.41.;

Mgy. 3.47{3.65.;

Fgy. 2.7.51{53.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

22{24. Gyengébb csoportban { redukált program szerint: Szá-
mok (egészek, tizedestörtek) négyzetének értelmezése,
meghatározása táblázat vagy számológép segítségével.
1 és 100 közé es® számok négyzetgyöke táblázatból vagy
számológéppel.

Tk. 1.88{1.89.;

1.92{1.95.;

Jobb csoportban alapszinten is: Szorzat, hányados négy-
zete. Normálalakkal adott számok négyzetének meghatá-
rozása.
Tetsz®leges nem negatív (egész, tizedestört) szám négy-
zetgyökének értelmezése, meghatározása táblázat vagy
(és) számológép segítségével. Szorzat, hányados négy-
zetgyöke.

Tk. 1.90{1.91.;

1.96{1.98.;

Mgy.

2.117{2.121.;

2.122{2.126.;

Hatványozás, m¶veletek hatványokkal, normálalak. Szá-
mok törzstényez®kre bontása, oszthatósági szabályok.
Racionális és irracionális számok.
Kerekített érték, pontos érték.
Algebrai kifejezések helyettesítési értéke.
Egyenletek, egyenl®tlenségek.
Állítások logikai értéke.
Terület-, felszín-, térfogatszámítás.

Emelt szinten: A számok négyzetgyökér®l tanultak kiegé-
szítése.

Tk. B1.42{B1.43.

25{26. Diagnosztikus értékelés. Gyakorlófeladatok. A (di�eren-
ciált) folyamatos ismétlés megszervezése.

Tk. 1.99.;

B1.44{B1.75.,

B1.76.;

Mgy. 7.01{7.03.

Hatványozás, normálalak.
Osztó, többszörös, oszthatóság.
Racionális és irracionális számok.
Számok négyzete, négyzetgyöke.
Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenl®tlenségek.
A számológép használatának gyakorlása.

Redukált program

Csupán a halmazelméleti ismeretek tudatosítása marad el.

Emelt szint

Az els® fejezet feldolgozására szánt id®t csak akkor csökkentsük, ha tanulóinknak ez
nem okoz gondot. Ebben a témakörben a biztos eszköztudást föltétlenül el kell érnünk.
Inkább a kiegészít® anyagrészek egy részét hagyjuk el.
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A tananyag-feldolgozás áttekintése

Mit tanultunk a halmazokról?

Els®sorban a halmazok megadására, jelölésükre, a velük végzett m¶veletekre kell kon-
centrálnunk, nem feledve, hogy a halmazelmélet alapjait eszközjelleggel tanítjuk, és
ezen a szinten elemi eszköztudásként minden tanulótól meg is követelhetjük.

A középiskolai deduktív felépítésnek itt rakhatjuk le az alapját, ezért fontos annak tuda-
tosítása, hogy:

mit jelent a �halmaz", �elem", �eleme", és hogy ezek alapfogalmak, tehát nem
de�niálhatók;

egy halmazt akkor adtunk meg egyértelm¶en, ha bármely dologról, fogalomról stb.
el tudjuk dönteni, hogy eleme-e a halmaznak vagy sem;

egy halmazba annak minden eleme egyszer és csakis egyszer tartozhat bele.

Javasoljuk, hogy (konkrét feladatokban) mutassuk meg a halmazm¶veletek és a mate-
matikai logika m¶veleteinek kapcsolatát.

A Venn-diagram mellett adjunk példát más ábrázolásra is.

Megjegyezzük, hogy ennek a korosztálynak a fejlett országok többségében megtanít-
ják a halmazelméleti jelöléseket. Jobb képesség¶ csoport esetén mi is dönthetünk így.
A b®vített tankönyv megfelel® alfejezetére (13{16. oldal), illetve a Matematika 7{
8. Feladatgy¶jtemény 1.1. fejezetére támaszkodva ilyen szinten is feldolgozhatjuk ezt
az anyagrészt. (A feladatgy¶jtemény 1.2. fejezetének feladataival bármilyen témakör
tárgyalásához kapcsolódva színezhetjük az órát.)

Természetes számok

Nehezen tanuló gyerekek esetében f®leg a m¶veletek értelmezésére és végrehajtására,
a m¶veleti tulajdonságokra, az elnevezésekre, a zárójelek használatára, a m¶veletek
sorrendjére kell hangsúlyt helyeznünk.

Felméréseink szerint már az egyszer¶ szöveges feladatok értelmezése és megoldása
is gondot okoz sok tanulónak. Ezért egész évben folyamatosan oldassunk meg ilyen
(például a 1.10.-hez hasonló) feladatokat.

Jobb csoportban, ha az elmúlt évben nem foglalkoztunk vele részletesen, hasznos lehet
néhány órát kombinatorikai feladatok megoldására szánnunk. Ebben a Matematika 7{8.
Feladatgy¶jtemény 5.1. fejezete és a tankönyv 6. fejezete nyújthat segítséget. (Mi is a
6. fejezettel kapcsolatban foglalkozunk e témakör szakmai és módszertani kérdéseivel.)
Lehet®ség van arra is, hogy a feladatgy¶jtemény 2.1.20{25. feladatait megoldatva a
nem tízes alapú számrendszerekkel ismerkedjünk.

Ha a tanulóink az elmúlt években kell®en elsajátították ezeket az ismereteket, és jól
begyakorolták a m¶veleti eljárásokat, akkor nem kell külön órát fordítanunk erre a téma-
körre, di�erenciált otthoni munkával dolgoztathatjuk fel a feladatokat. Ebben az esetben
a m¶veleti tulajdonságokat a racionális számok ismétlése során tekinthetjük át.
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Használd a zsebszámológépet!

Javasoljuk, hogy tanulóink már az általános iskola els® négy osztályában ismerkedjenek
meg és barátkozzanak meg a számológéppel. A 13{16 éves korosztálynak a tanterv
már el®írja a számológép használatának megtanítását. Ugyanakkor nagyon sok kollé-
ga idegenkedik attól, hogy a gyermek ne írásban, hanem számológéppel számoljon.
Ezért gondoljuk végig (a teljesség igénye nélkül) azokat az ellenérveket, amelyeket a
számológép (els®sorban korai) használata ellen szokás felvonultatni. Ezt azért látjuk
szükségesnek, hogy minél biztosabban kerülhessük el az esetleges buktatókat.

1. Ha a szóbeli számolást géppel helyettesítjük, akkor gátolhatjuk a m¶veletek fogal-
mának kialakulását. A gyerekben a legelemibb m¶veletek is valami misztikus, csak
gép segítségével végrehajtható eljárásként tudatosulnak. Ez károsan befolyásolhatja
a matematikai ismeretszerzés teljes folyamatát.

2. A szóbeli számolásra nemcsak az írásbeli számolás végrehajtása során van
szükség. A mindennapi életben sokszor kell �fejben", kerekített értékekkel szá-
molva megbecsülnünk, majd a becsült értékkel összehasonlítva ellen®riznünk az
eredményt. Erre a képességre a számológép alkalmazása mellett különösen szük-
ségünk van.

3. A kisiskolások körében végzett felmérések azt mutatják, hogy akik szóban biztosan
számolnak, azok (például szöveges feladatok megoldásakor, sorozatok szabályának
megkeresésekor, oszthatósági kérdések vizsgálatában) általában jobban átlátják a
problémát, bátrabban és tervszer¶bben próbálkoznak, nagyobb valószín¶séggel
találnak ötletes, egyedi megoldásokat. Ebb®l arra következtethetünk, hogy a szá-
molási rutin és az �értékesebb" matematikai képességek fejl®dése között ebben az
életkorban igen szoros kapcsolat van.

4. Bizonyos számítások (például az algebrai kifejezések összevonása, egyenletek meg-
oldása) sokszor nehézkesebbek géppel, mint szóban.

5. Az írásbeli m¶veletek végzése során szerzett ismeretek és képességek sem helyet-
tesíthet®k teljes mértékben a számológépek használata közben kialakítható rutinok-
kal:

az írásbeli m¶veletek elsajátítása során tudatosabbá válik a helyiérték, a tízes szám-
rendszer fogalma, felismeri a tanuló, hogy mit jelent 0-val, illetve 1-gyel szorozni,
tudatosan alkalmazza a m¶veleti tulajdonságokat, a m¶velet és inverze közti kap-
csolatot;

az írásbeli m¶veletek gyakorlásakor fejl®dik az algoritmusok fegyelmezett végrehaj-
tásának képessége (a tanulónak át kell látni a számolás egészét, ugyanakkor a
részeredmények ismeretében kell az egyes lépéseket megtennie), erre a képesség-
re pedig a kés®bbi tanulmányai során is szüksége lesz.

6. A számológép használatakor nem tudatosul kell®en a m¶veletvégzés helyes sor-
rendje.

A felsorolt ellenérveket is �gyelembe véve tekintsük át a számológépek használata taní-
tásának egy lehetséges programját.
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1{2. osztály, a szóbeli számolási rutin kialakításának folyamata

Motivációs céllal, a számítások megkönnyítésére és ellen®rzésére, már az iskoláskor
legelején is adhatunk számológépet a gyerek kezébe. Néhány ötlet:

a tanuló szóban számolja ki a m¶veletsor eredményét, majd géppel végzi el az
ellen®rzést;

a bennfoglalás fogalmának kialakítása és gyakorlása során megmondjuk a szorzat
egyik tényez®jét és az eredményt, a tanulónak ki kell találni a másik tényez®t, majd
géppel ellen®rzi, hogy jól gondolkozott-e;

felírjuk a m¶veletsor komponenseit és az eredményt, a tanulónak kell kitalálni, hogy
milyen m¶veletjelek állnak a számok között, a próbálkozásokhoz használhatja a
számológépet;

a m¶veleti eredményt szóban becsültetjük meg, géppel számíttatjuk ki;

adott szabályhoz az egymáshoz tartozó értékpárokat kis számokkal �fejben", na-
gyobb számok esetén géppel kerestetjük meg.

3{7. osztály, az alapvet® aritmetikei eszköztudás kialakításának id®szaka

Az írásbeli számolás gyakorlati jelent®sége lényegesen kisebb, mint a gépi számolás
elterjedése el®tt volt. Ezért csupán addig célszer¶ írásban megkövetelni a számításo-
kat, amíg az írásbeli m¶veletek gyakorlása a tanulók gondolkodására fejleszt®en hathat.
Nem javasoljuk, hogy nagy számokkal, vég nélkül gyakoroltassuk a m¶veleteket. A
hagyományos értelemben vett �készség" helyett inkább a �rutin" kialakítása a célunk.
(Készségen az eljárások maximálisan begyakorolt, szinte mechanikus végrehajtását ér-
tették. A rutin inkább az összefüggések tudatos alkalmazását, a rövidítési lehet®ségek
kihasználását stb. jelenti.)

Sok kolléga csak akkor engedi használni a számológépet, ha az egész tanulócsoport
biztosan elsajátította az írásbeli m¶veleteket. Az egyértelm¶ tiltás helyett, célszer¶bb a
tiltás és engedélyezés olyan egyensúlyát megkeresnünk, ami a tanulók számára moti-
váló, megfelel az aktuális didaktikai célnak és a tanulók fejlettségének.

Di�erenciálhatunk a tanulók felkészültsége szerint. Például:

a korábban már begyakorolt m¶veletek esetén engedélyezzük a számológép hasz-
nálatát, az újonnan tanultak esetén még nem;

a tanulóknak akkor engedélyezzük a számológép használatát, ha eredményes �vizs-
gát" tettek az írásbeli m¶veletekb®l. Ez a megoldás viszont csak egy darabig mo-
tiváló, kés®bb már elkedvetlenítheti a lemaradókat. Ezért bizonyos id® eltelte után
mindenkinek megengedhetjük a számológép használatát.

Di�erenciálhatunk a feladat jellege szerint. Például:

a kijelölt m¶veleteket írásban végeztetjük el, de az eredményt számológéppel (eset-
leg többféle módon) ellen®riztetjük;

az egyenl®tlenség megoldása során nem, az ellen®rzéshez használják a gépet;

a százalékszámításos, kombinatorikai, számelméleti, geometriai stb. számításo-
kat csak egy- vagy kétjegy¶ számokkal végeztetjük szóban vagy írásban, nagyobb
számok esetén számológéppel dolgoztatunk;

a sorozat néhány elemét írásban számoltatjuk ki, a továbbiakat géppel.
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Ebben a szakaszban didaktikailag hasznos, ha olyan �egyszer¶" gépeket használunk,
amelyek nem veszik �gyelembe a helyes m¶veleti sorrendet. A több m¶veletet, esetleg
zárójelet is tartalmazó m¶veletsorokhoz megterveztetjük a m¶veletvégzés lépéseit, és a
számológéppel lépésenként számíttatjuk ki az eredményt. A számológép alkalmazása
lehet®vé teszi, hogy sok ilyen feladatot oldassunk meg úgy, hogy a tanulók ne a fárasztó
m¶veletvégzésre, hanem a helyes m¶veleti sorrend megkeresésére összpontosítsák
�gyelmüket.

8. osztály

Az el®z®ekben vázolt stratégiával elérhetjük, hogy a tanulók többsége legkés®bb a
7. osztály végére egyaránt képes írásban és (lépésenként lejegyezve az eredményt)
számológéppel is elvégezni a kijelölt m¶veleteket. Ezután fokozatosan rátérhetünk arra,
hogy a megoldási tervnek megfelel® teljes m¶veletsort az egyes részeredmények lejegy-
zése nélkül végezze el a tanuló. A továbblépéshez mindenekel®tt meg kell ismernie és
meg kell értenie saját számológépének m¶ködését és szolgáltatásait. A tankönyvnek ez
az alfejezete (esetenként játékos formában) ehhez nyújthat segítséget.

Megjegyezzük, hogy ha tanulóink a korábbi években nem ismerték meg és nem hasz-
nálták a számológépet, akkor a tanmenetjavaslatban biztosított 2 óra nem elegend®
ennek az anyagrésznek a feldolgozására.

Hívjuk fel a tanulók �gyelmét arra, hogy ha saját számológépet kívánnak beszerezni,
akkor föltétlenül vegyék �gyelembe azokat a szempontokat, amelyekre a tankönyv is
felhívja a �gyelmüket:

a gép a helyes m¶veleti sorrend szerint dolgozzék;

váltsa ki a (négyzetgyökvonás, logaritmus, szinusz stb.) függvénytábla használatát.

A továbbiakban rendszeresen használjuk a számológépet, így a tanulók a korábban ta-
nultak ismétlésekor (hatványozás, számok törzstényez®kre bontása), illetve az új isme-
retek elsajátítása során, (például a négyzetgyökvonás, az átlag és szórás kiszámítása)
a számológép használatával kapcsolatos ismereteiket is b®víthetik.

Hatványozás

A korábbi években tanultak elmélyítése a célunk. Az elnevezések (hatvány, alap, kitev®)
és jelölések ismeretét, s a hatványok kiszámítását minden tanulótól követeljük meg.

Emelt szinten tanulók számára hasznos lehet, ha konkrét példák megoldásával tapasz-
talatot gy¶jtenek a hatványozás azonoságainak (középiskolai) magasabb absztrakciós
szint¶, deduktív úton történ® feldolgozásához is, de már most, nyolcadik osztályban is
kamatoztathatják az így megszerzett tudást:

ha törzstényez®kre bontott számokkal kell számolniuk;

ha a számok normálalakjával (esetleg számológéppel) számolnak.

23



A számok normálalakja

Ha id®hiány miatt 7. osztályban nem foglalkoztunk ezzel az anyagrésszel, akkor most
1-2 órával több id®t szánjunk rá.

Az általános iskolában az egynél nagyobb számok normálalakjának értelmezését min-
den tanulótól elvárhatjuk. A normálalak eszközszer¶ alkalmazásához olyan háttérisme-
retekre van szükség, amelyek minimumszinten, különösen a redukált program szerint
tanuló osztályokban nem várhatók el (m¶veletek hatványokkal, a negatív egész kitev®j¶
hatvány értelmezése).

Ha nem foglalkozunk a negatív egész kiev®j¶ hatvánnyal, akkor a 0 és 1 közé es®
számokat felírhatjuk egy 1 és 10 közé es® szám és 0,1 valamilyen pozitív egész
kitev®j¶ hatványának szorzataként (lásd B1.06. feladat). Ezzel el® is készíthetjük a 0
és 1 közé es® számok normálalakjának értelmezését és használatát.

Jobb csoportban alapszinten is értelmezhetjük (a helyiérték fogalmához kapcsolódva)
10 negatív egész kitev®j¶ hatványait, s így a 0 és 1 közé es® számok normálalakját.

A fentieket összegezve javasoljuk, hogy az átlagos vagy annál jobb képesség¶ tanu-
lókkal értelmeztessük tetsz®leges szám normálalakját, és gyakoroltassuk a normálalak-
kal való számolást. Javaslatunk mellett (a teljesség igénye nélkül) a következ® érvek
szólnak:

1. Megszilárdíthatja a számfogalmat.

2. Megkönnyíti a mértékegységek átváltását (ezért a �zika, a kémia stb. tanulása során
is jól alkalmazható).

3. Természetes �terepet" biztosít konkrét hatványokkal végzett m¶veletekre, ezzel el®-
készíthetjük az absztrakt tárgyalást.

4. Könnyebbé teszi a négyzetre emelést és a négyzetgyökvonást (lásd ott).

5. Meggyorsítja és biztosabbá teszi a tanuló munkáját (könnyebben lehet vele számolni,
áttekinthet®bb az eredmény, jobban összehasonlítható más értékekkel stb.).

6. Egyes középiskolákban már az els® évben maximális begyakorlottságot várnak el
ezen a téren (különböz® szakmai számításokban is), ezt csak úgy érhetjük el, ha
most is használjuk ezt az alakot.

7. A számológép, illetve a számítógép ilyen alakban adja meg a nagy, illetve a kis
abszolútérték¶ számokat.

A 0 és a negatív egész kitev®j¶ hatvány

B®vített tankönyv 30{32. oldal.

Ez a fejezet a középiskolába készül®knek, illetve középiskolai tagozatra járóknak aján-
lott. A vizsgálataink azt mutatják, hogy ha elegend® id®nk van rá, akkor elérhetjük, hogy
ezeknek az ismereteknek az elsajátítása ne jelentsen gondot tanulóinknak.

Az anyagrész tanításának els®sorban praktikus okai lehetnek.

A mértékegységek átváltását, a �zikai számításokat sokkal magabiztosabban végezheti
normálalakban adott számokkal a tanuló, ehhez viszont tudnia kell 10 negatív kitev®j¶
hatványaival is számolni.
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A számológépek és a számítógépek (kis számok esetében) automatikusan használják
10 negatív egész kitev®j¶ hatványait.

Arra kell különösen �gyelni, hogy a
0 = 1 és a

{n =
1
an

(ha a 6= 0) de�níció. Nem az

azonos alapú hatványok hányadosából �vezetjük le" ezeket az összefüggéseket. Ugyan-
akkor, ha így értelmezzük ezeket a hatványokat, akkor a korábban meg�gyelt azonos-
ságok ezekre is érvényben maradnak.

A de�níciókból az is következik, hogy 0-nak sem a nulladik, sem negatív kitev®j¶
hatványát nem értelmezzük.

A negatív egész kitev®j¶ hatványt kétféleképpen értelmezhetjük:

(1) a
{n =

�
1
a

�
n

; (2) a
{n =

1
an

.

Az els® az általános iskolában használhatóbb, mert törtek negatív egész kitev®j¶ hatvá-
nyát nem kell emeletes törtként fölírni. Konkrét természetes számokkal célszer¶ meg-
mutatni, hogy a két értelmezés ugyanazt jelenti.

Osztó, többszörös

A programunk alapján az oszthatósággal kapcsolatos fogalomrendszert hatodik osztály-
ban kellene megtanítanunk, és a leggyengébbek kivételével mindenkit®l megkövetel-
nünk. Vizsgálataink szerint ez nem valósítható meg maradéktalanul. Ezért koncentrikus
felépítést javasolunk, és tankönyveinkben ismételten visszatérünk ehhez a témakörhöz.
Ha tanulóink korábban jól elsajátították ezeket az ismereteket és eljárásokat, akkor ke-
vesebb id® is elég azok felelevenítésére és rendszerezésére.

A hatodikos tananyagon emelt szinten (illetve középiskolába készül® tanulók esetén)
annyiban léphetünk túl, hogy a prímhatványok segítségével határozzuk meg a legna-
gyobb közös osztót és a legkisebb közös többszöröst, s de�niáljuk az osztó, a többszö-
rös, a prímszám, az összetett szám, a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös
többszörös fogalmát. A számelmélet alaptételét feladatok megoldása során gy¶jtött ta-
pasztalatok összegzéseként kimondathatjuk, de bizonyításától célszer¶ eltekintenünk.

Az oszthatósági szabályok ismeretét mindenkit®l elvárjuk, de a tételek pontos kimondá-
sát csak az emelt szinten tanuló diákoktól kérjük, s bennük alakítsuk ki az egyszer¶bb
tételek általános igazolásának igényét is (lásd például: 1.39{1.40.).

Egész számok

A fejezetben tárgyalt tananyagot már hetedik osztályban minden tanulónak el kellett sa-
játítania. Nyolcadik osztályban az a feladatunk, hogy ezeket az ismereteket gyakoroltas-
suk. Emelt szinten várjuk el a fogalmak és m¶veletek helyes értelmezését általánosan
is, míg alapszinten, különösen a redukált program szerint csak a konkrét m¶veletek el-
végzését kérjük. Ha sok hiányosságot észlelünk, akkor a tanmenetben javasoltnál több
órát fordítsunk erre az anyagrészre.

Nehézséget jelenthet az abszolútérték de�níciójának megértetése. Konkrét számok se-
gítségével világítsunk rá, hogy ha az a szám negatív, akkor az ellentettje pozitív, vagyis
a szám abszolútértéke { a lesz. El®fordulhat, hogy az ellentett és az abszolútérték
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fogalmát a tanuló �keveri". Ennek a helytelen analógia az oka. Nevezetesen, mivel { 5
abszolútértéke +5, tehát változik a szám el®jele, így a +5 el®jelét is megváltoztatják,
ha az abszolútértékét képezik. Sok ellenpéldával ez a hiba is kiküszöbölhet®.

Számokkal és algebrai kifejezésekkel is gyakoroltassuk a zárójelek felbontását (1.65{
1.66.; B1.20{B1.22.).

A tankönyv 1.52., 1.68.; B1.20{B1.21. és a feladatgy¶jtemény 2.8.07{10. feladatának
megoldatásával, a fokozatosság elvét szem el®tt tartva, az egyenletek és egyenl®t-
lenségek megoldásában alkalmaztatjuk az egész számokkal végzett m¶veleteket és a
zárójelek használatát. Az egyenl®tlenségek negatív számmal való szorzására, illetve az
ekkor elkövethet® hibákra hívjuk fel a �gyelmet! Az 1.42. feladatsorral megmutathatjuk,
hogy miért (és mikor) változik az egyenl®tlenség �iránya".

A fejezethez több feladat kapcsolódik, mint amennyi néhány óra alatt feldolgoztatható.
Ezekkel a feladatsorokkal a hosszú távú, folyamatos ismétlést is szervezzük meg.

Racionális és irracionális számok

A törtszám fogalmának kialakítása, a törtekkel végzett m¶veleti eljárások megtanítása
szintén a korábbi évek feladata volt. A tankönyvb®l és a feladatgy¶jteményb®l válogatva
az osztálynak, illetve az egyes tanulónak optimálisan megfelel® feladatok megoldatá-
sával elevenítsük fel, szilárdítsuk meg és fejlesszük tovább ezeket az ismereteket. Ha
egyes tanulók bizonytalanul számolnak a törtekkel (vagy a negatív számokkal), akkor
föltétlenül szervezzük meg a felzárkóztatást. Ne feledkezzünk meg a többiek tudásának
szinten tartásáról, a hosszú távú, folyamatos ismétlésr®l sem.

Bár már eddig is sokszor hangsúlyoztuk, de most is célszer¶ kiemelni a 0-val való osztás
értelmetlen voltát. A legtöbb hiba e téren az osztandó és az osztó fogalmának nem kell®
ismerete. (Keverik a tanulók a �nullát osztani" a �nullával való osztással".)

Elevenítsük fel, hogy a törttel való szorzás, a törtrész kiszámítását jelenti az egész
mennyiségb®l, míg a törttel való osztás segítségével az egységnyi értéket kapjuk meg
a törtrészb®l.

7. osztályban a törtegyütthatójú egyenletek, egyenl®tlenségek megoldását (id®hiány és
a szükséges ismeretek bizonytalansága miatt) a legtöbb tanuló nem képes jól elsajátíta-
ni. Ezért egész évben aktuális feladatnak tekinthetjük az ilyen egyenletek (1.62{1.64.)
megoldásának gyakoroltatását. A tanultakat majd a 3. fejezet anyagához kapcsolódva
összegezhetjük. A törtes egyenletek megoldásánál is törekedjünk arra, hogy a tanulók
a nevez®k legkisebb közös többszörösét válasszák közös nevez®nek, ezzel is egysze-
r¶sítve a számolást.

A racionális számok tizedestört alakja

B®vített tankönyv 50{52. oldal.

Itt tudatosítjuk, hogy két egész szám hányadosaként felírható számok a racionális szá-
mok, s ezek véges vagy végtelen szakaszos tizedestört alakban írhatók fel.

Azt mindenképpen beszéljük meg, hogy egy tört pontosan akkor írható fel véges tize-
destört alakban, ha tovább nem egyszer¶síthet® alakjában, a nevez® prímtényez®s
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felbontásában, csak 2 és 5 prímhatványai fordulnak el®. Egyébként végtelen szaka-
szos tizedestörtet kapunk. Az osztó (nevez®) és a szakasz hosszának kapcsolatát is
�felfedeztethetjük".

Kiemelked® képesség¶ tanulókkal felismertethetjük azt is, hogy mikor kapunk tiszta,
illetve mikor vegyes szakaszos tizedestörtet.

Megmutathatjuk a végtelen szakaszos tizedestört visszaalakítását törtalakba, de meg-
tanulását ne követeljük meg.

Arány, arányosság. Százalékszámítás

A téma fontosságára való tekintettel a 6. és a 7. osztályban tanult ismereteket ele-
venítjük fel, s nehezíthetjük olyan feladatokkal, amelyekben mindkétféle arányosság
(egyenes, fordított), valamint többszörös árleszállítás, illetve árnövelés fordul el®. Te-
hát a korábbi ismereteket problémaszituációkban alkalmaztatjuk, s megmutatjuk ezen
feladatoknak a gyakorlatban való használhatóságát is.

Algebrai kifejezések

A feldolgozási módja (feladatok { összefoglalás) is mutatja, hogy ebben a részben nem
ismerkednek meg új fogalmakkal a tanulók. Az algebrai kifejezésekr®l korábban tanul-
takat rendezzük, rendszerezzük és kapcsolatba hozzuk a matematika egyéb témakö-
reivel (például az egyenletek algebrai megoldása, függvények, sorozatok megadása
kifejezéssel, geometriai képletek alkalmazása). Feladatunk, hogy az el®z® hét évfolya-
mon felhalmozott alapvet® algebrai ismereteket összegezzük, és olyan szintre hozzuk,
amellyel tanulóink boldogulni tudnak a köznapi életben, illetve meg tudják állni helyüket
a középiskolákban.

Ha tanulóink többsége a korábbi években jól elsajátította a számtan, algebra témakör-
höz tartozó alapismereteket, és úgy érezzük, hogy kevés id®t kell ezek felelevenítésére
fordítanunk, akkor ezen alfejezet anyagának nagy részét a szám- és m¶veletfogalom is-
métléséhez, vagyis az év eleji ismétlés el®z® témaköreihez kapcsolhatjuk, és az egyes
feladatsorokat { folyamatos ismétlésként { az aktuális anyagrészekkel együtt dolgoztat-
hatjuk fel.

Ha úgy döntünk, hogy az általunk tanított tanulócsoporttal a tankönyv felépítése szerint
célszer¶ a tananyagot feldolgozni, akkor az egyes anyagrészek eltér® súlypontozásá-
val, a feladatok megválasztásával és a továbbtanulási irányultságot �gyelembe vev®
követelményekkel alkalmazkodunk a tanulócsoport színvonalához és az egyes tanulók
képességeihez.

Alapszinten összefoglaljuk az általános iskolában tanult legelemibb algebrai (és szükség
esetén az aritmetikai) ismereteket. Els®dleges célunk a korábban szerzett ismeretekben
mutatkozó hiányosságok pótlása.

Törekedjünk arra, hogy a tanulók értsék és használják a legfontosabb elnevezéseket, ké-
pesek legyenek egyszer¶ aritmetikai és algebrai modellek értelmezésére, megadására.
Szerezzenek gyakorlatot egyszer¶bb algebrai kifejezések helyettesítési értékének kiszá-
mításában, bármilyen alakban adott racionális számot kell is helyettesíteniük. Ismerjék
föl az egynem¶ algebrai egész kifejezéseket, tudják ezeket összevonni, tudjanak egyta-
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gú kifejezéseket összeszorozni, zárójeleket felbontani (ezen belül a többtagú kifejezést
egytagú kifejezéssel szorozni). Ezeket az ismereteket tanulóink legyenek képesek al-
kalmazni egyenletek, egyenl®tlenségek megoldásában és ellen®rzésében, függvények,
sorozatok vizsgálatában, geometriai, �zikai képletek használatában. Jobb csoportban
alapszinten is megismertethetjük egyszer¶ kifejezések szorzattá alakítását kiemeléssel.

A helyettesítési érték meghatározása az egész fejezetben súlyponti helyet foglal el. Kez-
detben az algebrai kifejezések helyettesítési értékeit számítják ki (lásd 1.09.; B1.22.),
majd egyenleteket oldanak meg, s ellen®rzik a megoldást (1.52., 1.61{1.63., 1.68.;
B1.20{B1.21.). A helyettesítési érték meghatározása során és az egyenletek, egyen-
l®tlenségek megoldásakor (problémába ágyazva) egyrészt a törtekkel, tizedestörtekkel,
negatív számokkal végzett m¶veleteket gyakorolják, másrészt �gyelembe kell venniük a
m¶veletek elvégzésének sorrendjét és a zárójelezést, alkalmazniuk kell a m¶veleti tulaj-
donságokat is. Ezzel az aritmetikai eszköztudásuk is szilárdabbá válik, és a számolási
képességek és rutinok (például a számológép használata) is fejl®dnek.

A fogalmak lényeges jegyeit ismételten kiemeljük, de a de�níciók megtanulását (mivel a
mélyebb matematikai összefüggéseket nehezen meglátó tanulók esetén ez mechanikus
tanulásra vezethetne) nem követeljük meg. Végül, de nem utolsósorban rávilágítunk az
itt tanult ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságára. Tudatosítanunk kell, hogy a matema-
tikát nem öncélúan { nem csak magáért a matematikai m¶veltségért { kell tanulnunk,
hanem azért, mert a köznapi problémák megoldásához is nélkülözhetetlen a matemati-
kai gondolkodásmód és eszköztudás.

Emelt szinten az általános iskolai anyag összefoglalását és rendszerezését összekap-
csolhatjuk a tanultak kiegészítésével, tudatosabb szintre emelésével. Elvárhatjuk, hogy
a tanulók ismerjék az algebrai kifejezésekkel kapcsolatos fogalmak pontos értelmezését,
és a felismert összefüggéseket általánosan is megfogalmazzák. (Például megkövetel-
hetjük a de�níciók megtanulását.) A fogalmak lényeges jegyeinek kiemelésén túl arra
is törekszünk, hogy kialakítsuk az algebrai fogalmak rendszerét, megmutassuk ennek
a fogalomrendszernek más rendszerekkel (például az aritmetikával) való kapcsolatát. A
tanulóknak képessé kell válniuk összetettebb feladatok megoldására is. Ezen a szinten
a tanulók legyenek képesek algebrai törtkifejezések helyettesítési értékét és értelmezési
tartományát meghatározni (B1.61. feladat), tudjanak egyszer¶ algebrai egész kifejezést
szorzattá alakítani kiemeléssel. Megjegyezzük, hogy sem az algebrai egész kifejezé-
sek szorzattá alakítását, sem az algebrai törtek vizsgálatát nem kell �készre tanítanunk".
Még kevésbé az algebrai törtkifejezésekkel végzett m¶veleteket.

Nevezetes azonosságok

B®vített tankönyv 64{66. oldal.

A nevezetes azonosságokat a jobbaktól sem követeljük �készségszinten". Ugyanakkor
jó lehet®séget biztosít a több tag szorzása több taggal algoritmusának megbeszélésére
és begyakorlására. Még nem várhatjuk el, hogy a tanulók összegalakban is felismerik a
nevezetes szorzatot. Például nem követelhetjük meg a szorzattá alakítást:

4a2 + 20ab + 25b2 = (2a + 5b)2
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A számok négyzete

A fogalom kialakításához el®ször írásban végeztessük el a négyzetre emelést, ezután
tanítsuk meg a számológép használatát. (A 0 és 1 közé es® számok, illetve a 100-nál
nagyobb számok négyzetét ily módon a leggyengébbek is meghatározhatják.)

Emelt szinten célszer¶ felismertetni, hogy egy természetes szám négyzete milyen szám-
jegyre végz®dhet, hogyan függ ez a természetes szám utolsó számjegyét®l (B1.50.).

A táblázat használatának begyakorlása a gyerekek számára nehéz, id®igényes és unal-
mas feladat. A hatványozás azonosságainak biztos ismeretét és a normálalak rutinszer¶
alkalmazását feltételezi. Ezért ha a tanulóknak van megfelel® számológépük, akkor a
táblázat használatát elegend® megmutatnunk, annak begyakorlásától eltekinthetünk.

A számok négyzetgyöke

A gyakorlat igénye (négyzet területéb®l az oldal meghatározása, egyenletek megoldása,
Pitagorasz tétele) indokolja ennek az anyagrésznek a tanítását. Célszer¶ megmutatni
az alaphalmaz szerepét. Például: T = 4 dm2-b®l a négyzet oldala a = 2 dm, viszont az
x
2 = 4 egyenletb®l x1 = +2 és x2 ={ 2.

Miután meghatároztuk egy szám négyzetgyökét, mindig ellen®riztessük a megoldást.
Ezáltal a m¶velet és az inverze közti kapcsolat is el®térbe kerül.

Felhívjuk egy gyakran el®forduló hibára a �gyelmet. Az x
2 = 4 egyenlet megoldásakor

x1 = +2 és x2 ={ 2 gyökök adódnak. Ebb®l sok tanuló a
p
4 = �2 összefüggést véli

kiolvasni, pedig a
p
4 = +2 az igaz (ebben állapodtunk meg). Ne mondjuk azt, hogy a

�gyökvonás kétérték¶ m¶velet" , mert ezzel mintegy el®idézzük a fenti hiba el®fordulását
(
p
4 ={ 2 sohasem teljesülhet, mert a bal oldalon pozitív, a jobb oldalon pedig negatív

szám áll.)

A jó képesség¶ tanulóknak mutassuk meg és indokoljuk a
p
x2 = jx j összefüggést.

Hívjuk fel a középiskolába készül® tanulók �gyelmét arra, hogy bár mi az irracionális
számokat általában négyzetgyökvonás eredményeként kapjuk, végtelen sok olyan irra-
cionális szám létezik, amely nem állítható el® ily módon. (Mi csak egy ilyen számról, a
�-r®l tanultunk.)

29



2. Síkidomok, felületek, testek

A nyolcadik osztályos geometria-tananyag feldolgozása el®tt tételesen ismételjük át és
gyakoroltassuk be a korábban tanultakból azt a minimumot, amelyet a középfokú okta-
tás az általános iskolától föltétlenül elvár. A tankönyv 2. fejezetének gerincét ezek az
anyagrészek alkotják (a geometriai transzformációkkal a 4. fejezet foglalkozik).

A tananyag koncentrikus felépítéséhez hozzá tartozik, hogy a korábban tanultakat úgy
tekintjük át, hogy továbbfejlesztjük, kib®vítjük azokat. A �kib®vítéssel" igazodnunk kell
az osztály színvonalához, a rendelkezésre álló id®höz, didaktikai elképzeléseinkhez és
nevelési célkit¶zéseinkhez. A tankönyvi feldolgozással olyan átlagos képesség¶ tanuló-
csoporthoz kívántunk alkalmazkodni, amelynek a korábbi évekb®l nem halmozódtak fel
�adósságai". (A feladatsorok �lefelé" és �felfelé" egyaránt kiterjesztik a mozgásteret.)

Ha most, az év elején még a matematikát könnyebben tanuló gyermekek egy része is
nehezen boldogul a bizonyításokkal, illetve a szerkesztési feladatok megoldásával, akkor
azt javasoljuk, hogy inkább csak az általános iskola képzési és nevelési célkit¶zéseinek
jobban megfelel® anyagrészekkel foglalkozzunk. A tételek bizonyításához és a nehezebb
geometriai problémák megoldásához kés®bb is visszatérhetünk (például a geometriai
transzformációk tárgyalása után, vagy az év végi ismétlés során).

A térbeli viszonyok szemléleten alapuló matematikai leírását és ehhez kapcsolódva a
térszemlélet fejlesztését fontos feladatnak tartjuk (például a középiskolai térgeometria,
és egyes szakmai tárgyak tanítása miatt). Ezért semmiképpen sem javasoljuk a térgeo-
metriai tananyag drasztikus csökkentését. Korábban is hangsúlyoztuk, hogy a térszem-
lélet fejlesztését csak úgy oldhatjuk meg, hogy újra és újra foglalkozunk térgeometriai
problémák megoldásával. A térgeometriai fogalmak kialakításához, az összefüggések
felismeréséhez még a legtehetségesebb tanulóknak is szükségük lehet a szemléltetés-
re, modellezésre. Például vegyék kézbe a gúla élvázmodelljét, és azon tekintsék át az
élek, az oldallap magasságának és a testmagasságnak az egymáshoz való viszonyát.
Tanulóink életkori sajátosságaitól sem idegen még az ilyen jelleg¶ tapasztalatgy¶jtés.

A feldolgozandó anyagrészek a csoport el®képzettségéhez, illetve színvonalához iga-
zodva redukálhatók, (az emelt szint¶ képzésben a b®vített tankönyv kiegészít® alfejeze-
teivel) b®víthet®k, illetve mással helyettesíthet®k. Ugyanis nemcsak a konkrét ismeretek
megtanításán van a hangsúly, hanem a geometriai problémamegoldó képesség fejlesz-
tésén. Ezért ha az általunk tanított csoport színvonala lényegesen eltér az átlagostól,
esetleg kevesebb, illetve több id®vel rendelkezünk, mint amennyivel az itt közölt tanme-
netjavaslat számol, akkor eltérhetünk a tankönyvi feldolgozástól.

Redukált program

Ha heti 3 órában tanítjuk a matematikát, akkor 4-5 órával kevesebb id®t fordíthatunk
ennek az anyagrésznek a feldolgozására, mint egyébként. Els®sorban arra kell töre-
kednünk, hogy a háromszögekr®l és a négyszögekr®l korábban tanultakat alaposan át-
ismételjük. Ezt kiegészíthetjük a háromszögek nevezetes vonalaival és pontjaival, ezek
megszerkesztésével, de a tételek bizonyítását nem követeljük meg.
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A teljesség igénye nélkül foglalkozunk a Pitagorasz-tétellel, megelégszünk a közvetlen
síkgeometriai alkalmazásokkal.

Jól begyakoroltatjuk a kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámításról korábban tanulta-
kat, valamint a megfelel® mértékegységek átváltását. Fektessünk különös hangsúlyt a
kör kerületének, területének és a körhenger felszínének, térfogatának kiszámítására.

Emelt szint¶ képzés

Nemcsak b®vebb a tananyag, nemcsak mélyebben foglalkozunk az összefüggésekkel,
hanem más stratégiát kell alkalmaznunk a geometriatanításban, mint a redukált prog-
ramban, illetve az alapszinten. Erre csak akkor van lehet®ségünk, ha tanulóink a korábbi
években szilárdan elsajátították az átismétlend® anyagrészeket, és most nem veszítünk
sok id®t a hiányosságok pótlásával.

Az általános iskolai geometriatanítással általában igen elégedetlenek a középiskolában
tanító kollegák. Ha lehet®ségünk van rá, akkor (tanulóink érdekében) ezen a téren is
közelítenünk kell oktatásunk színvonalát a középiskolai elvárásokhoz. A középiskolai
geometriatanítás szemléletében, tárgyalásmódjában lényegesen eltér az általános isko-
lában megszokottól. Ez nehéz helyzetbe hozhatja a középiskolába lép® tanulót. Nos
ez a témakör (is) alkalmas arra, hogy követelmények támasztása nélkül (a gyermek
iránti türelem jegyében) hozzászoktassuk a középiskolába készül®, illetve középiskolai
tagozatra járó tanulóinkat a deduktív tárgyaláshoz, az egymásra épül® de�níciók és téte-
lek megtanulásához, tankönyvben vagy tanári magyarázattal nyújtott gondolatmenetek
(levezetések) értelmezéséhez, elsajátításához, önálló alkalmazásához. Meg kell tanul-
niuk, hogy az összefüggéseket nem elegend® megsejteniük, azokat már ismert tételek
alkalmazásával bizonyítaniuk is kell.

Emelt szinten, jobb csoportban esetleg alapszinten is eljuthatunk annak a felismertetésé-
hez, hogy egyes adatokat ki lehet és ki kell számítanunk az adatok közti összefüggések
segítségével, például a Pitagorasz-tétel alkalmazásával. Csak ezen a szinten várhatjuk,
hogy tanulóink önállóan képesek alkalmazni összetett térgeometriai feladatok megoldá-
sában a Pitagorasz-tételt.

A két széls®séges megoldáson kívül természetesen még nagyon sokféleképpen tárgyal-
hatjuk ezt az anyagrészt. Különböz® alternatívákra a tananyag-feldolgozás áttekintése
során még kitérünk.

Végezetül felhívjuk a �gyelmet arra, hogy ezeknek az ismereteknek a megszilárdításá-
hoz szükségesnek tartjuk az egész éven át tartó folyamatos ismétlést. (Ezt �gyelembe
vettük a feladatsorok összeállításakor is.)

A tananyag-feldolgozás csomópontjai

1. Alapvet® geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések, a hosszúság- és szögmérés
áttekintése, szögfajták; szögpárok. Elemi szerkesztések felelevenítése, gyakorlása.
A síkidomokkal, sokszögekkel kapcsolatos fogalomrendszer.

Emelt szinten: Az euklideszi szerkesztés fogalma.
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2. Ismerkedés az adott tulajdonságú ponthalmazokkal. Két ponthalmaz közös részének
meghatározása.

Emelt szinten: Szerkesztési feladatok megoldása az adott tulajdonságú ponthalma-
zokról tanultak alkalmazásával.

3. A háromszögekr®l tanultak felelevenítése és rendszerezése. A háromszög bels® és
küls® szögei. A háromszögszerkesztés alapeseteinek gyakorlása. A háromszög
nevezetes vonalai, pontjai. (A tételek bizonyítását nem követeljük meg.)

Jobb csoportban alapszinten is: A háromszög oldalfelez® mer®legeseir®l, illetve
szögfelez®ir®l kimondott tétel bizonyítása. (A további tételek bizonyításával csak
az egybevágósági és hasonlósági transzformációk tanulása után foglalkozhatunk.)

Emelt szinten: Szerkesztési feladatok a háromszögszerkesztés alapeseteire vissza-
vezethet® feladatokban, illetve a nevezetes vonalak, pontok alkalmazásával.

4. A Pitagorasz-tétel és közvetlen alkalmazásai. Például: két pont távolsága a
koordináta-rendszerben, egymásra mer®leges vektorok összege.

Emelt szinten: A Pitagorasz-tétel alkalmazása összetettebb síkgeometriai, illetve
térgeometriai feladatokban.

5. A négyszögekr®l tanultak felelevenítése és rendszerezése. Négyszögek szerkeszté-
se a háromszogszerkesztés alapeseteire közvetlenül visszavezethet® feladatokban.

6. A kerület- és a területszámítás ismétlése, rendszerezése és gyakorlása.

Jobb csoportban alapszinten is: A Pitagorasz-tétel alkalmazása speciális háromszö-
gek, négyszögek területének kiszámítása során.

7. A kör és részei, körgy¶r¶, körcikk. A kör kerülete és területe.

Jobb csoportban alapszinten is: A körív hossza, a körcikk területének meghatározása
a középponti szög, illetve a körív ismeretében; a középponttól adott távolságra lév®
húr hossza.

8. Testek. Testek elölnézeti, felülnézeti, oldalnézeti képe. Sokszöglapokkal határolt
testek felszínének fogalma, kiszámítása a területszámításról tanultak alkalmazása-
ként.
A térfogatszámításról tanultak felelevenítése és rendszerezése, gyakorlása. A
térfogat- és az ¶rtartalom mérése, mértékegységei.
A hasáb, származtatása, testhálója, felszíne és térfogata (ismétlés, rendszerezés).
Az egyenes körhenger, származtatása, felülete, felszíne és térfogata.

Jobb csoportban alapszinten is: Hengerszer¶ testek.

9. A gúla, származtatása, testhálója, felszíne.

Jobb csoportban alapszinten is: A Pitagorasz-tétel alkalmazása terület-, felszín- és
térfogatszámítási feladatok megoldása során.

Emelt szinten, magasabb óraszám mellett:

A gúla térfogata.
Az egyenes körkúp, származtatása, felülete, felszíne és térfogata.
A gömb, származtatása, felülete, felszíne és térfogata.

10. Az aritmetikai eszköztudás fejlesztése, a számológép használatának gyakorlása.
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Kapcsolódási lehet®ségek

Halmazok, logika

Halmaz, részhalmaz, halmazm¶veletek, igaz, hamis állítások; adott tulajdonságú pont-
halmazok (2.08{2.23.). Háromszögek csoportosítása különböz® szempontok szerint
(2.26.). Négyszögek különböz® részhalmazai közti kapcsolatok vizsgálata (2.47{2.48.).
Testek közti összefüggések áttekintése (2.69{2.70.).

Számtan, algebra

M¶veletek valós számokkal: a kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítási feladatok
megoldásában. Normálalak alkalmazása a számítások és a mértékegységek átváltása
során.

Hatványozás (számok négyzete, illetve köbe), négyzetgyökvonás: a Pitagorasz-tétel
alkalmazásakor, illetve a terület-, felszín- és térfogatszámítási feladatok megoldásában.

(A fenti m¶veleteket, a hatványozást és négyzetgyökvonást számológéppel végezheti a
tanuló.)

Arány, egyenes és fordított arányossági következtetések; aránypár.

Algebrai kifejezések: helyettesítési érték, kiemelés (a Pitagorasz-tétel, a terület-, a
felszín- és a térfogatképletek alkalmazása).

Egyenlet, egyenl®tlenség: például a háromszög bels® szögeinek összegére vonatkozó
tétel alkalmazása; a befogó kifejezése a Pitagorasz-tétel segítségével; a magasság kife-
jezése a speciális háromszög, illetve négyszög területéb®l; a kör területének kifejezése
a kerületéb®l (2.27. g), h), 2.42., 2.59{2.61., 2.64{2.67.).

Függvények, sorozatok

Térelemek vizsgálatában (2.01. feladat). Egyenes arányosság például a téglalap terü-
letének értelmezésekor, a körív hosszának és a körcikk területének kiszámításakor. A
mér®szám és a mértékegység közötti fordított arányosság alkalmazása.

A geometria egyéb témakörei

Testek mer®leges vetületeinek ábrázolása, a mer®leges vetületek alkalmazása térgeo-
metriai problémák megoldásában (2.72., B2.14.).

Vektor fogalma, vektorok összeadása, kivonása (B2.09. feladat).

Koordinátageometria: (2.19., 2.45., 2.55{2.56.).
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Tanmenetjavaslat

Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

1{2. Sík- és térgeometriai alapismeretek, alapvet® szerkesz-
tési eljárások ismétlése, rendszerezése, gyakorlása.
Szögek, szögfajták, szögpárok; irányított szög.

Tk. 2.01{2.07.;

Mgy. 6.01{6.12.

Sorozatok, függvények. Nevezetes szögek szerkesztése.
Távolságmérés gömbfelületen.

({ 1 ó.) Redukált program: A továbblépéshez nélkülözhetetlen is-
meretek felelevenítése.
Emelt szinten: �Alapfogalom", �alaptétel", �de�níció", �té-
tel", �bizonyítás."

3{4. Alapszinten: Adott ponttól, egyenest®l, párhuzamos
egyenespártól, a szakasz két végpontjától, a konvex szög
két szárától adott távolságra fekv® pontok halmaza. Több
ponthalmaz együttes vizsgálata.

Tk. 2.08{2.23.;

Mgy. 6.21{6.30.;

Ponthalmazok távolsága, párhuzamosság, mer®legesség.
A kör, a gömb, a hengerfelület; a szakasz felez®mer®le-
gese, a szögfelez®; nevezetes szögek szerkesztése, há-
romszögszerkesztés. A háromszög köré és a háromszögbe
írható kör szerkesztésének el®készítése.
Lineáris függvény; halmazok közös része.

Emelt szinten: Adott tulajdonságú ponthalmazok alkalma-
zása szerkesztési feladatok megoldásában.

Fgy. 4.1.08{14.

5{7. A síkidomok és a sokszög értelmezése; szabályos sok-
szögek, sokszög átlóinak száma, konvex, illetve konkáv
síkidomok, sokszögek.

Tk. 2.24{2.25.;

Mgy. 6.31{6.40.;

Sorozatok, függvények; kombinatorika.

A háromszög fogalma, tulajdonságai, csoportosításuk;
a háromszög oldalairól, illetve küls® és bels® szögeir®l
tanult összefüggések. Az euklideszi szerkesztés fogalma.
A háromszögszerkesztés alapesetei.

Tk. 2.26{2.28;

Mgy. 6.41{6.50.;

Halmazok, logika, halmazm¶veletek.
Tengelyes szimmetria; alapvet® szerkesztési eljárások; ne-
vezetes szögek szerkesztése.

({ 1 ó.) Redukált program: A legfontosabb ismeretek feleleveníté-
se, háromszögszerkesztések gyakorlása.

Emelt szinten: Összetettebb szerkesztési és bizonyítási
feladatok.

Fgy. 4.1.17{19.,

4.1.22{23.,

4.3.01.

34



Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

8{9. A háromszög oldalfelez® mer®legesei; köré írható köré-
nek megszerkesztése konkrét feladatokban.

Tk. 2.29{2.31.;

Mgy. 6.51.;

A szakasz felez®mer®legese. Ponthalmazok közös része.

({ 1 ó.) Redukált program: A szögfelez®vel együtt gyakoroltatjuk.

Emelt szinten: A tétel bizonyítása, alkalmazása szerkesz-
tési feladatokban.

Fgy. 4.1.16.

10{11. A háromszög szögfelez®i (értelmezés, szerkesztés).
A háromszögbe írható kör megszerkesztése konkrét fel-
adatokban.

Tk. 2.32{2.33.;

Mgy. 6.52;

Szögfelez®. Nevezetes szögek szerkesztése.
Ponthalmazok közös része.

Emelt szinten: A tétel bizonyítása, alkalmazása szerkesz-
tési feladatokban.

Fgy. 4.1.15.

12{13. A háromszög magasságvonalai, magasságpontja.
A háromszög középvonala.
A háromszög súlyvonalai, súlypontja.

Tk. 2.34{2.36.;

Mgy. 6.53{6.60.

Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás. A háromszög terü-
lete, a háromszögszerkesztés alapesetei.

14{17. A Pitagorasz-tétel el®készítése, bizonyítása, a tétel alkal-
mazása egyszer¶ számításokban.

Tk. 2.37{2.45.;

Mgy. 6.61{6.80.;

Sorozatok. Egyenletek, egyenl®tlenségek. A derékszög¶
koordináta-rendszer. Négyzetre emelés, négyzetgyökvo-
nás. A számológép alkalmazása.
Vektorok összegzése. Térkép.

Emelt szinten: A Pitagorasz-tétel megfordítása.
A Pitagorasz-tétel különböz® bizonyításai (b®vített tan-
könyv 114{116. oldal). A tétel alkalmazása összetett
síkgeometriai, illetve térgeometriai feladatokban.

Tk.

B2.01{B2.11.;

Fgy. 4.1.41{43.,

4.1.50{52.

Állítás és megfordítása.

18. A négyszögekr®l tanultak rendszerezése, a négyszög bel-
s® szögeinek összege; négyszögek szerkesztése.

Halmaz, logika. Szögpárok.
A háromszög bels® szögeinek összege; háromszögek szer-
kesztése.
Tengelyes és középpontos szimmetria.

Tk. 2.46{2.52.;

Mgy. 6.81{6.90.;

Fgy. 4.1.20{21.,

4.1.24{27.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

19{21. A terület fogalma és mértékegységei.
Háromszögek és négyszögek területének kiszámítása.
A kör és részei. A kör kerülete és területe.

Tk. 2.53{2.68.;

Mgy. 7.11{7.40.

(+ 1 ó. ) Emelt szinten, jobb csoportban alapszinten is:
A körív hossza, a körgy¶r¶ és körcikk területe.

Normálalak. A számológép alkalmazása. Derékszög¶
koordináta-rendszer. A Pitagorasz-tétel alkalmazása a te-
rület meghatározásában.
Racionális, irracionális számok. Négyzetre emelés, négy-
zetgyökvonás.
Egyenes arányosság. Szögmérés, középponti szög.

Fgy. 4.1.28{33.,

4.1.38{40.,

4.1.44{51.; 4.4.15.

22{24. Testek. A sokszöglapokkal határolt testek felszíne.
Az egyenes hasáb és a körhenger származtatása, hálója,
felszíne, térfogata.

Halmaz, logika. Testek mer®leges vetületei.
Területszámítás, Pitagorasz-tétel.
Adott tulajdonságú ponthalmazok.
A kör kerülete és területe. A forgástest fogalma.
Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás.
Adott s¶r¶ség¶ testek tömegének kiszámítása.

Tk. 2.69{2.77.;

Mgy. 7.41{7.55.;

Fgy. 4.3.01{09.,

4.2.10.;

Emelt szinten, jobb csoportban alapszinten is:
Hengerszer¶ testek.

Tk. B2.12.

25{26. A gúla származtatása, testhálója, felszíne.
Jobb csoportban alapszinten is: A gúla testmagasságá-
nak, illetve az oldallapok magasságának kiszámítása.

Tk. 2.78{2.83.;

Mgy. 7.56{7.58.;

Tk.

B2.13{B2.15.;

Mgy. 7.59{7.60.;

(+ 3 ó.) Emelt szinten, megfelel® óraszám mellett:
A gúla térfogata.
Az egyenes körkúp származtatása, felülete, felszíne, tér-
fogata.
A gömb származtatása, felülete, felszíne, térfogata.

Hatványozás, négyzetgyökvonás. Pitagorasz-tétel.
Százalékszámítás. A háromszög, a speciális négyszögek,
a szabályos sokszögek területe.

Fgy. 4.3.01.,

4.3.11{18.

27{28. Fejleszt® értékelés, a folyamatos ismétlés és a hiányok
pótlásának megszervezése.

Tk. 2.84.;

B2.27{B2.48.,

B2.49.

Szögek, nevezetes szögek, szögpárok, sokszögek bels®
szögei. Négyszögek, szerkesztése, területe.
Kocka, téglatest, egyenes hasáb, henger, gúla.
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A tananyag-feldolgozás áttekintése

Térelemek

A korábban tanult geometriai ismeretrendszer (elnevezések, jelölések, összefüggések,
adatok, de�níciók stb.) felelevenítését els®sorban a tanulócsoport tudásszintjéhez iga-
zodva oldjuk meg. Ezért a tankönyvnek ezt a fejezetét ne egy konkrét feldolgozásnak
tekintsük, hanem olyan háttéranyagnak (de�níciók gy¶jteménye, feladatrendszer stb.),
amelyre támaszkodhatunk, de amelyet egy az egyben nem taníthatunk meg.

Redukált programban, illetve felzárkóztató szinten ellen®rizzük a legalapvet®bb isme-
reteket, szerkesztési eljárásokat, a mértékegységek átváltásának az ismeretét, a
szögmérésr®l, szögfajtákról és a szögpárokról tanultakat. A tapasztalt hiányosságokat
folyamatos ismétlés keretében próbáljuk kiküszöbölni.

Átlagos képesség¶ és tudású tanulókból álló csoportban a korábbi években kell®en be-
gyakorolt ismeretek már nem jelenthetnek gondot. Ilyen csoportokkal oldassuk meg
a 2.02{2.06. feladatot, és �használat közben" elevenítsük fel a továbbhaladáshoz
nélkülözhetetlen ismereteket. Különösen hatékony lehet a kiscsoportos foglalkozásban
(csoportok összedolgozásával) megszervezett óra, ha a tanulók testmodelleket, élváz-
modelleket kapnak a kezükbe.

Emelt szint¶ képzésben részt vev® tehetséges tanulók számára többféleképpen b®vít-
hetjük a korábban tanultakat.

Kombinatorikai gondolatmeneteket alkalmazva általánosíthatjuk (nem a megtanítás igé-
nyével) a meg�gyelt összefüggéseket (2.01. feladat).

Pontosíthatjuk a de�níciókat. Például értelmezhetjük a zárt és a nyílt szakaszt, félegye-
nest.

Felvet®dik a kérdés, hogy megköveteljük-e a de�níciók pontos elsajátítását. Vélemé-
nyünk szerint a középiskolába készül®, illetve középiskolai tagozatra járó tanulóknak
hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy az ismereteket ne csak értsék, hanem azokat sza-
batosan megfogalmazni is képesek legyenek, de ez semmiképpen sem vezethet üres
verbalizmushoz, magoláshoz.

Adott tulajdonságú ponthalmazok

Az adott tulajdonságú ponthalmazok (tárgyi szemléltetést, kísérletezgetést is feltételez®)
vizsgálatával már a korábbi években is foglalkozhattak a tanulók, de az átlagos vagy
az átlagosnál gyengébb csoportok, id®hiány miatt, semmiképp sem tudták kell® alapos-
sággal feldolgozni ezt az anyagrészt. Ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy a tanulók
szerezzenek elegend® tapasztalatot arra vonatkozóan, hogy hogyan �kezdhet®k ki" az
ilyen jelleg¶ geometriai problémák. A fejezet és a Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény
feladatait ilyen céllal válogattuk össze. Az el®z®ek alapján javasoljuk, hogy lehet®leg
minden csoportban, de emelt szinten föltétlenül szánjunk kell® id®t a feladatok megol-
dására (beleértve a szemléltetést, a próbálgatásokat, kísérletezgetéseket, a megoldás
megtervezését, lejegyzését és a diszkussziót is).
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Síkidomok, sokszögek

Emelt szinten esetleg nem kell külön tanórát fordítanunk ezeknek az ismereteknek a
felelevenítésére. A következ® fejezetek feldolgozása során tisztázhatjuk az itt áttekintett
fogalmakat. A felszabaduló id®t tartalékoljuk összetett szerkesztési és bizonyítási fel-
adatok megoldására, kiegészít® anyagrészek feldolgozására.

Háromszögek

A továbblépéshez (a Pitagorasz-tétel, nevezetes vonalak és pontok a háromszögben,
majd Thalész-tétel, a következ® években a trigonometria alapjai megtanulásához) min-
den tanulónak el kell sajátítania a fejezetben áttekintett ismereteket. Végre kell tudniuk
hajtani legalább a háromszögszerkesztés négy alapesetét és az ezekhez közvetlenül
kapcsolódó szerkesztéseket. A középiskolába készül® tanulók ezeken túlmen® szer-
kesztési feladatok megoldására is váljanak képessé (2.28.).

Emelt szinten mindenképpen tisztázzuk az euklideszi szerkesztés fogalmát.

A háromszög nevezetes vonalai és pontjai

A 2.16., 2.29., illetve a 2.32. feladat megoldásával készíthetjük el® a háromszög
köré, illetve a háromszögbe írható kör középpontjára vonatkozó összefüggések felisme-
rését, megfogalmazását és a bizonyítás megértését. Ily módon, konkrét feladatokhoz
kapcsolódva nem csak a legjobb tanulócsoportban juthatnak el tanulóink a bizonyítások
gondolatmenetéhez és a szerkesztési eljárások megértéséhez (ha elegend® id®t tudunk
biztosítani számukra).

Ha nem kívánunk részletesen foglalkozni a háromszög magasságpontjával, illetve súly-
vonalaival, akkor itt elevenítsük fel a háromszög magasságvonalának és középvonalá-
nak fogalmát. Esetleg ismertetés szintjén, a bizonyítások igénye nélkül, értelmezzük a
magasságpontot, a súlyvonalat és a súlypontot is.

A következ® három tétel bizonyításával esetleg emelt szinten foglalkozhatunk részlete-
sen, de csak a 4. fejezet anyagához kapcsolódva.

A háromszög magasságpontjára vonatkozó tétel bizonyítását már csak az igazán jó ké-
pesség¶ tanulók értik meg. A legtöbben belátás helyett inkább csak elfogadják az össze-
függéseket. A nehézséget az okozza, hogy a bizonyítás gondolatmenete látszólag �más-
felé tart", míg végül mintegy �el®varázsoljuk" az eredményt. A jobbakat viszont éppen
ez a �b¶vészmutatvány" foghatja meg. A megértést nehezíti, hogy önmagukban is ne-
héz (és esetleg nem kell®en begyakorolt) ismereteket kell magas absztrakciós szinten
alkalmazni. Egy-egy rávezet® feladatsor megoldása el®segítheti a megértést. A fentiek
alapján azt javasoljuk, hogy inkább az egybevágósági transzformációk átismétlése után
foglalkozzunk ennek a tételnek a bizonyításával és csak emelt szint¶ képzésben részt
vev® csoportban.

A háromszög középvonalával kapcsolatos tételt többféleképpen bizonyíthatjuk. Az egy-
bevágósági transzformációkról tanultak segítségével (b®vített tankönyv 219. oldal), a
háromszögek hasonlóságáról tanultak, illetve a középponti hasonlóság alkalmazásával.
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A háromszög súlypontjával kapcsolatos tétel bizonyítása is a hasonlóság fogalmához, s
így a 4. fejezethez kapcsolódik.

Pitagorasz-tétele
A Pitagorasz-tétel alkalmazása
Érdekességek a Pitagorasz-tétel történetéb®l

Többféle módon és színvonalon oldhatjuk meg a tananyag feldolgozását. Néhány ötlet
a teljesség igénye nélkül:

a) Egy órát szánunk a tétel ismertetésére. Például a 2.34. feladat megoldása után
(ténylegesen elvégzett) átdarabolással igazoljuk a tételt. A hangsúlyt a tétel alkalma-
zásaira fektetjük.

b) A Matematika 8. Gyakorló 6.61{6.64. feladatsorát feldolgoztatva (a tankönyv
2.34. feladatát házi feladatként adva) az els® órán el®készítjük a tárgyalást. A
következ® órán a tanulók meg�gyeléseib®l kiindulva �felfedeztetjük", és a tanulók
közrem¶ködésével bizonyítjuk a tételt és a tétel megfordítását (Mgy. 6.65.). Ezt
követheti a gyakorlás, majd a kultúrtörténeti háttér megismertetése.

c) A tankönyvi olvasmányra, valamint Sain Márton Nincs királyi út és Bereznai Gyula
Pitagorasz-tétele cím¶ könyvére támaszkodva, esetleg kisel®adásokkal f¶szerezve,
kultúrtörténeti bevezet® keretében ismerkednek meg a tanulók a tétellel és külön-
böz® bizonyításaival (erre legalább két órát szánunk). Ezt követheti az alkalmazás
megtanulása és a gyakorlás.

Az alkalmazások megtanításának javasolt lépései:

1. Az átfogó kiszámítása a két befogó ismeretében, a számológép használatának gya-
korlása.

2. A befogó kiszámítása a másik befogó és az átfogó ismeretében.

3. Két pont távolságának meghatározása a derékszög¶ koordináta-rendszerben (lásd
1. példa).

4. Az (1) és (2) lépésben tanultak közvetlen alkalmazása gyakorlati jelleg¶ feladatok
megoldásában (lásd 2. és 3. példa).

5. A tanultak alkotó alkalmazása a téglalap átlójának, a szimmetrikus háromszög és
trapéz magasságának stb. kiszámításában, majd a terület- és kerületszámításban.
(Ezekben a feladatokban a tanulónak kell a derékszög¶ háromszöget megtalálnia.
Lásd 4. példa, 2.44., B2.01{B2.02., B2.08., 2.60{2.62. feladat.)

6. A tanultak alkalmazása vektorok összegzésében (5. példa, B2.09. feladat).

7. A tanultak alkalmazása térgeometriai feladatok megoldásában. Ezekben a felada-
tokban nemcsak a térbeli viszonyok áttekintése jelent problémát (föltétlenül adjunk
élvázmodellt a tanulók kezébe), hanem az is, hogy két derékszög¶ háromszöget kell
�összekapcsolni" a megoldáshoz (B2.03{B2.07. feladat).

A számításokat számológéppel végezzék a tanulók. Tisztázzuk, hogy emlékeznek-e a
négyzetre emelés és négyzetgyökvonás végrehajtására. Egyszer¶ gépek esetén hívjuk
fel a �gyelmet a helyes m¶veleti sorrendre.
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Négyszögek

Rendszerezzük a négyszögekr®l tanultakat. A speciális négyszögek egymáshoz való
viszonyának áttekintésére javasoljuk a halmazelméleti, logikai eszközök �bevetését"
(2.47{2.48.). Így ezt a tudást is szinten tarthatjuk. Az összefoglalóban felsorolt fogalmak
ismeretét, a legalapvet®bb szerkesztéseket, a kerület kiszámítását minden tanulótól
várjuk el.

A de�níciók pontos megtanulását, a fogalomrendszer teljes áttekintését, az összetettebb
szerkesztési és számítási feladatok megoldását már csak emelt szinten kívánhatjuk meg.

A 2.52. feladatsort folyamatos ismétlés keretében is feldolgoztathatjuk, a területszámí-
tás (és a Pitagorasz-tétel) gyakorlásával párhuzamosan.

A sokszögek területe

A területszámítás megtanítása egyik legsikertelenebb része az általános iskolai matema-
tikaoktatásunknak. Egy felmérésünk szerint az általános iskolát végz® tanulók 61%-a
volt képes a téglalap területét kiszámítani, a terület mértékegységeit 27%-os bizton-
sággal tudták átváltani, az egyéb sokszögek területének kiszámítását csak a tanulók
töredéke tudta végrehajtani. Ugyanakkor a középfokú oktatás elvárná az általános is-
kolától ennek a témakörnek a biztos megtanítását. A felszín- és térfogatszámításhoz is
nélkülözhetetlen a területszámítás biztos ismerete.

Emelt szinten a mértékegységek átváltásához kapcsolódva gyakoroltathatjuk a normál-
alak használatát.

A korábbiakhoz képest továbblépést jelent a Pitagorasz-tétel alkalmazása. Készítsük
fel a tanulókat arra, hogy a középfokú iskolákban nem fogadják el a méréssel nyert
eredményeket.

A kör, a kör részei

Az alapvet® elnevezések (körvonal, körlap, sugár, átmér®, húr, szel®, körív, kör-
gy¶r¶, körcikk, körszelet) megértését és használatát, a kör kerületének és területének
kiszámítását minden tanulótól elvárhatjuk.

Jobb tanulóktól elvárhatjuk a körív hosszának, illetve a körcikk területének kiszámítását.
Vetessük észre a tanulókkal, hogy adott körben a körcikkhez tartozó középponti szög,
a körív hossza és a körcikk területe egyenesen arányos mennyiségek. Számítanunk
kell rá, hogy a nehezebben tanuló gyerekeknek már sok nehézséget jelent ezeknek a
gondolatmeneteknek a követése és az összefüggések elsajátítása. Ezért gyengébb cso-
portban, illetve a redukált program szerint id®hiány miatt nem föltétlenül kell tárgyalnunk
ezeket az ismereteket.

Testek. A hasáb
Az egyenes körhenger. Henger

E fejezetek anyagának feldolgozásával átismételjük és rendszerezzük a korábban tanul-
takat (a térfogat fogalmát, mértékegységeit, a térfogat- és ¶rtartalommérés mértékegy-
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ségei közti kapcsolatot, a sokszöglapokkal határolt testek, a hasáb, valamint az egyenes
körhenger fogalmát, hálózatát, felszínét és térfogatát).

A henger fogalmának átismétlését ne de�nícióval, hanem modellezéssel, tapasztalat-
gy¶jtéssel kezdjük: a körhenger mint forgástest (például a �zikaszertárból kölcsönzött
centrifugagép segítségével szemléltethetjük), a hengerpalást �kiterítése" stb. A de�níció
önálló megfogalmazását kés®bb is csak a jobb képesség¶ tanulóktól várhatjuk el.

Itt is megemlítjük, hogy a hengerpalást (kés®bb a kúppalást) területének kiszámítása a
szokott módon igen szemléletes, de matematikai értelemben nem tekinthet® bizonyítás-
nak. Ugyanis éppen a �kiterítést" nem értelmezzük, csak szemléletünkre támaszkodva
elfogadjuk.

A henger térfogatának kiszámításánál elfogadtatjuk, hogy ugyanaz az összefüggés ér-
vényes, mint az egyenes hasáb esetében. Az összefüggés egzakt bizonyításához az
általános iskolában nem rendelkezünk a megfelel® ismeretekkel, de a bizonyítás elvét
megsejtethetjük, ha a b®vített tankönyv 134. oldalán leírtakat megbeszéljük.

Felméréseink szerint a térfogat- és felszínszámítással kapcsolatos ismeretrendszert még
kevésbé tudják tanulóink, mint a területszámítást. (Például a téglatest térfogatát az álta-
lános iskolából kilép® tanulóknak csak a fele tudja kiszámítani, pedig ez minimumköve-
telmény.)

A térfogat- és az ¶rmérés mértékegységei közti kapcsolat megtanulását sokszor hibás
analógia gátolja. Sok tanuló szerint 1 dm3 = 1 dl, 1 cm3 = 1 cl stb.

Fontosnak tartjuk, hogy ebben a témakörben sok gyakorlati alkalmazással találkozzanak
a tanulók. A feladatok megoldása során elevenítsük föl a s¶r¶ség, tömeg, térfogat
kapcsolatáról (a �zikában) tanultakat is.

A fejezet és a Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény b®séges feladatanyaga nemcsak
az aktuális didaktikai feladat megoldásához, hanem (kell® válogatással) a folyamatos
ismétlés megszervezéséhez is elegend®.

Jobb képesség¶ csoportban a hasábról és a hengerr®l tanultak általánosításaként eljut-
hatunk a henger (hengerszer¶ test) általános fogalmához. Ez új szemponttal színesítheti
az összefoglalást.

Emelt szinten esetleg ennek a fejezetnek a feldolgozása lehet a kezd® lépés, és speciális
esetként foglalkozunk a hasábbal és a körhengerrel. Viszont ebben a feldolgozásban
külön kell értelmeznünk a forgástestek fogalmát.

A ferde hasábot és hengert nem tárgyaljuk részletesen. Érdekességként megsejtethet-
jük, hogy ezekre a testekre is érvényes a korábban tanult térfogatképlet, amit egy
csomag kártyával vagy a logikai készlet lapjaival szemléltethetünk (Cavalieri-elv).

Ismerkedés a gúlával

Kiindulásként a gúlát speciális sokszöglapokkal határolt testként (poliéderként) értelmez-
zük. A testmodellek vizsgálata közben a tanulók felismerik a gúla tulajdonságait, és ön-
állóan is képesek a de�níció megfogalmazására. A tanulók által készített vagy a kezükbe
adott testmodelleken, élvázmodelleken végeztessünk méréseket. Vetessük észre, hogy
a gúla magassága (célszer¶ megkülönböztetésül M-mel jelölni), az oldallapok magas-
sága és az oldalélek mikor különböz® hosszúságúak, és mikor egyeznek meg.
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Emelt szinten (ha a helyi tanterv el®írja, és elegend® id®nk van rá), esetleg foglal-
kozhatunk a gúla térfogatának kiszámításával is. A bizonyítás gondolatmenetét csak a
legtehetségesebb tanulóink képesek belátni.

Átlátszó lapokból készítsünk modelleket az 1., illetve a 2. és a 3. példa adataival. Ezek-
be berajzolhatjuk, illetve szívószálak segítségével kialakíthatjuk azokat a derékszög¶ há-
romszögeket, amelyeknek egyik befogója vagy az átfogója az oldallap magassága vagy
a testmagasság (a feladatok megoldása során rajzoltassuk meg a test látszati képén és
külön is ezeket a háromszögeket). Különböz® feladatok megoldásának szemléltetésére
a tanulókkal is készíttethetünk hasonló modelleket.

A kúp. A gömb

Ha elegend® id®nk van rá, akkor valamilyen szinten célszer¶ szemléletileg megalapozni
a kúppal és a gömbbel kapcsolatos fogalomrendszert. Megjegyezzük, hogy ezek a té-
makörök a fejlett országokban ennek a korosztálynak a tananyagához tartoznak. (Sokan
nálunk is elvárják ezeket az ismereteket a középiskolába lép® tanulóktól.)
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3. Egyenletek, egyenl®tlenségek

Ebben a részben nem ismernek meg új fogalmakat, új eljárásokat a tanulók. Az egyen-
letekr®l, egyenl®tlenségekr®l korábban tanultakat összegezzük, gyakoroljuk, új feladat-
típusokban alkalmazzuk.

Ha tanulóink többsége a korábbi években jól elsajátította a számtan-algebra témakörhöz
tartozó alapismereteket, és az év elején kevés id®t kell ezek felelevenítésére fordíta-
nunk, akkor a 3. fejezet anyagának nagy részét az év eleji ismétléshez kapcsolhatjuk,
míg egyes feladatsorokat { folyamatos ismétlésként { aktuális anyagrészekkel együtt
dolgoztathatunk fel. Ily módon a tankönyvi felépítést például a következ®képp módosít-
hatjuk:

1. A természetes számkör, az egész számok és a racionális számok összefogott
ismétlése után, azokhoz csatlakozva összefoglaljuk az algebrai kifejezésekr®l, majd
az egyenletek, egyenl®tlenségek fogalomrendszerér®l és megoldásáról tanultakat.
Ehhez a témakörhöz kapcsolható a Számok, mennyiségek közti összefüggések

fölírása egyenlettel, illetve a Számok, mennyiségek közti összefüggések fölírása

egyenl®tlenséggel cím¶ fejezet feladatanyagának alapos feldolgozása úgy, hogy a
feladatok egy részét a folyamatos ismétlés során oldatjuk meg.

2. A természetes számok vagy a számelméleti ismeretek ismétléséhez kapcsolódva
foglalkozhatunk a helyiértékes írásmóddal kapcsolatos feladatokkal.

3. A geometriai számításokkal kapcsolatos feladatokat az aktuális geometriai témakö-
rök ismétlésekor, illetve feldolgozásakor oldatjuk meg.

4. A �zikai számításokkal kapcsolatos feladatokat az aktuális �zikai anyagrészek tanu-
lásakor vagy az év végi ismétlésekor is feldolgoztathatjuk (koncentráció a két tárgy
között), illetve összekapcsolhatjuk az 5. fejezet egyes témaköreinek (egyenes ará-

nyosság; mennyiségek ábrázolása gra�konnal; egyenletek, egyenl®tlenségek gra�-

kus megoldása) tárgyalásával.

5. A B3.13{B3.14. feladatsor és a keveréses feladatok feldolgozása a százalékszámí-

tás ismétléséhez kapcsolható.

6. Az év végi összefoglalás keretében dolgoztatjuk fel az Egyenlet, egyenl®tlenség,

azonosság, azonos egyenl®tlenség alfejezet anyagát, valamint a B3.16{B3.32. fel-
adatsort. A korábban tanultakat kib®vítjük az együttes munkavégzéssel kapcsolatos

feladatokkal.

Természetesen nagyon sokféle más felépítés is lehetséges, amelyekben az közös, hogy
az ötödik fejezetet feladatgy¶jteményként használjuk, és amelyekben feltételezzük, hogy
a korábbi tananyagot szilárdan elsajátították tanulóink.

Ha úgy döntünk, hogy az általunk tanított tanulócsoporttal a tankönyv felépítése szerint
célszer¶ a tananyagot feldolgozni, akkor az egyes anyagrészek eltér® súlypontozásával,

a feladatok megválasztásával és a továbbtanulási irányultságot �gyelembe vev® követel-

ményekkel alkalmazkodunk a tanulócsoport színvonalához és az egyes tanulók képes-

ségeihez. (A tananyag-feldolgozás áttekintésekor ehhez további javaslatokat adunk.)
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Alapszint¶ program

Szükség esetén, a hiányok pótlása céljából, ismételten összefoglaljuk az általános
iskolai számtan-algebra tananyaghoz kapcsolódó legfontosabb ismereteket.

Az egyszer¶ lineáris egyenletek, egyenl®tlenségek (Tk. 3.05{3.10., B3.16{B3.18.)
megoldását minimumszinten is követeljük meg. A tanulók az egyszer¶ els®fokú egyen-
letek, egyenl®tlenségek megoldása és a megoldás ellen®rzése során legyenek képesek
elvégezni a szükséges m¶veleteket tetsz®leges alakban adott racionális számokkal, is-
merjék a m¶veletek helyes sorrendjét, a zárójelek jelentését. Tudatosan alkalmazzák
a �mérlegelvet", a m¶veleti tulajdonságokat, a törtek átalakításáról, a negatív számok-
kal és a törtekkel végzett m¶veletekr®l, a zárójelek felbontásáról, valamint az algebrai
kifejezések összevonásáról és számmal való szorzásáról tanultakat.

A fogalomrendszer kialakításához szükséges, hogy a tanuló találkozzék nem ekvivalens
átalakításokkal is, illetve olyan egyenletekkel, amelyeket nem a mérlegelv segítségével
old meg. A feladatok között szerepeljenek olyanok, amelyeknek az adott alaphalmazon
nincs megoldásuk, végtelen sok megoldásuk van, megoldáshalmazuk az alaphalmaz,
továbbá olyan vizsgálatok, amikor ugyanannak az egyenletnek a megoldását különböz®
alaphalmazon keressük.

Minden tanuló legyen képes egyszer¶ szöveges feladatok (például Tk. 3.14{3.15., 3.22.;
Mgy. 3.01{3.04., 4.22.) értelmezésére, aritmetikai és algebrai modell megadására, a
feladat megoldására. Az egyenletre vezet® szöveges feladatok megoldását minimum-

szinten csak a legegyszer¶bb esetekben várhatjuk el.

Redukált program

Az átlagosnál lényegesen gyengébb csoportban, illetve ha csak 3 órában tanítjuk a ma-
tematikát, redukálnunk kell az egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldására
szánt órák számát. Szükség esetén elhagyhatjuk a számok helyiértékével, az oldatok ke-
verésével és az együttes munkavégzéssel kapcsolatos szöveges feladatok tárgyalását.
A többi feladattípusnál is csak a legegyszer¶bb feladatok megoldásával foglalkozunk.

Emelt szint¶ program

Az általános iskolai számtan-algebra tananyag összefoglalását és rendszerezését össze-
kapcsolhatjuk a tanultak tudatosabb szintre emelésével (megkövetelhetjük a de�níciók
megtanulását, indokoltatjuk az egyenletmegoldás lépéseit, a szöveges egyenleteket tí-
pusokba soroljuk stb.). A tanulóknak egyrészt képessé kell válniuk összetettebb egyen-
letek, egyenl®tlenségek megoldására is, másrészt ki kell egészítenünk az alapszintnél
felsoroltakat a következ® követelményekkel:

A tanulók ismerjék föl az azonosságot, egyszer¶bb esetekben az azonos egyenl®tlensé-
get; legyenek képesek a szöveges feladatokban lév® problémát feltárni, a szükséges és
a felesleges adatokat megkülönböztetni, a szükséges adatok közti kapcsolatokat megál-
lapítani, a megoldásra számszer¶ becslést adni, a megoldás tervét egyenlet, egyenl®t-

lenség formájában is felírni, a keresett adatot meghatározni és a megoldást ellen®rizni
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az eredeti probléma tükrében; fokozatosan váljanak képessé egyszer¶ geometriai, illetve
�zikai, kémiai stb. képletekben el®forduló változók kifejezésére.

A tananyag-feldolgozás csomópontjai

1. Szükség esetén felelevenítjük, rendszerezzük azokat az aritmetikai, algebrai is-
mereteket, amelyek szükségesek az egyenletek, egyenl®tlenségek megoldásához.
Ellen®rizzük, hogy a tanulók képesek-e ezt az aritmetikai, algebrai eszköztudást

alkalmazni.

2. A lineáris egyenletek és egyenl®tlenségek algebrai megoldásának gyakorlása, a
�megoldási technika" mint eszköztudás fejlesztése (az egyes tanulók képességeinek
és továbbtanulási irányultságának messzemen® �gyelembevételével). A megoldás
során mind az azonos, mind az ekvivalens átalakítás fogalmát tudatosítjuk.

3. Szöveges feladatok megoldása. Ezen belül új egyenlettípusokkal ismerkednek meg
a tanulók. A tipizálás alapja, hogy milyen m¶veletekkel írhatók fel az összefüggések,
illetve milyen (geometriai, �zikai, kémiai stb.) ismeretekhez kapcsolódik a probléma.

Kapcsolódási lehet®ségek

Halmazok, logika

Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenl®tlenségek alaphalmaza (értelmezési tartomá-
nya), igazsághalmaza. Halmaz, részhalmaz, üres halmaz. Halmazok egyenl®sége.

Számtan, algebra egyéb témakörei

M¶veletek (összevonás, szorzás, osztás) a racionális számok halmazán; m¶veleti tulaj-
donságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás; az összeadás és a kivonás,
illetve a szorzás és az osztás kapcsolata), m¶veletek sorrendje, zárójelek alkalmazása;
abszolútérték, ellentett fogalma.

Két szám aránya, egyenes és fordított arányosság, aránypár; százalékszámítás; törtrész
kiszámítása.

Algebrai kifejezések helyettesítési értéke, összevonása, több tagú kifejezés szorzása
egy taggal.

Relációk, függvények

A <; >; 5; =; = relációk vizsgálata. Egyenletek gra�kus megoldása.
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Geometriai számítások; mérés, mértékegységek

Síkidomok tulajdonságai, sokszögek bels® szögeinek összege. Hasonlóság.

Kerület-, terület-, felszín-, térfogatképletek.

Mértékegységek, mértékváltás.

Fizika

Egyenletes mozgás; a sebesség fogalma.

Egyszer¶ gépek, emel®, hengerkerék; forgatónyomaték.

H®mérséklet-változás.

Tanmenetjavaslat

Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

1{4. Egyenlet, egyenl®tlenség, azonosság, azonos egyenl®t-

lenség. Alaphalmaz, igazsághalmaz.
Egyenletek, egyenl®tlenségek algebrai megoldása.

Mérlegelv. Azonos átalakítás, ekvivalens átalakítás.

Tk. 3.01{3.13.;

Mgy. 4.01{4.21.;

Fgy. 2.8.01{23.

Halmaz, részhalmaz. Helyettesítési érték. Állítások logikai
értéke.
Abszolútérték. Szorzat, hányados pozitív, negatív, 0 volta.
M¶veletek racionális számokkal; m¶veleti sorrend. Legki-
sebb közös többszörös.
Algebrai kifejezés helyettesítési értéke, összevonása, szor-
zása, osztása egytaggal; zárójelbontás, kiemelés.

5{8. Számok, mennyiségek közti összefüggések felírása

egyenlettel, egyenl®tlenséggel.

Tk. 3.14{3.24.;

Mgy. 4.22{4.27.,

4.28{4.30.;

Fgy. 2.8.25{28.,

2.8.32.;

Összeg, különbség, szorzat, hányados. Százalék, arány.
Terület, térfogat.

Számok helyiértékével kapcsolatos feladatok. Tk. B3.01{B3.02.;

Helyiérték, alakiérték, helyiérték-táblázat. 10 hatványai.
Kombinatorika.

Mgy. 4.31{4.32.;

Fgy. 2.8.33.

(+ 1 ó.) A redukált programban esetleg a helyiértékes írásmóddal
kapcsolatos feladatok helyett egyszer¶ szöveges felada-
tokkal foglalkozunk.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

9{10. Geometriai számításokkal kapcsolatos feladatok. Tk. B3.03{B3.06.;

A sokszögek tulajdonságai. A sokszögek bels® szögeinek
összege, átlóinak száma. A háromszög-egyenl®tlenség.
Hasonlóság, Pitagorasz tétele.
Háromszögek, speciális négyszögek, kör kerülete, területe.
Hasáb és henger felszíne, térfogata. Mértékváltás.

Mgy. 4.33{4.35.;

Fgy. 2.8.29{31.,

4.1.46.

({ 2 ó.) A redukált programban esetleg nem jut id® erre a feladat-
típusra.

11{12. Fizikai számításokkal kapcsolatos feladatok. Út, id®, se-
besség közti összefüggések. �Egyszer¶ gépek" adatainak
meghatározása. Térfogat{tömeg{s¶r¶ség közti össze-
függések.

Tk. B3.08{B3.12.;

Mgy. 4.36{4.37.;

Fgy. 2.8.34{36.,

3.2.08{11., 3.3.14.

Mértékváltás, mértékegységek. Arány, arányosság.
Esetleg: egyenletek gra�kus megoldása.

({ 2 ó.) A redukált program szerint nem foglalkozunk �zikai szá-
mításokkal.

13{14. Keveréses feladatok. Tk. B3.13{B3.14.;

Kapcsolat a kémiával.
Százalékszámítás; arány, arányosság, aránypár.
Törtrész meghatározása. Törtrészb®l következtetés az
egészre.

Mgy. 4.38{4.40.;

Fgy. 2.8.37.

({ 2 ó.) A redukált programban esetleg nem jut id® erre a feladat-
típusra.

15{16. Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok. Tk. B3.15.;

Mértékváltás, mértékegységek. Arány. Törtrész. M¶veletek
törtekkel.

Mgy. 4.41{4.42.;

Fgy. 2.8.38.

({ 2 ó.) A redukált programban esetleg nem jut id® erre a feladat-
típusra.

17{18. Fejleszt® értékelés, összefoglalás, rendszerezés, gyakor-

lás.

Tk. 3.25.;

B3.16{B3.32.;

B3.33.;

Fgy. 6.1.03.
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A tananyag-feldolgozás áttekintése

Egyenlet, egyenl®tlenség, azonosság, azonos egyenl®tlenség

A fejezet feladatanyagának feldolgozása során tudatosítjuk a �nyitott mondat" és a �ki-
jelentés", valamint az �egyenlet" és az �azonosság", illetve az �egyenl®tlenség" és az
�azonos egyenl®tlenség" fogalmak közti kapcsolatot és különböz®séget.

Az emelt szinten tanulók el®tt váljék világossá, hogy míg a kijelentésnek van logikai
értéke (vagy igaz vagy hamis), addig a nyitott mondatnak (általában) nincs. A nyitott
mondat akkor válik kijelentéssé, ha az ismeretlen helyére behelyettesítünk egy elemet
az alaphalmaz elemei közül. Az egyenlet, egyenl®tlenség megoldásának vizsgálatakor
fel kell ismerniük, hogy azonosságról, azonos egyel®tlenségr®l van-e szó, vagy sem.

Az átlagos vagy az annál gyengébb képesség¶ tanulók esetében ne a de�níciók meg-
tanulására, hanem az egyenletmegoldás gyakorlására helyezzük a hangsúlyt. Viszont
az alaphalmaz és az igazsághalmaz (megoldáshalmaz) fogalmát nekik is ismerniük kell.
Meg kell tudniuk vizsgálni, hogy az adott érték megoldása-e az egyenletnek, egyenl®t-
lenségnek vagy sem.

Az egyenl®tlenségeknél hozzuk kapcsolatba a legalább, legfeljebb, pontosan kifejezé-
seket a �nagyobb vagy egyenl®", �kisebb vagy egyenl®", �egyenl®" relációkkal.

Egyenletek, egyenl®tlenségek algebrai megoldása

Az alfejezet feladatanyagának feldolgozásával a mérlegelv felelevenítését, tudatosítását,
az egyenletmegoldás gyakorlását, az ezen a téren mutatkozó hiányosságok pótlását
t¶zhetjük ki célul. A tanulóktól nemcsak azt várjuk el, hogy helyesen oldják meg az
egyenletet, egyenl®tlenséget, hanem azt is, hogy a lépéseket indokolni (tudatosság), a
megoldást ellen®rizni is tudják.

A folyamatos ismétlés során ismételten térjünk vissza olyan egyenl®tlenségekhez, ame-
lyek megoldásakor a két oldalt negatív számmal kell szorozni vagy osztani (1. példa). A
tanulók könnyen megfeledkeznek arról, hogy ebben az esetben �meg kell változtatni az
egyenl®tlenségjel irányát".

Emelt szinten esetleg megmondhatjuk, hogy a �mérlegelv" alapján végzett lépéseket
ekvivalens átalakításoknak nevezzük:

az ekvivalens átalakítások során az egyenlet (vagy egyenl®tlenség) igazsághalmaza

nem változik, vagyis az átalakítások során nyert újabb egyenletnek a gyöke(i) az ere-
deti egyenletnek is megoldása(i), és más szám(ok) nem elégíti(k) ki egyik egyenletet
sem, csak ez(ek) a gyök(ök);

az azonos átalakítások (a zárójelbontás vagy kiemelés, a törtek egyszer¶sítése,
közös nevez®re hozása, az összevonás, a szorzás stb. elvégzése) is ekvivalens
átalakítások;

továbbá ha az egyenlet, egyenl®tlenség mindkét oldalához ugyanazt a kifejezést
adjuk hozzá, vagy mindkét oldalból ugyanazt a kifejezést vonjuk ki, illetve ha az
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egyenlet mindkét oldalát ugyanazzal a nullától különböz® számmal szorozzuk vagy
osztjuk, akkor ekvivalens átalakítást hajtunk végre.

Ha az egyenlet, egyenl®tlenség megoldása során minden lépésünk az eredetivel ek-
vivalens egyenletet, egyenl®tlenséget eredményezett, akkor elvileg nincs szükség a
megoldás ellen®rzésére. (Ebben az esetben a saját munkánk helyességét ellen®rizzük.)
Ha a megoldás során volt olyan lépés, amely nem szerepel a tankönyvben felsoroltak
között, akkor az ellen®rzéssel bizonyítjuk be, hogy a kapott érték valóban megoldása az
egyenletnek, egyenl®tlenségnek.

Minimumszinten az egyenl®tlenség ellen®rzéséhez számegyenesen rajzoltassuk meg a
megoldáshalmazt. A számológép segítségével több számmal is elvégeztethetjük az el-
len®rzést. Szervezhetjük úgy is a munkát, hogy a tanulók különböz® számokkal dolgoz-
nak (persze erre célszer¶ felkészülnünk).

Jobb csoportban az egyenl®tlenség megoldásának ellen®rzéséhez alkalmaztathatjuk az
összeg, különbség, szorzat és hányados változásáról tanultakat (lásd alapszint¶ tan-
könyv 120{121., b®vített tankönyv 174{175. oldal 3. példa).

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenl®tlenséggel

A szöveges feladatok megoldásához nélkülözhetetlen a változók közti kapcsolatok m¶-
veletekkel történ® felírása. Ehhez az egyes alfejezetek bevezet® feladatsorai mellett a
tankönyv 1.77., 1.79. és a feladatgy¶jtemény 2.7.03{20. feladatataihoz hasonló
feladatok nyújthatnak segítséget. Amíg az ilyen típusú feladatok megoldása nem problé-
mamentes, vagy amíg gondjuk van a tanulóknak a terminológiával (összeg, különbség,
szorzat, hányados, arány, legalább, legfeljebb stb.), addig a szöveges feladatok meg-
oldása is nehézséget jelent a számukra, hiszen nem tudják a köznapi nyelvet lefordítani
a matematika nyelvére. Éppen ezért a szöveges feladatok megoldatása el®tt meg kell
gy®z®dnünk arról, hogy a tanulók rendelkeznek-e a szükséges alapismeretekkel vagy
sem. Ehhez 15{20 perces teszt a legalkalmasabb. Ily módon nemcsak arról kapha-
tunk információt, hogy mit nem tudnak a tanulók, hanem arról is, hogy mi a hibák,
hiányosságok oka, el®idéz®je.

A szöveges feladatok teljes megoldásmenetét (lásd a mintapéldákat) ne csak a dolgo-
zatokban követeljük meg, hanem a közös munkában szoktassuk rá erre tanulóinkat.
Az ebb®l származó �id®veszteséget" kés®bb, a tanulók magabiztosabb munkája révén
kamatostól visszakapjuk.

A szöveges feladatok ellen®rzése során gyakran elkövetik a tanulók azt a hibát, hogy
az általuk felírt egyenletbe helyettesítik be az eredményt. Tudatosítsuk, hogy a szö-

veg alapján (nem a �szövegbe behelyettesítve") kell ellen®rizni. Hívjuk fel a �gyelmüket
a kidolgozott mintapéldákban olvasható ellen®rzési módokra. A kezdeti �id®veszteség"
{ hiszen az alapos ellen®rzés sok id®t vesz igénybe { a kés®bbiek során ebben az eset-
ben is megtérül.

A szöveg alapján történ® ellen®rzés egyúttal a diszkussziót, a szövegnek az eredmény
tükrében történ® újraértelmezését is jelenti. Hiszen a tanulóknak azt is vizsgálniuk kell,
hogy az eredmény megfelel-e a gyakorlati életnek, illetve összhangban van-e az el®re
becsült értékkel.
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A középiskola az egyenletre, egyenl®tlenségre vezet® egyszer¶ szöveges feladatok
megoldásában nagy biztonságot vár el a tanulóktól. Ezért a középiskolába készül®k

felkészítéséhez használjuk fel a Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény 2.8. fejezeté-
nek feladatait is, és ha lehet®ségünk van rá, akkor a tanmenetben javasolt óraszámot
egészítsük ki néhány gyakorlóórával.

Számok, mennyiségek közti összefüggések felírása egyenlettel
Számok, mennyiségek közti összefüggések felírása egyenl®tlenséggel

E két alfejezet (a 7. osztályos szintet nem meghaladó) példáival és feladatsoraival els®-
sorban a matematikához nehezebben kapcsolódó tanulók fejlesztését oldhatjuk meg.

A hiányosságok pótlása céljából ezekre a feladatokra fordítsunk elegend® id®t, még a

számok helyiértékével kapcsolatos feladatok rovására is.

Emelt szinten az itt található néhány nehezebb feladat mellett a feladatgy¶jtemény
2.8.25{28., 2.8.32. feladatait javasoljuk. Ha számukra ezek a feladatok már nem jelen-
tenek gondot (bár az egyenl®tlenségek felírása valószín¶leg nekik sem könny¶), akkor
a számok helyiértékével kapcsolatos feladatok megoldására helyezzük a nagyobb súlyt.

A bevezet® feladatsorok feldolgozásával (3.14., 3.15., 3.17., 3.19., illetve 3.22.) a
változók és adatok közti kapcsolatok értelmezésének és felírásának az elemeit gyako-
roltathatjuk, ezzel mintegy el®készítjük az egyenletek felírását.

Az adatok közti összefüggés elemzésére mutatunk példát az 1. példa megoldásának
2. lépésében is. A tervszer¶ próbálgatással kapott �túl kicsi" és �túl nagy" eredmények
értékelése nemcsak az eredmény becslését szolgálja, hanem a megfelel® egyenl®tlen-

ségek felírásával közelebb juthatunk az összefüggések felismeréséhez is (3. lépés).

Fontos a 2. példa és a hozzá kapcsolódó 3.17. feladatsor alapos feldolgozása. Egy-
részt átismételtethetjük a százalékszámítást, másrészt el®készíthetjük a �keveréses"
feladatokat.

A helyiértékes írásmóddal kapcsolatos feladatok

B®vített tankönyv 177{178. oldal.

A tanulók még a középiskolában is bizonytalanok a helyiértékkel kapcsolatos feladatok
egyenlettel történ® felírásában, ezért a matematikát nehezen tanulókkal szemben ebben
a témakörben ne támasszunk túlzott követelményeket.

Az 1. példa tárgyalása, illetve a bevezet® B3.01. feladatsor feldolgozása el®tt, szükség
esetén, elevenítsük fel, hogy mit jelent a tízes számrendszerben a többjegy¶ számok
�lineáris kombinációként" való felírása. Ezt konkrét számpéldán is mutassuk meg.

Például:

74 = 7 � 10 + 4; 438 = 4 � 100 + 3 � 10 + 8

Konkrét számpéldán érdemes megvizsgáltatni azt is, hogy mit jelent a �számjegyek
felcserélése":

47 = 4 � 10 + 7; 834 = 8 � 100 + 3 � 10 + 4

Az összefüggések keresése során célszer¶ helyiérték-táblázatot készíttetni (1. példa).
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Több feladat kapcsolatba hozható a kombinatorikával. Az ilyen feladatokat lehet®leg
többféleképpen oldassuk meg. Gyakran el®fordul, hogy könnyebb vagy egyszer¶bb a
megoldás például úgy, hogy az összes lehetséges esetb®l kiválasztjuk a feladat össze-
függéseinek megfelel®t, és erre a megoldásra a gyengébbek is rátalálhatnak.

Emelt szinten a feladatgy¶jtemény 2.8.33. feladatsorát is dolgoztassuk fel.

Geometriai számításokkal kapcsolatos feladatok

B®vített tankönyv 179{180. oldal.

Az összefüggések (a tankönyvi alfejezet bevezet® mondatában felsoroltakon túl a
háromszög-egyenl®tlenség, a sokszög átlóinak száma) felidézése mellett ismételjük át
az adott alakzat tulajdonságait. A szöveg értelmezéséhez általában készíttessünk rajzos

vázlatot, amelyen különböz® színekkel rajzoltassuk meg és írjuk rá a megadott, illetve
a keresett adatokat. A megoldás értelmezése, ellen®rzése, illetve a tanultak folyama-
tos gyakorlása végett szerkesztessük meg a kérdéses alakzatot. A térfogatszámítással
kapcsolatosan foglalkozzunk a s¶r¶ség, térfogat, tömeg kapcsolatával is (koncentráció
a �zikával; B3.29. c) feladat).

Több feladatnál lehet®ség nyílik az általánosításra. Ezeket a lehet®ségeket a feladat
megoldása után a diszkusszió fázisában (�Mit mondhatunk még el a feladatról?") minden
esetben beszéljük meg (B3.04. b); B3.05. b); B3.06. a) feladat).

Az alfejezet feladatanyaga és a feladatgy¶jtemény 2.8.29{31., 4.1.46. feladatsorai tág
keretet biztosítanak a témakör di�erenciált feldolgozására. Ezeknek a feladatoknak egy
részét felhasználhatjuk a kérdéses geometriai ismeretek tárgyalása során (koncentrá-
lás), valamint a folyamatos és az év végi ismétlés keretében is.

Fontosnak tartjuk, hogy minden tanuló találkozzék ilyen típusú feladatokkal. A di�erenci-
ált feldolgozás egyik módszertani �fogása" lehet, hogy közös munkában a legfontosabb
ismeretek felidézésébe a leggyengébbeket vonjuk be, de a rejtettebb összefüggések fel-
ismerését, a megoldási terv elkészítését már csak a tehetségesebb tanulóktól várjuk el.
A felállított egyenletek megoldását és az ellen®rzést, az alapvet® szerkesztések végre-
hajtását ismét megköveteljük a gyengébbekt®l is, míg az általánosítás és a diszkusszió
során megint a jobbakra támaszkodunk.

Fizikai számításokkal kapcsolt feladatok

B®vített tankönyv 181{185. oldal.

A fejezet feladatanyagának feldolgozása jól er®síti a �zikai alapismereteket, erre mind-
egyik következ® iskolatípusban szükség van. Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy a tanuló
egyenlettel oldja meg a feladatot. Ha következtetéssel jut el a megoldáshoz, ez legalább
olyan értékes, mint az egyenlet felírása és megoldása.

A feladatok megválasztásánál most is �gyelembe kell vennünk a tanulócsoport színvo-
nalát és a tanulók továbbtanulási ambícióit.

Alapszinten a legfontosabb ismereteket idézzük fel a Tk. B3.07{B3.08.; Mgy. 4.36.
feladat frontális feldolgozásával. A képletcentrikusság helyett a következtetési séma
tudatosítását javasoljuk. A gyengébb tanulók is eljuthatnak az általános összefüggések
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felismeréséhez, ha a testek viszonyát és elmozdulását jól szemléltet® ábrát rajzoltatunk,
esetleg modellel �lejátszatjuk" az eseményt, vagy számítógépen szimuláljuk a feladatban
leírt mozgást. Az összetartozó adatpárokat föltétlenül foglaltassuk táblázatba, esetleg
ábrázoltassuk gra�konon. Ily módon az ellen®rzés is könnyebben megvalósítható.

A mozgási feladatok legtöbbjénél az egyenes vagy a fordított arányosság, illetve a line-
áris függvény fordul el®. Erre hívjuk fel a tanulók �gyelmét, mintegy visszacsatolva a 6.
és a 7. osztályban tanultakhoz.

Jobb csoportban a feladatválaszték b®víthet® a Tk. B3.09.; Mgy. 4.37. feladatsorral.

Emelt szinten összetettebb feladatok megoldását is megkövetelhetjük (Tk. B3.10{
B3.12.; Fgy. 2.8.34{36., 3.2.08{11., 3.3.14.). (E feladatok megoldatásával a tehet-
ségesebb tanulók felkészítését alapszinten is támogathatjuk.)

A többféle megoldási mód felismerését (3. példa) is els®sorban a tehetségesebb tanu-
lóktól várhatjuk el. Velük az aktuális függvénytani, illetve �zikai anyagrészek (egyenletes
mozgás, egyszer¶ gépek) feldolgozásakor és ismétlésekor is oldassunk meg ilyen fel-
adatokat.

Keveréses feladatok

B®vített tankönyv 186{188. oldal.

Az �egyszer¶" keverési feladatok (5. példa, B3.13. feladatsor) megoldása a tanulók
többségének nem jelent gondot.

Nehezebbek (ezért minimumszinten nem is követelhet® meg a megoldásuk) a különböz®
töménység¶ oldatok, ötvözetek keverésével kapcsolatos feladatok, hiszen az összefüg-
gések felírása a százalékszámítás szilárd és tudatos elsajátítását feltételezi. (Mutassunk
rá a százalékszámítás gyakorlati hasznára!)

A feladatokat tipizálhatjuk aszerint, hogy mi az ismeretlen:

1. Adott mennyiség¶ és töménység¶ oldatok összekeverésekor a keverék töménységét
kell meghatározni (Tk. B3.14. c), d), Fgy. 2.8.37. c), g) feladat).

2. Adott mennyiség¶ és töménység¶ oldathoz ismeretlen mennyiség¶, adott tömény-
ség¶ oldatot keverünk azzal a céllal, hogy adott töménység¶ oldatot kapjunk
(Tk. B3.14. e), f), Fgy. 2.8.37. d), i), j) feladat).

3. Ismeretlen mennyiség¶, adott töménység¶ oldatokat keverünk össze úgy, hogy adott
tömeg¶ és töménység¶ oldatot kapunk (Tk. B3.14. g), Fgy. 2.8.37. e) feladat).

Az 1. típus nehezebb változatai lehetnek:

Adott mennyiség¶ és töménység¶ oldathoz adott mennyiség¶, ismeretlen töménysé-
g¶ oldatot keverünk azzal a céllal, hogy adott töménység¶ oldatot kapjunk. Például:

50 g 20%-os alkoholhoz milyen töménység¶ alkohololdatból keverjünk hozzá 100 g-
ot, ha 40%-os töménység¶ alkoholt szeretnénk kapni? (50%-osból.)

Adott mennyiség¶ és töménység¶ oldathoz ismeretlen töménység¶ oldatot keverünk
azzal a céllal, hogy adott mennyiség¶ és töménység¶ oldatot kapjunk. Például:

50 g 20%-os alkoholhoz mennyi és milyen töménység¶ alkoholt keverjünk, ha 150 g
40%-os töménység¶ alkoholt akarunk el®állítani? (50%-osból 100 g-ot.)
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Az értelem nélkül bevésett képletek helyett itt is a következtetéssel való megoldást ele-
venítsük fel és helyezzük el®térbe. Szükség esetén a Tk. 3.17. és a B3.14. a), b)

feladatsorokkal elevenítsük fel a százalékszámításról tanultakat, s utána mutassuk meg
azt, hogy a következtetési sémát hogyan alkalmazhatjuk (lásd a 6. példa megoldásá-
ban az adatok közti összefüggés elemzését). Semmiképpen sem javasoljuk a feladatok
felírásának �leegyszer¶sítését" oly módon, hogy azonnal a százaléklábakkal írjuk fel
a sémát (lásd a 6. példa megoldásában az egyenlet felírása utáni második sort). Ez
formalizmushoz, ezért váratlan feladathelyzetben cs®dhöz vezethet (B3.31. feladat).

Ismertessük fel az egyenlet felírásának az alapgondolatát:

az oldatok összekeverésével nem változik meg a �tiszta" anyag mennyisége;

a keverék tömege megegyezik a komponensek tömegének összegével.

Az adatoknak táblázatba foglalása ezekben a feladatokban is segítheti összefüggések
áttekintését és felismerését, illetve a megoldás ellen®rzését.

Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

B®vített tankönyv 188{190. oldal.

A �medencefeltölt®s" és a �munkavégzéses" feladatok a matematikai m¶veletek szem-
pontjából azonos típusba sorolhatók. Mindkét esetben a �teljesítményre", azaz (a dimen-
ziótól eltekintve) az id®egység alatt végzett munkára kérdezünk rá, majd a törtrészekb®l
következtetünk az egészre.

Alapszinten a Mgy. 4.41. feladat kérdéssora készítheti el® a feladattípus tárgyalását.

Tudatosítsuk a következ® modellt:

ha 1 ember 5 id®egység alatt végez el egy munkát,

akkor 1 id®egység alatt az
1
5
részét,

x id®egység alatt az x �

1
5
=
x

5
részét végzi el.

A 7. példa megoldásakor a tanulók zöme úgy érzi, hogy a medence térfogata is befolyá-
solja a megtöltés id®tartamát. Feltétlenül mutassuk meg, hogy a feladat ilyen megfogal-
mazásában felesleges ez az adat. Vegyünk például egy 173 m3-es medencét, írjuk fel
erre az összefüggést, majd az egyenlet mindkét oldalát osszuk a medence térfogatának
mér®számával.
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4. Geometriai transzformációk

Alsó tagozaton a tanulók szemléletes szinten foglalkoztak a geometriai transzformációk
teljes rendszerével. Az alsó tagozatban kialakított szemlélet meger®sítését szolgálták
6. osztályban a Mi lehet a szabály?, 7. osztályban az Ismerkedés a pont-pont
függvényekkel cím¶ alfejezetek játékos feladatai. Ezekre a feladatokra támaszkodva
értelmezhettük az egybevágóságot, majd a speciális egybevágósági transzformációkat,
a tengelyes tükrözést, a középpontos tükrözést, (az egzakt fogalom kialakításának
igénye nélkül) az eltolást és az elforgatást is.

8. osztályban kiegészítjük, magasabb absztrakciós szinten áttekintjük és rendszerezzük
az egybevágósági transzformációkról tanultakat.

Már alsó tagozatban el kellett jutnunk a hasonlóság (mint arányos kicsinyítés, nagyítás,
illetve ugyanolyan méret¶re történ® lemásolás) fogalmához.

hasonló két alakzat, ha ugyanolyan alakú,

egybevágó két alakzat, ha ugyanolyan alakú és méret¶.

Tehát az egybevágóságot mint speciális hasonlóságot értelmeztük.

A hasonlóságról tanultakat alkalmazták a tanulók a technika-, a rajz-, a környezetisme-
ret-, majd a földrajzórákon az alaprajzok, térképek, nézeti rajzok értelmezésekor.

Ezekre a korábban szerzett ismeretekre, tapasztalatokra támaszkodva ismerkedünk meg
8. osztályban a hasonlósággal, ezen belül a középpontos hasonlósággal.

A 6. és 7. osztályos tankönyv geometriai tartalmú részeinek felépítését vizsgálva szem-
bet¶n®, hogy a kezdeti id®szakban manipuláltatás, próbálkozás nyomán jutottak el a
tanulók olyan felismerésekhez, sejtésekhez, amelyeket igaz állításként, tételként fo-
gadtak el. A kés®bbiek folyamán { esetenként { ezekre az állításokra építve egzakt
bizonyításokat is bemutatnak e tankönyvek, de még a 8. osztályos tanuló is els®sor-
ban a szemléletére támaszkodva, induktív úton jut el a geometriai fogalmakhoz. A 8.
osztályban { a középiskola felé haladva { szükségessé válik annak a felismertetése,
hogy vannak olyan igaz megállapítások, amelyek nem bizonyíthatók, vagy amelyeket
nem bizonyítunk, s ezekre építve bizonyítunk be tartalmasabb, összetettebb jelleg¶ igaz
állításokat.

Itt jegyezzük meg, hogy e bizonyítások mindegyikének feldolgoztatását és számonkéré-
sét nem javasoljuk: az osztály összetételét®l, beállítottságától, valamint a tanári mód-
szert®l függ®en szelektáljunk, de a tanulók mindenképpen lássanak olyan bizonyítást,
amely nemcsak szemlélet alapján bizonyul igaznak.

A geometriai anyag ilyen értelm¶ feldolgozása, illetve feldolgoztatása mind a tankönyv
írói, mind a szaktanárok számára sok gondot, töprengést jelentett, illetve várhatóan
jelenteni fog.

A geometria axiomatikus felépítései közül az euklideszi a legismertebb a szaktanárok
körében. Ennek ismertetése annak idején még a nyolcosztályos gimnáziumban sem
történt meg teljes részletességgel. Ma sem javasolható ez a felépítés:
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Az euklideszi tárgyalásmód, felfogás statikus, a mai geometriai szemlélet a dinamikust, a
mozgáson alapulót részesíti el®nyben. (Csakhogy Eukleidésznél nincs mozgás, aki tehát
eltér t®le, ingoványos, kidolgozatlan területre kerülhet, és fennáll a tévedés lehet®sége.)

Az egzakt felépítésre törekvést esetenként meghiúsítja a tanulói ismeretek korlátozottsá-
ga. A tanulók többségének érdekl®dése, képessége, gondolkozásának fejlettsége nem
felel meg az axiomatikus tárgyalásnak.

Az axiomatikus felépítésre nincs elegend® id®.

A fejezet alapszint¶ és emelt szint¶ feldolgozásának tartalma, mélysége és szemléle-
te között lényeges különbségek lehetnek. Ennek a különbségnek nemcsak a tanulók
eltér® tudása és képessége lehet az oka. Az iskola helyi tantervének �gyelembevéte-
lével dönthetünk, hogy a tanterv által megszabott, kötelez®en el®írt minimumot milyen
absztrakciós szinten dolgozzuk fel, milyen anyagrészekkel b®vítjük ki ezt a minimumot,
mennyire térünk ki a részletekre és a különböz® anyagrészek közti összefüggésekre.
Útmutatóként két tanmenetet dolgoztunk ki, természetesen ezenkívül még nagyon sok-
féleképpen elképzelhet® a tananyag felépítése. Az el®z®ekben leírtaknak megfelel®en
nem célszer¶ egyértelm¶en rögzíteni a tananyag-feldolgozás csomópontjait. A különbö-
z® tananyag-felépítések más-más �csomópontok" köré szervez®dhetnek.

Kapcsolódási lehet®ségek

Halmazok, logika

Halmazelméleti alapismeretek (halmaz, elem, eleme, alaphalmaz, üres halmaz, a
halmaz részhalmaza).

Állítások logikai értékének, következtetések helyességének eldöntése.

A tétel megfordításának fogalma.

Számtan, algebra

M¶veletek racionális számokkal, négyzetre emelés, négyzetgyökvonás; a számológép
használatának gyakorlása. Az arány fogalma, arányossági következtetések. Egyszer¶
szöveges feladatok.

Algebrai kifejezések helyettesítési értékének meghatározása. Egyenletek megoldása.

Relációk, függvények

A geometriai transzformáció mint függvény.

A derékszög¶ koordináta-rendszer (például 4.01., 4.02, 4.11., 4.16{4.17., 4.29{4.30.,
B4.39., B4.90., B4.93. feladat).
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A geometria egyéb témakörei

A fejezet színvonalas feldolgozásához szükséges az eddig tanult teljes geometria tan-
anyagot mozgósítanunk. A korábban tanultak folyamatos ismétlését úgy tervezzük meg,
hogy készítse el® az új ismeretek, összefüggések, eljárások �felfedezését", bizonyítását,
alkalmazását.

A feladatok helyes megválasztásával el®készítjük kés®bb tanulandó ismeretek (például
vektorm¶veletek, analitikus geometriai és trigonometriai ismeretek) befogadását is.

Kombinatorika

Az összes megoldás felkutatása (például B4.67. feladat).

Társtantárgyak

Fizika: fénytani ismeretek; elmozdulás, sebesség mint vektor.

Földrajz: térképészet.

Technika: m¶szaki rajzok értelmezése.

Tanmenetjavaslat

Alapszint¶ program { redukált program

Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

1{3. Pont-pont függvények, a geometriai transzformáció fogal-
ma. Az egybevágóság fogalma.
Az egybevágósági transzformációkról tanultak áttekinté-
se: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés. Az eltolás
és elforgatás fogalmának tapasztalati el®készítése.
Tengelyesen szimmetrikus és középpontosan szimmetri-
kus alakzatok.
Háromszögek egybevágóságának alapesetei.

Tk. 4.01{4.08.;

Mgy. 8.01{8.05.,

8.06{8.10.,

8.11{8.15.

A derékszög¶ koordináta-rendszer.

Háromszögek, négyszögek, szabályos sokszögek szer-

kesztése. Nevezetes szögek. Szögpárok.

A paralelogramma tulajdonságai. Területátdarabolás.

4{5. Az eltolás fogalma, végrehajtása, tulajdonságai.
Vektor. Geometriai szerkesztések. Derékszög¶ koordináta-

rendszer.

Tk. 4.10{4.11.;

Mgy. 8.16{8.25.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

6{7. A forgatás fogalma, végrehajtása, tulajdonságai.
Az elfordulás mérése irányított szöggel.

Geometriai szerkesztések.

Derékszög¶ koordináta-rendszer.

Tk. 4.12{4.19.;

Mgy. 8.26{8.31.

8. Az egybevágósági transzformációk összefoglalása, rend-
szerezése.

Mgy. 8.36{8.50.

Két párhuzamos, illetve egymást metsz® tengelyre történ®

tükrözés helyettesítése egyetlen transzformációval.

9{10. A hasonlóság fogalma.
A hasonlóság aránya. Feladatok a hasonlóság felismeré-
sére, gyakorlati jelleg¶ alkalmazására.

Térkép ismerete, használata. M¶szaki rajzok. Az arány

fogalma, egyenes arányossági következtetések.

A tanult négyszögek tulajdonságainak felelevenítése.

Egybevágóság, egybevágósági transzformációk.

Szakaszfelezés. A Pitagorasz-tétel alkalmazása.

Tk. 4.20{4.27.;

Mgy. 8.51{8.66.

11{12. Középpontos hasonlóság fogalma, tulajdonságai. Küls®
és bels® hasonlósági pont.
Hasonló alakzatok szerkesztése a középpontos hasonló-
ság felhasználásával.

Középpontos tükrözés. Arány.

A vektor fogalma.

Kapcsolat a �zikával: lencsék képalkotása.

Tk. 4.28{4.32.;

Mgy. 8.82{8.98.

13{14. Összefoglalás. Tudáspróba, a hiányosságok pótlásának
megszervezése.

Tk. 4.33.

Redukált program

Gondot jelenthet, hogy 7. osztályban sem jutott kell® id® az egybevágósági transzfor-
mációkra, az ismeretek rögzítésére és begyakorlására. Ebben az esetben esetleg külön
korrepetálással pótolhatjuk a hiányosságokat.

Meg�gyelhetjük (lásd a következ® oldalt), hogy a redukált, illetve az emelt szint¶ program
között nemcsak lényeges mennyiségi, hanem szinte áthidalhatatlan min®ségi különbség
is van. A redukált program ebben a témakörben sem alkalmas arra, hogy felkészítse a
tanulókat a középiskolai matematikatanulásra.
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Emelt szint¶ program

Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

1{2. Pont-pont függvények, a geometriai transzformáció
fogalma. Az egybevágóság fogalma.
Az egybevágósági transzformációkról tanultak áttekinté-
se: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés.
Tengelyes szimmetria, középpontos szimmetria.
A háromszögek egybevágóságának alapesetei.

A derékszög¶ koordináta-rendszer.

Háromszögek, négyszögek, szabályos sokszögek szer-

kesztése. Nevezetes szögek szerkesztése. Szögpárok.

A paralelogramma tulajdonságai. Területátdarabolás.

Tk. 4.01{4.08;

Mgy. 8.01{8.15.;

Fgy. 4.2.01{11.,

4.2.25{28.

3{4. Az eltolás fogalma, végrehajtása, tulajdonságai.
Az eltolás tulajdonságainak alkalmazása szerkesztések-
ben, bizonyításokban.

Vektor. Geometriai szerkesztések. Derékszög¶ koordináta-

rendszer.

Tk. 4.10{4.11.;

B4.01{B4.14.;

Mgy. 8.16{8.25.

5{7. A forgatás fogalma, végrehajtása, tulajdonságai.
A forgatás tulajdonságainak alkalmazása szerkesztések-
ben, bizonyításokban. Forgásszimmetrikus alakzatok.

Az elfordulás mérése irányított szöggel.

Geometriai szerkesztések.

Derékszög¶ koordináta-rendszer.

Tk. 4.12{4.19.;

B4.15{B4.23.;

B4.24{B4.25.;

B4.26{B4.27.;

Mgy. 8.26{8.35.,

8.48.

8{9. Az egybevágósági transzformációk összefoglalása, rend-
szerezése.
Az egybevágóságon alapuló számítási, szerkesztési és
bizonyítási feladatok. A háromszög középvonala.

Egybevágósági transzformációk. Szögpárok.

Két párhuzamos, illetve egymást metsz® tengelyre történ®

tükrözés helyettesítése egyetlen transzformációval.

A háromszög nevezetes vonalai, pontjai.

Tk. B4.28{

B4.30.;

Mgy. 8.36{8.50.;

Fgy. 4.2.12{24.

10{11. Thalész tétele, alkalmazása szerkesztési feladatokban.
Körhöz küls® pontból húzott érint® szerkesztése.
A Thalész-kör mint adott tulajdonságú ponthalmaz.

Tengelyes, illetve középpontos szimmetria.

A téglalap tulajdonságai.

Tétel és megfordítása.

Szakasz felez®mer®legese, szögfelez®, nevezetes szögek

szerkesztése. Adott tulajdonságú ponthalmazok.

A háromszög magasságvonalai, területe, bels® szögeinek

összege. Háromszögek egybevágósága.

Arány, aránypár. Egyenletek megoldása.

Tk. B4.32{

B4.38.;

Fgy. 4.1.01{52.,

4.4.01{14.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

12{13. A hasonlóság fogalma. A hasonlóság aránya. Feladatok
a hasonlóság felismerésére, alkalmazására.

Térkép ismerete, használata. M¶szaki rajz értelmezése.

Az arány fogalma, egyenes arányosság. Négyszögek. Sza-

kaszfelezés. Egybevágósági transzformációk.

A Pitagorasz-tétel alkalmazása.

Tk. 4.20{4.27.;

B4.39{B4.44.;

Mgy. 8.53{8.66.

14{16. A háromszögek hasonlósága.
A háromszögek hasonlóságának alapesetei.
Háromszögek hasonlóságán alapuló szerkesztési, bizo-
nyítási és számítási feladatok.
Szakasz egyenl® részekre osztása. Szakasz felosztása
adott arányban.
Szakköri foglalkozáson:
A háromszögek súlyvonalaira, illetve súlypontjára vonat-
kozó tételek bizonyítása.

Háromszögszerkesztés. Háromszög szögeinek összege.

Kicsinyítés, nagyítás fogalma, aránya. Az egybevágóság

mint a hasonlóság speciális esete.

Arány, arányos osztás. Szögpárok.

Tk. B4.45{

B4.66.;

Mgy. 8.67{8.76.

Fgy. 4.2.30{35.

17{18. Hasonló síkidomok területének aránya.
Hasonló testek térfogatának aránya.

A terület és térfogat fogalma, mértékegységei.

A tanult síkidomok területe, testek felszíne és térfogata.

Hasonló síkidomok szerkesztése.

Tk. B4.67{

B4.75.;

Mgy. 8.77{8.81.;

Fgy. 4.3.24.

19{22. Középpontos hasonlóság fogalma, tulajdonságai. Küls®
és bels® hasonlósági pont.
Hasonló alakzatok szerkesztése a középpontos hasonló-
ság felhasználásával.
Középpontos hasonlóság segítségével megoldható szá-
mítási, szerkesztési és bizonyítási feladatok.

Középpontos tükrözés. Háromszögek hasonlósága.

Arány. Szakasz felosztása adott arányban.

A vektor fogalma. Vektorok skalárral való szorzása (el®ké-

szítés).

Kapcsolat a �zikával: lencsék képalkotása.

Tk. 4.28{4.32.,

B4.76{B4.89.;

Mgy. 8.82{8.102.;

Fgy. 4.2.36.

23{24. Összefoglalás, összetett feladatok megoldása.
Tudáspróba, a hiányosságok pótlásának megszervezése.

Tk. B4.90{

B4.99.,

B4.100.
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A tananyag-feldolgozás áttekintése

Pont-pont függvények

Az egybevágósági transzformációk áttekintéséhez, valamint a hasonlóság feldolgozá-
sához, a fogalomrendszer kiépítéséhez fel kell elevenítenünk az egybevágóságról, a
tengelyes és középpontos tükrözésr®l, esetleg az eltolásról korábban tanultakat. Emiatt
néhány órát célszer¶ ennek az anyagrésznek az összefoglalására fordítanunk.

A feladatanyag feldolgozása közben értelmezzék a tanulók a geometriai transzformáció,
az egybevágósági transzformáció és az egybevágóság fogalmát, ismételjék át (esetleg
otthoni munkában) a szerkesztési eljárásokat, illetve az egyes transzformációk tulajdon-
ságait.

Az egybevágóság és a távolságtartás szorosan összetartoznak:

minden mozgás egybevágóság, a tengelyes tükrözés nem síkmozgás;

az egybevágóság mint geometriai transzformáció távolságtartó.

Az utóbbi megállapítást fel lehet fogni úgy, mint szemléleten alapuló axiómát. Ez esetben
is szükséges viszont szemlélet alapján (axiómaként) elfogadni azt, hogy a mozgás

két pontot összeköt® szakaszt a két elmozgatott pont összeköt® szakaszába viszi;

egyenest egyenesbe visz át.

Két szög egyenl®ségét is célszer¶ meghatározni: két szög akkor egyenl®, ha egybevá-
gósági transzformációval fedésbe hozhatók egymással.

A háromszögek, négyszögek, általában a sokszögek szerkesztése, egybevágóságának
bizonyítása esetében hasznos, ha a feladatok megoldása közben utalunk arra, hogy

két alakzat egybevágó, ha kölcsönösen fedésbe hozható,

a sokszöget egybevágósági transzformáció szempontjából a csúcsai jól meghatároz-
zák, elegend® tehát ezek képét el®állítani.

Eltolás

A tanulók már korábban is találkoztak eltolással, például parkettázások vagy derékszög¶
koordináta-rendszerben végzett transzformációk során (Tk. 4.01. d) feladat). Esetleg
a helyi tanterv alapján 7. osztályban pontosítottuk, tudatosítottuk a korábbi meg�gye-
léseket. Ennek ellenére 8. osztályban célszer¶ legalább két órát fordítanunk a tanultak
felelevenítésére, elmélyítésére.

Az eltolás tanításának módszertani vonatkozásaival a 7. osztályos program részletesen
foglalkozik.

Az eltolás tulajdonságainak alkalmazása cím¶ alfejezet (b®vített tankönyv 205{208.
oldal) feladatait még emelt szinten is di�erenciált foglalkozás keretében javasoljuk meg-
oldatni. A 3. és a 4. példa feldolgozása során ismertessük fel, hogy a párhuzamos
egyenesek közé zárt egymással párhuzamos szakaszok egyenl® hosszúak.
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A forgatás

Annak ellenére, hogy a korábbi években a tanulók sokszor oldottak meg forgatással
kapcsolatos szemléletformáló, játékos feladatokat, számukra ez a transzformáció még
8. osztályban is nehezen átlátható. Ennek az az oka, hogy a forgatás a szemlélet
szempontjából és a fogalmak szempontjából (a távolság fogalma mellett megjelenik az
irányított elfordulás fogalma) is összetettebb, mint például a tengelyes tükrözés vagy az
eltolás. Ezért a forgatás átlátszó papírral vagy írásvetít® fóliával történ® modellezésére
még azoknak a tanulóknak is szükségük lehet, akik a többi transzformációval könnyen
boldogulnak.

A fogalom el®készítése ennek megfelel®en történhet (1{2. példa, 4.12{4.13. feladat).
Az óra számlapja és mutatóinak mozgása alkalmas a különböz® nagyságú (360�-nál
nagyobb is lehet) és irányú elfordulások bemutatására. E példák és feladatok megoldása
alapján a forgatás tulajdonságait a tanulók önállóan is felfedezhetik.

A 4.14{4.18. feladatsort például a következ®képpen dolgoztathatjuk fel:

A megrajzolt vagy megszerkesztett alakzatra pauszpapírt helyezünk, és a rá átmásolt
alakzatot elforgatjuk az el®írt módon. Felismertetjük, hogy az egyenesszakasz, illetve az
egyenes képét két elforgatott pontja egyértelm¶en meghatározza. Ezért például a sok-
szögek esetében elegend® a csúcsok elforgatott képét megadni. A forgatás modellezése
és a forgatás tulajdonságainak tudatosítása után a tanulók már könnyen megszerkesztik
az adott pontok elforgatott képét, s így az elforgatott alakzatot.

Mindenképpen újra és újra tudatosítsuk, hogy a középpontos tükrözés speciális, 180�-os
forgatás.

A forgatás tulajdonságainak alkalmazása cím¶ alfejezet pédái és feladatai (b®vített
tankönyv 213{214. oldal) lehet®séget adnak a tanulók tudásának elmélyítésére.

Emelt szint

A fejezetbeli 3. és 4. példa els®dlegesen az egyenes pont körüli (+90�-os) elforgatá-
sának technikai végrehajtási módjait kívánja bemutatni.

Az O pont körüli elforgatás

(1) az e egyenes két pontja képének;

(2) az e egyenes egy A pontja és az OA és e egyenes által bezárt szög képének
megszerkesztése segítségével hozható létre. (Speciális esete az, amikor az O pontból
az egyenesre bocsátott mer®leges egyenesszakasz képét szerkesztjük meg.)

A tanulók el®tt nem nyilvánvaló, és ezért hangsúlyozni kell, hogy az említett módok
nemcsak +90�- os, hanem tetszés szerinti szög¶ elforgatás esetén is alkalmazhatók.
Emiatt célszer¶ olyan elforgatást is végrehajtani, amelynél az elforgatás szöge nem 90�

vagy annak egész számú többszöröse.

A technikai végrehajtás megismerése, gyakorlása mellett a 4. példa megoldása során
a bizonyítás fontosságára és szakszer¶ végrehajtására irányítjuk a tanulók �gyelmét.

A példában megfogalmazott tételt felhasználjuk a Mer®leges szárú szögek cím¶ feje-
zetrészben, ezáltal betekintést nyújtunk a matematika szerkezeti felépítésébe (fogalom,
meghatározás, tétel, bizonyítás, a bizonyítás kapcsolata ismert tétellel, tételekkel).
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A forgatással kapcsolatos feladatok között nem kívánunk fontossági sorrendet megálla-
pítani (nézetünk szerint nem is lehet), az áttekintést, a kit¶zéssel kapcsolatos szaktanári
döntést viszont igyekszünk néhány megjegyzéssel megkönnyíteni.

1. A feladatok mindegyike alkalmas az elforgatás végrehajtására, szerkesztésére.

2. A feladatok dönt® többsége több részproblémát tartalmaz, ezáltal egy-egy feladat
esetében is mód nyílik a tanulók di�erenciált foglalkoztatására.

3. A részproblémák tetemes része alkalmas a tanulók ötletgazdagságának b®vítésére,
alkotókészségének kialakítására, fejlesztésére.

4. A feladatok egy része a forgásszimmetria fogalmának el®készítését is szolgálhatja.

Forgásszimmetrikus alakzatok

B®vített tankönyv 215. oldal.

A fejezet viszonylag rövid. Önálló részként való megjelenését kis terjedelme nem in-
dokolná; els®sorban a szimmetria különböz® formákban való megvalósíthatósága miatt
jelent®s. A tanulók ismerjék fel, hogy a tengelyes szimmetria mellett létezik forgásszim-
metria (és a forgásszimmetria speciális eseteként középpontos szimmetria) is.

Vetessük észre, hogy a feladatok szoros kapcsolatban vannak az oszthatóság, valamint
a legkisebb közös többszörös fogalmával is. A Tk. B4.24. feladatban el®forduló szögek
esetében (az els® egybeesésig) az elforgatások szögösszege pontosan akkor 360�,
amikor az adott szög fokokban mért mér®számának a 360 többszöröse.

Magasabb fokú matematikai el®ismeretek birtokában könnyen bizonyítható, hogy az 1 radián nagyságú szöget

akárhányszor mérjük fel egymás után, a szög szára nem esik egybe a kiindulási szög szárával. Elemi úton

bizonyítható, hogy annak a derékszög¶ háromszögnek a nagyobb hegyesszöge is hasonló tulajdonságú (nem

összemérhet® a teljes szöggel), amelynek befogói 1 és 2 egységnyiek. (Lásd Dr. Kárteszi Ferenc: A

szögfogalom tanításának nehézségeir®l. A Matematika Tanítása, 1976. 1. sz.)

Mer®leges szárú szögek

B®vített tankönyv 216. oldal.

A forgatás tulajdonságainak közvetlen alkalmazásával, alapszinten a szemléletre tá-
maszkodva, értelmezhetjük a mer®leges szárú szögpárok fogalmát. Emelt szinten bizo-
nyítjuk az összefüggést (lásd b®vített tankönyv 213. oldal, 2. példa). A redukált program
szerint nem tárgyaljuk a mer®leges szögpárokat.

Egybevágósági transzformációk

Ebben a fejezetben tömören és áttekinthet®en összefoglaljuk az egybevágósági transz-
formációkról tanultakat. Külön kiemeljük a identitást mint nullvektorral történ® eltolást,
illetve mint a 360� többszörösével történ® elforgatást.
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Az egybevágóságon alapuló számítási és bizonyítási feladatok

B®vített tankönyv 219{220. oldal.

Jobb csoportban fokozatosan el®térbe kerülhet a geometria deduktív tárgyalása. A ko-
rábban tanultak kiegészítéseként tárgyalhatjuk a háromszög középvonalával kapcsola-
tos tétel, illetve a magasságpontra vonatkozó tétel bizonyítását. Ez utóbbit itt közöljük.
(A tétel kimondása és bizonyítása el®tt elevenítsük fel a háromszög oldalfelez® mer®-
legeseinek metszéspontjával kapcsolatos tételt, és a háromszög magasságvonaláról
tanultakat.)

Tétel

Bármely háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást. Ez a pont a há-
romszög magasságpontja.

A’

C’

B’

BA

C

m
bm c

m a

M

Bizonyítás
Tükrözzük az ABC4 csúcsa-
it a szemközti oldalak felez®-
pontjára, kapjuk az A0, B0, C0

pontot. A középpontos tükrö-
zésekb®l következ®en: AB sza-
kasz párhuzamos és egyenl®
hosszúságú az A0C szakasszal
és a CB0 szakasszal is. De az
AB szakasszal a C ponton át
csak egy párhuzamos egyenes
húzható, ezért az A0 pont a C

pont és a B0 pont egy egyene-
sen van, és a C az A0B0 oldal
felez®pontja.

Ebb®l következik, hogy az ABC4 C csúcsához tartozó magasságvonala az A0B0

oldalnak felez®mer®legese.

Hasonlót állíthatunk az ABC4 másik két magasságvonaláról is.

Mivel az A0B0C04 oldalfelez® mer®legesei egy pontban metszik egymást, ezért az
ABC4 magasságvonalaira is ez igaz.

Ezt kellett bizonyítanunk.

A fenti bizonyítás egyes részleteit, illetve a bizonyítás teljes egészét jobb képesség¶
tanulóinkkal önálló munkában felfedeztethetjük.

Ezeknek a problémáknak a megoldása el®készíti a hasonlóság, azon belül a háromszö-
gek hasonlósága és a középpontos hasonlóság tárgyalását.

A feladatgy¶jtemény és a tankönyv feladatainak feldolgoztatása többféle módon is meg-
valósítható. Például:

di�erenciált foglalkoztatás formájában (a nem középiskolába készül®k az el®z® feje-
zet egyszer¶bb feladatait oldják meg);

szakkörön oldatjuk meg a feladatok egy részét.
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Thalész tétele

B®vített tankönyv 221{226. oldal.

A bizonyítás azon alapszik, hogy a derékszög¶ háromszög egy kettévágott téglalapnak
fogható fel úgy, hogy az átfogó a téglalap átlója. Ezt a téglalapot megkapjuk, ha a
derékszög¶ háromszöget az átfogó felez®pontjára középpontosan tükrözzük. Ezért a
derékszög¶ háromszög és az így kapott téglalap köré ugyanaz a kör írható. Ha ezt sike-
rül felismertetnünk, akkor a Thalész-tétel bizonyítása a tanulók többségének nem jelent
gondot. Ugyanakkor (logikailag és az elnevezés megjegyzésében is) zavart okozhat a
tétel és a tétel megfordításának megkülönböztetése, már csak azért is, mert a köny-
vek felváltva nevezik a két tétel közül az egyiket Thalész tételének, a másikat e tétel
megfordításának. Ezért is fogadtuk el azt a gyakorlatot, hogy a két tétel egyesítéseként
megfogalmazott állítást neveztük így. Az ily módon értelmezett Thalész-tétel máskép-
pen is megfogalmazható. Például egy olyan megfogalmazás, amely jobban illeszkedik a
tankönyvben kimondott 1. és 2. tételhez:

Egy háromszög pontosan akkor derékszög¶, ha egyik oldala a köré írható kör átmér®je.

A tankönyvi megfogalmazás ehhez képest új információt is tartalmaz, elvezet a Thalész-
kör mint adott tulajdonságú ponthalmaz értelmezéséhez.

A tankönyvi 1. és 2. tételre a tanulókkal is kerestethetünk más bizonyításokat. Például:

α

α

β

β

C

r r

r

O BA

1. Az ACO4 és a BCO4 egyenl® szárú,
ezért az alapon fekv® szögeik egyenl®k. A
háromszög bels® szögeinek összege:

2� + 2� = 180�,

ezért

� + � = 90�:

2. A derékszög¶ háromszög befogóinak oldalfelez® mer®legesei a középvonalai ennek
a háromszögnek, tehát az átfogó középpontjában metszik egymást. Így ez a pont a
körülírható kör középpontja.

Megjegyezzük, hogy sok országban a párhuzamos szel®k tételét nevezik Thalész-té-
telnek (az általunk így ismert tételnek nincs külön neve, és sok könyvben csak feladat
formájában található meg).

A hasonlóság fogalma

A Kerettanterv a hasonlóság fogalmának kialakítását, a háromszögek hasonlóságának
vizsgálatát, a hasonlóság elméleti és gyakorlati jelleg¶ alkalmazásait csak a 10. év-
folyam végén írja el®. Ugyanakkor a középpontos hasonlóság tanítását 8. osztályban
megköveteli.

A hasonlósági transzformáció a fenti megközelítésben egy középpontos hasonlóság és
egy egybevágósági transzformáció szorzata. Ennek a középiskolai szemléletmódra jel-
lemz® felépítésnek nincs meg sem a matematikai, sem a tanuláslélektani háttere. Egy-
részt nem tanítottuk a transzformációk szorzatát, másrészt a fogalom kialakításának ez
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a deduktív útja olyan érett matematikai látásmódot feltételez, amellyel a tanulók dönt®
hányada még nem rendelkezik.

A Kerettanterv által el®írt sorrend a tantervi építkezés szempontjából is er®sen kifogásol-
ható. Alsó tagozatban tapasztalati szinten kialakítjuk a hasonló síkidomok mint �ugyan-
olyan alakú formák" fogalmát. A tanulók felismerik, hogy két forma akkor �ugyanolyan
alakú", ha az egyik a másiknak nagyított vagy kicsinyített vagy ugyanolyan méret¶re
lemásolt képe. Erre a matematikai alapozásra épít 3. osztálytól kezdve a technika (né-
zeti rajzok), a természetismeret, majd a földrajz (térképek olvasása). A 8. osztályos
geometriai fogalomalkotás során sem hagyhatjuk �gyelmen kívül a korábbi szemléleti
alapozást.

Ha az eddig követett koncepcióhoz { mérés, összehasonlítás alapján új ismereteket sze-
rezni, új fogalmakat alkotni, értelmes meghatározásokat adni { h¶ek akarunk maradni,
akkor a hasonlóság fogalmát sem a meghatározás közlésével, hanem annak mérés
alapján, tapasztalatszerzés nyomán való értelemszer¶ megfogalmazásával alakítjuk ki.
Az 1. példa és a 4.20. feladat ennek az elvnek a megvalósítására alkalmas.

A bevezet® gondolatsor, valamint az 1. példa mégsem a számszer¶ség fel®l közelít. A
hasonlóság szót ugyanis nemcsak geometriai, hanem köznapi értelemben is használjuk.
Az alakzatokról készíthet® kép, modell, térkép említésével, a nagyításra, kicsinyítésre
utalással erre a köznapi hasonlóságra is felhívjuk a tanulók �gyelmét.

Az alakzatok hasonlósága eredetileg egy képzet: a látás segítségével alakul ki az em-
berben a hasonlóság érzete. Ez egyénenként más-más tartalmat takar, ezért a mate-
matikában értelmeznünk kell ezt a fogalmat.

Az 1. példa feldolgozása során a hasonlósági érzetre alapozunk, miközben el®készítjük
az értelmezést. A nyilvánvaló hasonlóság felismerése [(1), (2)] után a nyilvánvalóan nem
hasonló [(3), (4)] esetek következnek. Az (5) és a (6) a szögek vizsgálata alapján ad
további értékes információt. A (6) el®készíti a (7)-re adandó helyes választ is.

A példa alapján nyilvánvaló, hogy a matematikai hasonlóság meghatározásában a meg-
felel® szögek egyenl®sége, valamint a megfelel® szakaszok arányának állandósága
dönt® szerepet játszik. E két paramétert kell �gyelemmel kísérni: a 4.20{4.22. feladat
megoldásakor, valamint a 2. példa feldolgozása során is (b®vített tankönyv 234{235.
oldal).

A további feladatokat úgy válasszuk meg, hogy azok alkalmasak legyenek a kicsinyített
vagy nagyított kép vizuális megítélésére is.

Néhány { számolást is igényl® { feladat megoldatása után megfogalmaztathatjuk a ha-
sonlóság de�nícióját, mert az el®készítést mind a szemlélet, mind a számolás terén
elvégeztük.

Külön szólunk a k arányossági tényez®r®l. Bizonyára felt¶nik a kollégáknak, hogy
k < 1 esetén nem kötöttük ki k pozitív voltát. Ugyanis az adott el®készítés mellett fel
sem merülhet, hogy k negatív is lehet. Ha valamelyik gyermek mégis megkérdezi,
hogy k < 0 lehetséges-e, akkor azt válaszoljuk, hogy az adott felfogásban ez nem
lehetséges, de a kés®bbiek folyamán úgy általánosítunk, hogy ez lehetségessé váljon.

A hasonlóság értelmezéséhez, a számítások elvégzéséhez szükség van az arány fo-
galmára. Ennek felidézésére már a tankönyv 1. fejezetében sor került, de a fogalom
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használhatóságát itt is ellen®rizzük. Fontos követelmény, hogy az arány alapján a tanu-
lók meg tudják állapítani, hogy nagyításról vagy kicsinyítésr®l van-e szó.

Háromszögek hasonlósága

B®vített tankönyv 237{242. oldal.

A fejezet { szerkezetét tekintve { három részb®l áll. A B4.45{B4.48. feladat megolda-
tása elmélyíti a hasonlóság fogalmát, a hasonló háromszögekkel kapcsolatban tételek
megsejtését segíti el®, a B4.45. feladat megoldásmenete ezenkívül módszert is ad
a második rész feldolgozásához, a tételek bizonyításához. A harmadik részt alkotó
B4.49{B4.53. feladat a háromszögek hasonlóságának alapeseteivel kapcsolatos, azok
megértését segíti és ellen®rzi.

A háromszögek hasonlósága alapeseteinek áttekinthet® és színvonalas tárgyalásához
szükség lenne a párhuzamos szel®k tételének és a tétel megfordításának ismeretére.
Az 1. példában alkalmazunk olyan bizonyítási eljárást, amelyet a párhuzamos szel®k
tétele bizonyításánál is felhasználhatunk.

Igen fontos az egybevágóság és a hasonlóság alapeseteinek összehasonlíttatása.

Átlagos vagy annál gyengébb tanulócsoportban értelmetlen maximalizmus lenne a feje-
zetet teljes mélységében tárgyalni a tanórán (a tehetséges tanulókkal ez esetben külön
kell foglalkoznunk). Ha a B4.45{B4.48. feladatsort megoldatjuk, akkor elegend® is-
meretet adtunk a tanulóknak a tételek megértéséhez, valamint a hasonlóság szögtartó
tulajdonságának felismeréséhez.

Feltétlenül rá kell világítani arra, hogy a 239. oldal alján lév® E és F állítások megfordí-
tása nem igaz. Ennek bizonyítása ellenpéldával történik.

Itt jegyezzük meg, hogy a háromszögek hasonlóságának kérdését ezzel a fejezettel nem
zárjuk le. Mód nyílik a felelevenítésre, elmélyítésre a Középpontos hasonlóság cím¶
fejezetnél is.

Háromszögek hasonlóságán alapuló számítási,
szerkesztési és bizonyítási feladatok

B®vített tankönyv 243{246. oldal.

Alakzatok hasonlóságán alapuló számítási feladatokkal az alfejezetet megel®z®en is fog-
lalkoztunk (lásd 4.21{ 4.22., B4.41{B4.42. gyakorlófeladatok). Ezekben adottak egy
alakzat oldalhosszai és a hozzá hasonló alakzat egyik oldalának hossza. Ebb®l kell meg-
határozni a hasonló alakzat ismeretlen oldalhosszait. A 3. és a 4. példa, valamint az
azokat követ® feladatok többsége összetettebb az említett feladatoknál, ezek els®sor-
ban a középiskolába készül®knek szólnak. Ezek a példák és feladatok oldani igyekeznek
az egyhangúságon, megoldatásukkal elkerülhetjük a rutinmunkából fakadó pedagógiai
formalizmust.

A 3. példa gyakorlati jelleg¶, összekapcsolja a matematikát a földrajzi és a sportbeli is-
meretekkel. Matematikai szempontból sem teljesen szokványos, mert adott oldalhosszak
és méretarány mellett a hasonló alakzat kerületét kell meghatározni. Ha ilyen típusú fel-
adatot óhajtunk még kidolgoztatni, házi feladatként adni, akkor { a kissé unalmas is-
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métlést elkerülve { a térképen mért távolságok mellett nem a méretarányt adjuk meg,
hanem például a háromszögrepülés teljes távját, s ezen adatokból kell a városok egy-
mástól mért tényleges távolságát meghatározni.

A 4. példát és a B4.62. feladatot érdemes feldolgoztatnunk, mert ezt a szerkesztési
technikát a gyakorlatban is alkalmazhatják a tanulók, emellett a már említett párhuzamos
szel®k tételével is kapcsolatba hozható.

Felvethetjük a szerkesztés pontosságának kérdését. Például nem el®nyös, ha a fél-
egyenesre az AB szakasz hosszának a többszörösét mérjük föl, és ugyanakkor az
AB szakasz kicsiny szöget zár be a félegyenessel.

A B

A feladatok { gyakorló jellegük mellett { egyéb, szintén fontos kívánalmak megvalósítá-
sára is alkalmasak:

a �pozitív egész mér®szám" kívánalom mind a �van megoldás?", �hány megoldás
van?", mind az oszthatóság kérdéskör szempontjából jelent®s (B4.58.);

a �megfelel®" mást jelenthet, mint az �egyik", a �legrövidebb" stb. (B4.56{B4.57.);

ugyanaz a tény, feltétel többféleképpen is megfogalmazható, ekvivalens feltétel
található például a B4.58. c) és a B4.59. c) feladaban;

a számításos feladatok mellett olyanok is vannak, ahol dönteni kell (például B4.58.,
B4.59., B4.61.);

alkalom nyílik a konstruktív bizonyításra [például B4.59. d)];

a geometriai jelleg¶ képzel®er®t nagymértékben fejleszti a B4.63. és a B4.64.
feladat.

Emelt szinten, nagyon jó csoportban esetleg foglalkozhatunk a háromszögek súlyvona-
laira, illetve súlypontjára vonatkozó tételek bizonyításával is. Ez nem található meg a
tankönyv emelt szint¶ változatában sem, ezért itt közöljük.

Tétel

C

E F

Sv y

x u

A B

A háromszög két súlyvonala harmadolja egy-
mást. Az egyharmad rész az oldal felé, a két-
harmad rész a csúcs felé esik.

Húzzuk meg az ABC4 AF és BE súlyvonalát,
valamint az EF középvonalát. A súlyvonalak
metszéspontját jelölje S.
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Az emelt szint¶ tankönyv 294{295. oldalán bizonyítottuk, hogy a háromszög EF

középvonala párhuzamos az AB oldallal, és feleakkora hosszú.

EF kAB; EF =
1
2
AB

Ebb®l következik, hogy az ábrán egyformán jelölt szögek egyenl®k, mert váltószögek.

Az ABS4 és az FES4 hasonló. A hasonlóság aránya
1
2
, így a megfelel® oldalak

aránya is ennyi:

u

v
=
x

y
=
1
2

Ezt kellett bizonyítanunk.

Megjegyezzük, hogy az el®z® tételt a középpontos hasonlóság (lásd kés®bb) alkalma-
zásával is bizonyíthatjuk.

Az el®z® tétel közvetlen következménye, hogy a háromszög súlyvonalainak harmadoló
pontjai egy pontba esnek, vagyis a súlyvonalak egy pontban metszik egymást. Ez a pont
a háromszög súlypontja (lásd alapszint¶ tankönyv 78{79., b®vített tankönyv 104{105.
oldal).

Hasonló síkidomok területének aránya
Hasonló testek térfogatának aránya

B®vített tankönyv 247{250. oldal.

Az alfejezetekben található megállapítások a törzsanyagon túlmutatnak, mégis érdemes
a kérdéskörrel (a csoport színvonalának megfelel® di�erenciálással) foglalkoznunk.

Már el®z®leg, a felszín- és térfogatszámítás ismertetésekor úgy választhatjuk meg a
feladatok egy részét, hogy az adatok (hosszúság, szélesség, magasság) változtatása
nyomán a felszín és a térfogat változásainak törvényszer¶ségeire is rá lehessen mutatni
(1.14., 2.58., 2.63., 2.74. c) feladat). Újat itt már csak a síkbeli, illetve a térbeli
hasonlóság beiktatása jelent.

A B4.68. c), feladat alkalmas annak megláttatására, hogy �a négyzetes változás er®-
sebb, mint a lineáris" megállapítás nem jelenti feltétlenül azt, hogy az er®sség növeke-
désben nyilvánul meg. (Nem �vezetünk be" új fogalmat, hanem a számítások eredmé-
nyeit elemezve �tapasztalják" ezt a tanulók.)

A B4.69. és B4.74. feladat megoldatását feltétlenül javasoljuk, de ne tekintsük ezt
csupán mértékegység-átváltási gyakorlásnak! Mindkét esetben mutassunk rá arra, hogy
az 1 mm oldalú négyzethez az 1 cm, 1 m oldalú négyzet hasonló. Ugyanez mondható
az 1 mm él¶ és az 1 cm, 1 dm, 1 m él¶ kocka esetében is (utóbbinál a hasonlóság
térbeli).

A fejezetet záró feladatsorokkal alapvet® ismereteket gyakoroltathatunk, ezért ezek fel-
dolgoztatása akkor is hasznos lehet, ha az általános összefüggéseket nem kívánjuk
megtanítani. Vizsgáltassuk meg a hasonló síkidomok kerületének arányát is (B4.72.
feladat), kizárva ezzel a hibás analógiát.
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Középpontos hasonlóság

Úgy gondoljuk, hogy a középpontos hasonlóság olyan anyagrész, amelynek általános
iskolai ismertetése határhelyzetet jelent. Meggondolandó, hogy a konkrét tanulócsoport
esetén milyen színvonalon és milyen mélységben dolgozhatjuk fel.

A feldolgozás mellett komoly indokok szólnak:

a kerettanterv is el®írja;

a teljességre való törekvés, vagyis olyan ponttranszformáció bemutatása, amely
viszonylag egyszer¶, köznapi értelemben (például �zikában a lencsék képszerkesz-
tése során) is használatos, de nem egybevágóság;

az életkornak megfelel® induktív tárgyalásmóddal szemléletileg megalapozható a ké-
s®bbi (középiskolai) deduktív tárgyalás;

a középiskolában az összefüggések feltárásával és nem a szerkesztés végrehaj-
tásának technikai kérdéseivel kívánnak foglalkozni, ez utóbbi inkább megfelel az
általános iskolai feldolgozásmódnak és a gyerekek életkori sajátosságainak;

a fejlett országokban, és a mi korábbi tanterveink szerint is (különböz® színvonalon)
általában ennek a korosztálynak tanítják (tanították) ezt a témakört.

Fontosnak tartjuk, hogy a középpontos nagyítás és kicsinyítés szemléletes fogalmát és
a végrehajtás módját { mint technikai eszközt { minden tanuló sajátítsa el.

A deduktív utat { mely tudományos, de általános iskolában nem kívánatos { úgy kerüljük
el, hogy a mindennapok tapasztalataiból, illetve kísérletekb®l, meg�gyelésekb®l (4.28{
4.30. feladat, 1. példa) kiindulva �fedeztetjük föl" a középpontos hasonlóságot.

A de�níció megfogalmazását és értelmezését, a középpontos hasonlóság tulajdonsá-
gainak biztos ismeretét, azok alkalmazását összetettebb feladatokban inkább csak emelt
szinten követeljük meg.

A tanulónak újat jelent a középpontos hasonlóság meghatározásában az, hogy a k ará-
nyossági tényez® nemcsak pozitív, hanem negatív valós szám is lehet. A gondolatot és
az érvet ehhez a kiterjesztéshez az adja, hogy a vetítés O centrumából kiindulva az
OP egyenesre kétféle irányban mérhetjük föl az OP 0 szakaszt. Adott abszolútérték¶
arányossági tényez® mellett, a két irányított szakasz, vagyis a két vektor egymásnak el-
lentettje. Másrészt meg�gyeltetjük, hogy amikor egy adott alakzat nagyított (kicsinyített)
képét kell megszerkeszteni olyan további feltétel mellett, hogy az eredeti alakzat AB

szakaszának megfelel®, vele párhuzamos szakasz adott, akkor a középpontos hason-
lóság alapján általában két ilyen vetítési középpont létezik. Nem mondhatjuk azt, hogy
ezek közül az ún. küls® hasonlósági pont a lényeges (legfeljebb azt mondhatjuk, hogy
az a szembet¶n®bb, a megszokottabb).

Felvethetjük a tanulóknak a következ® problémákat (a szerkesztést el is lehet végeztetni,
a gyakorlatilag végrehajthatatlan esetet felvázoltathatjuk):

1. Adott egy alakzat és az alakzat a szakaszának a0 képe úgy, hogy a = a0 és a ka0.
Az alakzat képét középpontos hasonlóság alapján kívánjuk megszerkeszteni.

Mivel a = a0, a régi értelmezés szerint k = 1 lenne az arány. A szerkesztést
azonban középpontos hasonlóság alapján, O pontból való vetítéssel nem tudjuk

69



elvégezni. Viszont ha az adott értelmezés mellett k = { 1, akkor létezik olyan O pont,
amelyre nézve a transzformáció végrehajtható.

2. Ha egy alakzat tetsz®leges a szakaszának olyan a0 szakasz a képe, amelyre nézve
a k a0, az a szakasz tartóegyenese az a0 tartóegyenesét®l például 20 cm-re van, és
1,01a = a0, akkor a nagyított képet (elvileg) el® lehet állítani küls® hasonlósági pont
segítségével, de a szerkesztés technikailag megvalósíthatatlan. Bels® hasonlósági
pont segítségével a szerkesztés viszont kényelmesen elvégezhet®.

Vitatható, hogy a vektor fogalmára építve fogalmazzuk-e meg a középpontos hasonlóság
de�nícióját. Mint már korábban is jeleztük, megelégedhetünk a szemléletes fogalom kia-
lakításával. Viszont ha eljutunk a de�níció kimondásához, akkor célszer¶ a tankönyvben
adottat elfogadnunk, mert

a középiskolában ezzel találkozik a tanuló;

a vektorfogalom alkalmazása nélkül nagyon nehézkes a de�níció megfogalmazása;

el®készíti a vektorok skalárral való szorzásának tanítását.

A középpontos hasonlóságról tanultak kiegészítése

A fejezetben lev® feladatokat két csoportba lehet osztani, bármelyik típusbeli megoldását
el®készíti és el®segíti a példák valamelyike. Ezért a példák feldolgozását feltétlenül
javasoljuk. (A harmadik típussal, a bizonyítási feladatokkal a következ® alfejezetben
foglalkozunk.)

Az 1. példa a gyakorlati életben közvetlenül és közvetetten alkalmazott magasság- és
távolságmérési eljárást ismerteti. A hozzá tartozó feladatok között jó néhány olyan akad,
amelynek alapján a tanulók maguk is végezhetnek mérést és számítást.

A 2. példa megoldásmódjának ismeretében változatos tartalmú, a találékonyságot
és kreativítást nagymértékben fejleszt® problémák sorát lehet megoldani ugyanazzal a
technikai ismerettel.

A 3. példa feldolgozása nemcsak azért hasznos, mert a tanultakat problémahelyzetben
kell alkalmazni, hanem azért is, mert új összefüggéseket �gyelhetnek meg a tanulók a
megoldása során.
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5. Relációk, függvények, sorozatok

A bevezet® részben a konkrét osztálynak megfelel® tanítási program kialakításához kí-
vánunk ajánlásokat nyújtani. A szakmai kérdésekkel a tananyag-feldolgozás áttekintése-
kor foglalkozunk. A nyolcadik osztályos tananyagból ennek a témakörnek a feldolgozása
függ leginkább a tanuló, illetve tanulócsoport képességeit®l, továbbtanulási irányultsá-
gától. Ezért a tankönyv sem a feldolgozás terjedelmében, sem mélységében, sem az
anyagrészek kiválasztásában nem alkalmazkodhatott egyformán minden csoporthoz.

Alapszint

A függvényt alapfogalomnak tekintjük, nem helyezünk súlyt a függvény de�níciójának
megtanítására, a (többé-kevésbé) egzakt függvényfogalom kialakítására. A társtantár-
gyak, illetve a szakmai képzés szempontjából elegend®, ha a tanuló képes a változó

mennyiségek közti kapcsolatot (ezen belül els®sorban a lineáris kapcsolatot) értelmezni,
elemezni, tud gra�kont (mozgásgra�kont is) olvasni, táblázat segítségével megrajzol-
ni. Ezért ezen a szinten nem kívánjuk kib®víteni a korábban tanultakat, csupán azok
átismétlésére és megszilárdítására törekszünk.

A függvénytranszformációval külön nem foglalkozunk. A lineáris függvényr®l tanultak
elmélyítése céljából, a tudatosítás igénye nélkül alkalmazzuk a legegyszer¶bb transzfor-
mációkat (5.04{5.05. feladat). Értelmezzük az x 7! p

x függvényt.

A sorozattal úgy találkozik a tanuló, mint valamilyen szabály szerint egymást követ®
elemek összességével. Ebben a felfogásban a sorozatokat olyan eszköznek tekintjük,
amellyel változatos feladathelyzetekben fejleszthetjük tanulóink aritmetikai-algebrai esz-
köztudását és problémamegoldó képességét. Így nem indokolt a sorozatok önálló feje-
zetként való tanítása, illetve a sorozat mint függvény de�niálása sem. Megelégedhetünk
szabállyal adott sorozat néhány elemének meghatározásával, illetve sorozatok néhány
lehetséges szabályának felírásával. Ebben a felfogásban a sorozat nem a függvények
témakörhöz, hanem a számtan-algebra anyagrészhez kapcsolódik.

A számtani és mértani sorozatokkal mint konkrét, érdekes sorozatokkal foglalkozhatunk,
az elnevezések és az összefüggések megtanításának igénye nélkül.

Redukált program

Annyiban különbözik az alapszintt®l, hogy néhány órával kevesebb id® jut a fogalmak
kialakítására és a tanultak gyakorlására.

Emelt szint

A b®vített tankönyv kiegészít® fejezeteire támaszkodva az alapszintet többféle irányban
(és a csoport színvonalának megfelel® mélységben) b®víthetjük.

Alapos el®készítés (például az 1{4. példa és a 5.01{5.02., B.5.01{B5.02. feladat
feldolgozása) után megköveteljük a de�níciók és jelölések elsajátítását.

A �zikában tanultakkal koncentrálva mélyebben foglalkozunk az id®-út gra�konokkal.
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Konkrét példákhoz kapcsolódva (a tanulócsoportnak megfelel® szinten, a teljesség és
általánosítás igénye nélkül) foglalkozunk a függvénytranszformációval.

Értelmezzük a számtani és mértani sorozatot. Konkrét feladatokban meghatároztatjuk e
sorozatok valahányadik elemét, esetleg a sorozat els® valahány elemének az összegét.
(Csak a kiemelked® képesség¶ tanulóktól várható el ennél összetettebb feladat megoldá-
sa.) Az általános összefüggéseket, azok levezetését és alkalmazását még a jobbaknak
is csak akkor tanítsuk meg, ha aktuális nevelési célként a deduktív gondolkodás fejlesz-

tését t¶ztük magunk elé. Indok lehet az is, hogy ha ez a témakör a gimnáziumban az
alsó (az általános iskolai képzéssel párhuzamos) évfolyamok tananyagává válik.

Tudatosítsuk, hogy a néhány elemével adott sorozat végtelen sokféleképpen folytatható,
vagyis elvileg végtelen sok olyan szabályt találhatunk, amely értelmezi a sorozatot. Igen
jól fejleszti a tanulók rugalmas gondolkodását, ötletgazdagságát, problémaérzékenysé-
gét, ha azt a feladatot kapják, hogy minél több különböz® szabályt kell keresni az adott
elemekhez.

Megjegyzés

Ha nem kívánunk foglalkozni a függvénytranszformációval és a számtan-algebra tan-
anyagot a korábbi években megfelel®en elsajátították a tanulók (vagyis az év eleji ismét-
lést összefogottabban tárgyalhatjuk), akkor ennek a fejezetnek az anyagát beépíthetjük
az els®, illetve a harmadik fejezetbe például a következ® módon:

A relációkat, függvényeket a halmazokról tanultak áttekintése után ismételjük át.

A m¶veletek gyakorlása során vagy az algebrai kifejezések helyettesítési értékének ki-
számításához kapcsolódva pótoltatjuk szabállyal adott függvények táblázatának hiányzó
adatait, illetve táblázattal adott függvényekhez kerestetünk szabályt, szabályokat (Mgy.
2.42., 3.09{3.10., 3.14{3.16.)

Konkrét sorozatok vizsgálatával az egész számokkal, törtekkel stb. végzett m¶veletek
gyakorlásához kapcsolódhatunk. Például a mértani sorozatokat tárgyalhatjuk a Hatvá-
nyozás cím¶ fejezetben.

Képlettel adott sorozat elemeinek felírásával foglalkozhatunk az algebrai kifejezések he-
lyettesítési értékének alkalmazásaként.

A számok négyzetének, illetve négyzetgyökének tárgyalását kiegészíthetjük az x 7! x2,
illetve az x 7! p

x függvény vizsgálatával.

A lineáris függvényeket, az egyenes és fordított arányosságot az Arány, arányosság,
százalékszámítás cím¶ fejezetbe dolgozhatjuk be. (Ehhez esetleg kapcsolódhat a 6.
fejezet statisztikai számítások témakörének tárgyalása is.)

Az egyenletek, egyenl®tlenségek gra�kus megoldását összeköthetjük a harmadik feje-
zetben az egyenletekr®l, egyenl®tlenségekr®l tanultak összefoglalásával.

A mozgásgra�konokat elemezhetjük a mozgással kapcsolatos szöveges egyenletek tár-
gyalásával párhuzamosan is (3. fejezet).
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A tananyag-feldolgozás csomópontjai

A következ®kben a tankönyvre építhet® legb®vebb tárgyalást vázoljuk föl. Didaktikai
céljainknak és az osztály színvonalának megfelel® szelekcióval alakítsuk ki saját progra-
munkat.

1. Konkrét megfeleltetések vizsgálata.

Diagramok értelmezése, függvénytáblázatok kitöltése adott, illetve felismert szabály
alapján.

Jobb csoportban, illetve középiskolába készül® tanulók számára kiegészít® anyag-
ként:

A relációval, függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer áttekintése, rendszerezése.

2. Az egyenes arányosságról tanultak rendszerezése: fogalma, gra�konja, az arányos-
sági tényez® és a gra�kon meredekségének kapcsolata.

3. A lineáris függvényr®l tanultak rendszerezése: az x 7! ax + b esetében az a és a
b értékének, valamint a függvény gra�konjának a kapcsolata (a függvénytranszfor-

máció el®készítése).
Az egyenes arányosság és a konstans függvény speciális lineáris függvény.

4. Gra�konok olvasása, elemzése, megrajzolása. A függvény menetének vizsgálata a
gra�kon segítségével (els®sorban a lineáris függvényr®l tanultak alkalmazásaként).
Id®-út gra�konok.

5. Sorozatok vizsgálata, szabállyal adott sorozat akárhányadik elemének meghatáro-
zása. A sorozat mint függvény.

Jobb csoportban alapszinten is: Konkrét számtani és mértani sorozat vizsgálata az
általános összefüggések megkövetelésének igénye nélkül.

Emelt szinten: A számtani és a mértani sorozat fogalma, n-edik eleme, els® n

elemének összege.
Kamatoskamat-számítás a mértani sorozatról tanultak alkalmazásaként.
Néhány érdekes sorozat vizsgálata (szakköri füzetek alapján).

6. Az f (x) = jx j; f (x) = x2; f (x) =
1
x

függvényekr®l tanultak ismétlése (ha korábban

nem foglalkoztunk ezekkel a függvényekkel, akkor a csoportnak megfelel® szinten
történ® feldolgozása).

Az f (x) =
p
x függvény értelmezése, gra�konja, vizsgálata.

7. Egyenletek, egyenl®tlenségek gra�kus megoldása.

Alapszinten: a gra�konokról és a lineáris függvényr®l tanultak alkalmazásaként.

Jobb csoportban: az el®z®eken túlmen®en a nemlineáris függvényekr®l és a függ-
vénytranszformációról tanultak alkalmazása.

Emelt szinten: Függvénytranszformáció (a csoportnak megfelel® feldolgozásban,
az általánosítás igénye nélkül).
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Kapcsolódási lehet®ségek

Halmazok, logika

Az alaphalmaz, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet megadása a megfelel-
tetések, függvények értelmezése során.

Számhalmazok szemléltetése számegyenesen.

Számtan, algebra

A függvénytáblázat készítése, függvényértékek meghatározása, sorozat �folytatása"
során a tanulók gyakorolják az aritmetikai m¶veleteket, illetve az algebrai kifejezések

helyettesítési értékének meghatározását. A megfelel® nemlineáris függvények értelme-
zésével és vizsgálatával kapcsolódunk a számok abszolútértékér®l, négyzetér®l, négy-

zetgyökér®l tanultakhoz. A függvénytranszformáció vizsgálatakor fontos a m¶veleti sor-

rend és a zárójel szerepének �gyelembevétele.

A mértani sorozatok valahányadik elemének, illetve els® valahány eleme összegének
meghatározásakor a hatványozást is gyakoroltatjuk. A kamatoskamat-számítás a szá-

zalékszámításhoz kapcsolódik.

Az egyenlet gra�kus megoldása a lineáris és nemlineáris egyenlet fogalmának és meg-

oldhatóságának megértését is elmélyíti.

A számítások elvégzése során gyakoroltassuk a számológép használatát.

Geometria

A geometriai függvények vizsgálata: terület, geometriai transzformációk stb. (5.03.
feladat).

A függvénytranszformáció és a geometriai transzformációk kapcsolata.

Statisztika

Mennyiségi sorok, id®sorok szemléltetése oszlopdiagrammal, töröttvonaldiagrammal.
Táblázattal vagy diagrammal adott statisztikai adatsorok értelmezése.

Fizika

H®mérséklet-változást szemléltet® gra�konok vizsgálata, készítése. Halmazállapot-
változások.

Id®-elmozdulás gra�konok értelmezése, készítése. A sebesség és a gra�kon meredek-
sége közti kapcsolat, a sebesség nagyságának és irányának megjelenítése.

Az er® és a rugó megnyúlásának kapcsolata.
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Tanmenetjavaslat

A tanmenetjavaslatot két változatban készítettük el. Egy átlagoshoz közel álló, alapszint¶
programot tanuló osztály számára elkészítend® konkrét tanmenet valahol e két változat
�között" lehet.

Redukált program

Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

1{2. Hozzárendelések vizsgálata, ábrázolása nyíldiagrammal,
táblázattal, gra�konnal.

Kifejezések helyettesítési értéke.
Geometria: A terület fogalma.
Fizika: Er®.

Tk. 5.01{5.02.;

Mgy. 5.01{5.03.

3{5. Lineáris függvény (els®fokú függvény, egyenes arányos-
ság, nulladfokú függvény) értelmezésének, ábrázolásá-
nak ismétlése, gyakorlása. Szöveggel adott lineáris függ-
vények leképezési szabályának felírása.

Tapasztalatgy¶jtés: A lineáris függvény transzformációja.
Szöveges feladatok.
Fizika: H®mérséklet-változás. Egyenletes mozgás.

Tk. 5.03{5.05.;

Mgy. 5.06{5.15.

6{7. Gra�konok olvasása, készítése, elemzése. A függvény
növekedésének, csökkenésének vizsgálata a gra�kon se-
gítségével.

Fizika: H®mérséklet-változás. A sebesség fogalma, mérték-
egységei.

Tk. 5.06{5.10.,

Mgy. 5.16{5.20.

8{9. Sorozatok, a sorozatok folytatása adott, illetve felismert
szabály alapján.
Konkrét számtani, illetve mértani sorozatok vizsgálata.
Különbségsorozat, hányadossorozat meghatározása.

Algebrai kifejezések helyettesítési értéke.

Tk. 5.11.;

Mgy. 5.31{5.35.

10{12. Az f (x ) = jx j; f (x ) = x2; f (x ) =
1
x
; f (x ) =

p
x függvény

értelmezése, gra�konjának megrajzolása, vizsgálata.
Abszolútérték, számok négyzete, négyzetgyöke.
Fordított arányossági következtetések.

Tk. 5.12{5.13.

13{14. Lineáris egyenletek és egyenl®tlenségek gra�kus megol-

dása.

Egyenlet, azonosság, egyenl®tlenség, azonos egyenl®tlen-
ség. Egyenletek algebrai megoldása.
Egyenlettel megoldható szöveges feladatok.

Tk. 5.14{5.16.;

Mgy. 5.49{5.52.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

15{16. Tudáspróba, ismétlés, gyakorlás. A felzárkóztatás meg-
szervezése.

Gra�konok megrajzolása, vizsgálata. Egyenletek gra�kus
megoldása. Arányossági következtetések. Sorozatok.

Tk. 5.18.

Emelt szint¶ program

Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

1{2. A hozzárendeléssel, függvénnyel kapcsolatos fogalom-
rendszer áttekintése. Hozzárendelések ábrázolása, vizs-
gálata.

Tk. 5.01{5.02.,

B5.01{B5.02.;

Mgy. 5.01{5.05.;

Kifejezések helyettesítési értéke.
Geometria: Terület, hasonlóság, átlók száma.
Fizika: Er®, h®mérséklet-változás, mozgásgra�konok.

Fgy. 5.1.01{06.,

3.3.12{15.

3{4. Lineáris függvényr®l (els®fokú függvény, egyenes ará-
nyosság, nulladfokú függvény) tanultak áttekintése.
Szöveggel adott függvények leképezési szabályának fel-
írása.

Tk. 5.03{5.05.;

Mgy. 5.06{5.15.;

Fizika: H®mérséklet-változás. Egyenletes mozgás.
A függvénytranszformáció el®készítése, analitikus geomet-
riai ismeretek.

Fgy. 5.2.01{06.

5{6. Gra�konok olvasása, készítése, elemzése. Mozgásgra�-
konok. A függvény növekedésének, csökkenésének vizs-
gálata.

Tk. 5.06{5.10.;

Mgy. 2.16{5.30.;

Fizika: H®mérséklet-változás. A sebesség fogalma, mérték-
egységei.

Fgy. 3.1.01{06.,

3.2.11., 3.3.14.,

3.3.07{10.

7{10. Sorozat, a sorozat mint függvény.

Számtani és mértani sorozat értelmezése, akárhányadik
tagjának és a tagok összegének kiszámítása.
Kamatoskamat-számítás.

Tk. 5.11.,

B5.03{B5.14.;

Mgy. 5.31{5.41.;

Algebrai kifejezések. Százalékszámítás. Geometria.
Tapasztalatgy¶jtés: Végtelen mértani sorok.
Kisel®adások: Érdekes sorozatok.

Fgy. 3.4.01{31.
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Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

11{12. A korábban tanult nemlineáris függvények áttekintése.
Az f(x) =

p
x függvény értelmezése, gra�konjának meg-

rajzolása, vizsgálata.

Tk. 5.12{5.13.;

Mgy. 5.42{5.48.;

Abszolútérték, számok négyzete, négyzetgyöke. Fordított
arányosság.
Az egyenletek, egyenl®tlenségek gra�kus megoldásának
el®készítése.

Fgy. 3.3.12{15.,

2.4.19.

13{15. Egyenletek és egyenl®tlenségek gra�kus megoldása. Tk. 5.14{5.17.;

Egyenlet, azonosság, egyenl®tlenség, azonos egyenl®tlen-
ség. Szöveges feladatok.
Függvények, nemlineáris függvények.

Mgy. 5.49{5.52.;

Fgy. 3.2.09{10.,

3.3.11.

16{18. Függvénytranszformáció. Tk. B5.18{B5.23.;

Helyes m¶veleti sorrend, zárójelek.
Geometriai transzformációk.

Fgy. 3.3.01{10.,

3.3.15.

19{20. Tudáspróba, gyakorlás. Tk. 5.18.,

Arányossági következtetések. Gra�konok megrajzolása,
vizsgálata, függvénytranszformáció. Egyenletek gra�kus
megoldása. Nemlineáris függvények értelmezési tartomá-
nya, elemi függvényvizsgálat. Sorozatok.

B5.24{B5.34.;

Fgy. 6.1.07.;

Tk. B5.35.

A tananyag-feldolgozás áttekintése

Hozzárendelés, függvény, szám-szám függvény

A fogalomrendszer átismétlésekor a következ®ket vegyük �gyelembe:

hetedik osztályban mennyi ideig tudtunk foglalkozni ezzel az anyagrésszel, mennyire
sajátították el ezeket az ismereteket tanulóink;

milyen szinten (tapasztalatgy¶jtés szintjén vagy az egzakt fogalmak kialakítása szint-
jén) kívánjuk feldolgozni ezt az anyagrészt az adott tanulócsoportban;

mit várnak a tanulóktól azok a középiskolák, ahová végz®seink többsége jelentkezik.

Az öt mintapélda frontális feldolgozását akkor javasoljuk, ha hetedikben nem sikerült
kell®en megalapozni az ismereteket. Ellenkez® esetben kiscsoporban vagy tanulópárok-

ban a tanulók önálló munkával (Tk. 5.01{5.02., Mgy. 5.01{5.03.) is feleleveníthetik a
korábban tanultakat.

Emelt szinten várjuk el, hogy a középiskolába készül® tanulók meg tudják vizsgálni a
megfeleltetés egyértelm¶ségét, legyenek képesek meghatározni azokat az elemeket,
amelyeknek nem lehet képük az adott megfeleltetésben, helyesen és biztosan használ-
ják az elnevezéseket, jelöléseket.
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A de�níciók megtanulásának kérdésében megoszlanak a vélemények. Úgy gondoljuk,
hogy ebben a témakörben fontosabb, hogy sok-sok példával el®készítsük a fogalomal-
kotást, mint hogy kell® alapozás nélkül megköveteljük a de�níciókat. (Programunk kiala-
kításakor ezt a kérdést célszer¶ megbeszélni a középiskolákban tanító kollégákkal.) Ha
nem jutunk el az egzakt fogalomalkotáshoz, akkor a függvényt alapfogalomnak tekintjük.

Minden középfokú iskola elvárja a tanulóktól, hogy a kifejezéssel adott egyszer¶ függvé-
nyekhez tudjanak táblázatot készíteni, és a táblázat segítségével tudják az összetartozó
értékpárokat derékszög¶ koordináta-rendszerben ábrázolni, a függvény gra�konját fel-
vázolni (4. példa, Tk. B5.01.; Mgy. 5.03., 5.05. feladat).

A tankönyv 5. példáját esetleg a lineáris függvény átismétlése során vagy az után is
feldolgozhatjuk. Ha a Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény 3.1.01{06. és 3.3.12{
15. feladataival (a tanulók felkészületlensége, illetve id®hiány miatt) most nem tudunk
foglalkozni, akkor kés®bb, például a mozgásgra�konok és a nemlineáris függvények
tárgyalásakor vagy folyamatos ismétlés keretében, házi feladatként feladhatjuk ezeket
középiskolába készül® tanulóinknak.

Egyenes arányosság, lineáris függvény

A lineáris függvénnyel kapcsolatos ismeretrendszert, a lineáris függvények gra�konjá-
nak megrajzolását hetedik osztályban jól el kellett sajátítania minden tanulónak. (Az ezzel
kapcsolatos szakmai és módszertani kérdésekkel a 7. osztályos program foglalkozik.)
Tekintettel a témakör fontosságára, a tankönyvben ismét igen részletesen feldolgoz-
tuk ezt az anyagrészt. Ezzel nemcsak az ismétlés oldható meg, hanem az esetleges
hiányosságok pótlására is b®ven jut feladat.

Itt is felhívjuk a �gyelmet arra, hogy (a középiskolai tankönyvek többségével összhang-
ban) a nulladfokú függvényt is lineáris függvénynek tekintjük, mert ennek a függvénynek
a gra�konja is egyenes. Ez az értelmezés esetleg nehezebbé teheti a fogalomalkotást,
de kés®bb b®ven megtérül a most befektetett többletmunka.

Konkrét feladatok megoldása során tudatosíthatjuk a következ®t: Mivel két ponton át
pontosan egy egyenes húzható, ezért a lineáris függvényt két összetartozó értékpár-

ja egyértelm¶en meghatározza (további pontok megadása az ellen®rzést szolgálhatja).
A feladatok megoldásával arra is rávezethetjük a tanulókat, hogy az y tengellyel való
metszéspontot és egy olyan pontot célszer¶ megadni, amelynek mindkét koordinátája
egész szám (ha van ilyen pont). Ekkor pontosan és viszonylag kevés munkával rajzol-
hatjuk meg a gra�kont.

A lineáris függvény fogalmát célszer¶ gyakorlati jelleg¶ példákkal szemléltetni. Vizsgál-
hatjuk, gra�konon megjeleníthetjük például az áru mennyisége és ára közti viszonyt,
egyenletes mozgás során az id® és az elmozdulás közti kapcsolatot, a h®mérséklet
egyenletes csökkenését, illetve növekedését adott id® alatt stb. (Mgy. 5.06{5.12.).
Ezekben a feladatokban szemléletes értelmet nyer a két változó aránya (az adott áru
egységára, a sebesség, illetve az egységnyi id®re es® h®mérséklet-változás).

A Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény 3.2.01{06. feladatsorának feldolgozásával
nemcsak a lineáris függvényr®l tanultakat mélyíthetjük el, hanem kapcsolódunk koráb-
ban tanult geometriai ismeretekhez (a geometriai transzformációkhoz), el®készíthetjük
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a függvénytranszformáció tanítását, és tapasztalatgy¶jtés szintjén analitikus geometriai
ismereteket is nyújthatunk.

Mennyiségek közti kapcsolatok ábrázolása gra�konnal

Alapkövetelmény, hogy minden tanuló legyen képes változó mennyiségek közötti (egy-
szer¶) kapcsolatot felismerni, meg�gyelni, táblázatban lejegyezni. Tudjon táblázat
segítségével gra�kont megrajzolni, gra�konról adatokat leolvasni, összefüggéseket fel-
ismerni.

Ezért a könyvben adott mintapéldák és feladatok helyett (mellett) célszer¶ (esetleg a
�zikában tanultakkal összhangban) kísérleteket, méréseket végrehajtatni. Például:

1. Melegített, illetve h¶tött folyadék h®mérséklet-változásának meg�gyelése.

2. A Mikola-cs®ben lév® légbuborék mozgásának meg�gyelése különböz® d®lésszögek
esetén (példa az egyenletes mozgásra).
Ha az id®mérést nem akkor kezdjük, amikor a buborék a skála nullpontjában van,
akkor a mozgás nem írható le egyenes arányossággal. Például megfelel® d®lésszög
esetén a buborék közeledhet is a nullponthoz.

3. Lejt®n leguruló kis autó mozgásának meg�gyelése (nem egyenletes mozgás).

4. Különböz® alakú edények megtöltése során annak meg�gyelése, hogy hogyan vál-
tozik a vízszint.

Fontos, hogy foglalkozzunk a társtantárgyak tankönyveiben, statisztikai zsebkönyvek-
ben, meteorológiai jelentésekben, folyóiratokban található táblázatok és gra�konok
elemzésével is. Különösen érdekelheti a tanulókat a különböz® személygépkocsik, ház-
tartási gépek m¶ködését jellemz® gra�konok értelmezése (például Mgy. 5.30. feladat).

A sorozat mint függvény

Ha nem túl bonyolult a szabály, akkor minden tanulótól elvárható, hogy a képlettel meg-
adott sorozat akárhányadik elemét (mint algebrai kifejezés helyettesítési értékét) meg-
adja. Esetleg kezdetben a jelölések helyes értelmezése és használata jelenthet gondot.

Emelt szinten hívjuk fel a tanulók �gyelmét arra, hogy néhány elemével megadott sorozat
(ha nincs megszorítás) végtelen sokféleképpen folytatható (Tk. B5.03.). A sorozatok
�folytatásakor" az a feladatunk, hogy keressünk és fogalmazzunk meg minél több olyan
szabályt, amely szerint az adott elemek el®állíthatók, és az így felismert szabályokkal
adjunk meg néhány további elemet.

A különbségsorozat fogalmának bevezetését nemcsak a számtani sorozat értelmezése
indokolja. Jó példa erre a 2. példában adott mértani sorozat, a b®vített tankönyv 291.
oldal 3. példájának sorozata vagy a négyzetszámok sorozata (0-val kezdve), ahol a
különbségsorozat a páratlan természetes számok sorozata.
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A számtani sorozatokról tanultak kiegészítése
A mértani sorozatokról tanultak kiegészítése

B®vített tankönyv 292{298. oldal.

Ha a számtani, illetve mértani sorozat tanítása mellett döntünk, akkor a középiskolai tár-
gyalást nem az általános összefüggések megtanításával készíthetjük el®, hanem azzal,
hogy konkrét sorozatok minél több tulajdonságát felismertetjük.

A számtani sorozat esetén:

bármely két szomszédos elemének különbsége állandó;

ha a különbség 0, akkor minden eleme megegyezik, ha pozitív, akkor növekv®, ha
negatív a különbség, akkor csökken® a sorozat;

valamely eleme és a különbség ismeretében hogyan folytatható �el®re" (rekurzió),
illetve �visszafelé" a sorozat;

két elem ismeretében hogyan határozható meg a különbség;

a második elemt®l kezdve bármely eleme a vele szomszédos két elem számtani

közepe (ezért nevezik számtani sorozatnak);

valamely számmal osztható természetes számok is számtani sorozatot alkotnak, de
azok a számok is, amelyeknek az adott számmal való osztási maradéka ugyanaz
(például az ötös maradékuk 2).

A mértani sorozat esetén:

bármely két szomszédos elemének hányadosa állandó;

egyik eleme sem lehet 0;

ha a hányados 1, akkor minden eleme megegyezik, ha a hányados nagyobb 1-nél,
akkor növekv®, ha 0 és 1 között van, akkor csökken® a sorozat, ha a hányados
negatív szám, akkor váltakozva negatívok, illetve pozitívok az elemek;

valamely eleme és a hányados ismeretében hogyan folytatható �el®re", illetve
�visszafelé" a sorozat;

valamely szám természetes egész kitev®j¶ hatványai mértani sorozatot alkotnak.

Mivel a sorozatok magasabb szint¶ tanítása csak a jobb képesség¶, középiskolába
készül® vagy gimnáziumi tagozatra járó tanulók számára javasolt, ezért a feladatok
többsége a feladatgy¶jtemény 3.4. fejezetébe került.

A 3.4.29{30. feladat az érdekl®dés felkeltését szolgálhatja. A végtelen geometriai
sorokat, természetesen, nem kívánjuk tanítani.

A 3.4.31. fedadat megoldásával megmutathatjuk, hogy a végtelen szakaszos tizedes-
törtek is felfoghatók mértani sorként (végtelen mértani sorozat összegeként). Azokat
ugyanazzal az ötlettel írhatjuk át törtalakba, mint ahogyan a mértani sorozat elemeinek
összegét meghatároztuk.

Néhány nemlineáris függvény

Az itt vizsgált függvényekkel (az x 7! p
x függvény kivételével) korábban is foglalkoz-

tunk, és a középiskola újra foglalkozik velük. Ezért most inkább a lineáris függvény
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fogalmának kialakításához szükséges ellenpéldáknak tekintsük ezeket, illetve olyan pél-
dáknak, amelyekkel jól bemutatható és gyakorolható a függvény gra�konjának megraj-
zolása, a függvény elemi vizsgálata (növekedése, csökkenése stb.), transzformációja,
illetve a nemlineáris egyenletek és egyenl®tlenségek megoldása. A felsoroltak alapján
azt is látjuk, hogy els®sorban az emelt szinten tanulóink számára érdekes, hogy külön-
böz® feladathelyzetekben találkozzanak ezekkel a függvényekkel.

Ha tanulóink nem ismerik kell®en az x 7! jx j függvényt, akkor ennek a vizsgálatára is
kerítsünk sort (1. példa). Fontos, hogy a gyerekekben ne csak a függvény gra�konjá-
nak az alakja �maradjon meg", hanem a függvény értelmezése és vizsgálata során az
abszolútérték fogalma is tudatosabbá váljon.

Az x 7! x2 függvényt vizsgálva (2. példa) megmutathatjuk, hogy a függvénynek az
x = 0 helyen minimuma van. Kés®bb, ha e függvény transzformáltjait is el®állítjuk, jobb
csoportban lehet®ség nyílik a monoton növekvés, monoton csökkenés, helyi minimum,
helyi maximum szemléletre támaszkodó értelmezésére, vizsgálatára, illetve a függvény
értékkészletének gra�konról történ® leolvasására.

A 3. példa (b®vített tankönyv 301{302. oldal) tanórai feldolgozását jobb csoportban

feltétlenül kívánatosnak tartjuk. A megoldás és a diszkusszió során számos oktatási,
nevelési feladat valósítható meg. (Ne sajnáljuk az id®t!)

1. A problémának { várhatóan { két, egymástól lényegében eltér® megoldása van
aszerint, hogy az X pont az AD szakaszon vagy annak meghosszabbításán van.
(Geometriai szemléletfejlesztés.)

2. A számítások minden tanuló számára egyszer¶ek abban az esetben, amikor az
X pont az AD szakaszra illeszkedik. Ekkor a hasonlóság speciális esetér®l, az
egybevágóságról van szó.

3. Az el®z®nél érdekesebb annak az esetnek a vizsgálata, amikor az X pont az
AD szakasz meghosszabbításán helyezkedik el.

A tankönyvben az arányok egyenl®sége alapján felírt egyenletet (amely ekvivalens át-
alakításokkal másodfokú egyenlethez vezet) gra�kus módszerrel oldjuk meg.

A próbálgatás segítségével való határok közé szorítás tanulságos és értékes mind a szá-
mítástechnika (számológép használata), mind a fels®bb matematika (például az analízis)
szempontjából. Otthoni munkára kit¶zhetjük, hogy ilyen módon négy értékes jegy pon-
tossággal határozzák meg az x-et.

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy az x2 � { 3,236 számérték alapján lényegében
eltér® megoldást kapunk-e az x1 � 1,236 esetében kapottól. Kiszámítva a kérdéses {
egymáshoz hasonló { téglalapok oldalait, mindkét esetben 2 cm és 3,236 cm, illetve
1,236 cm és 2 cm az eredmény. Tehát nem adódik újabb téglalapkett®s.

Felhívhatjuk a tanulók �gyelmét (esetleg szakköri foglalkozás keretében) arra, hogy ha
x > 0, akkor

az x 7! 2
x

függvény szigorúan monoton csökken®,

az x 7! 2 + x
2

függvény szigorúan monoton növekv®.

Ezeknek az állításoknak az igazolása nem okozhat gondot a jobb képesség¶ tanulók-
nak, mert ilyen vizsgálatokat (azonos nevez®j¶, illetve azonos számlálójú törtek össze-
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hasonlítása) már 5. osztálytól végeznek. A táblázat adatait szemlélve a monotonitás
szembet¶n®. Folytonos változást feltételezve ez azt jelenti, hogy az adott intervallum
fölött van megoldás, és csak egy megoldás van.

A lehet®ségek kimeríthetetlen voltát igazolja az is, hogy a megoldás létezését pusztán
geometriai megfontolás és szemlélet alapján is igazolhatjuk:

Legyen például x = 2, ez esetben az egyik alakzat négyzet, a másik egy 2 : 1
oldalarányú téglalap lesz.

Ha x értékét igen kicsire, például 0,1-re változtatjuk, akkor az els® alakzat egy er®sen

megnyúlt téglalappá változik, míg a második alig különbözik a négyzetalaktól. Folyto-
nosságot feltételezve ez a �szerepcsere" azt is jelenti, hogy kell lennie olyan helyzetnek,
amikor a két alakzat hasonló egymáshoz.

Az x 7! p
x függvény, illetve transzformáltjainak vizsgálata során a számok négyzet-

gyökének értelmezése mellett el®térbe kerül az értelmezési tartomány fogalma, a lehet-
séges legb®vebb értelmezési tartomány meghatározása. E sok új mozzanat miatt a jobb
képesség¶ tanulócsoportok kivételével legfeljebb a �megmutatás" erejéig foglalkozzunk
ezzel a függvénnyel.

Az x 7! 1
x

(x 6= 0) függvény mélyebb vizsgálatát csak a legjobbaktól várhatjuk el, annak

ellenére, hogy a fordított arányosság fogalma minimumszinten is megkövetelhet®.

Egyenletek, egyenl®tlenségek gra�kus megoldása

Ezt az anyagrészt a 7. osztályos emelt szint¶ tankönyv tartalmazza, de alapszinten

valószín¶leg teljesen új anyagként kell foglalkoznunk vele. A fontosságára tekintettel
még akkor is alaposan ismételjük át, ha 7. osztályban elegend® id®t tudtunk fordítani a
feldolgozására.

Didaktikai feladatok:

1. Redukált program szerint: A lineáris függvény és az els®fokú egyenlet kapcsolatának,
illetve a lineáris egyenletek megoldhatóságának vizsgálata (tankönyv 1. példa, 5.14.
feladat) a lineáris egyenletekr®l tanultak elmélyítése céljából.

2. Mozgási feladatok gra�kus megoldása, mintegy szemléltetésként, illetve segédesz-
közként az algebrai megoldáshoz (2. példa, 5.15. feladat).

3. Jobb csoportban: olyan nemlineáris egyenletek és egyenl®tlenségek megoldása,
amelyeket algebrai úton legfeljebb szakkörön oldathatnánk meg (tankönyv 3. példa,
5.17. feladat, feladatgy¶jtemény 3.3.11. feladat).

A gra�kus megoldással el®készíthetjük a másodfokú egyenletek majdani tanítását is.

Nyilvánvaló, hogy a tárgyalás színvonalát jelent®sen befolyásolja az, hogy mennyit és
milyen mélységben foglalkoztunk el®z®leg a nemlineáris függvények vizsgálatával.

Hívjuk fel a tanulók �gyelmét arra, hogy bár a gra�kus megoldás esetén jól áttekinthet-
jük az összefüggéseket, a �pontos" megoldást általában nem kapjuk meg. (A lineáris
egyenleteket, egyenl®tlenségeket oldassuk meg algebrai úton is.)
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Függvények összekapcsolása

B®vített tankönyv 311{316. oldal.

A függvénytranszformációval a tapasztalatgy¶jtés szintjén foglalkozunk. Nincsenek kö-
vetelmények ebb®l a témakörb®l. Ez azt jelenti, hogy a tananyag végs® kialakítása a
szaktanár feladata.

A középiskolai tanárok általában nem igénylik, hogy tanulóik már az általános iskolában
megismerkedjenek a függvénytranszformáció alapjaival. Ugyanis fennáll annak a veszé-
lye, hogy a tanulók a lényeg megértése nélkül mechanikusan alkalmazzák a lépéseket.

Ugyanakkor a tanulók (és a kollégák) többsége szereti ezt az anyagrészt. Ha kell® id®
van rá, és tanulóink felkészültsége alapján remélhetjük, hogy nemcsak felszínes is-
mereteket nyújtunk, akkor olyan szinten és mélységben feldolgozhatjuk ezt az anyag-
részt, amellyel nem terheljük meg tanítványainkat, ugyanakkor fejleszthetjük matema-
tikai szemléletüket. A konkrét függvények gra�konjának táblázat segítségével történ®
ábrázolása (lásd az emelt szint¶ tankönyv kidolgozott mintapéldáit) olyan tapasztalati
alapot jelenthet a tanulóknak, amelyre építve megérthetik az absztrakt, deduktív tárgya-
lást is.

A független változó és a függvényérték transzformációja közti különbséget az Új függ-
vények összeadással cím¶ rész feldolgozásakor ismerhetik föl a tanulók (a �gépek"
különböz® sorrendben történ® összekapcsolása jól szemléltet).

A szorzás esetében nem foglalkozunk a független változó transzformációjával.

A Matematika 8. Gyakorló 5.21{5.22. feladatai szemléleti alapot nyújthatnak a függ-
vénytranszformáció fogalmának kialakításához.

A Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény 3.3. fejezete a több lépésben végrehajtható
függvénytranszformációhoz szolgáltat feladatanyagot.
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6. Kombinatorika, valószín¶ség, statisztika

Az el®z® évfolyamok matematika tankönyveiben szinte minden fejezetben volt olyan fel-

adat, amely a kombinatorika, valószín¶ség témaköréhez is kapcsolódott. Ugyanakkor

önálló fejezetet (feladatgy¶jtemény jelleggel) csak a nyolcadikos könyvben alkot. Most

sem az ismeretrendszer kiépítése, hanem a szemléletfejlesztés legyen a célunk.

A fejezet feladatrendszereinek feldolgozását a tanulók tudásszintjéhez, képességeik fej-

lettségéhez, érdekl®désükhöz és a rendelkezésre álló tanítási órák számához igazítsuk.

Redukált program, de gyengébb csoportban alapszinten is

A Kerettanterv el®írása szerint változatos kombinatorikai feladatokat kell megoldatnunk

különböz® módszerekkel, konkrét, a tanuló számára áttekinthet® halmazok esetén.

Valószín¶ségi kísérletekben meg kell �gyeltetni az események gyakoriságát, értelmezni

kell a relatív gyakoriságot, meg kell becsültetni a valószín¶séget.

Az egyszer¶ statisztikai vizsgálatok végrehajtását minden tanulótól megkövetelhetjük.

Ez az anyagrész a százalékszámításhoz kapcsolódva az 1. fejezet részeként, illetve

a gra�konok, diagramok megrajzolása, értelmezése, értékelése alkalmazásaként az

5. fejezetbe beépítve is feldolgozható.

Mindhárom témakörben a tapasztalatgy¶jtés szintjén maradhatunk. Ezt a feladatot akkor

is teljesítjük, ha nem önálló fejezetként dolgozzuk fel ezeket a témaköröket, hanem a

feladatokat külön-külön, egy-egy óra színezésére vagy di�erenciálásra használjuk.

Emelt szint¶ program, de jobb csoportban alapszinten is

1. változat

Az egyes feladatsorokat a Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény feladataival együtt (a

fejezetet két vagy több részre bontva) beépítjük az év eleji, illetve az év végi ismétlés-

be. Például a kombinatorikai feladatokkal kapcsolódhatunk a halmazok, a természetes

számok vagy a relációk ismétléséhez. A valószín¶ségi kísérletekkel és a statisztikai

vizsgálatokkal a százalékszámítás témaköréhez.

2. változat

A témakört önálló fejezetként dolgozzuk fel, ekkor legalább 8 órát fordítsunk rá. Ez

a tömb az év folyamán bárhová elhelyezhet®, hiszen nem igényli a többi fejezettel az

egymásra épültséget.

Ez utóbbi esetben sem tekinthetünk el attól, hogy más fejezetek feldolgozása során

feladjunk olyan (például) számelméleti, geometriai problémákat, amelyek megoldásában

vagy diszkussziójában kombinatorikai módszereket, gondolatmeneteket kell alkalmazni.

Jobb csoportban föltétlenül támaszkodjunk a Matematika 8. Gyakorló 9. fejezetének,
és a Matematika 7{8. Feladatgy¶jtemény 5. fejezetének feladatsoraira, illetve egyes

feladatoknak a részletesen kidolgozott, magyarázatot és általánosítást is tartalmazó

megoldásaira (Mgy. 258{264. oldal, Fgy. 236{246. oldal).
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Tanmenetjavaslat

Óra Aktuális tananyag Feladatok

Folyamatos ismétlés, koncentráció

1{3. A sorba rendezés mint kölcsönösen egyértelm¶ hozzá-

rendelés. A sorba rendezések (permutációk) száma, ha

az elemek mind különböz®k; ha az elemek között vannak

egyenl®k. (Az n ! fogalma, vizsgálata.)

Adott elemek közül valahány kiválasztása és sorba rende-

zése (variációk). A variációk száma, ha az elemek mind

különböz®k; ha az elemek ismétl®dhetnek.

Az elemek kiválasztása, ha a sorrend nem számít (ismét-

lés nélküli kombinációk).

A leképezés (függvény), kölcsönösen egyértelm¶ leképe-
zés, értelmezési tartomány, értékkészlet. A részhalmaz
fogalma.
Oszthatóság, oszthatósági szabályok, összes osztó meg-
határozása. Számok írása.
Geometriai alapfogalmak, alakzatok vizsgálata. Vektor.

Tk. 6.01{6.16.;

Mgy. 9.01{9.20.;

Fgy. 5.1.01{41.

4{5. Valószín¶ségi kísérletek. Gyakoriság, relatív gyakoriság,

elemi esemény, a valószín¶ség fogalma, az események

valószín¶ségének összehasonlítása. Biztos esemény, le-

hetetlen esemény.

A részhalmaz fogalma.
Állítások igazságának eldöntése.
Arány, hányados, törtrész, százalék.

Tk. 6.17{6.19.;

Fgy. 5.2.01{10.

6. Valószín¶ségi számítások. A lehetséges esetek és a ked-

vez® esetek számának meghatározása.

Kombinatorikai ismeretek és számítási eljárások (tábláza-
tok, fagráfok). Arány, hányados, törtrész, százalék.
Gyakoriság, relatív gyakoriság, elemi esemény, az esemé-
nyek valószín¶ségének összehasonlítása, biztos esemény,
lehetetlen esemény.

Tk. 6.20{6.21.;

Mgy. 9.31{9.38.;

Fgy. 5.2.11{

5.2.22.

7{8. Statisztikai számítások. Adatok táblázatba rendezése,

táblázatok adatainak értékelése. Diagramok készítése,

értékelése, eloszlás, átlag, az adatok �szóródásának"

vizsgálata.

Tk. 6.22{6.23.;

Mgy. 9.21{9.30.;

Fgy. 2.9.01{15.,

6.1.01{03.

(+ 1 ó.) Két változó véletlen kapcsolata.

M¶veletek a racionális számok körében. Százalékszámítás.
Gra�konok ábrázolása, értékelése. Táblázatok.
Statisztika: A szórás és a lineáris korreláció fogalmának el®-
készítése.

Tk. 3.18{3.19.
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A tananyag-feldolgozás áttekintése

Hányféleképpen?

A feladatok alpontjai segítséget adnak, módszert sugallnak a teljes megoldáshoz. Kö-

zöttük olyan �szabvány" feladatok is vannak, amilyenekkel már az el®z® években is

találkoztak a tanulók. Most els®sorban a kombinatív gondolkodásmód fejlesztését szol-

gálják. A feldolgozásuk során végigjárathatjuk azokat a lépcs®fokokat, amelyeken a

tanulók már korábban is elindultak:

1. adott feltételnek megfelel® egy vagy több eset el®állítása;

2. minél több, a feltételnek megfelel® eset el®állítása;

3. az esetek rendezése különböz® szempontok szerint;

4. az összes eset el®állítása valamilyen rendez®elv segítségével;

5. az összes eset számának meghatározása;

6. az (összes és a kiválasztott) elemek számának, illetve a kiindulási feltételeknek

(ismétl®dhetnek-e az elemek, számít-e a sorrend) rendszeres változtatása, az ered-

mények meg�gyelése, összehasonlítása;

7. az eredmények táblázatba rendezése, a konkrét adatokhoz kapcsolódóan az össze-

függések felismerése, magyarázata;

8. a felismert összefüggések általánosítása, formulák megfogalmazása és bizonyítása.

Nem várható el minden tanulótól, hogy a felsorolt �lépcs®fokokat" végigjárja. Az általá-

nos összefüggések felismerése, bizonyítása és alkotó alkalmazása még a tehetséges

tanulók számára sem lehet követelmény, annak ellenére, hogy néhányan eljuthatnak

erre a szintre.

Nagy hibát követnénk el, ha deduktív úton, az általános összefüggések kimondásá-

val és bizonyításával kezdenénk a tanítást, és a képleteket �alkalmaztatva" oldatnánk

meg a kombinatorikai feladatokat, mert éppen a legfontosabbat, a szemléletfejlesztést

hagynánk el. Ugyanakkor saját magunk számára célszer¶ átgondolnunk ezt az ismeret-

rendszert.

n elem egy ismétlés nélküli permutációját kapjuk, ha az elemeket sorba rendezzük

(az elemek mind különböz®k).

Ezt a fogalmat az Tk. 1. példa, a Tk. 6.01., Mgy. 9.06{9.09., illetve Fgy. 5.1.01.
feladat feldolgozásával tovább mélyíthetjük. A �sorba rendezés" azt jelenti, hogy az

n elem¶ halmaz elemeit kölcsönösen egyértelm¶en (bijektíven) az f1; 2; :::; ng halmaz

elemeihez rendeljük.

Az ismétlés nélküli permutáció fogalmához kapcsolódik még a tankönyv 6.02., 6.05. a),
6.07., 6.08. a), 6.09. a), 6.16. a), b), c) feladata és a feladatgy¶jtemény 5.1.02{08.,
5.1.29. feladata.

Az 1. példa (és a Mgy. 9.06., valamint a Fgy. 5.1.01. feladat megoldása) ismerteti azt

a gondolatmenetet, ahogyan az ismétlés nélküli permutációk számát meghatározhatjuk.
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Ezt általánosítva juthatnak el az érdekl®d® tanulók az általános összefüggés felismeré-

séhez:

Pn = n � (n { 1) � (n { 2) � ::: � 2 � 1 = n ! (n > 1)

Hívjuk fel a tanulók �gyelmét arra, hogy az n ! (n faktoriális) értelmezéséhez hozzátar-

tozik a 0 ! = 1 és 1 ! = 1 megállapodás is.

Az ismétléses permutáció esetén megszabjuk, hogy melyik elem hányszor ismétl®dhet

(Tk. 6.09., 6.16. d), e), Mgy. 9.10., Fgy. 5.1.26-28., 5.1.30{31.):

Ha az n tagú elemrendszerben i, j, . . . , m számú elem megegyezik (i+ j+ . . .+m = n),

és ezt az elemrendszert sorba rendezzük, akkor az n tagú elemrendszernek egy ismét-

léses permutációját kapjuk.

Az n tagú elemrendszer ismétléses permutációinak száma:

P
i, j,...,m
n =

n !

i ! � j ! � . . . �m !

Az összefüggés bizonyításának gondolatmenetét a Mgy. 9.10. és a Fgy. 5.1.30. feladat
megoldása részletezi.

n elem k tagú variációját kapjuk, ha egy n elem¶ halmaz elemeib®l k tagú sorozatot

képezünk (kiválasztjuk és sorba rendezzük az elemeket; például a tankönyv 6.03{6.05.,
6.11., a gyakorló 9.11{9.12. és a feladatgy¶jtemény 5.1.14{25. feladata).

Ha mindegyik elem különböz®, akkor ismétlés nélküli (2. példa), ha az elemek kö-

zött lehet azonos, akkor ismétléses (3. példa) variációról beszélünk. (Az ismétléses

permutációval szemben nincs megszabva, hogy melyik elem hányszor ismétl®dik.)

Az ismétlés nélküli permutáció speciális ismétlés nélküli variáció (k = n).

A feladatgy¶jtemény 5.1.15. feladata alkalmat ad arra, hogy itt is kapcsolatot találjunk

a függvény fogalmával. A sorsoláskor a (sorszámokkal jelölt) tárgyakhoz egyértelm¶en

hozzárendeljük a társaság tagjait.

Ha egy ember több tárgyat is nyerhet (ismétléses variáció), akkor a hozzárendelés nem

kölcsönösen egyértelm¶.

n elem k tagú ismétlés nélküli variációinak száma (n = k ):

V k
n = n � (n { 1) � ::: � (n { k + 1) =

n !

(n { k ) !

A bizonyítás gondolatmenetét a Tk. 2. példáján kívül a Mgy. 9.12. feladata és a

Fgy. 5.1.14{15. feladatának megoldása fejti ki részletesen.

n elem k tagú ismétléses variációinak száma (az n és a k tetsz®leges pozitív egész

szám):

V
k(i )
n = nk

(Lásd tankönyv 3. példa, Mgy. 9.11., Fgy. 5.1.16{17. feladat.)

n elem k tagú ismétlés nélküli kombinációját kapjuk, ha egy n elem¶ halmaz ele-

meib®l k tagú részhalmazt képezünk, vagyis kiválasztjuk, de nem rendezzük sorba az

elemeket. (Tankönyv 4. példa, 6.05. c), 6.12{14. feladat, gyakorló 9.13., 9.16. feladat,
feladatgy¶jtemény 5.1.32{36. feladat. Ezeknek a feladatsoroknak a feldolgoztatása

alkalmas a variáció és kombináció közti különbség és kapcsolat felismertetésére.)
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Az ismétlés nélküli kombinációk száma (n = k ):

C k
n =

n � (n { 1) � (n { 2) � . . . � (n { k + 1)

k � (k { 1) � (n { 2) � . . . � 2 � 1
=

n !

(n { k ) ! � k !

A feladatgy¶jtemény 5.1.32., illetve a 5.1.33. feladatának megoldásában kétféle gon-

dolatmenetet találunk az összefüggés bizonyítására (az ismétléses permutációra, illetve

az ismétlés nélküli variációra vezethet® vissza a megoldás).

Ismétléses kombinációkkal nem célszer¶ foglalkoznunk.

Valószín¶ségi kísérletek és számítások

A kísérletek elvégzésével, a feladatok megoldásával nem az a célunk, hogy a gyerekek

megismerjék a valószín¶ség-számítás szabályait. Feladatunk most is a szemléletfejlesz-

tés. Ennek (a többéves) fejlesztési folyamatnak tekintsük át a csomópontjait:

1. Valószín¶ségi �játékok", kísérletek végzése, táblázatok készítése, a lehetséges, a

lehetetlen, a biztos esemény megkülönböztetése. (A feladatgy¶jtemény 132. olda-

lán összefoglaltuk a valószín¶ségi kísérletek értelmezéséhez szükséges legelemibb

fogalmakat.)

2. Az események gyakoriságának meg�gyelése, összehasonlítása, annak megállapí-

tása, hogy a meg�gyelt események közül melyik valószín¶bb.

3. Annak felismerése, hogy

�egy esemény valószín¶bb", nem azt jelenti, hogy ez az esemény fog bekövet-

kezni;

�hányszor várható el" egy esemény, különbözik attól, hogy hányszor fog bekövet-

kezni egy kísérletben.

4. A relatív gyakoriság és a valószín¶ség fogalmának megértése, összehasonlításuk

a kísérletben. Annak meg�gyelése, hogy hogyan alakul a relatív gyakoriság, ha a

kísérletek számát növeljük.

5. A valószín¶ség meghatározása (kombinatorikai, geometriai) számítással.

A valószín¶ségi kísérleteket csoportmunkában (a csoportok �összedolgozásával") cél-

szer¶ megszerveznünk. A csoportok összegzik a tanulók kísérleteinek az eredményeit,

majd közösen összegezzük a csoportok eredményeit. Ily módon rövid id® alatt elérhet®

az események számának növelése.

Statisztikai számítások

A függvényekkel és az aritmetikával kapcsolatos eszköztudás gyakorlati alkalmazása-

ként foglalkozunk egyszer¶ statisztikai számításokkal.

Fontos a tényleges adatgy¶jtés, az adatok táblázatba rendezése, a táblázatok, a gra�-

konok értékelése. Használjuk a legújabb gazdasági folyóiratokat, statisztikai könyveket,

értelmezzük a híradások anyagát stb.

A tankönyv kidolgozott mintapéldái mintául szolgálhatnak adatok statisztikai feldolgozá-

sára.
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Két változó véletlen kapcsolata

A véletlen kapcsolatok vizsgálata során a gra�konokról és a lineáris függvényr®l tanulta-

kat nem szokványos gyakorlati feladatok megoldására alkalmazzuk.

A korreláció- és regresszióelemzés, a matematikai statisztika egyik legfontosabb eszkö-

ze, igen hatékonyan alkalmazható gyakorlati jelleg¶, illetve tudományos vizsgálatokban

egyaránt. Ugyanakkor a gra�konokról és a lineáris függvényr®l tanultak alkalmazása-

ként, a �rácsodálkozás", tapasztalatgy¶jtés és az érdekl®dés felkeltésének szintjén, az

általános iskolában is javasoljuk ennek a résznek a feldolgozását.

A magunk számára tekintsük át ezeket az ismereteket.

Ha két változóra egy n elem¶, összetartozó értékpárokból (�pontokból") álló minta is-

mert, akkor a pontokat derékszög¶ koordináta-rendszerben ábrázolva megállapítjuk,

hogy azok egy egyenes, egy másodfokú, harmadfokú görbe stb. körül csoportosulnak-e.

Ha egyenes körül, akkor lineáris korrelációt, vagyis véletlent®l függ® lineáris kapcso-

latot tételezünk föl a két változó között. A lineáris kapcsolat mér®száma a korrelációs

együttható. A mintából kapott adatokkal becsülve:

R =

nP
i =1

(xi { x )(yi { y )s
nP

i =1

(xi { x )2
nP

i =1

(yi { y )2

ahol (xi; yi ) az összetartozó értékpárok (például: a 3. példában gyerekenként az egyen-

let megoldási ideje és a matematikajegy), az x az xi értékek, az y az yi értékek

átlaga. A lineáris korrelációs együttható {1 és 1 közötti értéket vehet fel.

Ha az R korrelációs együttható 1 közelében van, akkor �szoros" lineáris kapcsolatot

tételezhetünk fel a két változó között úgy, hogy az egyik változó növekedésével nagy

valószín¶séggel n® a másik változó is. Ilyen kapcsolatot vizsgáltunk (tényleges mérési

adatokból) az 1. példában, amelyben R � 0,95.

Ha {1-hez közeli értéket vesz fel az R, akkor is szoros lineáris kapcsolatot tételezhe-

tünk fel a két változó között, de így az egyik változó növekedésével nagy valószín¶séggel

csökken a másik változó. A 3. (�ktív) példa adatai szerint az egyenlet megoldása so-

rán a növekv® id®adatokhoz nagy valószín¶séggel csökken® matematika-érdemjegyek

tartoznak (R � { 0,86).

Ha 0 körüli értéket vesz fel az R (a 2. példában R � 0,10), akkor nem tételezhetünk fel

lineáris kapcsolatot a két változó között. (Lineáristól különböz® kapcsolat lehet közöttük,

például a pontok elhelyezkedhetnek egy parabolaív mentén.)

A mérési pontokat �legjobban közelít®" egyenes, a regressziós egyenes egyenlete:

y =

nP
i =1

(xi { x )(yi { y )

nP
i=1

(xi { x )2
(x { x ) + y
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A mintapéldákban a következ® regressziós egyeneseket kapjuk:

1. y = 0,17x + 25,97

2. y = 0,03x + 3,51

3. y ={ 0,72x + 5,30

A függvény determinisztikus kapcsolat. A véletlen kapcsolatok mint ellenpéldák vizs-

gálata a függvény fogalmának mélyítését is szolgálja (hiszen a fogalom kialakulásához

a példák sokasága mellett a különböz® jelleg¶ ellenpéldákra is szükség van). Ezért

nemcsak a gyakorlati és a tudományos életben betöltött szerepe miatt, hanem tantárgy-

pszichológiai megfontolásból is célszer¶ foglalkozni ezekkel a feladatokkal.
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