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BEVEZETÉS 

Az OFI újgenerációs tankönyveihez készült kézikönyvünk a 3. és 4. osztályos matematika-

tankönyveket és munkafüzeteket együtt tárgyalja. Ezzel kifejezzük meggyőződésünket, mely 

a matematikai gondolkodás folyamatos, évfolyamokon átívelő fejlesztését tűzi ki célul.  

3. és 4. osztályban is egy-egy tankönyv és két-két munkafüzet készült. A munkafüzetek 

tematikus egységei a tankönyv felépítését követik, nagyjából a tanév két félévére elosztva a 

témákat. 

A tanítói kézikönyv számos funkciót kíván betölteni. Elsődlegesen a tankönyvet és 

munkafüzetet használó gyakorló pedagógusnak igyekszik segítséget nyújtani: miként lehet a 

tanítás-tanulás folyamatában célszerűen felhasználni az újgenerációs taneszközöket. Noha 

magától értetődőnek vehetjük, mégis érdemes előrebocsátani, hogy a kézikönyv nem 

valamiféle kibővített tanmenetként szolgál. Abból kiindulva, hogy magának a tankönyvnek az 

osztálytermi munka során nem is mindig jut főszerep, olyan feladatokat emeltünk ki a tanítói 

kézikönyv számára, amelyek különösen érdekesek vagy értékesek valamilyen fejlesztési cél 

szempontjából.  

Az egyes feladatok kapcsán előkerülő matematikadidaktika és általános 

tanuláselméleti kérdések jóvoltából a tankönyv továbbképzési segédanyag funkcióját is 

betöltheti. Mindazokhoz a továbbképzésekhez ajánljuk, melyek vagy az alsós matematika 

módszertan vagy pedig a képességfejlesztés tematikája köré épülnek. 

Reményeink szerint a tanítói kézikönyv nem csupán a gyakorló tanítók számára lesz 

hasznos gyakorlati útmutató, hanem a felsőoktatásban, elsősorban a tanítóképzésben is 

felhasználható lesz.  

Newtontól származik a kijelentés, mely szerint: ha ő bármiben is messzebbre láthatott, 

mint kortársai, az azért lehetett, mert óriások vállán állt.  

A tanítói kézikönyvek történetében számos matematikaszerző jelentőset alkotott.  

C. Neményi Eszter nemcsak Wéber Anikóval és Káldi Évával írt kézikönyveivel, hanem 

a tanítóképzésben országszerte használt egyetemi jegyzeteivel is jelentősen meghatározza 

azt, ahogyan az alsós matematikatanításról gondolkodunk. Napjainkig időtállók azok a 

meglátásai, amelyek a konkrét, manipulatív tevékenységekben gyökerező fogalomalakításról 

vagy az egyes témakörök tanításának sorrendjéről szólnak.  

A Varga Tamás-i örökség egyik fő üzenete: „Legyen a matematika mindenkié!” 

Amellett, hogy a matematika mára az egyik legnépszerűbb versenytantárggyá vált, melyben 

az elért eredményekre joggal lehetnek büszkék a diákok, pedagógusok és a szülők is, hiszünk 

abban, hogy létezik egy tudásanyag, ami minden diák számára nélkülözhetetlen és elérhető. 

A matematikatudásnak ez a mindenki számára nélkülözhetetlen és elérendő magja nem 

elsősorban matematikai fogalmak leltárjaként ragadható meg (bár vannak fontos lexikális 

tudáselemek is a matematikában), hanem a matematikai gondolkodás készségeiként és 

képességeiként. A matematikai gondolkodás készségei között évszázadok óta prioritást élvez 

a szakemberek és a laikusok előtt is a számolási készség, míg a gondolkodás magasabb szintű 
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összetevői közül kiemeljük a problémamegoldás fontosságát, és egyre markánsabb a 

fölismerés, mely szerint a hosszú távon biztosan nélkülözhetetlen tudásanyag része a saját 

tudásunkra reflektálás képessége, a tudásunk felhasználásának tervezésével, nyomon 

követésével és értékelésével foglalkozó tudáselemeink. 

A matematika tanterveire régóta jellemző a spiralitás, azaz a szaktudományos 

szempontból jól definiált témakörök ismétlődése egyre magasabb szinten az egymást követő 

iskolai évfolyamokon, de akár egy-egy tanéven belül is. Ezt az alapelvet a tankönyv készítői 

kiemelten jól kihasználták, és a képességfejlesztés szolgálatába állították. A képességfejlesztés 

iskolai tartalomba ágyazott módszereire ugyanis az jellemző, hogy különböző tartalmakon, 

ismétlődően, újra és újra terítékre kerül egy adott képesség. Kiemelendő a kombinatív 

gondolkodás képessége, amelynek fejlesztéséhez a matematika kézenfekvő lehetőséget kínál 

a kombinatorikán keresztül, azonban míg a hagyományok szerint a kombinatorika jellemzően 

egy-egy év végi fejezetként volt jelen a matematika-tankönyvekben, a Megálló és Kitekintő 

rovatok jóvoltából a kombinatorika a tankönyvben a tanév során többször is megjelenik majd.  

 

 

  



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

6 
 

I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

I.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

Az alsós matematika-tankönyveknek nem elsődleges feladata, hogy a matematika 

tudománytörténetével foglalkozzanak. A 3. és 4. osztályos tananyag legnagyobb része sok ezer 

éve kikristályosodott tudásanyagot közvetít. Furcsa volna, ha akár a 0 számjegy késői európai 

megjelenéséről, akár a halmazelmélet 20. századi nehézségeiről szólnánk. Ugyanakkor vannak 

eszközeink arra, hogy a tanórán ezekre mégis kitekintsünk, akár az interneten elérhető videók 

segítségével megmutassuk tanítványainknak, milyen testszámolási sémákat alkalmaznak más 

népek. (Hangulatos videók érhetők el két pápua törzs számolási módszeréről.) A 

matematikának a művészetben betöltött szerepét a tankönyveink is számos példával 

illusztrálják, melyek elsősorban az építészet területéről származnak. 

A matematikai tudás értékelésének mai hazai és nemzetközi tendenciái előtérbe 

helyezik az olyan tudáselemeket, amelyek más tartalmi területeken és hétköznapi 

helyzetekben használhatók1. Mintegy huszonöt éve került bele a hazai matematikatanításba 

a holland realisztikus matematika mozgalom néhány ötlete. Maga a realisztikus jelző 

világszerte elterjedt, ám a jelentése megváltozott, félreérthetővé vált. Az eredeti nyelven a 

kifejezés arra utalt, hogy a feladat „elképzelhető”, azaz a feladat szövegében szereplő 

fogalmak és a fejünkben meglévő matematikai tudás összekapcsolható. A félreérthetőség 

abból származik, ha a számos nyelvben hasonló alakban jelen lévő realisztikus jelzőt 

egyszerűen valóságosnak vagy valóság közelinek fordítjuk. Ezáltal a matematikai (szöveges) 

feladatok egy részét a hétköznapi valóság leírásaként fogjuk föl, így letudván azt a törekvést, 

hogy a matematikai tudás hétköznapi helyzetekben is alkalmazható legyen. Azonban két dolog 

is figyelmeztet arra, hogy nem ez a helyzet. Egyrészt nagyon sokszor előfordul, hogy a szöveges 

feladatok tartalmának nincs komoly szerepe a feladatmegoldás folyamatában: sem a feladat 

megértésében, sem a válaszadásban. Az ilyen feladatokat, melyekben valamilyen matematikai 

jelenséget „szövegbe öltöztetünk”, Szendrei Julianna nyomán tanpéldának nevezhetjük. A 

nemzetközi szakirodalomban a legelterjedtebb elnevezés rájuk: rutinszerűen megoldható 

feladatok.  

Másrészt gyakran előfordul, hogy egy realisztikus szöveges feladat tartalma 

éppenséggel nem a hétköznapi valóságról szó. Akár a tankönyvcsalád Mona és Manó 

szereplőivel megfogalmazott feladatai is ide sorolhatók lennének, amennyiben a feladat 

valamilyen matematikai modellnek a leírt jelenségekhez illesztését igényli, de másfelől a 

kitalált országok földrajzi jelenségeiről, vagy akár a Hófehérkéről és hét törpéről szóló 

feladatok is lehetnek realisztikusak. Ami bizonyos, és ezt fél évszázada vallja a 

                                                           
1 Lásd erre vonatkozóan a Csapó Benő és B. Szendrei Mária által szerkesztett kötetben Csíkos Csaba és Lieven 

Verschaffel fejezetét a matematikai műveltség, azaz a matematikatudás alkalmazhatóságáról.  

http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/Matematika_tartalmi_keretek.pdf 
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matematikaoktatás: a tanulók a hétköznapi élet matematikai jelenségeinek iskolai 

modellezésével elsősorban a szöveges feladatok világán keresztül találkoznak. Mivel a 3. és 4. 

osztályos tankönyvekben nincs külön fejezet, amely a szöveges feladatokra összpontosítana, 

az ide vonatkozó tudnivalók egy részét itt, másik részét a szövegértés és szövegalkotás 

fejlesztéséről szóló részben foglaljuk össze. 

Csíkos Csabának (már korábban is említett tanulmányában) a szöveges feladatoknak 

több típusát is definiálta. Vannak feladatok, melyekben a leírt szöveg legföljebb utasítást 

jelent, de az is lehet, hogy pusztán matematikai szimbólumok vagy egyezményes kulturális 

jelek jelölik ki a feladatot. Például a „105 + 218 = ?” feladatban még utasítás sem kell, az 

egyenlőségjel utáni kérdőjel mutatja, hogy a művelet elvégzésére van szükség. Nem mellesleg 

az ilyen típusú feladatkitűzés az egyenlőségjel értelmezésében okoz nehézséget, ahogyan arra 

Ginsburg kutatása rámutatott2. A gyermek számára az egyenlőségjel gyakran azt jelenti, hogy 

„szerezd meg a választ” vagy „a művelet eredménye következik”. 

A szöveges feladatok második csoportját azok a tanpéldák jelentik, amelyekben 

jellemzően egy vagy több számtani művelet van „szövegbe öltöztetve”. Ilyenkor igazából nincs 

jelentősége, hogy konkrétan milyen dolgok szerepelnek a szövegben, feltéve, hogy azok az 

adott korosztály számára ismerős, barátságos témát jelentenek. Érdemes tudatosítanunk 

magunkban, hogy történelmi koroktól függően változik, milyen dolgoknak ildomos 

szerepelniük egy-egy matematikafeladatban. A matematikai szöveges feladatok 

kultúrtörténeti szerepét áttekintve az adott kor filozófiájához, társadalmi konszenzusához való 

igazodás állapítható meg.3 Amikor Vidákovich Tibor és Csapó Benő kutatásához4 a korábban 

Nagy József által használt több mint 300 alsós matematikai szöveges feladat közül olyanokat 

próbáltunk kiválogatni, amelyek a kilencvenes években, még bő húsz évvel az eredeti 

kipróbálás után is alkalmasak arra, hogy a tanulók elé kerüljenek, nagy nehézségekbe 

ütköztünk. A társadalmi változások elsodortak sok olyan fogalmat, amelyek a hetvenes 

években a hétköznapok részét jelentették (TSZ, kisdobos, szombati tanítás). A kilencvenes 

évektől napjainkig is változott annyit a társadalmi környezet, hogy egyes feladatokat óvatosan, 

körültekintően használunk: például a feladatokban szereplő személynevek megválasztásánál 

                                                           
2 Ginsburg, H. P. (1998): Toby matekja. In: Sternberg, R. J. és Ben-Zeev, T. (szerk.): A matematikai 

gondolkodás természete. Vince Kiadó, Budapest, 175–199. 
3 Csíkos Csaba (2008): A szöveges feladatok szerepe a matematikai gondolkodás fejlesztésében (I. rész) A 

matematikai szöveges feladatok: szövegbe öltöztetett műveletek vagy a valóság matematikai modelljei? 

Tanítás-Tanulás, 6, 1. sz. 26–27. 

Csíkos Csaba (2008): A szöveges feladatok szerepe a matematikai gondolkodás fejlesztésében (II. rész) A 

matematikai szöveges feladatok kultúrtörténeti szempontból. Tanítás-Tanulás, 6, 3. sz., 28–29. 

Csíkos Csaba (2009): A szöveges feladatok szerepe a matematikai gondolkodás fejlesztésében (III. rész) A 

feladatmegoldás közben az elmében zajló folyamatokról. Tanítás-Tanulás, 6, 5. sz., 30–31. 

Csíkos Csaba (2009): A szöveges feladatok szerepe a matematikai gondolkodás fejlesztésében (IV. rész) Egy 

harmadik osztályosoknak szóló fejlesztő program feladatrendszere. Tanítás-Tanulás, 6, 7. sz., 32–33. 

Csíkos Csaba (2009): A szöveges feladatok szerepe a matematikai gondolkodás fejlesztésében (V. rész) 

Harmadik osztályosoknak szóló fejlesztő kísérletünk néhány jellemzője. Tanítás-Tanulás, 6, 9. sz., 30–31. 
4 Vidákovich Tibor és Csapó Benő (1998): A szövegesfeladat-megoldó készségek fejlődése. In: Budai Ágnes és 

Varga Lajos (szerk.): Közoktatás-kutatás 1996–1997. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest, 247–
273. o. 
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a nevekhez kapcsolódó mérhető jellemzők (teljesítmény, testmagasság) felerősíthetnek egyes 

sztereotípiákat, vagy például az osztály tanulói között is előforduló nevek akadályozhatják a 

komoly munkát. Jellemzővé vált az ezredforduló utáni feladatokban az értékítéletet nem 

tartalmazó, a közvetlen élő és élettelen környezetet megjelenítő dolgok szerepeltetése. Noha 

elvileg a Manó anyakönyvezhető férfinév, a Mona pedig anyakönyvezhető lánynév, 

használatuk a feladatok szövegében visszatérő névként problémamentesnek bizonyult. 

Visszatérve a tanpéldák jellemzőihez: a feladatok szövegében szereplő tulajdonnevek 

esetlegesek, és általában semmi jelentősége nincs annak, hogy például fiú- vagy lánynév 

szerepel a feladat szövegében. (Ezzel szemben a realisztikus feladatok szövegében már 

jelentősége lehet a nemek megoszlásának.)  

Hol húzódik a határ a tanpéldák és a valódi realisztikus feladatok között? Ahogyan 

kifejtettük a hivatkozott könyvfejezetben, életkortól és a számolási készség 

automatizálódásának szintjétől is függhet, hogy ugyanaz a feladat egy tanuló számára még 

realisztikus feladat, vagy már tanpélda. A változás jellemző iránya ugyanis az, hogy sok-sok 

eljátszott, eszközök használatával matematikai nyelvre lefordított feladat megoldása során 

jutunk el oda, hogy a konkrét szöveg jelentésétől függetleníteni tudjuk a feladat mögötti 

matematikai struktúrát. A tanpéldák jellemzően a számolási készség gyakoroltatására szolgáló 

feladatok, amelyekben egy vagy több alapművelet elvégzésével jutunk a megoldáshoz. 

Felvetődik a kérdés: vajon nehézséget vagy éppen könnyebbséget okoznak a tanpéldák 

szövegei ahhoz képest, amikor egy számtanpéldához nem tartozik szöveg? A kérdés 

visszavezet ahhoz az évezredes kérdéshez, hogy vajon a szöveges feladatok a matematikai 

műveletek, eljárások gyakoroltatására szolgálnak, vagy pedig általuk a hétköznapi életben 

előforduló problémák megoldásához kerülünk közelebb. A válasz kétrétű. A hétköznapi 

életben felmerülő matematikai problémák a szöveges feladatokon keresztül válnak a tantárgyi 

tananyag részévé, így ezekben az esetekben szükségszerű a matematikai struktúra szövegbe 

öltöztetése. Ugyanakkor az alapműveletek gyakoroltatásának céljával készült szöveges 

feladatok alkalmazásának lehet egy olyan hátulütője, hogy – mivel ezek megoldása során 

nemcsak a számolási készség működését, hanem egyfajta megoldási rituálé ismeretét és 

alkalmazását is elvárjuk – a tanulók számára általában nehezebbek a tanpéldák, mint a szöveg 

nélkül kitűzött példasorozatok. Ez a plusz nehézség viszont oda vezethet már alsó tagozatos 

korban, hogy negatív attitűd alakul ki a szöveges feladatok iránt, megnehezítve azt, hogy 

amikor később a szöveges feladatok valódi, életszerű problémák iskolai feladatváltozataként 

kerülnek terítékre, a tanulók fölismerjék a funkcionális különbséget. Arra vonatkozóan 

világszerte nagyon sok kutatási eredmény született, hogy a szöveges feladatok megoldásában 

már 3., de különösen 4. osztályos korra uralkodóvá válik egyfajta megoldásmenet (megoldási 

stratégia), mely a tanpéldák esetében célravezető, de amikor realisztikus feladatokat oldunk 

meg, akkor sokszor hamis végeredményhez vezet a megszokott megoldásmenet. 

Egy közelmúltbéli kutatás során (erről részletesen a 9. oldalon) merült fel az alábbi 

megoldás egy 3. osztályos tanuló részéről: 
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A matematikai szöveges feladatok megoldásában 3. osztályos korra már kialakuló 

megoldásmenet, amely a tanpéldák esetén legtöbbször működőképes, itt látványosan 

kudarcot vallott. Csaknem automatikusan működik egy olyan megoldási stratégia, amely 

szerint a szöveges feladat szövegében előforduló számokat kell kigyűjteni, azokhoz választani 

kell egy (esetleg több) alapműveletet, majd a számolás eredményeként előálló végeredmény 

válasz lesz a szöveges feladat kérdésére.  

A fenti feladat egyúttal implicit választ ad arra a kérdésre, hogy milyenek a valódi 

realisztikus szöveges feladatok. Olyanok, amelyeknek szövegében szereplő dolgokat el kell 

képzelnünk, és megfelelő matematikai modellt kell találnunk hozzá. Egyúttal hangsúlyozzuk a 

szöveges feladatokhoz készíthető rajzok szerepének jelentőségét. Jelen esetben akár egy 

képszerű (piktoriális) rajz egy kerti locsolóról, akár egy lényegre törő (sematikus) rajz, például 

egy álló szakasz vagy téglalap, sokat segíthetett volna a feladat értelmes megoldásában. 

Visszautalunk az 1. osztályos tankönyv Szöveges feladatok című fejezetére, amely az 

első kötet végén kerül elő. Már akkor elkezdődött (és ez szükségszerű) egyfajta elvárt 

megoldásmenet tanítása. Legyen szabad felidéznünk az akkori feladatot: 

 

 
 

Az OFI tankönyvcsaládjában ez a legelső olyan szöveges feladat, amellyel a tanulók is 

ilyen műfaji besorolásúként találkoznak. Itt indul a tanpéldák esetén jól működő 

megoldásmenet kialakítása, azonban ez a feladat első osztályban könnyen még 

realisztikusabbá tehető. Ehhez mindössze az szükséges, hogy akár valamelyik tanuló, akár 

pedig a tanító részéről elhangozzék a kérdés: Volt-e esetleg másfajta mag az etetőben? 

Meggyőződésünk szerint ennek a kérdésnek el kellene hangoznia, hiszen ennek híján 

első osztálytól erősítjük azt a meggyőződést, hogy a szöveges feladat szövegében minden 

szükséges számadat rendelkezésre áll a megoldáshoz. Hazai és nemzetközi kutatásokból 

látható, hogy nem kívánatos eredményekhez vezet ez a megközelítésmód. Emiatt már csupán 

a próba-szerencse elve alapján is azt javasoljuk, próbáljunk beszélgetni a feladatról, a 

feladathelyzetről, a benne szereplő dolgokról. Ez a másik, sokak szerint szintén problémás út 

oda vezet, hogy lényegében minden iskolai szöveges feladat esetén megállapítjuk, milyen 
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egyszerűsítéssel vagy elhallgatással élt a feladat. Jelen esetben például megegyezhetünk 

abban, hogy a feladat azért nem ír másfajta magokról (noha esetleg a gyerekek ténylegesen 

használnak többféle madáreleséget, például kölest vagy zabot is), mert túl hosszú lenne a 

feladat szövege, ha minden apró részletet le kellene írni. 

Maga Freudenthal, a realisztikus matematikai mozgalom elindítója hozta a következő 

példát a szöveges feladatokban jellemzően benne rejlő elhallgatásokra5: 

 

„Kovács úr hentesboltjában 26 kg hús volt. Rendel hozzá még 10 kg-ot. Hány kg hús van most 

a boltjában?” 

 

Amennyiben a feladatot tanpéldának szánjuk (és erre jó alapunk van), akkor a 26 + 10 

összeadás szövegbe öltöztetését látjuk. Amennyiben azonban valós időben zajló folyamatok 

matematikai modellezéséhez alkottuk a feladat szövegét, akkor – életszerűen – el kellene 

képzelnünk, hogy vajon mennyi idő múlva érkezik a friss hús, és addig esetleg mennyi kel el a 

meglévő 26 kg-ból. 

A realisztikus szöveges feladatokra tehát az jellemző, hogy a tanulók meglévő 

tudásának mozgósításával, gyakran rajzok készítésével modellezzük a feladatban leírt 

dolgokat, meghaladva a megszokott feladatmegoldási rituálé kereteit. Még egy negyedik 

típusról szólunk: az úgynevezett autentikus feladatokra az jellemző, hogy a tanulók életében 

akár aznap megtörténő események leírását nyújtják, és erre kell valamilyen matematikai 

választ adni. Az autentikus feladatok esetén különösen fontos, hogy a szövegük kellően 

részletező legyen, ezáltal a hétköznapok kontextusában általában jól érthető problémákat 

(mint amilyen például egy pizzarendelés a házibulira) matematikailag jól modellezhető 

feladatokká alakítsuk. Az autentikus feladatok igen gyakran adathiányosnak minősülnek, 

hiszen nekünk kell tudnunk, hány tagú az osztály, avagy a feladat része lehet a megoldáshoz 

szükséges adatok lemérése, megszerzése is. A 3-4. osztályos korosztályban az autentikus 

feladatok még korlátozott jelentőségűek, aminek fő oka, hogy a feladatok szövegének hosszát 

igyekszünk kordában tartani. 

Azt gondoljuk, hogy lehetőség szerint jelenjenek meg realisztikus feladatok az alsó 

tagozatos matematikaoktatásban; ennek egyik eszköze, ha a tankönyvekben és 

munkafüzetekben egyébként benne lévő számtalan tanpélda közül az arra érdemeseket 

realisztikus feladatként használjuk föl. Végső soron egy feladat önmagában véve sem nem 

tanpélda, sem nem realisztikus feladat, hanem elsősorban a pedagógus hozzáértése, a 

felhasznált oktatási módszer teheti a tanpéldákat realisztikus feladatokká.  

Szükségesnek érezzük, hogy komoly indoklását adjuk annak, miért fontosak a 

realisztikus feladatok az alsó tagozatos matematikaoktatásban. Világszerte és itthon is vannak 

kísérleti eredmények, amelyek bizonyítják, hogy az autentikus és realisztikus feladatok órai 

                                                           
5 Forrás: Greer, B. (1997): Modelling reality in Mathematics classrooms: The case of word problems. Learning 

and Instruction, 7, 293–307. 
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felhasználásával nő a tanulói teljesítmény a megszokott matematikai tudásmérő teszteken.6 

Különösen jó hír, hogy a szokásos drillező módszerrel fejlesztett számolási készség fejlődése 

sem szenved kárt, ha a drillező gyakorlatok vagy a garmadával megoldható tanpéldák helyett 

néhány jól kiválasztott realisztikus szöveges feladattal foglalkozunk az alsós 

matematikaórákon. Egy átfogóbb magyarázat is van arra, miért fontos beszélgetni a 

feladatokról és a feladatmegoldás folyamatáról. Az önreflexió, a saját tudásra vonatkozó tudás 

fejlődése igényli, hogy változatos megoldási stratégiák kerüljenek elő mindenféle tantárgyban, 

már kisiskoláskortól kezdve. 

Lieven Verschaffel beszámolt arról, hogy Hollandiában szabályos háború bontakozott 

ki a hagyományosnak nevezett (kritikusai által mechanikusnak hívott) felfogás és a realisztikus 

matematikai mozgalom között7. A vita eldöntésére létrejött szakértői csoport nem tett döntő 

állásfoglalást egyik irányzat mellett sem a tudomány szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a 

kérdés továbbra is nyitott, további kutatásokra vár. Azonban ha a pedagógus szeretne olyan 

ötleteket kipróbálni, amelyek legalábbis nem kockázatosak, ugyanakkor a gondolkodás 

fejlesztésének reményét adják, akkor jó szívvel ajánlható megfontolásra a realisztikus 

matematikai megközelítésmód. 

A korszerű matematikai műveltség része, hogy a matematikai tudás nem marad meg 

pusztán egyetlen tantárgy fogalomrendszerében, hanem megjelenik más tantárgyakban; és 

fordítva, a matematikai feladatokban más tantárgyak fogalmait is szerepeltetjük. A 3. és 4. 

osztályos tankönyvek sok ilyen kapcsolatot felvonultatnak. A fejezetek elején megtalálható 

párbeszédes történetek nem csupán érintik más tantárgyak ismeretanyagát, hanem azokat 

szervesen hozzáillesztik a matematika-tananyaghoz. A 4. osztályos tankönyv első néhány 

leckéjét ilyen szemmel megnézve: A Számolás 0-tól 1000-ig fejezet bevezetője a Kárpát-

medence térképét ábrázolja, és számos földrajzi név szerepel a szövegben. Ugyanennek a 

leckének a 9. oldalán a nemzeti parkjaink fölsorolása valósult meg egy kördiagramon. A római 

számok című lecke a történelem világába vezet, és egyúttal egyes meghatározó épületeinken 

fellelhető római számokat illeszt a matematika-tananyagba. A Mérések című fejezetben a 

kisbabák jellemző méretei és a használt mértékegységek jelennek meg. Mind a harmadikos, 

mind a negyedikes tankönyvek feladataiban gyakran szerepelnek más tantárgyak fontos 

fogalmai, melyek itt matematikai műveletekhez, eljárásokhoz kapcsolódnak. Ezekre a 

tantárgyközi kapcsolatokra a fejezetek bemutatása során igyekszünk még többször rámutatni. 

  

                                                           
6 Csíkos Csaba, Szitányi Judit és Kelemen Rita (2010): Vizuális reprezentációk szerepe a matematikai 

problémamegoldásban. Egy 3. osztályos tanulók körében végzett fejlesztő kísérlet eredményei. Magyar 

Pedagógia, 110, 149–166. 

Csíkos Csaba (2005): Metakognícióra alapozott fejlesztő kísérlet 4. osztályos tanulók körében a matematika és 

az olvasás területén. Magyar Pedagógia, 105, 127–152. 
7 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/advies-rekenonderwijs-op-de-basisschool 
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I.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

A tankönyv mint eszköz kevéssé alkalmas arra, hogy egyénre szabott, differenciált, azaz a szó 

minden értelmében tanulóközpontú tananyagot nyújtson, hiszen nem is ez a funkciója. 

Önmagában a tankönyv, különösen a papír formátumú, egy statikus taneszköz, amelyet a 

pedagógus tud a tanulók egyéni igényeihez igazítva fölhasználni. A tanulóközpontúság lényege 

a módszer, ahogyan a tudás alakítása, fejlesztése zajlik. A matematikai fogalmak alakításának 

alapjait megtalálhatjuk Bruner nagy hatású könyveiben, a geometriai fogalmak alakításának 

sorrendjét és mikéntjét pedig a Van Hiele-modell írja le. Bruner elméletének nagy tanulsága, 

hogy bár a manipulatív, képi és szimbolikus tudás egymásra épül, és jellemzően ebben a 

sorrendben jelenik meg az egyén fejlődése során, még felnőttkorban is fontos a manipulatív 

és képi tudáselemek összekapcsolása a verbális tudásunkkal. Ez fokozottan igaz abban a 

korosztályban, amely a Piaget-féle fejlődésmodell szerint a konkrét műveletek stádiumában 

jár. Azaz képes logikai műveleteket jól értelmezni ismerős, barátságos, konkrét tartalmakon. 

Nem szégyen harmadikos-negyedikes korban sem elővenni az ujjakat, „rálesni” az 

osztályterem falán lévő nagy számegyenesre vagy a tanteremben elhelyezett mérőedényekre, 

amelyek különböző, alapvető térfogategységeket tesznek bármikor láthatóvá, sőt érinthetővé 

a tanulók számára. Bár a gondolkodás fejlődésének iránya szerint egyre többször és egyre több 

területen tudjuk nélkülözni a konkrét érintés, látás vagy más érzékszervi modalitás által nyert 

tapasztalatokat, a fejlődésre még sokkal inkább jellemző az, hogy megtanuljuk, mikor van 

mégis szükség ezekre a tapasztalatokra. Ha a feladat egy ábra egy vonallal, a ceruza felemelése 

nélküli átrajzolását kéri, azt bruneri értelemben három szinten tudjuk követni: 

(1) ténylegesen, papírra (vagy képernyőre, interaktív táblára) megrajzolhatjuk az alakzatot, 

ezáltal a mozgásba írt (Bruner által enaktívnak nevezett) tudásunkat hozzákapcsoljuk a 

látott (ikonikus) tudáshoz. Nem kizárt, hogy közben belső beszéddel, vagy akár hangosan, 

kimondjuk a gondolatainkat a munkafolyamatról. 

(2) Lehetséges a látómezőnkben lévő alakzaton „gondolatban”, szemünk mozgásával 

végigmenni, ezáltal az ikonikus tudás szintjén reprodukálva az alakzatot. 

(3) Az is előfordulhat, hogy valaki azért nem kezd bele sem gondolati, sem tényleges 

rajzolásba, mert az alakzatra ránézve, a képi tudást a szimbolikus tudással ötvözve 

megállapítja, az egyik csúcsba páratlan sok vonal fut be, így nem lehetséges, hogy a ceruza 

felemelése nélkül mindhárom vonalat megrajzoljuk. Ilyen szintű tudás csak a 

legtehetségesebbek részéről lephet meg minket alsó tagozaton, hacsak mi magunk nem 

kapcsoltuk ezt a verbális (szimbolikus) tudást a korábbi sok-sok átrajzoláshoz. 

A manipulatív tevékenységek sorozata lehetővé teszi a mozgás, a ritmus és esetleg más 

művészi területek készségeinek bevonását a matematika tanulásába.  

Tankönyveink kis jelekkel, piktogramokkal segítenek abban, hogy mely feladatok 

alkalmasak különösen pármunkára vagy csoportmunkára. A pártanulás lehetősége amiatt is 

különösen lényeges, mert az egyébként gyorsan és jól dolgozó tanulók új kihívást találhatnak 
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abban, hogy társuknak – a tanulói nyelvhasználat szintjén – elmagyarázzák egy-egy feladat 

megoldásmenetét. A saját gondolatokra reflektálás más szempontból is hatásos, hiszen a 

tudás megszerzése gyakran együtt jár a tudatos, azaz a folyamatra reflektáló gyakorlással.  

A csoportmunka mint oktatási módszer alkalmazása az utóbbi tíz évben jelentősen 

előtérbe került iskoláinkban. Spencer Kagan 2001-ben magyarra fordított könyve és az a köré 

szerveződő sok-sok továbbképzés azokban a kollégákban is elültette a kooperatív tanulás 

gondolatát, akik korábban, akár didaktikai megfontolásból, ódzkodtak használatától. A 

matematika ráadásul az inkább individuálisnak tekintett és egyénenként értékelt teljesítmény 

tantárgyának számít, így a csoportmunka gyakoribb alkalmazásához az egyéni teljesítmény 

javulásának ígéretén át vezethet az út. A PRIMAS (Promoting Inquiry through Mathematics 

and Science Education across Europe) projektből jól látható, milyenek azok a matematikai 

feladatok, amelyek valóban alkalmasak a csoportmunkában történő feldolgozásra. A PRIMAS 

projekt termékei továbbra is elérhetők, ajánljuk őket a kollégák figyelmébe8. A feladatok 

ugyan 5. osztályos korosztálytól fölfelé célozták meg az európai oktatási rendszereket, de a 

felfedezés élménye, a kíváncsiságvezérelt tanulás folyamata ezekből a példákból is kiderül. A 

kutatásalapú tanulás több hazai cikkből is megismerhető (ld. például az Iskolakultúra folyóirat 

2010. decemberi különszámát). A kutatásalapú tanulás osztálytermi feladataira jellemző, hogy 

gyakran egy teljes tanórát igénybe vesz egyetlen feladat megoldása. A megoldás ezekben az 

esetekben jellemzően nem kizárólag egy helyes számot jelent, hanem a tervezés, a 

részfeladatok számolása, a végeredmény megvitatása és a többi csoport számára bemutatása 

is szerves része a folyamatnak. A kutatásalapú tanulás nemzetközi megítélésében 

ellentmondásos eredményeket látunk, de amit tapasztalataink alapján bizton állíthatunk: 

számítsunk olyan kérdésre egy kutatásalapú óra után a gyerekektől, hogy „Tanító néni / tanító 

bácsi, mikor lesz legközelebb megint ilyen jó óránk?” A tankönyvekben jelenleg nincsenek 

kifejezetten kutatásalapú tanórára szánt feladatok, de a meglévők közül kis átalakítással több 

is egész órás, csoportmunkában végzett vizsgálódássá, kutatássá tehető.  

I.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

Amellett, hogy a matematikára is, minként az összes tantárgyra igaz, hogy az anyanyelvi írott 

és beszélt szövegek alkotásának és megértésének területe, van egy sajátos terület a 

matematikán belül, amelynek kifejezetten nagy szerepe van a szövegértés és szövegalkotás 

fejlesztésében: a matematikai szöveges feladatok. 

A szöveges feladatok kutatásának úttörői között találjuk az olvasáskutató Kintsch-et és 

a matematikadidaktikus Greeno-t9, akik igen egyszerű, általunk tanpéldának nevezett 

feladatok sorozatával modellezték, hogy a memória milyen szerepet játszik a 

                                                           
8 http://primas-project.eu/modules/modules-magyar/ 
9 Kintsch, W., & Greeno, J. G. (1985): Understanding and solving word arithmetic problems. Psychological 

review, 92(1), 109. 
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feladatmegoldásban. A múlt században induló, pedagógiai célú szemmozgásvizsgálatok 

gyorsan alkalmazási területre találtak a matematikai szöveges feladatok világában. Egy ide 

vonatkozó kutatás10 célja az volt, hogy okoz-e változást a feladat megoldásához szükséges 

időben, ha a szövegben szereplő számokat betűkkel vagy számjegyekkel adjuk meg. Emellett 

a kutatás azt is vizsgálta, hogy a feladatokban elvégzendő művelethez képest egyenes vagy 

fordított szövegezésűnek tekintett feladatokban változik-e a megoldásmenet. 

Az egyenes és fordított szövegezés gondolata a matematikai szöveges feladatokat 

vizsgáló szakirodalomban a kilencvenes években bukkant föl, és a következőt jelenti (néhány 

konkrét példát ebből a szempontból ajánlunk majd megfontolásra a tankönyvekből). Az alsó 

tagozatos tanpéldák igen gyakran egyetlen alapművelet szövegbe öltöztetésével 

jellemezhetők. Ahogyan jeleztük, a jellemző és sokszor sikeres feladatmegoldó stratégia 

számára elegendő a számadatok kigyűjtése és az elvégzendő művelet megtalálása. Az 

elvégzendő művelet kiválasztásában a kutatási eredmények szerint az összeadás bizonyult 

olyannak, melyet jó eséllyel választ elvégzendő műveletnek az a tanuló, aki egyébként a 

feladatot nem értette meg, vagy pedig a feladatban leírt viszonyokat nem tudta jól elképzelni. 

Az összeadás műveletéhez a gondolkodásunkban gyorsan, automatikusan és sokszor 

tudattalanul kapcsolódnak bizonyos „kulcsszavak”: nagyobb, idősebb, több, hosszabb stb. 

Ugyanígy a kivonáshoz a gondolkodásunkban gyors kapcsolattal rendelkeznek a kevesebb, a 

fiatalabb, alacsonyabb stb. szavak. (Hasonlóan a szorzáshoz a -szor, -szer, -ször ragok, az 

osztáshoz a törtszámok kapcsolódnak szorosan, gyakran kéretlenül is, a munkamemóriánkba 

férkőzve a feladatmegoldás során.) Ebből adódóan az olyan feladatok, melyekben 

„kulcsszóként” egy másik számtani alapművelethez tartozó kifejezés jelenik meg, általában 

nagyobb figyelmet és hosszabb megoldási időt igényelnek, mint azok, amelyekben éppen az 

elvégzendő művelettel asszociálható a kulcsszó. 

 

Egy egyenes szövegezésű tanpélda: 

Józsi 144 cm magas. Nővére 8 cm-rel magasabb nála. Hány cm magas a nővére? 

 

Ugyanez a művelet fordított szövegezésbe öltöztetve:  

Józsi 144 cm magas, és 8 cm-rel alacsonyabb, mint a nővére. Hány cm magas a nővére? 

 

Szemmozgásvizsgálattal megerősített kutatási eredmények szerint a fordított 

szövegezésű feladatokban többet hibáznak még az idősebb tanulók (sőt, a felnőttek) is, és 

hosszabbá válik a megoldási idő. Emellett gyakran többször is el kell olvasni a kulcsszót vagy 

akár a teljes szöveget a helyes megoldás érdekében. 

                                                           
10 Csíkos, C., & Steklács, J. (2016): Relationships between students performance on arithmetic word problems, 

eye-fixation duration variables, and number notation (number words vs Arabic numerals). Mediterranean Journal 

for Research in Mathematics Education, 14, 43–57. 
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Az olvasás-szövegértésnek a matematikai szöveges feladatok megoldásában betöltött 

szerepét hazánkban legmélyrehatóbban Kelemen Rita elemezte11; az ő disszertációjából 

származik a következő ábra: 

 
 

Kelemen Rita modellje rajzban tárja elénk azt az elvileg könnyen belátható 

összefüggést, hogy a matematikai szöveges feladatok megoldásához milyen előfeltétel-

tudásrendszerre van szükség. A szöveges feladat szövegének olvasását két összetevőre bontva 

vizsgálta. Előfordulhat, különösen a küszködve olvasók esetében, hogy egyes szavak 

elolvasásánál gondban vannak (B jelű tanuló), így nyilván kicsi az esély arra, hogy bármely 

további megoldási összetevőben sikeresek legyenek. A szövegértés az olvasás magasabb 

szintű komponenseként az olvasott alkotóelemek jelentésének felépítését is tartalmazza. Sok 

tanuló, aki képes hangosan felolvasni egy írott szöveget, gondban van, amikor el kellene 

mondania, hogy mit olvasott, mert a szöveg jelentésének reprezentációja nem épült föl 

elméjében (C, G és L jelű tanulók az ábrán). A harmadik szűrő a megoldás felé vezető úton a 

probléma matematikai értelemben vett reprezentációja, azaz a szövegben szereplő dolgok 

                                                           
11 Kelemen Rita (2010): A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban 

akadályozott 9–13 éves tanulók körében. PhD értekezés, Szegedi Tudományegyetem. 
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matematikai viszonyainak megértése, elképzelése. Nyilvánvaló, hogy sok tanpélda esetén a 

problémareprezentáció nélkül is helyes számoláshoz és végeredményhez juthatunk (gyakran 

a szövegértés fázisa is elhagyható, hiszen elegendő „levadászni” a számokat a szövegből, és 

azokhoz valamilyen műveletet társítani). A problémareprezentáció különösen lényeges 

szűrője a megoldásnak a fordított szövegezésű tanpéldák esetében.  

A modellnek az egyik lényeges üzenete tehát: a matematikai szöveges feladatok 

megoldásának egyik szükséges előfeltétele, hogy az olvasás különböző szintű komponensei 

működjenek – tehát az esetleges sikertelenség oka nem feltétlenül a matematikai tudáson 

belül keresendő. A modell másik lényeges tanulsága, hogy felhívja a figyelmet a probléma 

reprezentációjának fontosságára. A tanítóképzésben elterjedten használatos jegyzetben C. 

Neményi Eszter és Szendrei Julianna12 is hangsúlyozzák, hogy a szöveges feladatok 

megoldásának első fázisát a probléma megértéseként azonosíthatjuk (ebbe a fázisba tartozik 

az ábra három felső szűrője), a második nagy fázis pedig a probléma „megfejtéséről” szól. A 

probléma megfejtése nem mindig igényel számolást, és különösen nem mindig igényel 

műveletvégzést. A C. Neményi–Szendrei-jegyzet nagy erénye, hogy a sokféle lehetséges 

szövegesfeladat-típus között – egyenrangúként – felsorolja a nem megoldható feladatokat is. 

Sok szülő és pedagógus véleménye, hogy a nem megoldható feladatok valamiképpen 

becsapják a gyermeket, hiszen a matematikai feladatok arról ismerszenek meg, hogy kellő 

felkészültséggel megtalálható a megoldásuk. Nincs itt ellentmondás, hiszen a nem 

megoldható feladatok megoldása az, hogy nincs megoldásuk. Az olyan feladatok, amelyeknél 

a megoldás nemlétének kimondása adja a matematikai értelemben korrekt választ, ritkán 

fordulnak elő a tankönyvekben és munkafüzetekben, ezzel is erősítve azt a tanulói 

meggyőződést, melyet svájci kutatók13 7. osztályos tanulók körében találtak: „Az nem lehet, 

hogy egy matematikai szöveges feladatnak nincs megoldása!” 

Daniel Kleitman amerikai matematikus mondása illik ide: „A legrosszabb, amit egy 

problémával tehetsz, ha teljesen megoldod.” Ez a gondolat olyan módon kapcsolódik a „nem 

megoldható” problémákhoz, hogy a legátlagosabb tanpélda esetén is adódhat lehetőség arra, 

hogy a feltételek vagy a bemeneti adatok megváltoztatásával egy új problémát alkossunk, 

eljutva akár annak megbeszéléséhez, hogy mikor nem lesz megoldható a feladat. 

A szövegalkotás képességét az OFI újgenerációs tankönyvei már első osztálytól kezdve 

alaposan fejlesztik azáltal, hogy a tanulóknak maguknak tanpéldákat (számpéldákat) kell 

alkotniuk egy kép alapján. Emellett a szöveges feladatok megoldásának utolsó lépéseként 

elvárt teljes, kerek egész mondatos, szöveges válasz is az anyanyelvi kompetencia 

fejlesztéséhez járul hozzá. 

                                                           
12 C. Neményi Eszter és R. Szendrei Julianna (1997): Szöveges feladatok. Tantárgypedagógiai füzetek sorozat. 

Budapesti Tanítóképző Főiskola. 
13 Reusser, K., & Stebler, R. (1997): Every word problem has a solution — The social rationality of 

mathematical modeling in schools. Learning and instruction, 7(4), 309–327. 
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I.4. A digitális műveltség fejlesztése 

A digitális műveltség és a matematika tantárgy kapcsolata kétirányú. Egyrészt a matematika 

mint az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének alapja az informatikai műveltségben fontos 

szerepet játszó algoritmusok és a programozás területén sokat tehet. Másrészt viszont az 

informatikai eszközök jelenléte nagyban gazdagíthatja a matematika tanórákat. A jelenleg már 

elérhető áron beszerezhető kellékek közül a szakirodalmi és módszertani továbbképzési 

támogatással már rendelkezőket ajánljuk a kollégák figyelmébe: a Bee-Bot robot (osztálytermi 

neve talán Zümi lehet) a számfogalom manipulatív szintű alakításában, irányok, távolságok 

tanulmányozásában lehet segítségünkre. Az interaktív táblákhoz a tanulási segédanyagok 

gazdag piaca és a pedagógusközösségi hálózatok információt megosztó ereje társul. A 

matematika összes témaköréhez létezik vagy megalkotható olyan motiváló feladat, amellyel a 

tanóra változatosabbá tehető, a tanulók pedig szívesen használják az informatikai eszközt. 

A kilencvenes években indultak útjukra a geometria tanulását támogató szoftverek, 

amelyeket dinamikusnak vagy interaktívnak is neveznek amiatt, hogy a papír-vonalzó-körző 

szerkesztésekhez képest egységnyi idő alatt nagyon sok szerkesztés vagy rajzos próbálgatás 

megjeleníthető velük. A mintegy 50 szoftver között hazánkban talán a Geogebra a 

legismertebb. A nonprofit szervezet weboldalán alsó tagozatosok számára is találhatók 

tananyagok, és nemcsak a geometria tanulásához, hanem a vizualizálás eszköztárát 

fölhasználva a számfogalom alakításához is. 

Maguk az újgenerációs tankönyvek és munkafüzetek az internetről letölthetők pdf 

formátumban, ezáltal bármely részük szerkeszthetővé válik, akár órai szemléltetéshez, akár az 

értékeléshez fölhasználva. 

I.5. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

A tankönyvek a kipróbálásban részt vett pedagógusok túlnyomó többségének 

elnyerték a tetszését, szívesen tanítanának belőle a jövőben is. Sokan fogalmazták meg, hogy 

a tanév elején fenntartásokkal, esetleg kifejezett ellenérzésekkel tekintettek a tankönyvek 

felépítésére, szerkezetére, de kételyeik eloszlottak a tanítás során, és kifejezetten javult 

szemükben a tankönyvek megítélése.  

A legnagyobb várakozás a tankönyvek újszerű tematikáját fogadta. Volt, aki a tanév 

elején attól tartott, hogy a jó képességű gyerekeket ez a haladásukban gátolni fogja, mások 

épp ellenkezőleg, arra gondoltak, hogy a lassabban haladók túl korán találkoznak a nehezebb 

anyagrészekkel. Ezek az aggodalmak azonban általában nem igazolódtak, a tankönyvek 

alkalmasnak bizonyultak a megfelelő differenciálásra. A lassabban haladó gyerekek a 

korábbinál kevesebb kudarcélménnyel, sokkal motiváltabban voltak képesek egész évben 

dolgozni, ugyanakkor a gyorsabban haladók megértették a leckék logikai rendszerét, és 
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önállóan is képesek voltak a számkör bővítésére. Többen is beszámoltak arról, hogy az év végi 

felmérők kifejezetten jól sikerültek. 

A pedagógusok jó megoldásnak tartották, hogy fejezetenként egy-egy téma köré épül 

fel az anyag, azaz a tankönyv tématartó. A témák a gyerekek számára érdekesek, motiválók. A 

tankönyvek témái életszerűek, alkalmasak arra, hogy megmutassák a matematika mindennapi 

használatát. Jól szemléltetnek, megfigyeltetnek, gondolkodtatnak, és valós problémahely-

zeteket állítanak a tanulók elé.  

A kipróbáló tanítók kiemelték, hogy nagyon szisztematikus az anyag, mivel ugyanolyan 

a fejezetek felépítése, ami a tanítást is könnyíti, ezenkívül a gyerekek is megszokják, hamar 

megértik a következő lépéseket. Tetszést arattak a Megálló és Kitekintő részek egy-egy szakasz 

végén, ezek segítették az önellenőrzést, illetve ösztönözték a tanulókat a további ismeretek 

felfedezésére. 

A tankönyvek nagymértékben építenek a tanulók szövegértésére. Van, aki a 

tankönyvek legnagyobb erényének tartja a szöveges feladatokat, mert a szokásos tanítási 

feladatokon kívül arra is alkalmasak, hogy segítségükkel versenyekre készüljenek fel a 

gyerekek. Jónak tartják a szöveges feladat tanításának metódusát, nagyon jól megtanítható 

így a szöveges feladat menete, szépen építkeznek e téren a tankönyvek. Emellett a leckék 

témája, a kérdések, utasítások szövegezése fejleszti a nyelvi, kommunikációs képességeket is. 

A gyerekek tudásvágyát, kíváncsiságát felkeltették az egyes leckék, a változatos 

feladatokat könnyedén értelmezték, nem csupán tárgyi tudást kaptak, hanem fejlődött 

gondolkodási készségük, szóbeli kifejezőkészségük, problémamegoldó képességük, társas 

kompetenciáik. A tankönyvek nagyon pozitív tulajdonsága, hogy a példákat a mindennapi 

életből merítik. Egy példa erre a tömeg mérésénél a mérleghinta feladata, melyet akár egy 

valós mérleghintán is meg lehet eleveníteni, így saját tapasztalat révén sikerül megoldani az 

adott feladatot.  

A feladatok alkalmasak arra, hogy a tanulók ne csak egyénileg, hanem párban és 

csoportban is dolgozzanak. Ezekkel a módszerekkel a vizsgált iskolákban éltek is a 

pedagógusok.  

A pedagógusok és a tanulók többsége elégedett volt a tankönyvek képeivel, 

tipográfiájával. A tankönyvek áttekinthetők, a színvilág, az illusztráció a gyerekek életkorához 

illeszkedő, szívesen használják ezeket a tankönyveket. Az ábrák mobilizálják a vizuális 

észlelést, segítik a tanulást. A képek a matematikán túli ismereteiket is bővítik, esetenként 

más tantárgyakhoz is kapcsolhatók.  

A pedagógusok konkrét javaslatai, észrevételei közül nagyon sokat beépítettünk az 

átdolgozás során a 3. és a 4. évfolyamos kiadványokba. Íme, néhány ezek közül. 

A 3. évfolyamos matematikakönyv és munkafüzet I., II. kötetének átdolgozása során az 

eredeti koncepciót nem változtattuk meg, vagyis az 1000-es számkörben a szám- és 

műveletfogalom kialakítása továbbra is szakaszosan történik. Egy-egy témakörön belül mind 

a négy alapművelettel foglalkozunk, ezáltal az összeadás, kivonás, szorzás és osztás műveletek 

folyamatos gyakorlása biztosított. 
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A kísérleti könyvet kipróbáló tanítók többsége jeles osztályzattal értékelte az egyes 

leckék felépítését. Az apróbb hibák javítására tett megjegyzéseiket (például számcsere) 

javítottuk. 

Az írásbeli műveletek bevezetésekor teljes háromjegyű számokkal dolgoztunk, és 

például egy teljes háromjegyű számhoz úgy adtunk hozzá egy másikat, hogy először a második 

szám százasait adtuk a teljes háromjegyű számhoz, majd a tízeseit, végül az egyeseit. Azonban 

a tanítók jelezték, hogy az írásbeli összeadás tanításához érve derült ki, hogy a tanulók fele 

már annyira ráállt a háromjegyű számok összeadására, és annyira követi a tankönyv 55.o. 4. 

feladat szerinti számolási sorrendet (százasok, tízesek, egyesek hozzáadása), hogy nem tudták 

(volt, aki nem akarta) az írásbeli összeadás helyiérték-sorrendjét követni (egyesek, tízesek, 

százasok). Megvizsgálták ugyan a váltások miatti szükségességét, mégis, ezek a gyerekek 

„balról haladtak jobbra” a helyi értékeken, és fejben számoltak. Ezért felmerült annak 

jogossága, hogy ilyen sok fejszámolást adjunk-e teljes háromjegyű számokkal, amitől a 

gyengébb képességű tanulók viszont szenvedtek. Mivel reálisnak tartottuk ezt a kritikát, így az 

átdolgozás után a teljes háromjegyű számok helyett kerek százasokkal, tízesekkel dolgozunk. 

(Például Matematika 3. tankönyv 55. oldal.) 

A kipróbáló pedagógusok véleménye szerint például az írásbeli összeadásnál az összeg 

változásainak megfigyeltetése, a logikai összefüggések megfogalmazása nagyon nehezen 

ment a diákoknak, kevés kivételtől eltekintve nem értették a leckét. Mindannyian tudjuk, hogy 

amíg az írásbeli műveletek mechanizmusa nincs rendesen beépülve, nincs még meg az a rutin, 

amivel a feladatvégzések könnyedén mennének, addig az összefüggések megláttatása sokkal 

nehezebb a diákok számára. Ilyenformán úgy éreztük, hogy hasznosabb, ha kisebb számokkal, 

kerek tízesek és százasok alkalmazásával, tevékenységhez kötöttem tanítjuk meg ezt a 

tananyagot. (Például Matematika 3. tankönyv 61. oldal.) 

Az átdolgozás során igyekeztünk még több képet, táblázatot beépíteni a tankönyvbe, 

hogy ezáltal oldjuk a szöveg- és a számsorok monotonitását. (Például Matematika 3. tankönyv 

52. oldal.) 

A Megállók és a Kitekintők átdolgozását azért nem tartottuk szükségesnek, mivel ott 

egy általunk vétett hiba okozta a rossz osztályzatokat. A tanmenetben ugyanis ezt a leckét 2 

külön órára szedték a kollégák, de ez így nem helyes, hiszen a Kitekintők osztályszinten nem 

használhatók, mivel ezek a jobb képességű tanulók tehetséggondozását segítik. 

A munkafüzetek átdolgozása sokkal jelentősebb volt. Pontosítottuk a feladatok 

szövegezését, illetve több tucat új feladat került a kiadványokba. (Például Matematika 3. 

munkafüzet I. kötet 62. oldal, munkafüzet II. kötet 4., 7. oldal.) 

A kollégák jelezték, hogy néhány témánál nincs összhangban a munkafüzet a 

tankönyvvel, nem követi a tananyag tanítási sorrendjét. Ezt szem előtt tartottuk az átdolgozás 

során, így szükség esetén megcseréltük a munkafüzeti feladatok sorrendjét, ezáltal jobban 

segítsük az új ismeret gyakorlását. (Például Matematika 3. munkafüzet II. kötet 49-56. oldal) 

A tanítók kérésének eleget téve törekedtünk a feladatok nehézségi fok szerinti sorba 

rendezésére, és az átdolgozás során figyelembe vettük a konkrét tanítói javaslatokat, de a 
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nehézség szerinti sorba rendezést nem lehet mindenki számára egyértelműen megvalósítani, 

hiszen minden diáknak más-más feladat jelenthet nehézséget. (Például Matematika 3. 

munkafüzet I. kötet 4-17. oldal.)  

Ügyeltünk arra, hogy a szöveges feladatoknál megfelelő nagyságú hely legyen az 

adatlejegyzéshez, a számításhoz és az ellenőrzéshez is.  

Mivel a 4. évfolyam lezárja, összegzi az alsó tagozaton tanultakat, így nemcsak a 

kipróbáló pedagógusok, hanem mi is szükségét láttuk annak, hogy minden olyan fogalom 

magyarázata jelenjen meg a könyvben, amelyet használnak a gyerekek. Ez azokra a fogalmakra 

is vonatkozik, amelyeket az előző évfolyamokon tanultak a gyerekek. Ezért a tankönyvet 8 

oldallal kibővítettük, így az összes tanult fogalom rövid, szemléletes, korosztályhoz illeszkedő 

magyarázata megtalálható a könyvben. 

A tantárgyi bizottsági tagok véleménye alapján tovább bővítettük azoknak a 

mintapéldáknak a számát, amelyekben különböző számolási eljárásokat mutatunk meg a 

diákoknak. 

Az OFI-hoz beérkező e-mailekből tudomásunkra jutott, hogy a munkafüzetben 

található diagnosztizáló méréseket a pedagógusok dolgozatként íratják meg a gyerekekkel, és 

le is osztályozzák a teljesítményüket. Ezért ezeknek az oldalaknak az átdolgozása során 

egyértelmesítettük, hogy ez a diákok tudásának előzetes felmérése és önellenőrzésre való. 

(Például Matematika 3. munkafüzet II. kötet 92-93. oldal.) 
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II. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

II.1.1. A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése 

A kerettanterv 3. és 4. osztályban a matematika öt tartalmi területét különbözteti meg. Ezek 

a területek a kézikönyvben részletezett óraszámokkal vannak jelen a tankönyvekben. Itt 

röviden áttekintjük, hogy az öt terület tartalmi felépülése hogyan valósul meg a két 

évfolyamnyi tananyagban. 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok  

Halmazokkal kiemelten a Válogatások, csoportosítások fejezetek foglalkoznak (mindkét 

évfolyamon egy-egy). A gondolkodási módszerekkel, a matematikai logikával, a 

kombinatorikával és a gráfokkal viszont – a kerettantervi előírásnak (és nem mellesleg a 

gondolkodásfejlesztés törvényszerűségeinek) figyelembevételével folyamatosan, különböző 

témakörökön átnyúlóan, újra és újra megjelenve foglalkozunk. Kitüntetett figyelmet érdemel 

a kombinatorika, amely nem külön tankönyvi leckében jelenik meg (noha ez sem volna 

ördögtől való), hanem változatos tartalmak és matematikai jelenségek oldalvizén találkozunk 

a lehetőségek számbavételének problémáival. Nem szabad a kombinatorikát összekevernünk 

a kombinatorikus gondolkodással! A kombinatorikus gondolkodás legfontosabb összetevője, 

hogy adott feltételek mellett az összes lehetőséget meghatározzuk. Stratégiai oldalról nézve 

legalább három szintről beszélhetünk, és a harmadik, az összes lehetőség képlettel történő 

meghatározása még a legegyszerűbb esetekben is a felső tagozatra marad. Első stratégiai 

célunk ugyanis az, hogy minél több, és ha lehet, az összes lehetőséget megtalálják a gyerekek. 

4. osztályban tesszük hozzá azt az elvárást, hogy a lehetőségek gyűjtéséhez, lejegyzéséhez 

valamilyen rögzített szempontot vagy szempontsort találjanak a tanulók. A találgatás, a játék 

öröme mégsem haszontalan tevékenység, hiszen az azonosság, a különbözőség, a változás és 

állandóság megfigyelése akkor is gondolkodásfejlesztő hatású, ha nem társul hozzá 

matematikai értelemben vett szimbolikus leírás („rögzítsük első helyen a macit, és a második 

és harmadik helyen lévőket változtassuk”…), pláne matematikai formula. A magyar 

matematikai nevelés régi adóssága, hogy a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése megkapja 

az őt megillető rangot, és kihasználjuk a gondolkodásfejlesztés itt rejlő tartalékait.  

 

2. Számelmélet, algebra  

Óraszámát és a fejezetek számát tekintve is a legerőteljesebb matematikai fejezet az alsó 

tagozaton a számolás tanítása. 2. osztály végéig remélhetőleg 100-as számkörben 

magabiztosan működik a számolás és a műveletvégzés. 3. osztályban három lépésben történik 

a számkörbővítés. Fontos didaktikai ötlet, hogy a 200-as számkört használjuk ugródeszkaként 
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az 500-as számkör felé. Végül a második félévben 1000-es számkörig jutunk. 4. osztályban az 

1000-es számkör ismétlése után 10 000-ig bővül a számkör, és tanév végén, a Kitekintő 

fejezetben kerül elő a 100 000-es számkör.  

A számtani alapműveletek közül az összeadást és a kivonást, majd pedig a szorzást és 

osztást tárgyaljuk együtt. Mindkét esetben a tevékenységekkel, életszerű feladatokkal 

támogatott szóbeli műveletvégzéssel kezdünk, majd az írásbeli műveletvégzéssel folytatjuk. 3. 

osztály első félévében már előkerül az írásbeli összeadás és kivonás, ami – a nemzetközi 

tapasztalatokkal összevetve – korai bevezetésnek tűnhet, emiatt különösen lényeges a szóbeli 

számolási gyakorlatok végzése az írásbeli műveletvégzés tanítását megelőzően, közben és 

utána is! 

Izgalmas fejezetek ékelődnek a számkörbővítések és a műveletvégzéssel foglalkozó 

fejezetek közé. A római számokkal 3. és 4. osztályban is foglalkozunk (követve az arab 

számjegyekkel írt egész számok számkörbővítéseit). A negatív számok is előkerülnek mindkét 

osztályban, a hőmérséklet és a földrajzi magasságok témájához erősen kötődően. A 

törtszámokkal is mindkét évfolyamon egy-egy vaskosabb fejezet foglalkozik. Az egységtörtek 

és az egységtörtek többszöröseinek grafikus és szóbeli értelmezése mellett ügyeljünk arra, 

hogy a törtek „második értelmezése” (C. Neményi Eszter kifejezése) is már 4. osztályban 

előkerüljön, mert az 5. osztályos tananyag számít erre a második szemléletre.14 

 

3. Függvények, az analízis elemei 

Sem a 3.-os, sem a 4.-es könyvben nincs önálló fejezet, melyben függvényekkel foglalkozunk. 

Ugyanakkor több részfejezetben szerepelnek olyan összefüggések, amelyek a szintén a 

témánkhoz tartozó relációkhoz, avagy a relációk közé sorolható függvényekhez vezetnek. 

Szabályszerűségek induktív felismerése, sorozatok folytatása, „gépjátékok” kitöltése, 

oszlopdiagramok elemzése az emberi gondolkodásnak azokat az összetevőit mozgósítják, 

amelyek matematikai értelemben relációkkal, függvényekkel írhatók le. Jelentős átfedése van 

ennek a matematikai területnek a Statisztika, valószínűség témakörrel, hiszen adatsorok 

között lehetnek függvényszerű, és lehetnek valószínűségi alapon meghatározható 

kapcsolatok. 

 

4. Geometria 

Igen hangsúlyos fejezetek szerepelnek geometriából. Ide soroljuk a mérések témaköreit is. A 

mérések, a mértékváltási feladatoknak köszönhetően, természetes kapcsolódást jelentenek a 

számok és műveletek világa felé.  

A síkidomokkal és a testekkel 3. osztályban egy jelentős fejezet foglalkozik, majd 4. 

osztályban a tanév utolsó leckéjében kerülnek elő ismét. A geometriai transzformációk közül 

a tengelyes tükrözés kap hangsúlyt, mely mindkét osztályban a tananyag része. A kerület és 

                                                           
14 Karika Tímea – Csíkos Csaba (2018): A törtfogalom fejlődésének segítése az alsó és a felső tagozat határán. 

Gyermeknevelés, 6. 1. sz., 86–98. 
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terület mérése mellett annak mérés nélküli számítása is bevezetésre kerül 4. osztályban. 

Térfogat (pláne felszín) mérésével vagy számolásával alsó tagozaton nem foglalkozunk. Nem 

tilos természetesen olyan megállapítást tenni, hogy a bűvös kocka huszonhét kicsi, színezett 

kockából áll, de nem célunk a három köbét felfedeztetni ebben a számban. 

 

5. Statisztika, valószínűség 

A kilencvenes évek egyik meglepetése volt a matematikatanárok számára, hogy az addig a 

gimnazista törzsanyagban sem szereplő statisztika és valószínűségszámítás témakör 

megjelent a közoktatásban. Talán mára természetessé vált a gondolat, hogy az alsó tagozaton 

indul a valószínűségi szemlélet előkészítése, a statisztikai gondolkodás megalapozása. Csapó 

Benő kutatási eredményei15 mutatták meg, hogy a nem determinisztikus összefüggések 

felismerését a magyar közoktatás nemhogy nem segíti elő, hanem egyenesen visszafejleszti. 

Az alsó tagozatosok gondolkodása tehát voltaképpen jó talajt jelent adatsorok 

összefüggéseinek elemzéséhez; a nem biztos, ám lehetséges kimenetek megfelelő 

értelmezéséhez. A valószínűségi szemlélet fejlesztése nem kap külön tankönyvi leckét, ám 

számos feladatban kell a gyerekeknek meghatározniuk, hogy egy kijelentés igaz, hamis, vagy 

pedig nem biztos, hogy igaz (ám lehetséges). 

 

II.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei 

A tankönyvi leckék egymástól jelentősen különböző hosszúságúak. Az alfejezetekre bontás a 

matematikai tudásban előrehaladás szerint történik: az írásbeli műveletek fejezeteiben 

például külön alfejezetként jelenik meg a becslés, majd az összefüggések, következtetések 

alfejezet. A mérésekről szóló fejezeteken belül a mért dolgok szerint: hosszúságról, tömegről, 

űrtartalomról szóló fejezetek követik egymást, ugyanebben a sorrendben 3. és 4. osztályban 

is. 

Az egyes fejezeteken belül a feladatok sorszámozása alfejezetenként újraindul. Néhány 

fejezetnél előkerülnek olyan ismeretek, amelyek részletes, szavakkal megformált leírása 

barackszínű háttérben, kiemelt téglalapokban található. (Ugyanakkor ezek a téglalapok 

nincsenek kiszakítva a feladatok sorából, hanem szervesen, mintegy a feladat apropóján 

kerülnek terítékre.) 

 

Megálló 

Megálló címmel olyan fejezetrészek illeszkednek a tankönyvbe, amelyek elsődleges feladata a 

szakadatlan, folyamatos ismétlése egyes kulcsfogalmaknak, kulcskészségeknek. Elsődleges 

rendeltetésük, hogy a soron következő, konkrét matematikai témakörhöz kötött leckék 

sorában újra és újra előkerüljenek egyes tudáselemek. 

                                                           
15 Csapó Benő (1994): Az induktív gondolkodás fejlődése. Magyar Pedagógia, 1–2. sz. 53–80. 
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Ismerjük az oktatáselmélet történetéből azt az elvet, mely szerint egymásra épülő 

tananyagrészek sorában (a matematika eklatáns példája a szorosan egymásra épülő fejezetek 

szerinti felépítésnek) a továbblépés feltétele, hogy a tanulók nagy többsége (pl. 80%-a) közel 

teljes körűen (pl. 80%-os szinten) elsajátítsa ez előző lecke tartalmát. Az egyéni fejlődési utak 

különbözőségei, az egyéni tanulási stratégiák szerteágazó sokszínűsége alapján a Megálló 

fejezetrészek az esetleges lemaradás miatti pótlás, vagy szimplán a felejtés megelőzésére 

szolgáló gyakorlás terepei.  

A matematikára – más tantárgyakhoz képest – erősebben jellemző, hogy a tananyag 

fejezetei egymásra épülnek, és az előfeltételként tekinthető leckék hiányosságai később 

nemcsak megnehezítik, hanem akár lehetetlenné teszik a reájuk épülő tananyagrészek 

elsajátítását. Nyilvánvaló, hogy akinek a 200-as számkörben gondjai vannak az 

alapműveletekkel, az nehézségekkel fog szembesülni az 500-as számkörben végzett 

műveleteknél. Ugyanakkor mégsem lehetetlen, hogy korábbi hiányosságok ellenére valaki 

később jól elsajátítson egy tananyagrészt! És megfordítva: sajnos, az is lehetséges, hogy az 

előfeltételként tekintett tananyagrész tökéletes elsajátításából nem következik a reá épülő 

tananyagrész megértése. Ezek a logikai (és tapasztalati) lehetőségek vezetnek oda, hogy a 

tökéletesen uniformizált, „aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére” stílusú haladás 

helyett az egyéni fejlődési utak sokféleségét a Megálló fejezetrészekkel használjuk ki. Több 

okból és többféle céllal lehet szüksége arra egy tanulónak, hogy akár jóval korábban tanult 

tananyagrészekből ismétlő feladatokat oldjon meg.  

A Megálló fejezetrészeket ne elsősorban a felzárkóztatást szolgáló fejezetrészeknek 

tekintsük; ne gondoljunk ezekre mint „bébi könnyű” feladatok halmazára, amellyel a 

gyengébb matekosokat segíthetjük. A sakkmestereknek is időnként szükségük van arra, hogy 

fölfrissítsék az alapvető végjátékformákat vagy megnyitásokat, melyek tipikusan a kezdők 

tananyagát jelentik. Ugyanakkor a Megálló fejezetrészek feladatai a tanórai differenciálás 

eszközeként is jól használhatók, egyéni és csoportmunkában kitűzött feladatokként egyaránt. 

 

Kitekintő 

A Kitekintő című fejezetrészek elsősorban a tehetséggondozás céljával kerültek a tankönyvbe. 

A Megállóval kapcsolatban leírtak itt is állnak. A Kitekintő feladatai a differenciáláshoz, az 

egyéni fejlődési utak figyelembevételéhez adnak segítséget. A Megállótól eltérően a feladatok 

a közvetlen tananyag-feldolgozáson túl a matematikai gondolkodás ötletes megnyilvá-

nulásaihoz kívánnak terepet nyújtani. A Kitekintő feladatait ne tekintsük a már jeles szintet 

elérő gyerekek jutalomfejezetének! A lassabban haladók számára is nagy sikerélményt 

nyújthat a Kitekintő egy-egy szokatlan feladata, ahol egy sajátos ötlet érvényesülhet. 
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II.1.3. A tankönyv feladattípusai és grafikai eszközei 

Minden tantárgy sok évtizedes, közöttük a matematika sok évszázados hagyományokkal bír 

azon a téren, hogyan kell kinéznie egy diákok számára készült matematikai feladatnak. Egyik 

áttekintésben16 az ókortól kezdve vett példákkal került illusztrálásra, hogy a matematikai 

szöveges feladatok hogyan töltötték be a nekik szánt különböző szerepköröket. A számtani 

eljárások gyakorlóterepeként, a valóságos problémahelyzetek leírásaként, rejtvényként és a 

politikai-világnézeti nevelés eszközeiként egyaránt szerepeltek matematikai (szöveges) 

feladatok. A matematika tankönyv feladatainak elsődleges funkciója a matematikai eljárások, 

struktúrák megértésének elősegítése, matematikai tevékenységek kezdeményezése, 

gyakoroltatása. Emellett már alsó tagozaton helyenként a valós, hétköznapi életből vett 

problémák matematikai modellezésére is eszközt nyújtunk. Rejtvény jellegű feladatok inkább 

a Kitekintő részben fordulnak elő, ugyanakkor a feladatok tartalma, megszövegezettsége 

megfelel a 21. századi társadalmi-gazdasági környezet kimondott és rejtett elvárásainak. A 

feladatok szövegében szereplő személynevek, a szereplők neme, a feladatok tartalmaként 

felbukkanó tárgyak és élőlények olyanok, melyek a korosztály tapasztalatainak megfelelnek és 

alkalmasak a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott értékközvetítési elvek megjele-

nítésére. 

A megszokott módon piktogramok segítik a tájékozódást. A csoportmunka, a 

pármunka jelét gyorsan megjegyzik a tanulók.  

A feladatokhoz és tágabb értelemben a tananyaghoz tartozó rajzok és ábrák két nagy 

csoportba sorolhatók. Mayer és Hegarty szerint17 a matematikai feladatokhoz készített rajzok 

egy része a matematikai tartalom lényegét ragadja meg, általában sematikusan, 

leegyszerűsítően, mint például a számegyenesek, szakaszok, kapcsos nyilak és más sematikus 

ábrázolásmódok. A rajzok másik családja a feladatokban szereplő dolgok képszerű, a 

valóságos, szemünkkel megfigyelhető tulajdonságokat hűen tükröző rajzokat jelenti, és az 

előző, sematikus ábrákkal szemben ez utóbbiak piktoriálisnak nevezhetők. A tankönyvi leckék 

elején a bevezető szöveghez ilyen ábrák tartoznak, és gyakran jelennek meg piktoriális 

illusztrációk. 

Közhelyszerű állítás, hogy a tanulók egy része vizuális, más része verbális tanulási 

stílusú. Ugyanakkor az is közhelyszerű, hogy a vizuális stílusúakat is segíti, ha verbális 

információ is csatlakozik egy-egy képhez, valamint a verbális stílusúak tanulása is 

hatékonyabb, ha képi információ is társul a verbálishoz. Mayer és Hegarty ugyanakkor arra 

hívják föl a figyelmünket, hogy a vizuális tanulási stílusúak csoportja nem egységes: vannak, 

akik a piktoriális, vannak, akik a sematikus ábrázolást kedvelik jobban. 7. osztályosokkal 

                                                           
16 Csíkos Csaba (2008): A szöveges feladatok szerepe a matematikai gondolkodás fejlesztésében (I. rész) A 

matematikai szöveges feladatok: szövegbe öltöztetett műveletek vagy a valóság matematikai modelljei? 

Tanítás-Tanulás, 6, 1. sz. 26–27. 
17 Csíkos Csaba, Szitányi Judit és Kelemen Rita (2010): Vizuális reprezentációk szerepe a matematikai 

problémamegoldásban. Egy 3. osztályos tanulók körében végzett fejlesztő kísérlet eredményei. Magyar 

Pedagógia, 110, 149–166. 
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végzett vizsgálatuk szerint a sematikus vizualizálók voltak matematikából a 

legeredményesebbek, és a verbális stílusúak megelőzték a piktoriális vizualizálókat. 

Mindebből nem következik az, hogy a piktoriális ábrázolást háttérbe kellene szorítanunk, és 

mindenkit a sematikus vizuális reprezentációk készítése vagy kedvelése irányába kellene 

terelnünk. A tanító feladata, hogy a feladatok megoldása során készített rajzok között 

forduljon elő sematikus és piktoriális ábrázolás egyaránt. A rajzok készítésének folyamata és 

már maga a rajzkészítés ötlete ugyanakkor verbális leírást, értelmezést kíván. Osztálytermi 

szinten az tűnik a leghatékonyabb stratégiának, ha a feladatok hangosan gondolkodással kísért 

megoldását többféle ábra készítésével kísérjük. Az ábrák legalább egyike sematikus legyen, a 

másik lehet másfajta, még sematikusnak nevezhető, vagy akár egy inkább már piktoriálisnak 

nevezett rajz. 

II.2. A taneszközök nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve 

II.2.1. A tankönyv nagy témakörei, fejezetei 3. osztályban 

 

Számolás 0-tól 100-ig 

A jelenleg érvényes Nemzeti alaptanterv az 1–4. osztályokat egyetlen egységként kezeli, azaz 

a számolási készség fejlesztésében a 4. osztály végére ír elő teljesítendő követelményeket. A 

hazai matematikadidaktikai hagyomány alapján az 1. osztályban 20-as számkörben, a 2. 

osztály végére 100-as számkörben számolunk. Az adott számkörben a számlálás mellett az 

alapműveletek elvégzését és a számok számegyenesen elhelyezését is követelménynek 

tekintjük. A 3. osztályos tankönyv első fejezete ebből adódóan év eleji ismétlésként 

funkcionál. Magyarországon kevéssé vizsgált terület a tanulók tudásának nyári visszaesése 

(summer setback az angol nyelvű szakirodalomban). Bár a matematikai tudást a jelenség 

kevésbé érinti, mint az olvasás-szövegértést, a számolási készség területén az egyik kutatás 

két hónapnyi visszaesésről számolt be, azaz nem pusztán kimarad két hónap a fejlesztésből, 

hanem szeptemberre a tanulók nagyjából az áprilisi szintre kerülnek vissza. Emiatt nagyon 

fontos a türelmes év eleji szintre hozás, és a későbbi fejezetek idején is hasznos lehet egy-egy 

játékos gyakorlattal frissíteni a számolási készséget, akár a 100-as számkörbe visszaugorva. 

A fejezet a számolási készség elemeinek felidézésén és gyakoroltatásán túl a matematikai 

gondolkodás további elemeinek ismétlését is felvállalja. Kiváló lehetőséget nyújt a 4. oldal 

1/c) feladata a szöveges feladatok megoldási stratégiáinak átismétlésére és a rajzok 

feladatmegoldást elősegítő szerepének bemutatására. 
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A feladat egyszerűen megoldható a szövegben található adatok kigyűjtésével, a 

kivonás elvégzésével (17 – 3 = 14), ám számos lehetőség nyílik arra, hogy realisztikussá tegyük, 

azaz akár a naptár mint vizuális segédeszköz használatával további kérdéseket válaszoljunk 

meg. „Van-e jelentősége annak, hogy 3-án délben érkezik a nagyszüleihez?” „Számít-e az, hogy 

17-én reggel utazik haza?” „Mi lenne, ha 3-án reggel érkezett volna, és 17-én délben utazik 

haza?”  

További lehetséges kérdések: „Hány éjszakát töltött volna ott, ha 3-án érkezik, és 13-

án utazik haza?” „Hány éjszakát töltött volna ott, ha július 17-én érkezik, és augusztus 3-án 

utazik haza?”  

A naptárrészlet mint rajzos segédeszköz akár nyilak rajzolgatásával, akár a számokra 

koppintások számolásával jól felhasználható, de azt a stratégiát is örömmel nyugtázhatjuk, ha 

valaki az ujjain számol, és 4-ről indítja a számolást, majd amikor 17-ig számolt, leolvassa, hogy 

a tízet követően négy ujja van kinyitva. 

A számolási készség fejlesztési követelményei közül a számok írását, olvasását játékos 

gyakorlatokkal végezhetjük, és jó szolgálatot tesz a 6. oldal helyiérték-táblázata. Az alaki 

értéknek és a valódi értéknek a helyi értéktől megkülönböztetése a következő fejezetben kerül 

elő, ám már most kiemelhetjük e feladat kapcsán az alaki értéket. (Így a következő fejezetben 

a valódi érték fogalmát két korábbi bázishoz tudjuk kapcsolni.) Nagyon fontos lehetőséget 

nyújt a 6. oldal 6. feladata a számok betűvel írásának gyakorlására is. 

Az összeadás és a kivonás 100-as számkörbeli gyakoroltatására egyrészt a számolás 

szereplőinek neveit ismételjük át (7. oldal, 2. feladat). Nagyon fontos, hogy az összeadásban 

az összeadásjel két oldalán álló tagok (ne tekintsük hibának, ha valaki ösztönszerűleg 

összeadandónak hívja ezeket) felcserélhetők, ezért nincs is szükség két külön névre. Nem így 

a kivonásnál, ahol számít a sorrend, így a szereplőknek eltérő nevük van. A végeredményt 

különbségnek vagy maradéknak nevezzük, ám mivel a tankönyv a későbbiekben a maradék 

szót az osztás művelethez kapcsolva használja, így a különbség elnevezést tökéletesen 

elegendő ismerniük a tanulóknak. 

A 7. oldal 4. feladata kiváló lehetőséget nyújt az induktív gondolkodás fejlesztésére. 

Ugyanis a feladat annak a lehetőségét adja, hogy a tanulók saját maguk számára 

összefoglalják, hogyan jutottak el a szabály megfogalmazásához.  

A 8. oldal 5. feladata nagyszerű alkalmat nyújt arra, hogy a fejben számolást ne csak 

gyakoroljuk, hanem megismerjük saját számolási stratégiáinkat. A tankönyv a 28 + 44 
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összeadás háromféle fejben számolásos megoldását tárja elénk. Egyrészt megkérdezhetjük a 

tanulókat, hogy az ő fejben számolásuk melyikre hasonlít a három közül. Nagyon ügyeljünk 

arra, hogy mindegyik számolási stratégiát hasznosnak, jónak tekintsük!  

A szorzás és osztás gyakoroltatását a szorzótábla „júniusi” szintre hozásáig 

végezhetjük. A 11. oldal 4. feladatánál figyeljük meg, hogy nem pusztán a helyes 

végeredményt kérdezi a feladat, hanem felteszi a „Mit tapasztaltál?” kérdést is. Valószínűleg 

segítenünk kell abban, hogy a betűjelek szerint tagolt négyes csoportokat kell megnézni a 

„tapasztaláshoz”. Ügyeljünk rá, hogy a tanulók fogalmazzák meg saját nyelvükön a négy-négy 

egymás utáni műveletről gyűjtött tapasztalatot! Egyrészt azt várjuk, hogy a szorzótényezők 

felcserélhetőségét kimondják a gyerekek, másrészt a szorzásnak éppen „megfelelő” osztás 

szerepel a szorzásos feladatok után. És természetesen az osztásnál az osztó és az osztandó 

sorrendje számít. A 10. oldal 3. feladata segít áttekinteni a szorzás és osztás műveleténél 

előforduló elnevezéseket. 

A műveletek sorrendjének ismeretét már 2. osztályból magukkal hozzák a tanulók. Bár 

a tankönyvi feladatokban nem fordul elő, készüljünk föl arra a tanulói kérdésre, amely a 

zárójelek fölösleges jelenlétével lesz kapcsolatos! Például a 12. oldal 1/a) feladatában tetszés 

szerint kitehetők zárójelek, és azok nem változtatják meg a végeredményt. A fölösleges 

zárójelekre semmiképpen sem tekinthetünk hibaként, legföljebb a matematikában 

megszokott elegancia ellen hatnak. 

 

Számolás 0-tól 200-ig 

Alaptantervi követelményként a számok írása, olvasása, és ennek kapcsán a helyi érték, az 

alaki érték és a valódi érték fogalmának felidézése, gyakoroltatása a feladatunk ebben a 

fejezetben. A számkör bővítése kifejezetten olyan didaktikai feladat, amelynél nem 

hagyatkozhatunk pusztán a tankönyvre, hiszen a kézbe vehető, látható és hallható eszközök 

nyújtanak támpontot a számfogalom valódi fejlődéséhez. Közismertnek számít az a csaknem 

húsz éves modell, amely a számfogalom fejlődéséhez három különböző alkotóelem 

összekapcsolódását tartja szükségesnek. A kisebb számkörökre is igaz, hogy a számok 

kimondott neve és leírt alakja mellé valamilyen mennyiségi reprezentációnak kell 

kapcsolódnia a biztos és jól működő számfogalom érdekében. Miközben a 20-as számkörben 

gyakran hamarabb tudja a gyermek a számok nevét kimondani és azt mennyiségi 

reprezentációval (ujjak, dominópöttyök vagy bármi más) összekapcsolni, és gyakran az 

iskoláskorra marad a számok leírt alakjának megtanítása. A 100-as és magasabb 

számkörökben már gyakori jelenség, hogy a számok leírt alakja és kimondott neve viszonylag 

szorosan és jól összekapcsolódik, ám hiányzik mellőle egy megfelelő mennyiségi 

reprezentáció. Ha mi magunk, felnőtt szakemberek, megpróbáljuk elmondani, hogy például a 

156 mint számszerű mennyiség hogyan van jelen elménkben, feltehetőleg többféle választ 

adunk, de nagy eséllyel a többségünk valahogyan a mentális számegyeneshez fordul, és 

alapvetően vizuálisan képzeljük el a 156-ot mint mennyiséget. A mentális számegyenessel 
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kapcsolatos flamand kutatási eredmény szerint jellemző, hogy az általános iskola 2. osztálya 

végére lényegében lineáris mentális számegyenes alakul ki a gyerekek fejében a százas 

számkörben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy tetszőleges kétjegyű számra gondolva a 

gyerekek azt elég pontosan el tudják képzeletben helyezni a 0-tól 100-ig megrajzolt 

számegyenesen. 

A 17. oldalon látható számtáblák, akár interaktív táblára hangszerelt vagy a tanterem 

falán, poszterként elhelyezve számtalan eszközt jelentenek a mentális reprezentációk 

kialakítására. 

A helyi érték, alaki érték és valódi fogalmak a tankönyv 18. oldalán kerülnek elő 

egyetlen táblázattal illusztrálva. E fogalmak kialakítása, stabilizálása hosszabb folyamat, így a 

tankönyvben később még többször előkerülnek. 

 

A 100-as számkörben már megismert és használt kerekítések és számszomszédok téma 

a bővebb számkörben is előkerül. A 20. oldal 4. feladata nagyszerű lehetőségét adja annak, 

hogy a kerekítés gyakorlati hasznosságát bemutassuk. Ebben a feladatban ugyanis nem a 

kerekítés a feladat, hanem annak megítélése, hogy vajon kerekített számok szerepelnek-e 

különféle tartalmú állításokban. Megjegyezzük, hogy valójában mind az öt állításnál 

előfordulhat, hogy az adott mondatban hajszálpontosan, kerekítés nélkül a 200 számadat 

fordul elő, de ugyanígy előfordulhat mindegyikben, hogy kerekítéssel jutottunk a 200-hoz. 

Az alapműveletek gyakoroltatásához a tankönyv is javasolja a játékpénz használatát. 

Az osztás esetében különösen fontos az írásbeli műveletvégzés előkészítése játékpénzek 

segítségével. A nagyobb címletet kisebbre váltva olyan tevékenységet végzünk, amelynek 

analóg megfelelője az írásbeli műveletvégzés részműveleteinél kerül elő. A tízzel osztás és 

szorzás speciális esetének gyakorlására a 25. oldal 6. feladatát azért emeljük ki, mert C. 

Neményi Eszter már fölhívta a tanítótársadalom figyelmét: nem elég rácsodálkozni arra, hogy 

a tízzel szorzásnál elég egy nullát a szám végére írni, hanem érteni kell ennek okát. Tapasztalati 

úton, például pénzváltással, könnyen megmutatható, hogy az egyesek helyén szereplő érték a 

tízesek helyén fog szerepelni, a tízesek helyén szereplő pedig a százasok helyén. Mivel közben 

további érme nem társult, az egyesek helye üresen marad, azaz oda nullát írunk. 

 

Mérések 

A mérések témaköre különleges lehetőséget ad a matematika tanítása számára, hogy 

hétköznapi jelenségekhez matematikai tartalmakat kapcsoljunk. A múlt századi nemzetközi 

összehasonlító matematikai felmérésekben a mérés területe még a geometriától is 

függetlenül, saját jogon szerepelt, amit nemcsak a számos országban meglévő tantervi 

hagyományok indokoltak, hanem az SI bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok is. 

Magyarországon 1980 óta használjuk szinte kizárólagosan az SI mértékegységeit, és csupán az 

élet néhány területén élnek tovább régi mértékegységek. A matematikai gondolkodás 

fejlesztése ugyanakkor igényli az egyéni, eseti mértékegységek használatát. Figyelemre méltó, 
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hogy még a 3. osztályos tankönyv is tartalmaz ilyet: a 30. oldalon a kisaraszt használják a 

gyerekek hosszúság mérésére. 

A Mérések témakör tanításának kihívásait önmagában jól jelzi, hogy a 3. osztályos 

tankönyvben többször is előkerül, ráadásul ezen belül háromszor azonos, rövid címmel: 

Mérések. A mérések témakör tanítása nem egyezik meg a mértékegységek, és pláne nem a 

mértékváltás tanításával. Alapelv, hogy egyes mértékegységek a valóságos tapasztalatokhoz 

közvetlenül és gyorsan köthetők, míg mások még hosszas gyakorlást követően is mértékváltási 

feladatok kihívásaként kerülnek a tanulók elé.  

A mértékegységek közvetlen, szemünkkel és esetleg kezünkkel megtapasztalását jól 

segíti az osztályterem fala egy részének kialakítása, ahogyan azt Lénárd András 

osztálytermében megfigyelhettük (lásd az alábbi képet). Legyen szabad felhívni a figyelmet 

arra, hogy önmagában egy ilyen mértékegység-falnak a megléte nem elegendő ahhoz, hogy a 

mértékegységek fogalmának tapasztalati bázisa épüljön. Hasonlatos a dolog ahhoz, hogy a 

kémiai elemek periódusos rendszere is sok tucat órán át lehet a látómezőnkben iskoláskorban, 

legtöbbünk mégsem tudja azt pontosan felidézni. Konkrét feladatok esetén az éppen szóban 

forgó mértékegység fizikai megtestesítőjét megszemlélve, esetleg kézbe véve, többszöri 

előfordulást követően van esély arra, hogy stabil tapasztalati bázis épüljön ki. 

 

 
 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

31 
 

Meggyőződésünk szerint vannak olyan mértékegységek, amelyekhez kisgyermekkortól 

stabil és könnyen felidézhető képeket, esetleg taktilis képzeteket szükséges társítani. Mivel 

nagyon különböző előzetes tudáselemekkel érkeznek a tanulók az iskolába, az alsó tagozatos 

évek során minél több lehetőséget kell adnunk arra, hogy manipulatív vagy képi szinten 

találkozzanak a gyerekek a legalapvetőbb egységekkel. Ezeknek egy általunk minimálisnak 

tartott listáját foglaljuk itt össze: 

 

Hosszúság, távolság mérése: úgy véljük, gyorsan fölidézhető vizuális képzeteket szükséges 

társítani a milliméterhez, a centiméterhez, a deciméterhez, a méterhez és a kilométerhez 

egyaránt. Ezek közül a centiméter, a deciméter és a méter a saját testünk, mozdulataink 

segítségével is elraktározandó. Az egy kilométeres távolság nyilván a szabadban, az iskola és 

valamely másik nevezetes épület közötti (lehetőleg egyenes vonalban megtehető) távolsághoz 

kapcsolódhat, ahogy régebben a kilométerkövek ezt jelezték az út szélén. A GPS-szel felszerelt 

generáció viszont szinte bárhol, kilométerkövek nélkül találhat két jól beazonosítható pontot, 

amelyek között a távolság egy kilométer. Ebben a korosztályban a lépések hossza még jóval 

egy méter alatti, így az ezer lépés és a kilométer távolság közötti megfelelés nem működik. 

 

Tömeg mérése: A kilogramm a legalapvetőbb bázis. Dacára annak, hogy a kilo előtaggal együtt 

ez objektíve nem számít alapvető mérési egységnek, a valóságban mégis ezzel találkoznak 

leggyakrabban a gyerekek. (Ne tekintsük hibának, ha kilónak rövidítve használják a hétköznapi 

párbeszédben!) A hozzá kapcsolódó vizuális és taktilis képzet kialakítására egy kiló kenyér, 

esetleg egy kiló cukor vagy liszt lehet alkalmas. Külföldi barátainknak gyakran okoz 

meglepetést, hogy a dekagrammnak nálunk milyen nagy kultusza van. Ez a másik alapegység 

a tömeg mérésénél, amellyel a gyerekek hétköznap gyakran találkoznak, noha nem egy 

dekagramm, hanem 10, 20 vagy 25 dekagramm a bolti vásárlásnál gyakran hallott, látott és 

kezünkkel érzékelt tömeg. Éles szemű tanulók a 33. oldal 4. feladatánál felfedezhetik az 

ékszermérlegen a „0.0 g” kijelzést. A grammról elég annyit tudniuk, hogy a tömeg mérésére 

használt pici mértékegység. A számkör szűkössége okán a tonna bevezetésével még várunk 

ennél a leckénél. 

 

Űrtartalom, térfogat mérése: A deciliter és a liter a két legalapvetőbb mértékegység, 

melyekhez vizuális és taktilis képzetet egyaránt társítani szükséges. Vagyis látni, érinteni, 

elképzelni kell tudni legalább egy, de még inkább sok olyan dolgot, ami egy liter. A tankönyv 

ezekhez a centilitert és hektolitert társítja, ám e két utóbbi kevésbé alapvető és bázis jellegű: 

a deciliterből és literből könnyen lehet őket származtatni. (A centiliter illusztrálására a tömény 

italok fogyasztása, a hektoliterhez tipikusan a borfogyasztás társítható a hétköznapi életben. 

Pár évtizede elterjedtek voltak a henger alakú olajoshordók, amelyek a korosztály számára 

alkalmasabb témát nyújtanak az űrtartalom illusztrálására.) 
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Az űrtartalmat még nem hívjuk térfogatnak ebben a fejlesztési szakaszban, de ha 

elhangzik a kifejezés az osztályteremben, akkor érdemes tisztázni, hogy űrtartalom helyett 

mindig mondhatunk térfogatot, de térfogat helyett nem mindig mondhatunk űrtartalmat. 

Összességében a mértékváltásról azt hangsúlyozzuk, hogy nehéz, sok éves fejlesztő 

munkával optimális szintűre fejleszthető készségről van szó! Vannak mértékegységek, 

amelyek között az átváltás még a felnőtt szakember számára is elsősorban matematikai, 

számolásos kihívás, míg néhány alapvető mértékegységnél a felidézett élmények, 

tapasztalatok mint ismeretek nyújtanak mankót ahhoz, hogy ne pusztán számolással, hanem 

a valóság modellezésével történjen a mértékváltás. 

A Kitekintő rész 1. feladata kiválóan alkalmas arra, hogy egy biológiai tartalmú példán 

a valóságban előforduló méreteket a gyerekek fölidézzék és a tankönyvi képhez is 

hozzákapcsolják. 

 

Válogatások, csoportosítások 

Ez a fejezet matematikai értelemben a halmazelmélethez, logikához kapcsolódik. Felvetjük 

annak lehetőségét is, hogy a fejezet feladatait más témakörökhöz illesztve használjuk föl. 

Például a 38. oldal 1. feladat a mérésekhez, a 39. oldal 8. feladata a 200-ig tartó 

számkörbővítéshez remekül kapcsolható. A matematikai gondolkodás fejlesztésének 

szempontjából ez a fejezet két komoly kihívást hoz. A 39. oldal 6. és 7. feladata az induktív 

szabályalkotás képességét mozgósítja, és mindkét feladat kiváló terepet ad ahhoz, hogy a 

tanulók a saját gondolkodási folyamataikról beszámoljanak. Ügyeljünk arra, ahogyan ez a 6. 

feladat megszövegezéséből is látszik, hogy a „kakukktojás” feladatnál – nem csak itt, hanem 

általában véve – minden, racionális indoklással ellátott megoldást fogadjunk el! Ebben a 

konkrét esetben például: 

 Az 1. lovacska más színű, mint a többiek. 

 A 2. lovacska az egyetlen, amelyik a papírlapon bal felé mozog. 

 A 3. lovacskának rövidre van nyírva a sörénye. 

 A 4. lovacska az egyetlen, amelyik nem ugrik át egy akadályon. 

A kakukktojás típusú feladatoknál az indoklás elfogadhatósága azon múlik, hogy a 

szabály a kimaradókra is nyújtson egyöntetű, azokat közösen jellemző leírást. Matematikai 

szempontból a kakukktojás típusú feladatoknál olyan ekvivalenciarelációt kell 

megfogalmaznunk, ami a kiinduló halmazt két osztályra bontja, melyek közül az egyiknek egy 

eleme van. 

Másik módszertani kihívásunk ebben a fejezetben az, hogy vajon mennyire tudjuk a 

Venn-diagramokat hatékonyan használni a gondolkodás fejlesztésére. (A szokásos alsó 

tagozatos elnevezés: halmazábra, de teljesen természetes, hogy helyben szokásos, a 

gyermekek számára szimpatikus elnevezések virágozzanak.) A gyermeki gondolkodás 

fejlődésének ebben a szakaszában, ahogyan azt a jól ismert Piaget-féle stádiumok modellje 

elénk tárja, a gyermek a halmazábra készítéséhez is szükséges logikai műveleteket konkrét, 
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számára ismerős objektumokkal képes működtetni. A természetes számok és a logikai készlet 

elemei ebbe a körbe tartoznak, feltéve, hogy megfelelően kialakult számfogalommal 

rendelkeznek. A 40. oldal 9. feladata viszonylag nehéznek számít amiatt, hogy több helyes 

megoldás is elképzelhető, ugyanakkor a nemrég bevezetett 200-as számkörben a 100 fölötti 

számok nem számítanak még kellően ismerősnek. A feladat a) részében, feltételezve azt, hogy 

a 200-as számkör számaira komplementer tulajdonságot szeretnénk megfogalmazni, a 

legkézenfekvőbb a  ≤ 150 tulajdonságot megadni. (Ez egyúttal alkalom a relációs jelek 

átismétlésére.). A feladat c) részében viszont valóban teljesen szabadon választhatnak a 

tanulók olyan matematikai tulajdonságokat, amelyeknél értelmes módon lesz eleme a 

metszethalmaznak is, és a halmazábra semelyik része nem marad üresen. Kézenfekvő ötlet 

egymást átfedő intervallumokat megadni egyenlőtlenséggel. Például a bal oldali 

halmazábrába kerülhetnek a 150-nél kisebb számok, a jobb oldaliba pedig a 100-nál 

nagyobbak.  

 

Számolás 0-tól 500-ig 

A fejezet nagyban követi a Számolás 0-tól 200-ig fejezet felépítését, azzal a különbséggel, hogy 

nincs nevesítve részfejezetként a számok számegyenesen elhelyezése. Így hát érdemes ezzel 

kezdenünk, a Számszomszédok, kerekítés alfejezetből akár ki is emelhetjük a számegyenessel 

kapcsolatos feladatot. A számok írásának és a számnevek képzésének logikáját ekkorra a 

tanulók elsajátították olyan szinten, hogy az nem jelent kihívást a magasabb számkörben, 

ugyanakkor a számok által képviselt mennyiségek mentális reprezentációjához a számegyenes 

– ha lehet – még fontosabb, mint az eddigiekben. Az osztályterem falán vagy a terem padlóján 

látható számegyenes, amely a fizikai távolság és irány fogalmához is társítva segít a 

megszámlálgatásos tapasztaláshoz elérhetőnél nagyobb számosságok elképzelésében, 

felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek. Ha megnézzük, a hétköznapokban mekkora számosságú 

halmaz elemeit szoktuk egyesével megszámlálni, a válaszunk alighanem a néhány tucatnyi 

nagyságrendig terjed majd. Itt tehát akkora mennyiségekről (és mérőszámokról) van szó, 

amelyek a természetes számokhoz kisgyermekkortól hozzákapcsolt egyesével számlálás 

szempontjából szinte elérhetetlenek. Amennyiben viszont stabil 100-as és 200-as számkörbeli 

reprezentációk vannak a fejben, úgy a számegyenesre „zoom”-olva meg tudjuk keresni a 

nagyobb számok helyét is. 

Másik hasznos reprezentációs forma a játékpénz, amelyet kisebb címletekre váltva, 

majd nagyobb címletekre visszaváltva szintén stabil mennyiségfogalom épülhet ki a számok 

képe és elnevezése mellé. A 47. oldal 3. feladata is jól szolgálja a számreprezentáció alakítását 

a mentális számegyenesen. 

Az osztályközösségben megszokott játékos versenyek, „számkirály”, „gondoltam egy 

számra” és társaik heteken át, a számköröket oda-vissza mozgatva (azaz a 0-tól 500-ig leckénél 

tartva is tanácsos egy-egy gyakorlatot a 100-ig vagy 200-ig terjedő körből választani) sokszoros 

esélyt nyújtunk arra, hogy kiderüljenek az egyes számnévképzési vagy számírási hibák. A 44. 
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oldal 6. feladata képi modalitású, ám valódi, kézbe vehető tárgyakkal is tetszés szerint 

alakítható és rekonstruálható. Ennél a feladatnál figyeljünk rá: a feladatíró szándéka az volt, 

hogy a 100 darabos feliratú dobozokat százas helyi értéken számoljuk meg, míg a dobozok 

mellé rajzolt puzzle-darabokat egyesével adjuk hozzá. Előfordulhat olyan érvelés, hogy akár a 

dobozból is származhatnak a doboz mellett heverő darabok, ami viszont egy remek kivonásos 

feladatot definiál. A 200-as számkörben már ismert metódussal az alaki érték, helyi érték és 

valódi érték fogalmát is gyakoroltatjuk, akár a 6. feladat b) része kapcsán.  

A 46. oldal 3. feladatához hasonlóval már találkoztunk (20. oldal 4. feladata), ám itt 

még egy plusz elemként került a feladatba, hogy nem csak százasra kerekített értékek vannak. 

Ebből adódik a kísértés, hogy a százasra kerekített értékeket hozzávetőlegesnek gondoljuk, a 

nem kerekített értékeket pedig pontos adatnak. Javaslatunk: a százasra kerekített értékeknél 

engedjük meg annak lehetőségét is, hogy pontos adatot jelölnek, és tartsuk valószínűnek 

ugyanakkor, hogy ezek kerekített értékek! A c), d) és f) kijelentéseknél azt gyanítjuk, pontosan 

megadott adatokról van szó, de itt sem „haragszunk”, ha a tanulók fölvetik (lévén már tanultak 

milliméterről és dekagrammról is), hogy bár ezek pontos adatok lehetnek, lehettek volna 

esetleg még pontosabban megadhatók. 

A 46. oldal 8. feladata a számkörbővítés kapcsán egy másik követelmény, az állítások 

igazságértékének eldöntése területén jelent kihívást. A feladat igen nehéz, feltehetőleg már 

az utasítást is többször el kell olvasnunk és együtt értelmeznünk a gyerekekkel. Meglehet, 

elsőként nyílt végű feladatváltozatot oldhatunk meg a táblánál, azaz egy letakart középső 

számjegyű számról kell a gyerekeknek először biztosan igaz, utána biztosan hamis, végül pedig 

bizonytalan igazságértékű állításokat mondaniuk. (A feladat megoldásai: Lehet, de nem biztos; 

Biztos; Lehetetlen; Lehet, de nem biztos.) Természetesen a Lehet, de nem biztos opciónál 

példát adunk arra az esetre, amikor végül igaz, és amikor nem a kijelentés. 

A 47. oldal 1. feladata nagyon fontos példát nyújt olyan szöveges feladatra, amelynek 

megoldása nem egyetlen elvégzett alapművelettel áll elő. Diszkussziót érdemel, hogy vajon az 

együttes vásárlás jelentheti-e azt, hogy valamelyik 0 forinttal, a másik pedig 500 forinttal járult 

hozzá a költséghez. A lehetséges megoldások összegyűjtésére a táblázatos formát javasoljuk, 

és – bár nem követelmény – örülünk annak, ha valaki egyféle szisztémát következetesen 

végigvisz a táblázat kitöltésében – például 100-asával csökkenti vagy növeli az egy gyermek 

által kifizetett költségrészt. 

Kihagyhatatlan szellemi kalandra hív a 49. oldal 8. feladata, amely a fejben összeadás 

korábbi, hasonló feladatával rokon (8. oldal 5. feladata). Javaslom, hogy azt a lehetőséget is 

vegyük készenlétbe, amikor valaki az úgynevezett indirekt összeadás stratégiájával dolgozna, 

tehát először kiszámolná, hogy 170-hez 30-at kell adni, hogy 200-at kapjunk, ahhoz 250-et, 

hogy 450-hez érjünk, így összesen 280 a különbség. Kutatási eredmények szerint ezzel a 

stratégiával nagyon kevesen, és főleg a matematikából tehetségesek számolnak alsó tagozatos 

korban, de a lehetőségre, hogy megjelenik ez a stratégia, érdemes felkészülni. 

Az 500-ig terjedő számkörben a négy alapművelet gyakoroltatására számos feladatot 

kínál a tankönyv. Amennyiben a csoportmunka módszerét alkalmazzuk, a lassabban 
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haladókkal vagy a hiányzás után visszatérőkkel egy külön csoportban, tanítói vezetéssel 

játékpénzzel kirakva végezzük el a műveleteket. A gyorsabban haladók ezt a módszert esetleg 

lassúnak találnák, de számukra bőségesen van mód extra feladatot adni akár a munkafüzetből. 

Az 52. oldal 11. feladatánál rejtélyes lehet az A, B, C, D, E, F betűk szerepeltetése. A 

feladatban ezek a dobozok számát helyettesítik. Játékossá tehető a feladat, ha a tanulók 

kicserélik a nagybetűket valódi tulajdonnevekre. A feladat realisztikus természetéhez tartozik, 

hogy a b) résznél tudniuk kell, a lónak négy lába van… Hasonlóan, a 12. feladatban szereplő 

nagybetűket lónevekkel lehet kicserélni.  

A 14. feladat illusztrálja a tankönyvszerzőknek azt a törekvését, hogy a kombinatív 

gondolkodás fejlesztése nem egy adott tankönyvi leckéhez kötődik csupán, hanem a teljes 

tanévet átfogó, folyamatos törekvés. A feladat megoldásában az összes eset felsorolásának 

módszerét követjük, és bár még nem elvárás, hogy mindenki egy bizonyos, a felnőtt 

szakember számára racionális rendszerben írja föl a hat lehetőséget, dicséretet érdemel, ha 

észrevesszük ezt a törekvést. 

A 15. feladatnál komolyan kell vennünk a feladat megfogalmazásában szereplő „készíts 

rajzot!” javaslatot. Sematikus rajzként egy szakaszt érdemes fölvennünk, amely 500 méteres 

távolságot jelenít meg. A találkozási pontot megjelöljük valamelyik harmadolóponthoz közel. 

A találkozási pontig megtett rövidebb távolságot átmásoljuk a hosszabbik távolság egy 

részéhez kapcsos zárójellel, majd a hosszabbik távolság fennmaradó részéhez rendeljük hozzá 

a feladat szövegében szereplő (idézőjeles) „400 méter tizedrészénél 220 méterrel több” 

mennyiséget. 

Nyitott mondattal tudjuk felírni az összefüggést:  + ( + 40 + 220) = 500. Az 

ismeretlenre 120 adódik, azaz az egyik ló 120, a másik 380 métert tett meg. A két ló által 

megtett távolság különbsége (noha a feladat b) pontja kérdez rá) már a nyitott mondat 

felírásánál megvolt. Ennek a feladatnak az időigénye harmadik osztályban rendkívül nagy is 

lehet, feltéve, hogy minden képességszintű gyereknek esélyt akarunk adni a bekapcsolódásra. 

 

Írásbeli összeadás 

Nemzetközi összehasonlításban korainak számít az írásbeli műveletvégzés bevezetése az 

általános iskola 3. osztályában. Egy holland kutatás szerint amint bevezetjük az írásbeli 

összeadást az általános iskolában, onnantól kezdve a gyerekek több mint fele akkor is az 

írásbeli összeadást fogja gondolatban elképzelni a fejben számolás során, amikor egyébként 

más fejben számolási stratégia gyorsabban és biztosabban szállítaná a helyes végeredményt. 

Ebből az következik, hogy használjuk ki nagyon jól a 3. osztály első hónapjait a fejben számolás 

különböző stratégiáinak megbeszélésére, mielőtt bevezetjük az írásbeli összeadást!  

Az írásbeli összeadást olyan készséggé kell alakítanunk, amely egyszerre kellően 

gyorsan és automatikusan végrehajtható, és ugyanakkor esetleges hibázás esetén a 

korrigáláshoz szükséges megértés is kifejlődik. Ez utóbbi azt jelenti, hogy képesek vagyunk 

észlelni, ha az írásbeli összeadás során kapott eredmény nagyságrendileg eltér a valóságostól 
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– ehhez viszont a becslés képességét kellett már az elmúlt években elég magas szintre 

fejleszteni. Ami bizonyosan igaz a természetes számok körében végzett írásbeli összeadás 

eredményére: nem lehet kisebb, mint a tagok bármelyike, és vagy ugyanannyi számjegyből áll, 

mint a nagyobbik összeadandó, vagy pedig annál eggyel több számjegyet tartalmaz. Bizonyos, 

hogy semmiféle tankönyvi feladat nem helyettesítheti azt, ha a tanító valós idejű, hangosan 

gondolkodást idéző modellezéssel, akár ugyanazt az összeadást egymás után többször is 

bemutatja a táblánál vagy a gyermek füzetében. Ezzel a szemlélettel nézve a tankönyvet, az 

54–56. oldalak feladatai a konkrét írásbeli algoritmus megtanítása előtt az előkészítést 

szolgálják.  

Mivel, sajnos, a legtöbb iskolában nem számíthatunk arra, hogy 2-es vagy 3-as Dienes-

készlet a rendelkezésünkre áll, a játékpénz lehet a legegyszerűbb kézbe vehető eszköz az 

írásbeli algoritmus lépéseinek előkészítésére. Emellett a tanító házilag is készíthet egyfajta 

„10-es Dienes-készletet”, amely tízdarabos tojástartókból áll. Szükség van 10-20 darab 

magányos tojásra (hímes tojás vagy műanyag), néhány tucat tízdarabos tojástartóra, melyeket 

tízesével tudunk összekötni. Ezekkel a játékpénzekhez hasonlóan tudjuk szemléltetni a 

felváltást, beváltást, azzal a különbséggel, hogy a száz- és tízdarabos egységekben ténylegesen 

benne láthatjuk az egy darab tojás tízszeresét vagy százszorosát. (Ehhez képest a játékpénzen 

lévő 100-as vagy 10-es érték virtuálisan több százszor vagy tízszer nagyobb, mint az 1-es címlet 

vagy érme.) 

A megértés fontos lépése, hogy a tanuló belássa, miért az egyesek összeadása „felől” 

célszerű indulni. A fejben számolás során ugyanis ez ritkán célravezető, és sokkal gyakoribb, 

hogy a nagyobb helyi értékek felől haladva végezzük az összeadást. A megértés kulcsa a 

nagyobb címletre váltás kínálta előnyök megtapasztalása, vagy a tojások esetén a két 

készletben lévő tojások összepakolásával előálló rend megfigyelése. 

Az összeg becslésének gyakorlatai közül kiemeljük az 56. oldal 1. feladatát, melyben – 

nagyon tanulságos módon – kétféle becslés szerepel rögtön egymás után. Ezzel kifejezésre 

juttatjuk, hogy nincs általában vett szabály arra vonatkozóan, hogy a becslés mikor helyes, 

azaz feladatonként, helyzetenként változhat, hogy tízesre vagy százasra kerekített értékekkel 

adunk becslést.  

A fejezetben számos olyan feladat szerepel, amelyek műfajilag szöveges feladatok, 

éppen ezért ügyeljünk rá, hogy a szöveges feladatok matematikai modellezésének általános 

elvei ne sérüljenek! A 60. oldal 10. feladatánál például joggal vethetik föl a tanulók, hogy 

Gergőnek már az előtt is lehetett pénze, mielőtt szüleitől kapott. Igazából tehát a kérdés arról 

szól, hogy összesen mennyi pénzt kapott édesanyjától és édesapjától. A 61. oldal 2. feladata 

pedig jó példa az olyan szöveges feladatra, amelynek megoldását nem egy alapművelet 

elvégzése adja, hanem egy táblázat kitöltése. A 3. feladat a csoportmunka alkalmazásához 

kiváló terep, hiszen számtalan jó lehetőséget tudnak a gyerekek együtt végiggondolni, és ne is 

elégedjünk meg csoportonként egy-egy megoldással! 

A fejezet érdekessége, hogy külön alfejezet került bele Szöveges feladatok címmel. 

Láttuk, az eddigi feladatok között is voltak, amelyekben a szöveges feladatok műfajának 
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minden jellemzőjét megtalálhattuk. A 62. oldal 1. feladata egy általános sémát igyekszik 

nyújtani szöveges feladatok megoldásához. Számos hasonló, pontokba szedett lista van 

forgalomban taneszközként, és a tantermek falán is gyakran találkozunk a 4–7 lépéses 

sémákkal, sőt, többen a tanulók megoldásainak pontozását is a betanult séma szerint végzik 

el. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy bár valamilyen feladatmegoldási stratégiát 

szükségszerűen, akár rejtetten, akár explicit szabályokkal mindenképpen tanítunk alsó 

tagozaton, ennek a feladatmegoldó stratégiának a rugalmasságát fent kell tartani. Mit jelent 

ez a tankönyvi séma kapcsán? 

 
 

Az 1. lépés kifogástalanul igaz és vállalható minden egyes szöveges feladat esetében. 

A feladat megértése azonban a feladat szövegének dekódolásán túl mást is jelent: a megértés 

pszichológiai értelemben leginkább azzal bizonyítható, ha valaki más szavakkal is el tudja 

mondani a feladat szövegét. További lehetőség a megértés ellenőrzésére, ha a tanulók el 

tudják játszani a történetet, és már akár ebben a fázisban rajz vagy kézzel fogható tárgyak is 

szerepelhetnek a játékban. 
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A 2. lépés már csak olyan feladatokra igaz, amelyekben számadatok szerepelnek. Ez a 

konkrét feladat és szinte valamennyi alsós feladat esetében fönnáll, az ellenpéldák inkább a 

rejtvény jellegű feladatok között keresendők. 

A 3. lépés második mondatrészét hangsúlyossá tesszük: készítsünk rajzot, akár jól 

tudunk rajzolni, akár nem (kutatási eredményeink szerint a rajzkészség szintje nem 

befolyásolja a rajzkészítés teljesítményjavító hatását18), és bár alapvetően a sematikus, 

lényegkiemelő rajzok hatékonyabbak, az élethű, formaábrázoló, más szóval piktoriális rajzok 

is segítik a szöveg megértését. Számfeladatot vagy nyitott mondatot attól függően írunk föl, 

hogy egyáltalán szükség van-e ilyenre. 

A 4. lépés a becslés kívánalmát fogalmazza meg. A becslés esetében, összhangban 

azzal, amit az 56. oldal 1. feladatánál leírtunk, nincs előre megadott pontosság, amellyel a 

becslést elvárjuk. A becslés legfontosabb szerepe az, hogy ha attól jelentősen eltérő 

végeredmény születik, akkor késztetést érezzünk a különbség okainak megtalálására. A 

szöveges feladatok megoldása során a becslést ne használjuk arra, hogy a feladaton belül egy 

újabb, esetenként még a kerekítés szabályai miatt nehezebbnek bizonyuló feladatot oldatunk 

meg a tanulókkal! 

Az 5. lépés a számítások elvégzéséről szól. (Nyilván annak függvényében, hogy 

számpéldáról volt-e szó.) 

A 6. lépés valójában három részből áll. A becsült érték és a kapott eredmény 

összehasonlításánál a túlzottan nagy különbség becslési hibát vagy számítási hibát jelez (vagy 

mindkettőt). Sok feladat megoldása után alakul ki egy olyan érzés, amit a „nagyságrendi 

különbség” észlelésének nevezhetünk. Ha például a becslés 400-at adott, az eredmény pedig 

365 vagy 421, akkor azt nem ítéljük nagyságrendi különbségnek, ám ha 400 helyett 563 vagy 

298 jön ki, az már jelentős különbségnek számít. Másodikként a számítások ellenőrzésének 

helyességét várjuk el. Az ellenőrzés első közelítésben lehet valódi önellenőrzés, azaz a 

számítás újbóli, figyelmes elvégzése. Ugyanakkor a gyerekek már megtanulták, hogy mely 

alapműveletet melyik másik segítségével „ellenőrizzük”. A harmadik eleme ennek a lépésnek 

az, hogy a kiszámított eredményt összevetjük a feladat szövegével. Egy jellegzetes realisztikus 

feladatban például, ahol a maradékos osztással nyert eredmény egész részéből nyerjük az 

értelmes eredményt (például 12 ember hány ötszemélyes gépkocsival tud menni nyaralni), ott 

a mechanikus „kettő, és maradt a kettő” válasz nem illene a feladat szövegéhez. 

A 7. lépés a válaszadás írásban. 

Ha megnézzük a bevezető fejezetben példaként citált feladatot és annak tanulói 

megoldását („10 literes kerti locsoló…), akkor abban a feladatmegoldó ugyan kétségkívül 

elolvasta a feladat szövegét, és nyilván értette az abban leírt szavakat és számokat, de ha 

eljátszottuk volna a feladat tartalmát, akár egy képzeletbeli locsolókannát lóbálva vagy arról 

egy rajzot készítve, a valódi megértetéshez közelebb juthattunk volna (1. lépés). A tanuló ott 

                                                           
18 Csíkos, C., Szitányi, J., & Kelemen, R. (2012). The effects of using drawings in developing young children’s 

mathematical problem solving: A design experiment with third-grade Hungarian students. Educational Studies in 

Mathematics, 81, 47-65. 
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leírta az összes számadatot, amit a feladatban talált, és összekötötte őket összeadás jellel (2. 

és 3. lépés összevonva, de rajz készítése nélkül). A 4. lépés, a becslés készítése kimaradt. Az 5. 

és a 7. lépést is kivitelezte tanulónk, ugyanakkor a 6.-at átugrotta. Ha megoldását egyfajta 7 

pontos séma szerint értékelnénk, akkor 7-ből 5 lépésre akár pontot is kaphatna, miközben a 

feladatmegoldás egésze alapvetően problémás volt. Így azt javasoljuk, hogy a szöveges 

feladatok javítása, pontozása ne kövessen mechanikus sémát! 

 

Írásbeli kivonás 

Az írásbeli kivonás igen nehéz művelet, mechanikus algoritmusát még sok felnőtt is elrontja. 

Ennek az a valószínű oka, hogy kimaradt a folyamat megértése, és a megoldónak nincs 

tapasztalati bázisa az értelem nélkül végzett lépésekhez. Lauren Resnick már 1983-ban 

összefoglalta egy kutatási jelentésben, hogy milyen hibalehetőségek vannak az írásbeli kivonás 

során, amelyek valamilyen mértékben mind racionálisak, hiszen egy szakember érthetőnek, 

megmagyarázhatónak látja azokat, ám amelyek mind a megértés nélküli műveletvégzésről 

tanúskodnak. 

Ha valaki tapasztalati előkészítés nélkül vág bele az írásbeli kivonásba, és a tankönyv 

69. oldalán leírt szabályok alapján tájékozódik, akkor memorizálnia kell, hogy a kisebbítendő 

alá írjuk helyi érték szerint a kivonandót, és a legkisebb helyi értéken kezdjük a 

műveletvégzést. A 69. oldal ábrája olyan eseteket mutat be, amelyeknél a kisebbítendőben 

mindegyik számjegy alaki értéke legalább akkora, mint a neki megfelelő helyi értéken lévő 

kivonandó számjegyének alaki értéke. Így „oszloponként haladva” egyjegyű számok kivonását 

vagy pótlást végzünk. Resnick szerint ez melegágya lehet egy olyan tévképzetnek, amely 

szerint oszloponként haladva mindig a nagyobb számból kell kivonni a kisebbet. Ezen 

hibalehetőség miatt még ezt az egyszerű esetet is tapasztalati bázishoz kell kapcsolni! Kiváló 

lehetőség ehhez a 67. oldal 3. feladatának tényleges eljátszása, sőt, esetleg a játékpénz 

olyatén elhelyezése, ami megfelel az írásbeli kivonásban megszokottnak. Az 5. feladat szintén 

rendkívül alkalmas arra, hogy az írásbeli kivonás elrendezését imitálva, játékpénzzel eljátszva 

a szemünkkel, érintésünkkel szerzett tapasztalatokat a leírt számjegyekhez kapcsoljuk. 

A tankönyv 70. oldalán látjuk annak az esetnek a leírását, amikor már az egyesek helyén 

a kisebbítendőben kisebb alaki értékű szám szerepel, mint a kivonandóban. A tankönyv 

nagyon finom szóhasználatát érdemes kigyakorolnunk, elkerülve a később valószínűleg 

elkerülhetetlenül sematikussá váló „maradt a…” kezdetű mondatokat. A kulcsszó a 

játékpénzes eljátszás során már megszokott felváltás lesz. Érdekesség, hogy az angol nyelvben 

a kölcsönvétel szóval jelzik azt a lépést, amikor a magasabb helyi értéken lévő számjegy valódi 

értékét csökkentjük a kisebbítendőben. Az aktuális számkörben a legbonyolultabb 

konstellációt a 72. oldal taglalja, amikor a tízesek és az egyesek helyén is átváltást kell végezni. 

Általában véve is az imént leírt tapasztalati utat használhatjuk a bonyolultabb írásbeli 

kivonások szemléltetésére. Az írásbeli kivonásban szereplő számokat játékpénzzel (vagy 

Dienes-készlettel) kirakjuk, lehetővé téve, hogy átváltható legyen bármelyik címlet. 
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Igyekszünk olyan elhelyezést találni a kézzel fogható eszközöknek, amely megfelel az írásbeli 

kivonásnak, tehát a kisebbítendőt „felül” helyezzük el – látómezőnk szempontjából.  

Figyelemre méltó ötletet dolgoz ki a 73. oldal 14. feladata. A feladat e) része támaszt 

kihívást a tanulók elé: a lehetőségek végigpróbálgatásával fogják majd megtalálni a 

szabályszerűséget, amely páratlan különbséghez vezető kivonást produkál. Szavakban úgy 

lehetne összegezni a tanulók észrevételeit, hogy a különbség pontosan akkor páratlan, ha a 

kisebbítendő és a kivonandó közül az egyik páros, a másik pedig páratlan. 

A 74. oldal 3. feladatában a táblázatban a szabály alkotását alapvetően függőlegesen, 

a számhármasokra tekintve tudjuk megalkotni. (Első ötletként többen esetleg soronként 

igyekeznek szabályszerűséget keresni.) Érdekes megállapítás lehet, hogy a kisebbítendő 

minden esetben 4-re végződik, a kivonandó és a különbség pedig egyaránt 2-re. A tanulók egy 

részétől számíthatunk arra, hogy a kivonandó vagy a különbség változásának hatását 

szavakban önállóan megfogalmazza. A 4. feladat egy realisztikus szöveges feladattá tehető, és 

sokféle rajzos modell készíthető a benne szereplő mennyiségek szemléltetéséhez: akár 

vízszintes vagy függőleges szakaszok is ábrázolhatják az életkorokat és a különbségüket. 

 

Ismerkedés a negatív számokkal 

Érdemes leszögezni, hogy bár a matematika tananyagban csak 3. osztálytól szerepelnek 

negatív számok, a gyerekek szókincsében óvodától ott vannak, és a régtől meglévő tapasztalati 

bázisukra alapozva célszerű bevezetni ezeket a matematikaórán is. A világ sok országában a 

hőmérséklet megtapasztalása az, ami óvodáskortól a mínusszal kezdődő számnevek 

használatát természetessé teszi. A gyerekek azt is tudhatják, hogy amikor mínusz akárhány fok 

van, akkor olyan hideg van, hogy nem szabad az udvarra kimenni. Ugyanakkor harmadikos 

korban még meggyőződéssel vallják, hogy például 0-ból nem lehet 9-et elvenni, mert a 0 a 

legkisebb szám. Úgy tűnik, az egyik első kihívás, hogy megmutassuk, miként lehet egy 

hőmérsékleti érték 0 alatt, ugyanakkor ehhez a számhoz a nullából egy természetes számot 

kivonva mégis eljuthatunk. A tankönyv a 78. oldalon is hőmérsékleti példákkal indít. Talán 

hasznos, hogy erre a leckére az évnek abban a szakában kerül sor, amikor megjelennek a 

reggeli mínuszok az időjárás-jelentésekben. A tankönyvi feladatok megmaradnak a 

hőmérséklettel kapcsolatos példáknál. Lehetőséget adhatunk arra, hogy a tanulók más 

példákat hozzanak a hétköznapokból, amikor valami mínusz előtaggal kezdődött. Várható, 

hogy a sokemeletes bevásárlóközpontok negatív számokkal jelölt alsó szintjeit vagy a 

reklámokban megjelenő árkedvezményeket említik. (Ez utóbbiaknál nonszensz, mégis 

használják a „mínusz 20% kedvezmény” kifejezést, ami matematikai szempontból éppen 

áremelést jelent.) Nyugtázhatjuk, hogy amikor a kirakatokban és a reklámokban mínusz 

valahány százalékos kedvezményről van szó, akkor az árcsökkentést jelent. (Természetesen a 

százalék szó jelentésébe nem kell belemennünk, ha pedig valamelyik gyerek nagyon szeretné 

tudni, akkor „elárulhatjuk”, hogy a százalék századrészt jelent. Ez alighanem kielégíti a 

kíváncsiságot.) 
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A tankönyvi fejezet nem használja a számegyenest mint modellt a negatív számok 

megjelenítéséhez. Ez a 4. osztályra maradhat. Ugyanakkor mindenképpen hasznos az analóg 

hőmérők képét és esetleg annak sematikus (álló függőleges szakasz) változatát használni a 

feladatok megoldása során! Így például a 79. oldal 8. feladatában egy nagyon hosszú hőmérőt 

megrajzolva tudjuk vizuális képzetekkel támogatni a negatív számok különbségének fogalmát. 

 

Számolás 0-tól 1000-ig 

A 3. osztályos tankönyvben az ezres számkört vesszük birtokba. Előtte már két lépcsőben, 200-

ig és 500-ig tágítottuk a kört, így az ott megtanult számnévképzési és számírási 

automatizmusokra építeni tudunk. A valódi számfogalom kialakulásához szükséges harmadik 

összetevő, a megfelelő mentális reprezentáció kialakításához a számegyenes elhagyhatatlan 

eszköz, és minél nagyobb méretben áll rendelkezésre, annál finomabban lehet egy-egy 

részletét konkrét feladatoknál kiemelni. Mivel az ilyen számegyenesek fizikai mérete a 

méteres tartományban van, a tanterem falán vagy a tanterem padlóján érdemes elhelyezni. A 

geometriai szoftverekben ugyanakkor tetszőleges beosztással tudunk zoom-olható 

számegyeneseket megjeleníteni, így az interaktív táblával rendelkező osztályokban a papír 

számegyenest jól helyettesítheti a virtuális. 

Mivel két korábbi leckére lineárisan épül a mostani, az alacsonyabb számkörök 

átismétlése (például játékosan, versenyezve) nagyon fontos. 

A 80. oldal 1. feladata alkalmas arra, hogy a kerek százasokat ezerig haladva átvegyük, 

és egyúttal a tanító tudatosítsa a két szereplő, Dóri és Gábor számolási módszere közötti 

különbséget. A feladat b) része – amennyiben nemcsak terv szintjén, hanem valóságosan is 

szeretnénk valamit 1000 alkotóelemből építeni – lehet egy fél tanórányi elfoglaltság, de lehet 

délutáni korrepetálás eszköze is. 

A 82. oldalon találunk ismét olyan táblázatot, amely a helyi értékeket rendszerezi. A b) 

feladat a valódi érték fogalmát ismételteti, és természetesen kihagyhatatlan a lehetőség, hogy 

az alaki érték fogalmát is hozzáillesszük a másik kettőhöz. 

A 82. oldal 8. feladata pármunkára lett kidolgozva. Várhatóan sok tanulópárnál elkél 

majd a tanítói segítség. Magát a feladatot érdemes közösen, frontális munkával értelmezni, 

külön hangsúllyal az „egyszeri felhasználás” fogalmán. Ha a feladat nehéznek bizonyul, 

konkrétan, papírlapokból készült kártyákat is használhatunk. Közösen átismételjük, mikor 

mondhatjuk biztosan egy háromjegyű számról, hogy páros. 

Összesen 60 darab háromjegyű szám alkotható, melyek közül 24 lesz páros. Mindkét 

érték elég magas ahhoz, hogy ténylegesen (pláne rendszerezetten) elvárjuk az összes 

lehetőség felsorolását. A feladat lényege sokkal inkább az, hogy képesek-e a tanulók az utolsó 

számjegy felől indítani a számok felírását, és ezen túl az utolsó számjegy helyén lehetséges két 

változatot kezelni. A c) része a feladatnak páratlan háromjegyű számokról szól. Ezek közül a 

legnagyobb és legkisebb megkeresése során a helyes válaszok: 987 és 567. Két gyakori 

hibaforrásra számítsunk ennél a feladatrésznél: a gyerekek ismétlődő számjegyekkel próbálják 
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feljebb vagy lejjebb srófolni a maximum vagy minimum értéket; és becsúszhatnak páros 

számok a válaszok közé.  

A fejezet következő egységeiben a korábban már megtapasztalt sorrendben a 

számszomszédok és a kerekítés, majd a négy alapművelet következik. A kerekítés témában is 

élhetünk a korábbi fejezetekben alkalmazott eljárással, amikor a kerekítés észszerűségéről 

tudtunk dönteni. Az 500 és 1000 közötti számokkal például távolságot (méterben és 

centiméterben), tömeget (kilogrammban) és esetleg űrtartalmat (literben, hektoliterben) 

szoktunk a hétköznapokban mérni, és néha kerekítünk, néha pedig ragaszkodunk a pontos 

adathoz. Például: 

 A férfi távolugrás győztese 800 cm-es eredménnyel nyert. 

 A ház északi oldala 831 cm hosszú. 

 A legközelebbi benzinkút 697 méterre található. 

 A két repülőgép mindössze 800 méter távolságban haladt el egymás mellett. 

 A díjnyertes szarvasbika 700 kilogramm tömegű volt. 

 Egy raklapnyi pörkölt kávé tömege 576 kg. 

 Budafokon található az óriási Szent István hordó, amely 533 hektoliteres. 

 Régen a soproni borvidéken 931 literes hordókat használtak. 

A 84. oldal 1. feladata számos gondolkodásfejlesztő ötlethez nyújt jó terepet. A 

tanulókkal együtt elolvassuk a feladat szövegét, majd a szöveget letakarva ellenőrizhetjük, 

emlékeznek-e még az adatokra és a kérdésre. A tankönyv külön nem jelzi ennél a feladatnál, 

de lehet az egyéni helyett páros munkában is dolgozni rajta. Mivel tizenegyféle lehetőség van 

(ne felejtsük el azt az opciót, amikor valamelyik gyereknek 0 darab építőeleme van), kisebb 

létszámú osztályban szinte mindegyik pár fel tud írni egy-egy lehetőséget a táblára. A válaszok 

felírását táblázatos formával orientáljuk, és nem követeljük meg, hogy a válaszlehetőségek 

valamilyen növekvő vagy csökkendő rendben kövessék egymást. Ugyanakkor nagy az esély 

arra, hogy felmerül a gyerekek részéről ez az igény, és akkor egy újabb táblázatban, immár 

sorrendbe írva megismételhetjük a válaszok felírását. A feladat emellett alkalmas a 

tulajdonnevek helyesírásának gyors átismétlésére, és azokban az esetekben, amikor 

valamelyik gyereknek 0, a másiknak pedig 1000 építőeleme volt, etikai vonatkozású kérdést is 

feltehetünk. Például ha annak ellenére együtt játszanának az 1000 építőelemmel, hogy 

egyiküknek nincs is ilyen, akkor milyen tulajdonságú a másik szereplő? A történet felidézése 

során előfordulhat: a diákok automatikusan úgy képzelik el a feladatot, hogy a gyerekek együtt 

játszanak, hiszen az építőelemek külön-külön számolgatásának az adhat értelmet, ha a fiúk 

egy helyen vannak. Ez a feladat tehát ebben a korosztályban még beillik a realisztikus, jól 

elképzelhető feladatok közé, ahol a feladat szövegében leírt számadatokat értelemmel töltik 

meg a diákok. Ilyen típusú órai feldolgozás esetén 10-15 percet vesz igénybe ez a feladat, így 

a tankönyv 84–85. oldalát is a tanulócsoport haladási üteméhez és fejlesztési 

elképzeléseinkhez igazítás jellemezze! 

A Szorzás és osztás témakör néhány feladatára hívjuk föl a figyelmet. 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

43 
 

A 87. oldal 5. feladatában a felsorolásszerűen szerepeltetett három részfeladat közül 

először érdemes a 10 házas változatot megoldani, majd utána a 6 és 8 házast. 

A 87. oldal 8. feladata szép példája annak, hogy semelyik témakörben sem hagyjuk 

„lazsálni” a kombinatív gondolkodás képességét. A feladat olyannyira nyitott, hogy az sincs 

benne megadva, hány számkártyát és hányféle műveletet lehet szerepeltetni egyszerre. Sőt, 

egy kártya akár többször fölhasználható. A tanulók akár egyénileg, akár párban vagy 

csoportban dolgozhatnak a feladaton. A várható legkönnyebb megoldásminták a következők 

lesznek:  

10  4 = 40 

40 : 10 = 4; 40 : 4 = 10 

10  10  8 = 800 

 

Kihívást jelent ugyanakkor az 50-es számkártya bevonása a játékba. Egy lehetőség: 2  

50 8 = 800. 

A Kitekintő című alfejezet számos érdekességet tartogat. Történelmi, kultúrtörténeti 

szempontból izgalmas az egyiptomi számírás tanulmányozása. Egyrészt a fordított írásirányt 

vesszük észre, másrészt pedig konstatáljuk, hogy itt is tízes számrendszerrel van dolgunk. Az 

egyes jelek szóbeli leírására a vonás, halom és zsinór szavakat használhatjuk. 

A 89. oldal 3. feladatának megoldásához ne feledkezzünk el valamilyen rajzos modell 

készítését kérni! Az életkorok illusztrálására vízszintes vagy függőleges szakaszok is teljesen 

alkalmasak sematikus ábraként, de elég jó esély van arra, hogy piktoriális típusú, 

emberformákat megjelenítő rajzok készülnek. A gondolkodás folyamatában Dani életkorát egy 

rövid szakaszként ábrázoljuk (nem kell pontosan, vonalzóval kimérni, a tanító a táblán jó 

példával járhat elöl). Így összesen a kis szakasz hosszának a tizennégyszerese jelöli a 98 évet. 

Nyilván a szorzótábla ügyes bővítésével, találgatással, ellenőrzéssel juthatunk el oda, hogy 

Dani 7 éves. Ehhez hasonló megfontolásokkal oldjuk meg a 4. feladatot is.  

Az 5. feladat a kreativitást és a rendszerezési képességet egyaránt fejlesztheti. A 

megoldás első lépéseként nyilván megfejtjük az egyenlőségjel jobb oldalán álló osztást, azaz 

100-at kell eredményül kihozni a bal oldalon látható kilenc számjegy közé tett műveleti 

jelekkel. Mivel zárójelezéssel nem szeretnénk most bonyolítani a megoldást, keressünk 

zárójelezés nélküli megoldásokat! Díjazzuk az olyan megfigyeléseket, mint például: a kilenc 

számjegy összege egyenlő 45-tel. A tanácstalanok számára tegyük meg azt a javaslatot, hogy 

két szomszédos számot próbáljanak meg összeszorozni, a többi számjegyet pedig ezekhez 

hozzáadni! Szerintünk a legegyszerűbb megoldás: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8  9 = 100 

Egy rafináltabb megoldási lehetőség: 1 + 2  3  4 5 : 6 + 7 + 8  9 = 100 

 

Mérések 

A mérések témakörben folytatni szükséges a tapasztalatszerzést néhány alapvető, „bázis” 

egység megfelelő mentális reprezentációjának kialakításáért. A 90. oldal 1. feladatát akár a 
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technika tantárgyba ágyazottan is kipróbálhatjuk. A 2. feladatnál arra érdemes ügyelni, hogy 

gyakran több jó megoldás is elfogadható. A befőttesüveg űrtartalma lehet dl és l 

nagyságrendű, a hal sem okvetlenül kg-ban mérendő, hiszen előfordulnak dkg-ban mérhető 

példányok. A citromos üvegnél és a méznél fogadjuk el jó válasznak a litert és a kilogrammot 

is, bár ha kicsit is méretarányos a rajz, ezekre inkább fél liter vagy fél kilogramm mondható. 

Külön alfejezetek foglalkoznak a hosszúság, a tömeg, majd az űrtartalom mérésével. 

A 91. oldal 2. feladata kapcsolódást jelent a szobrászat irányába. Ennek kapcsán 

nagyméretű szobrok adatait is kigyűjthetjük könyvekből vagy az internetről. A világ 

legmagasabb huszárszobra például Pákozdon áll, tizenkét és fél méter magas. 

A 92. oldal 4. és 5. feladata a milliméter fogalmának szemléletes kialakítására való. 

Bevihetünk az órára milliméterpapírt is, amely síkbeli kiterjedésben érzékelteti, hogy finom 

felbontású méréseket végezhetünk ennek a mértékegységnek a segítségével. A 92. oldal 6. 

feladatát áthangszerelhetjük az osztályteremben található dolgok mérésére is, és akár párban, 

akár csoportmunkában kioszthatjuk a mérési feladatokat.  

A tankönyv az „eddig tanult” kategóriába sorolja a kg-ot és a dkg-ot. Ezekhez a gramm 

társul most, amelynek szemléletes megismeréséhez vigyünk be néhány tasak fűszert vagy 

vanillincukrot, és ezeket kézbe véve, majd ezekből többet egyszerre fölemelve érezzük, hogy 

a gramm egészen pici tömegek mérésekor használatos.  

A 94. oldal 5. feladatának receptjeiben az egyszerű összepárosítás után a b) részben a 

kevéssé pontos „mértékegységek”, mint az evőkanál, csapott vagy púpozott evőkanál, bögre 

hozzávetőleges pontosságú átváltását végezzük el. A 94. oldal 6. feladata a tonna szemléletes 

bevezetésére való. A tanulók számára jó tapasztalati bázist jelent a későbbiekben, ha 

tudatosul bennük: 20 zsák burgonya tömege egy kisebb személyautó tömegével egyezik meg. 

Az űrtartalom mérésére a hétköznapokban kevéssé használt cl és ml bevezetését, a 

hozzájuk kötődő mentális reprezentációk kialakítását látjuk a 95. oldal feladataiban. A 3. 

feladat „meghekkelését” jelentheti, ha egy tanuló egyszerűen azt válaszolja: bármelyiket lehet 

milliliterben mérni. És ráadásul igaza van, mert egyre gyakrabban adják meg a másfél literes 

PET-palack űrtartalmát 1500 ml formában. Kereshetünk az interneten olyan képeket, 

amelyeken dobozos üdítőitalok térfogata változatos formában van megadva: 330 ml vagy akár 

355 ml. 
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             (A szerző fotója) 

 

A 96. oldal feladatai figyelemre méltóak abból a szempontból, hogy igyekeznek reális 

kontextust vázolni a mértékváltáshoz, azaz nem légből kapott, egymásba szinte soha nem 

váltandó mennyiségek szerepelnek. A feladatokhoz sokat hozzátesz, ha a tanító beszélgetéssel 

készíti elő azokat. Például: Hány dl tejet szoktak meginni a gyerekek naponta? Mekkora lehet 

egy öt hl-es hordó? (Ez utóbbi kapcsán talán nem szentségtörés azt mondani, hogy öt jól 

megtermett ember szorosan egymás mellé állva együtt körülbelül akkora, mint egy öt 

hektoliteres hordó.) 

 

Írásbeli összeadás és kivonás 0-tól 1000-ig 

Korábban két külön fejezet tárgyalta az írásbeli összeadást, majd az írásbeli kivonást, ám most 

– építvén a korábbiakra – egy közös fejezetet kapott a két művelet.  

Figyelmet érdemel a fejezet felépítésében, hogy – bár kisebb számkörben korábban 

már szerepelt az írásbeli összeadás algoritmusa – hosszas előkészületek, a szemléltetés és a 

szóbeli műveletvégzés gyakoroltatása előzi meg az írásbeli összeadást és kivonást az 1000-es 

számkörben. 

A 99. oldal 1. feladata közvetlen és releváns kapcsolatot nyújt Magyarország 

földrajzának tanulmányozásához. A feladat g) pontja kapcsán külső információforráshoz 

fordulhatnak a tanulók, de lehetőségeinkhez mérten osztálykiránduláson Nadapon (Nadapon 

van a magasság mérésnek magyarországi legfőbb viszonyító pontja, a Nadapi szintezési ősjegy) 

vagy képek segítségével a Balti-tengerről nyújthatunk élményszerű információt. 
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A tankönyv 100–101. oldalain található feladatoknál nincs megismételve az írásbeli 

műveletvégzés folyamatának leírása, így természetesen a táblán, esetenként közösen kántálva 

a folyamatot kísérő mondatokat, együtt ellenőrizzük a számításokat. 

A 100. oldal 6. feladatának d) részénél többekben felmerülhet, hogy mi itt a feladat, és 

automatikusan a távolság felét ítélik meg a találkozásig. A felvillanyozó gondolat itt az lesz 

(szükség esetén), hogy eltérő sebességgel haladhattak. A választ, a feladat kérésének 

megfelelően, táblázatba rendezve adjuk meg! Igyekezzünk legalább 6-8 lehetőséget nyújtani! 

Azt a lehetőséget viszont most utasítsuk el, hogy valamelyik szereplő 0 métert haladt, mert a 

szövegben szereplő „haladtak” szónak ez ellentmondana. 

A 101. oldal 7. feladata hiánypótlónak tekinthető. Ehhez hasonlókat a tanító is 

bármikor készíthet. A szövegalkotás képességének fejlesztése mellett így a tanulók a 

realisztikus feladatok kitűzésében szerezhetnek jártasságot. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy 

sok évtizedes törekvés valósulna meg, ha teret nyernének az olyan feladatok, amelyekhez  

„a gyerekek gyűjtik össze… a számadatokat, sőt azokat az életben adódó 

helyzeteket is, amelyek matematikai feladatokhoz vezetnek, ezek alapján ők 

maguk munkalapokat készítenek, amelyekkel aztán más tanulók is 

dolgoznak.”19 (Varga Tamás jövendölése volt ez az alsó tagozatos 

matematikaoktatásban a következő [értsd: 2018-ból nézve régmúlt] 

évtizedekben várható tendenciákról.) 

 

A 8. feladat az örök „ceterum censeo”, a minden egyes tananyagrészben a kombinatív 

gondolkodás fejlesztését célzó erőfeszítések terméke. A nehézség itt a 0 számjegy helyének 

meghatározásában van. 18-féle háromjegyű szám állítható elő, amely határeset abból a 

szempontból, hogy vajon az összeset megkeressük-e a tanórán. A b) feladatrészben 

kifejezetten nehéz kérdések is helyet kaptak. A két szám, amelynek a legnagyobb az összege: 

432 és 430. A legnagyobb különbség kereséséhez beszéljük meg a tanulókkal, hogy azt akkor 

találjuk meg, ha megleljük a lehető legnagyobb és a lehető legkisebb számot! A lehető 

legnagyobb: 432, a lehető legkisebb: 203. Különbségük 229. Amikor két szám összegeként a 

legkisebbet keressük, a két legkisebb számra vadászunk. Ezek a 203 és a 204. A d) kérdés 

amiatt különösen nehéz, hogy a kérdésből nem derül ki: egyetlen egy olyan számpár van, vagy 

több is, ahol a lehető legkisebb a különbség. Találgatással vagy következtetéssel a gyerekek 

megállapíthatják, hogy két szám között a legkisebb különbségként 1-et keresünk, az viszont 

több esetben is elő fog állni, hiszen a harmadik számjegyben, az egyesek helyén kell 1-gyel 

különbözniük.  

 

Írásbeli szorzás 

Az algebra a szorzást az összeadásból eredezteti. („Ugyanazt a számot adjuk össze többször 

egymás után” – 2. osztály eleje óta). Az írásbeli szorzás elvégzéséhez technikailag 

                                                           
19 Az idézet forrása: Varga Tamás (1969): A matematika tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest, 19. o. 
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átugorhatnánk az írásbeli összeadásra utalást, de a megértést feltétlenül elősegíti, ha a fejben 

számolásnál megismert alapelv működését az írásban végzett műveletnél is látjuk. Javaslatunk 

tehát az, hogy végezzünk olyan műveleteket, amelyeknél két azonos számot adunk össze. 

Végezzük el fejben a műveletet először összeadásként, majd kettővel szorzásként. Az adott 

számtól függ, hogy milyen fejben számolási stratégiát célszerű választani, sőt, egyéni 

preferenciáknak is helye van. Így például a 240 + 240 összeadást fejben elvégezhetjük 

sokféleképpen: a százasok, tízesek szerint részösszegeket generálva, vagy éppen fordítva, a 

tízesek, százasok szerint haladva. Lehet a továbblépés módszerével is számolni: 240 + 200 + 

40. Olyan feladatot is oldjunk meg hasonlóan, fejben, amelynél a számjegyek között már 

négynél nagyobbak is szerepelnek. Például 380 + 380 fejben összeadása egészen változatos 

számolási stratégiákkal lehetséges.  

Az alapos előkészítésre a tankönyv is gondot fordít: a 102–104. oldalakon még nem 

fogunk hozzá az írásbeli szorzás algoritmusának gyakoroltatásához. Bár az írásbeli szorzás 

nehézsége, problematikussága messze alatta van az írásbeli osztásénak, mégis – akár egy 

felnőttel is – előfordul, hogy elfelejtjük, merről merre haladunk és mit hova írunk. Az ismételt 

összeadás fejben kiszámolása elejét veszi ennek a problémának, különösen, ha a helyi érték 

szerint az egyesek felől haladó fejben számolási módszert célirányosan és többször is 

gyakoroltatjuk. 

 

A 104. oldal 4. feladata a kerekítés és becslés összekapcsolását kéri. (Egy rövid 

beszélgetést megér a feladat előtt, hogy miként a méréseknél megvitattuk, mikor érdemes 

kerekíteni és mikor használunk pontos adatot, itt is fölvetődik a kérdés, hogy vajon ki szeretné 

és mi okból tudni a tanulók létszámát tízesre vagy százasra kerekítve. E sorok írója a százasra 

kerekítéshez nemigen tud realisztikus kontextust találni, de a tízesekre kerekítés egy iskolai 

ünnepély helyszínének tervezésekor reális és kellően pontos adatnak számít.) 

A 105. oldal feladatainak elkezdése előtt nagyon jó szívvel ajánljuk a játékpénz 

használatát. Ismételt összeadásként két, majd három egyforma összeget rakjunk ki, majd 

pénzváltások segítségével játsszuk le! Ahogyan korábban, most is a százasok lesznek bal 

oldalon, a tízesek középen, az egyesek jobb oldalon, hogy vizuális élményként hasonló 

elrendezést nyújtsunk, mint az írásbeli szorzás elrendezése. Az, hogy az egyesekkel kezdjük a 

számolást, azzal magyarázható, hogy lehetőség szerint minél kevesebb címlettel vagy érmével 

szeretnénk végül fizetni. 

A 105–108. oldalon található színes, kiemelt részeket a táblai, valós idejű tanítói kísérő 

mondatokkal együtt érdemes átvenni. 

Az írásbeli szorzás gyakoroltatásában a tankönyvi feladatokkal gyorsan lehet haladni, 

ám az egyhangúság elűzésére érdemes fejben számolásos és alacsonyabb számkörből vett 

feladatokat is közbeékelni. 

A 109. oldal 3. feladata gazdag fejlesztési lehetőségeket nyújt. Először is a szorzás 

fejben és írásban is elvégezhető; számítsuk is ki mindkét módon! A szorzat kétszeresére 

növekedése csak kevesek számára fogja azt jelenteni, hogy valamelyik szorzótényezőt 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

48 
 

kétszeresére növeljék, a többség számára elérhetőbb gondolatmenet, ha a szorzat kétszeresét 

kiszámolják, és onnan következtetnek arra, hogy mely két szám szorzataként állhat elő az 

eredmény. Ráadásul a feladat szövege nem köti ki, hogy akár csak az egyik tényezőnek 

változatlanul kell maradnia, így a 400 szorzótényezőkre bontásában a 10 és a 40 is 

megjelenhet. Ezt úgy tudjuk nyugtázni, hogy az egyik tényezőt ötödére csökkentettük, a 

másikat tízszeresére növeltük. 

A 4. feladatban kitételként ott van: „anélkül, hogy elvégeznéd a szorzásokat”, ám a b) 

pontban mégis kérjük a szorzások pontos elvégzését. Nyilván könnyebbség, ha a b) pont felől 

haladunk, és a négy szorzat kiszámítását követően kiválasztjuk közülük az egyenlőket. A 

többség számára ez az út lesz elérhető. 

A műveletek sorrendjéről szóló fejezetrész változatos gyakorlási lehetőséget biztosít az 

eddigi leckék átismétlésének lehetőségével. A 111. oldalon az 5. és 6. feladatnál fogadjuk el jó 

megoldásnak, ha valaki a zárójelezést kikerülve azonnal rájön, hogy a két családnak együtt 

háromszor annyi könyve van, mint Gabi családjának, illetve a kölcsönözhető könyvek számát 

a mesekönyvek számának négyszeresében határozza meg! A 10. feladatot ismét a 

szövegalkotás fejlesztésére, valamint a hétköznapi tudásunk és a matematikai jelenségek 

közötti kapcsolatok tudatos erősítésére tudjuk használni.  

A Kitekintőben a 113. oldal 7. feladata felidézi évezredekkel ezelőtti korok matematikai 

feladatait, amikor a puszta számolás gyakorlását az egyiptomiak is mókás szövegezésű 

feladatokkal fűszerezték. Nyilván senki nem gondol konkrét valóságtartalomra a feladat 

szövege kapcsán, viszont valamilyen (minden bizonnyal piktoriális vizuális) modellt tudunk 

fölállítani a feladathoz. A legvalószínűbb gondolatmenet ebben az életkorban az lesz, hogy az 

egyik tényezőt rögzítve a másikat változtatjuk, majd második lépésben az eredeti tényező 

változását is megejtjük. Így ha 2 macska 2 óra alatt fog 2 egeret, akkor a macska vagy az óra 

kétszeresével számolunk először, tehát (1) vagy azt mondjuk, hogy 2 macska akkor 4 óra alatt 

kétszer annyit, azaz 4 egeret fog; vagy (2) kétszer annyi, azaz 4 macska 2 óra alatt kétszer 

annyit, azaz 4 egeret fog. Következő lépésben duplázzuk meg a másik szorzótényezőt! A 

feladatot természetesen le is lehet rajzolni, és az idő múlását egy második rajz szemléltetheti. 

A 113. oldal 10. feladata nyit a valószínűségi szemlélet fejlesztése irányába, hiszen 

egymás után többször elvégezve a leírt cselekvést nagy esély van sokféle szorzat 

megjelenésére. Kitalálhatunk további kérdéseket ehhez a feladathoz: 

 Mekkora lehet a legkisebb szorzat? 

 Mekkora lehet a legnagyobb szorzat? 

 Páros vagy páratlan számot fogunk gyakrabban kapni? 

 

A kerület és a terület mérése 

A két korábbi méréses fejezetben a hosszúság mérésének mértékegységeivel már 

megismerkedtünk. Ezek közül egyesek igen gyakran, a hétköznapokban is előkerülnek, mások 

ritkábban fordulnak elő. A kerület és terület számításánál a valós, hétköznapi példák 
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jellemzően a méter egység használatát igénylik, míg a füzetbe lerajzolt vagy a tanteremben 

kézbe vehető dolgok kerülete cm-es vagy dm-es nagyságrendű. A terület mérésére 

darabszámokat fogunk használni, konkrét, metrikus mértékegységek említése nélkül. 

Remélhetőleg a tankönyvi terjedelméhez képest bővebb időintervallumban lesz 

lehetőség a geometriának ezzel a területével foglalkozni. Számos olyan gyakorlat elvégzését 

javasoljuk, amelyek az 1. és 2. osztály gyakran játékos konstruálásaira emlékeztetnek, és 

amelyek a mérés folyamatát, annak látványával teszik átélhetővé. A munkafüzetben már 

vannak ehhez ötletek, de a tanító fantáziája és az elérhető épületrészek, udvarok kínálta 

lehetőségek fogják diktálni a lehetőségeket. 

Didaktikai alapelvként fontos rögzítenünk, hogy a kerületet a hosszúság egyik 

típusának tekintjük: amikor egy síkidomot határoló szakaszok összesített hosszúságát 

határozzuk meg. Ez egyfajta demisztifikálását jelenti a fogalomnak, és lazítja a kerület és a 

terület fogalmak kapcsolatát, melyek ugyan egy tankönyvi leckében kaptak helyet, de a 

gondolkodás fejlődésével a két fogalom más kezelése szükséges alsó tagozaton. 

2. osztályban már szerepeltek a kerületszámításhoz használt alapfogalmak: síkidom, 

háromszög, négyzet, téglalap. A 3. osztályos tankönyv 115. oldalán szóbeli kapcsolatot 

teremtünk a téglalap és a négyzet között, amely kapcsolatot halmazábrán is érdemes 

megjeleníteni a táblán, de a logikai készlet elemeivel a füzetükben akár a tanulók is meg tudják 

rajzolni a négyzet és téglalap fogalmi kapcsolatát leíró Venn-diagramot. 

A terület mérése elsősorban az egységnégyzettel történő mérést jelenti, de a 116. oldal 

1. és 3. feladata máris kivétel: itt az „egységháromszög” jelenti a mérés alapegységét. A 4. 

feladatnál akár valóságos rajz és darabolgatás segítségével is eljátszható a területek 

egyenlőségének igazolása – meglehet, elegendő virtuálisan rekonstruálni az egymásba 

darabolást. 

 

Írásbeli osztás 

Az írásbeli osztás nehéz, még sok felnőtt számára is gondot jelentő művelet. A folyamat során 

számos lépést lehet rosszul, megértés nélkül automatizálni, mely lépések később elfelejtődnek 

vagy akár fel is cserélődhetnek. Az osztást mint fejben elvégezhető műveletet egyrészt a 

szorzó-bennfoglaló tábla ismétlésével, másrészt a 118–119. oldal feladataival tudjuk 

mozgásba lendíteni. Remek gyakorlat a 119. oldal 3. feladata, amely a fejben osztás egyik 

gördülékenyen használható stratégiáját mutatja be. 

Az írásbeli osztás közvetlen előzményeként játékpénzzel (vagy Dienes-készlettel) olyan 

módon tudjuk az osztás műveletét folyamatában, valódi tevékenységként bemutatni, hogy a 

helyi értékek szerinti sorrendben helyezzük el a címleteket az asztalon vagy a szőnyegen, és 

egy adott összeg két vagy három egyenlő részre osztásával szemléltetjük a beváltást, azaz a 

helyi értékek közötti kapcsolatot. A 120. oldal 1. feladatát érdemes játékpénzzel megoldani, a 

felváltás szükségességét érzékeltetve, és megmutatva a nagyobb helyi érték felőli indulás 

előnyét. (Képzeljük el azt – reméljük, sehol meg nem történő esetet –, amikor az írásbeli 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

50 
 

szorzás és írásbeli osztás közötti legfőbb különbséget egy tanuló abban látja, hogy az egyiknél 

az egyeseknél indulunk, a másiknál a százasoknál, de néha összekeveri, hogy melyiknél 

melyiktől.)  

A 120. oldal 3. feladata a menetrend szerinti kombinatív feladat. Tisztázni kell, hogy 

minden számjegy annyiszor használható fel, ahány kártyán szerepel, és a kártyák színe nem 

számít. 19 lehetőség van, melyeknek akár mindegyikét felírhatják a gyerekek. Valószínű, hogy 

mind a tizenkilenc esetet csak azok a tanulópárok találják meg, akik valamilyen szisztéma 

szerint sorolják föl a lehetőségeket. 

A 124. oldal 17. az induktív szabályalkotás fejlesztésére is szolgáló feladat, melynél a 

sokféle lehetséges jó megoldásra hívjuk föl a figyelmet. Ahogyan a korábbi példánál 

elemeztük, bármely elem lehet kakukktojás, ha annak indoklása a kimaradó négy elemnek is 

valamiféle közös leírását adja. A feladat szövege arra utal, hogy egyetlen helyes válasz az 

elvárt, mégpedig a maradékok vizsgálata alapján adódó. A 866 : 8 osztásnál nem 3 a maradék, 

a többinél viszont igen, így ennek a feladatnak eléggé egyértelműen meghatározott 

megoldása van. 

A 125. oldal 2. feladatának b) kérdésénél dilemmát jelenthet, hogy milyen szókinccsel 

fogalmazhatjuk meg a tapasztalt összefüggést, ami matematikai nyelven a fordított 

arányosságot jelenti. Az elvárható válaszok nagyjából azt fejezik ki, hogy „minél több kertész 

van, annál kevesebbet kell egynek ültetnie”. 

A Kitekintő részben a 129. oldal 1. feladatánál javasoljuk valamilyen sematikus rajz 

elkészítését, mely a távolságról szóló szöveg miatt kézenfekvően vízszintes szakaszokból 

állhat. 

A 129. oldal 2. feladatánál eleve adva van egy sematikus segítő rajz, amelyet a táblán 

vagy a füzetekben reprodukálva a szövegben leírt történet első állomását, az ötödölést, 

folytatjuk a második lépés bejelölésével, vagyis a négyötödnyi rész felének a megjelölésével. 

Mivel a 24 nem osztható maradék nélkül 5-tel, így a számolásmenet megkönnyítésére már az 

elején deciméterbe számoljuk át a szövet hosszát! (Esetleg magyarázatot igényelhet, mit 

jelent a „vég szövet” kifejezés…). Így tehát a feladat végén a kérdés nem egy extra 

mértékváltásos részt ad a példához, hanem akár segíthet is abban, hogy az előtte elvégzendő 

számítást milyen mértékegységben végezzük. 

 

Ismerkedés a törtekkel 

Milyen törtek fordultak elő 1. és 2. osztályban? A valóságban a gyerekek már óvodáskorban 

értő módon tudnak használni néhány törtszámot. A fél teljesen ismerős, noha a köznapi 

jelentésbe az is belefér, hogy az egyik fél nagyobb, a másik kisebb – tehát a gyerekek olyan 

értelemben is használják, hogy egyik rész, másik rész. Egy harminc évvel ezelőtti felmérésben, 

melyben 3–5 év közötti ausztráliai óvodások szerepeltek, nem voltak még képesek felismerni, 

hogy egy kép darabjai mikor jelentik a kép felét, pláne harmadát vagy negyedét. A 

csúcsteljesítmény az volt, hogy az egyik gyerek az összes olyan részekre darabolást fölismerte, 
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amikor egy kép pontosan két darabra volt osztva.20 Úgy tűnik, nagycsoportos kor előtt ugyan 

használják a gyerekek azt a kifejezést, hogy valaminek a fele („megittam a kakaó felét”, 

„odaadtam neki a csoki felét”), de ehhez még nem társul pontos mentális reprezentáció ebben 

a korban. A mentális reprezentációk kialakítása az iskolában célzottan megkezdődött, és 

leggyakrabban kördiagramok részekre bontása nyújt stabil vizuális támaszt az egységtörtek 

fogalmának kialakításához. 

A 2. osztályos tankönyvben már szerepeltek azok az egységtörtek, ahol a nevező 

egyjegyű szám. Ebből adódóan az Ismerkedés a törtekkel fejezet ismétlésnek is tekinthető. A 

kördiagramok mellett téglalapok és más síkidomok területének arányos részei tudják jól 

vizuálisan támogatni a törtfogalom fejlődését. Újdonság az lesz 3. osztályban, hogy a bővülő 

számkörben és a mérés témakörének bővülő ismereteivel tudjuk fejleszteni a törtfogalmat.  

Fontosnak gondolom, hogy térjünk ki a másfél szó jelentésére. Ez a kifejezés a 

hétköznapokból már ismerős lehet, és tekintve, hogy a 133. oldal 14. feladata például két és 

fél dl tejről ír, a másfél decilitert is lehetne ugyan egy és fél dl-nek írni és mondani, de a 

hétköznapi és az iskolai fogalomhasználat ez esetben indokolatlanul különbözne. 

Tankönyvünk 31. oldalán a magasság mérése kapcsán szerepelt az egy és fél méter kifejezés, 

amit a hétköznapokban is igen sokan másfél méternek hívunk. Akár mókásnak is gondolhatjuk 

a következő képen látható fogalomhasználatot: 

 
(A szerző fotója) 

 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának épületében az első és a második emelet közötti 

lépcsőfordulóban látható ez a tábla, amely tehát az egy és kettő között félúton lévő számot 

jelöli. Hozzátehetjük ehhez, és esetleg a középiskolai magyartanár háláját söpörhetjük majd 

be, ha a verselésben hagyományőrzően megtartott harmadfél, negyedfél és ötödfél 

kifejezéseket is megemlítjük. (Ezekhez képest a másfelet valóban gyakran és otthonosan 

használjuk.) Kultúrtörténeti érdekességként a valaha nagyon népszerű Zikmund–Hanzelka 

szerzőpáros könyvének egy szeletét is idemásoljuk, amelyben három és fél éves útjuk 

mérlegét egy különös című fejezetben foglalják össze: 

                                                           
20 Hunting, R. P., Sharpley, C. F. (1988): Fraction Knowledge in Preschool Children. Journal for Research in 

Mathematics Education, 19, 175–180. 
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(A szerző fotója) 

 

Az idő mérése 

Az idő mérése témakörben is bőséges előzetes tudásra építhetünk. Külföldi kutatási 

eredmények szerint, amelyeknek itthoni érvényessége elleni érveket nem ismerünk, az analóg 

típusú (mutatós) órákon az egész órák leolvasása jellemzően 6 éves korra, a fél és egész órák 

leolvasása 7 éves korra, a negyed- és háromnegyed órák leolvasása 9 éves korra sajátítható el. 

Az 5-10 perces pontosságú leolvasás 8-10 éves kori eredmény21. Ezek alapján a 3. osztályos 

tanulók várhatóan jól felismerik az órán éppen látható időt, így a feladatokkal a szóhasználat 

pontosságát és alternatíváit (135. oldal 5. feladat), valamint szöveges feladatokba 

ágyazottságát támaszthatjuk eléjük kihívásként. Új fejlemény a másodpercmutató 

értelmezése (136. oldal 10–12. feladatok). A sebesség fogalmának intuitív értelmezését 

jelentik az olyan feladatok, amelyekben az idő és a távolság egyszerre szerepelnek (14. 

feladat). 

Nagyobb intervallumokkal foglalkoznak az évszakokkal, hónapokkal, hetekkel 

kapcsolatos feladatok, ennek kapcsán a tanterem falán jó eséllyel ott lógó valamelyik naptárt 

hívhatjuk vizuális segédül. 

A tankönyv 136. oldalának 16. feladata az időérzék fejlesztéséről szól. A másodpercek 

múlásának érzékelését az életben sokszor tudjuk magunk vagy mások javára fordítani, így 

egyenletes tapsolással vagy kézmozdulattal, majd néma belső beszéddel próbáljunk meg 

becslést adni egy adott időintervallumra! A természetes számok sorolása általában túl gyors a 

másodpercek múlásához képest, ám ha tizenegyről indítjuk a számolást, akkor gyakran jó 

közelítéssel másodpercenként fogunk egy számot kimondani. Miután tettünk néhány ilyen 

próbát az időtartam mérésére, hozzáfoghatunk, hogy akár testnevelésóra keretében a 16. 

feladat tevékenységeinek hosszát megbecsüljük és le is mérjük. 

 

                                                           
21 Andersson, U. (2008): Mathematical competencies in children with different types of learning difficulties. 

Journal of Educational Psychology, 100, 48–66. 
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A római számok 

A római számok tankönyvbeli jelenlétét nem valamiféle múltba süppedő nosztalgia indokolja, 

hanem a kultúra jobb megértése és a logikus gondolkodás fejlesztése egyaránt. Gyakran ma is 

római számmal szerepel a filmek végén a készítés éve, de köztéri épületek homlokzatán és a 

budapesti kerületek elnevezésében is találkozunk a római számokkal. Mivel még csak az ezres 

számkörben mozgunk, az évszámok írásával nem most foglalkozunk és tankönyvünk a D és M 

jeleket sem használja. A 139. oldalon kimondott szabályt, miszerint nem állhat négy egyforma 

jel egymás mellett, meg szokta cáfolni a gyakorlat, mert a régi stílusú órákon a IV helyett 

sokszor szerepel a IIII írásmód. 

 
 

Testek, síkidomok 

Az 1. és 2. osztályos tananyag ismétlésével kezdődik a tankönyvi fejezet. A geometriai tudás 

esetében végképp nem szükséges bizonyítani a manipulatív és képi szintű tapasztalatok 

meglétének fontosságát és azok hozzákapcsolását a verbális tudáshoz. A geometriai tudás 

sokrétű, a fejlesztés iránya a háromdimenziós alakzatok szabad alkotása és másolása felől a 

kétdimenziós alakzatok szabálykövető létrehozásáig ível. A megváltozott társadalmi környezet 

ezt a természetes fejlesztési sorrendet egyre kevésbé támogatja amiatt, hogy a Szanyi Erika 

szóleleményével kattintott képkorszaknak nevezett érában a gyerekek számára a 

kétdimenziós alakzatok és azok síkbeli viszonyai sokkal gyakoribb vizuális és manipulatív 

ingerforrást jelentenek, mint a háromdimenziós alakzatok. A tankönyvnek megvan az a 

természetszerű fogyatékossága, hogy a háromdimenziós alakzatokkal kapcsolatos feladatokat 

is kétdimenziós papíron jeleníti meg, ezzel további absztrakciós szintet helyezve a tananyagra. 

A tanítóra hárul tehát az a feladat, hogy a tankönyvben két dimenzióban megjelenített dolgok 

közül minél többet a háromdimenziós valójában tegyen elérhetővé a gyerekek számára. Az 

építőkockák, a papírból készült makettek és a hétköznapi tárgyak megtalálják a maguk helyét 

és szerepét az iskolai tanórán.  
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Az alapvető fogalmak közül a téglatest és a kocka nevét kell ismerni. A téglalap és a 

négyzet fogalmi kapcsolatát a tankönyvünk tisztázta, ám ez elmarad a téglatest és a kocka 

esetén. Ennek fő oka, hogy a testhálók különbözőségeinek megállapítása során ne 

interferáljanak a fogalmak. Természetesen, ha érdeklődő tanulók rákérdeznek, „nem titok”, 

hogy a kocka is téglatest, amelynek a hálóját hat olyan téglalap alkotja, amelyek négyzetek. 

A tanítónak érdemes naprakésznek lennie azon a téren, hogy a kockának hányféle 

testátlója van, és ezek közül melyek azok, amelyeket például papírból kivágva kedvünk van 

megfelelő helyen meghagyott fülek segítségével összeragasztva kockává összeállítani. Ez a 

tankönyvi lecke teljesíti azt a NAT-követelményt, hogy a matematikai kultúrtörténeti 

érdekességek között kerüljön elő a Rubik-kocka.  

A 143. oldal 6. feladata két részből áll, tehát az első négy, majd a következő öt alakzatot 

két csoportban vizsgáljuk. Az a) feladatrésznél a legerősebb válasznak azt érezzük, amikor a 

kockát nevezzük ki kakukktojásnak a három téglatest között, de nem elvetendő a mégoly 

felszínes döntés arról, hogy a negyedik alakzat azért más, mert az álló. A b) feladatrészben a 

legszembeötlőbb különbség a negyedik alakzat (mely síkidom) és a többiek között van.  

A Síkidomok, sokszögek alfejezetben a halmazábra használatának gyakorlását valósítja 

meg az 1. feladat. A „sok szög” ugyan elnevezésében nem kapcsolódik közvetlenül a 

meghatározásban leírt „egyenes szakaszok”-hoz, de érdemes a sokszögek csúcsait és a 

határoló egyenes szakaszokat is megszámolni. Egy újabb lépés a metafogalmi tudatosság felé, 

ha a már jól ismert háromszögek és négyszögek csúcsait és határoló szakaszait is 

megszámoljuk. Engedjük meg azt az egyszerű induktív következtetést, hogy ezek szerint az E-

vel jelölt síkidomot hatszögnek nevezhetjük, a 2. feladat C síkidomát pedig ötszögnek.  

A 145. oldal 5. feladatát célszerű halmazábrán illusztrálni, és amikor egy állítás nem 

igaz, egy vagy több ellenpéldát kerestetni. 

A 6. feladatban a következő kakukktojás-választások látszanak a legerősebbnek (de 

értelmes indoklással más megoldások is elfogadhatók): 

a) A görbe vonal nem síkidom. 

b) A téglalap sokszög. 

c) Az ellipszis nem sokszög. (Meg is nevezhetjük az ellipszist, de találhatunk neki 

                  barátságos nevet: tojás, ovális és hasonlók.) 

d) A háromszög nem négyszög. 

 

A Tükrözések, szimmetria alfejezet mozgásba hozza az eddig gyakran statikus 

geometriát. Még inkább igaz, hogy a tankönyvi feladatok eljátszása, a tükrözések 

megmutatása tárgyak, eszközök használatával valósulhat meg. 

Így például a 146. oldal 1. és 5. feladat mindjárt tükör segítségével történő ellenőrzést 

javasol. Ehhez egyrészt kell egy tükör, méghozzá eléggé kisméretű és lehetőleg téglalap alakú, 

amelyet a tankönyv papírlapjára helyezhetünk. Másrészt el kell tudnunk előre képzelni, hogy 

a gyermek a saját látószögéből vajon hogyan tudja véghezvinni az ellenőrzést. (Egyébként 

mindegyik ábra szimmetrikus.) 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

55 
 

A 147. oldalon előkerül a hasonlóság fogalma. Ez itt nem szabatosan definiált kifejezés, 

hanem köznapi értelemben szerepel. 

Az év végi ismétlés gyakran áldozatául esik az év közbeni lemaradásnak vagy az év végi 

programoknak. Ha azt nézzük, terjedelmi arányaiban mennyi időt szánhatnánk erre a fejezetre 

(148–155. o.), azt mondhatjuk, két hetet igényelne valamennyi feladat megoldása.  

A 156–159. oldalon található Kitekintő fejezet 7. feladatára hívjuk még föl a figyelmet. 

A 7. feladat legesélyesebb kakukktojás-jelöltjeit soroljuk föl. Ettől eltérőek mellett is 

lehet jól érvelni (pl. számjegyek összegével, osztási maradékkal). 

900 – az egyetlen 1000-nél kisebb szám. 

9080 – az egyetlen 10-zel osztható szám. 

2220 – az egyetlen, amelyben van három egyforma számjegy. 

 

II.2.2. A tankönyv nagy témakörei, fejezetei 4. osztályban 

A 4. osztályos fejezetek egymásra épülésében visszaköszön a 3. osztályban megfigyelt 

szerkezet. A számkörbővítés alapvetően lineáris folyamat, amely mégis állandó ismétléseket 

feltételez. A nyár végi visszaesés jelenségét tudomásul véve az 1000-es számkörben számolás 

szintre hozásával kezdünk, majd 10 000-ig bővül a számkör, és a tankönyv legvégén, a 

Kitekintő fejezetben ostromoljuk a 100 000-es számkört. Ez azért szükséges, mert 5. 

osztályban már tanév elején a milliós és milliárdos helyiértékek zúdulnak a tanulókra. A 3. 

osztályban már szerepelt témakörök kerülnek elő újra negyedikben; jelentősen eltérő szinten 

talán csak a kétjegyű számmal végzett szorzások és osztások állnak, amelyeknél a tapasztalati 

alap megteremtése alig lehetséges, így a matematikai fogalmak és eljárások rendszerén belül 

maradva, úgynevezett vertikális matematikaműveléssel22 érhetők el.  

 

Számolás 0-tól 1000-ig 

Az év eleji ismétlésre – a nyári teljesítmény-visszaesés szinte szükségszerű jelensége miatt – 

kellő időt szükséges szánni. A legjobb tanulók számára sokszor unalmasnak tűnhetnek az első 

fejezet feladatai, így differenciált fejlesztő feladatsorokkal készüljünk!  

A 4. oldal bevezető története kapcsolatot teremt a matematika és a természetismeret 

között. A szövegben két háromjegyű szám bukkan föl; mindkettő tengerszint fölötti 

magasságot fejez ki. A történet befejezése szokatlan: a majdnem teljes soron át ropogó r 

betűkkel kifejezett berzenkedés egy matematikai feladványnak is beillik. Ha rájövünk arra, 

hogy itt a történet váratlan félbeszakítását jelenti a „brrrr”, ami egyúttal nemtetszést fejez ki, 

akkor ennek okát az előtte lévő sorokban olvashatjuk. Valternak hívják a 4. osztályos tankönyv 

                                                           
22 A vertikális matematikaművelés szemléletes fogalmát a holland realisztikus matematikai mozgalom egyik 

atyja, Treffers alkotta meg. A realisztikus matematika művelésére a horizontális matematikaművelés fogalmat 

illesztette, ezzel képszerűen megjelenítve azt, hogy a matematikai modellek a külvilág elképzelhető 

jelenségeinek leírására alkalmazhatók. A vertikális matematizálás a matematika rendszerén belül maradva 

magasabb absztrakciós szintű újrafogalmazást jelent. 
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történeteiben a többiek jelenlétére gyakran érzéketlen, nagyképű szereplőt, aki a 4. oldal 

történetében „saját bejáratú tavacskáról” beszél, ahol tóátúszó versenyen vett részt, melynek 

eredményére a többiek itt nem is kíváncsiak. A társak majd kicikizik Valtert a római számokról 

szóló fejezetben, ahol az derül ki, hogy II. helyezett lett a tóátúszó versenyen… 

Az 5–18. oldalakon sorjázó feladatok nagyon változatosak, csupán az ezres számkörön 

belül maradás közös bennük. Néhány feladatra a gondolkodásfejlesztő hatása miatt külön 

felhívjuk a figyelmet. 

Az 5. oldal 1. fejezetében átismételhetjük a számok betűkkel írásának szabályait. Az 

ezres számkörön belül egyszerű a dolgunk: egybe kell írnunk mindegyiket. 

Az 5. oldal 2. feladatának c) része kombinatorikai jellegű, mert É, R és T betűkből kell – 

ezek egyszeri felhasználásával – betűsorokat alkotni. Összesen hat lehetőség van, melyek 

közül az értelmes szavakat kell kiválasztani. Az ÉRT, TÉR, RÉT mindenki számára ismerős. A 

jelenleg nem divatos, idegen hangzású TRÉ is értelmes; ezeken kívül az ÉTR és RTÉ betűsorok 

adódnak. 

A 4. feladat a helyi érték, alaki érték és valódi érték fogalmak átismétlésére alkalmas. 

A tanulók párban dolgoznak. A munka megkezdése előtt megbeszéljük, hogy mit jelent a 

feladat szövegében olvasható „legalább négy” kifejezés. 

A 6. feladat számok sorba rendezését kéri, és jutalmul betűk összeolvasásával a TAVI 

TRIATLON jön ki. A függőleges vonal a két szó választóvonalát jelzi. 

A 7. oldal 10. feladata a kombinatorikus gondolkodás már megszokott, célzott 

fejlesztését valósítja meg. Háromjegyű számokat készítünk négy, egymástól különböző 

számjegy egyszeri felhasználásával, melyek között ott szerepel a 0. 

A tanító számára egyszerű szorzással adódik az összes lehetőség (az első számjegyet 3 

közül szabadon választhatom, a második ettől függetlenül bárhogyan a megmaradt háromból, 

végül a harmadik számjegyet kettő közül, azaz 18 lehetőség adódik. A tanulók számára 

egyelőre még nem követelmény sem az összes lehetőség megtalálása, sem pedig valamilyen 

rendszer következetes végigvitele a lehetőségek keresésében, így ez utóbbira utaló nyomokat 

akkor érdemes az osztály előtt kiemelnünk, ha a tanulók vállalják a saját, következetes 

rendszerük szóbeli ismertetését társaik előtt. Erre való a feladat melletti piktogram által jelzett 

csoportmunka. 

A 13. feladatban az a) rész megoldása 349, a b) részé pedig 255. 

A 9. oldal 14. feladatában beszéljük meg, mit jelent a „legalább 6 elem”, és hogy mit 

jelentene a „pontosan 6 elem”! A c) részben könnyen a 0-nál kisebb számokhoz érhetünk, ám 

ez a feladat most kevéssé jól szolgálná a negatív számokról tanultak felfrissítését. 

A 18. feladat a halmazábrák használatát frissíti föl. A feladat valóban igen alkalmas 

csoportmunkára, mert nagyon sokféle megoldás születhet. Ügyelni kell arra, hogy az a) 

részben az A és B halmazoknak nincs metszete. Itt feliratként el tudjuk képzelni, hogy az A 

halmaz páros számokat, a B páratlanokat tartalmaz, és ha erre a gyerekek rájönnek, minden 

más megoldás erőltetettnek fog tűnni számukra. Viszont a b) résznél több megoldást is 

alkothatnak. Feltehetőleg a „vagy” művelettel fognak összekötni két tulajdonságot a D halmaz 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

57 
 

megnevezéséhez: pl. páratlan vagy 200-nál nagyobb számok. Így a C halmaz neve lehet 

egyszerűen „páros számok”, de lehetnek ott akár 400-nál kisebb páros számok is.  

A 10. oldal 1. feladata az ábraértelmezéshez szükséges képességek fölfrissítésére 

szolgál. Mivel sokak számára nagyon könnyű a feladat, a csoportmunka során a lazsálást úgy 

kerülhetjük el, ha a gyors feladatmegoldók elmagyarázzák a megoldást a csoport többi 

tagjának. 

A 3. feladat szövegében betűvel leírva bújik el egy fontos számadat, amelyet a táblázat 

adatait gyorsan összeadók kihagyhatnak a számításból.  

Az 5. feladatban a számolási gyakorlat jutalma a betűk összeolvasása, amelyből FERTŐ 

jön ki. Esetleg nem minden gyerek érzi úgy, hogy ezzel választ lehet adni a „hol töltötte a 

vakációját” kérdésre, így a térképen is mutassuk meg, hogy a Fertő (amelyet gyakran Fertő 

tónak is emlegetünk) hol helyezkedik el! 

A 7. feladat, melyet csoportmunkában oldanak meg a gyerekek, közös megbeszélést 

érdemel az elején. A megbeszélés során tisztázzuk, hogy a dolgok közül hármat vásárolni azt 

is jelentheti, hogy mindegyikből csak legfeljebb egyet veszünk, és így háromféle dolgot 

vásárolunk! Ám az is előfordulhat, hogy egy dologból többet veszünk. Ilyen módon játékos 

kombinatorikai feladat ürügyén nyílik lehetőség a fejben számolás gyakorlására. 

A 9. feladat az összes lehetőség meghatározását kéri 3 elem permutációja esetén. Itt 

tehát meg kell várnunk, hogy mind a hat lehetőség megszülessen. A feladat b) része igazán 

tanulságos, és azt, hogy nem változik meg a lehetőségek száma, fekvő fagráf segítségével 

tudjuk talán a legjobban bemutatni. De működhet az a stratégia is, hogy az a) pontban leírt 

hat lehetőség mindegyikének a végére odaírjuk negyedikként Balázs nevét. (Mivel feltehetően 

kezdőbetűkkel rövidítettük a gyerekek nevét az a) részben, vagy betoldunk Bence B betűje 

mögé egy kis e betűt, vagy újra leírjuk a hat esetet Be, majd a végére írt Ba jelöléssel.) 

A 15. oldal 21. feladatának b) részét pármunkához javasolja a tankönyv. Mivel sokaknak 

nehéz lehet ez a feladatrész, frontális munkával is működhet a megoldás. Azt a megfigyelést 

öntjük szavakba, hogy ha a kisebbítendő és a kivonandó is páros vagy mindkettő páratlan, 

akkor a különbség páros lesz, ha egyik páros, másik páratlan, akkor a különbség páratlan lesz.  

A 17. oldal 6. feladata a valószínűségi szemlélet kialakításához vezet. Négy-öt fős 

csoportok esetén 40-50 dobás eredményét jegyzik föl a tanulók, és azt fogjuk észrevenni 

(remélhetőleg és nagy eséllyel), hogy a dobások körülbelül fele fej, másik fele írás. Tekintsük 

természetesnek, ha akár jelentős eltérés adódik a fele-fele aránytól, és ne „gyanakodjunk” 

cinkelt pénzérmére vagy hamis dobásokra! 

Rögzítsük azt, hogy a fej és írás szavak régi pénzérmék alapján, megszokásból maradtak 

meg, és bár fejet már csak főleg olyan országokban látunk a pénzérmén, ahol uralkodó van, a 

pénzérme értékét jelző számok jelentik az írást, azaz arra az oldalra van írva, mennyit ér az 

érme.  

A 20. oldal 18. feladata jó gyakorlat a mértékváltáshoz és a törtek fölidézéséhez 

egyaránt.  
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A 22. oldal 6. feladatának b) részében furcsa lehet a „legfeljebb mennyi időt töltöttek” 

kérdés, hiszen a stégen töltött idő a feladat szövege alapján pontosan kiszámolható. Vegyük 

észre, hogy itt az a) kérdésben szereplő „összesen” helyett „együtt” töltött idő szerepel. Ezek 

a szavak lehetnek szinonimák, de itt az együtt töltött időt másképpen egyszerre a stégen 

töltött időként értjük. A válasz nyilván a Pista bácsi által kint töltött idő, azaz 4 és fél óra. 

A 24. oldal 5. feladata csoportmunkára szabott. A feladat szövegét azonban közösen 

olvassuk el és értelmezzük! Arra kell ügyelni, hogy a 30 db 5 és 6 fős szoba azt jelenti, hogy a 

kétféle szobából összesen, és nem külön-külön van 30. (Ez a további adatokból nyilvánvaló, de 

a csoportmunka megkezdése előtt érdemes mégis tisztázni.) 

 

A római számok 

A római számokkal már a 2. és a 3. osztályban is foglalkoztunk. A leckét bevezető 

olvasmányban, a 25. oldalon egy épületre írt évszám szerepel római számokkal. Ez a szám kilép 

az ezres számkörből, amelyben eddig mozogtunk, de a fejezet következő oldalai (26–28. 

oldalak) – a kerettantervnek megfelelően - az ezres számkörön belül maradnak. A fejezet sok 

feladatot tartalmaz, így javaslatunk az, hogy ne egyvégtében, egységes egészként kerüljön elő, 

hanem a tanév során többször is lapozzunk vissza egy-egy feladathoz.  

 

Számolás 0-tól 10 000-ig 

A fejezet bevezető történetében a már beharangozott római számok jönnek elő, rögtön 

mellettük a megfelelő arab szám.  

Az 1864 római számmal írt változatát látjuk a következő fotón: 

 
A 19. században szokás volt a könyvekben is római számmal jelölni a megjelenés évét. 
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A szövegben szereplő 8-9000 méteres magasságról érdemes beszélgetni. Pszichológiai 

törvényszerűség, hogy az ember a vertikálisan mért távolságokat másképpen érzi és értelmezi, 

mint a függőlegesen mérteket. Emiatt általában nem segít a magasság elképzelésében, ha 

horizontálisan mért távolsághoz viszonyítjuk (például a 8-9000 méteres magasságot nemigen 

tudjuk 8-9 kilométerre lévő települések távolságaként elképzelni). Ha viszont egy tízemeletes 

ház magasságát kereken 30 vagy 33 méternek vesszük, akkor ezek többszöröseivel a vertikális 

távolságok talán jobban elképzelhetők.  

Tankönyvünk feltételezi, hogy az 1000-esről a 10 000-es számkörre ugrás a korábbi 

számkörbővítések analógiájára sajátítható el. A 32. oldal 5. feladata fogja vizuálisan, táblázatos 

formában megvalósítani azt, amit minden számkörbővítésnél megteszünk: a helyi értékek és 

alaki értékek alapján a valódi értékek meghatározását. A tanító feladata, hogy a 30. oldal 1. 

feladatával párhuzamosan vagy akár azt megelőzően játékpénzek vagy valamelyik éppen 

kapható „pénzes” társasjáték játékpénzeinek segítségével a tanulók játékosan találkozzanak 

iskolai keretek között 1000 és 10000 Ft közötti összegekkel. A tankönyvi feladat a fabatkát 

használja a fizetőeszköz neveként. 

A 30. oldal 2. feladata a matematika és a nyelvtan-helyesírás kapcsolatának erősítését 

végzi a számok helyesen írásának bemutatásával. A tankönyvi példákat még ki lehet egészíteni 

azzal, hogy kétezer és tízezer közötti kerek ezres számot is leírunk: háromezer, ötezer. Így válik 

teljessé a repertoár, amelynek későbbi frissítésére szükség lesz – gondoljunk arra, vajon hány 

felnőtt tud helyesen leírni betűkkel egy-egy történelmi évszámot. A feladat b) részében 

problémás lehet a 3-4000 szám leírása. A problémát le tudjuk egyszerűsíteni, ha külön-külön 

leírjuk a háromezret és a négyezret. 

A 34. oldal feladatai a számegyenesről szólnak. Ilyen magas számkörben már változatos 

egységekkel készülhet a számegyenes beosztása. Továbbra is fontos lehetőség, ha az 

osztályterem falán vagy a padlón nagyméretű számegyenest helyezünk el. A 2. feladat, 

amelyet pármunkában végeznek a tanulók, egy trükkös kérdést tartalmaz, melynek 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

60 
 

értelmezésében különbségek lehetnek a párok között. Az a kitétel, hogy készítsünk nyitott 

mondatot, amelyet „csak a számegyenes megvastagított részén lévő számok tesznek igazzá”, 

a csak szó használata miatt magyarázatot igényelhet. A 13. oldal 14. feladata lehet alkalmas 

bemelegítő feladatnak a b) rész előtt, átismételve a nyitott mondatok jelölésével és 

értelmezésével kapcsolatos tudnivalókat. A 13. oldal 14. feladatának e) része lehet a közvetlen 

példa és előzmény, ahogyan itt a megoldást várjuk: 8000 ≤ X ≤ 8600. A csak szó magyarázatát 

az nyújtja, hogy a számegyenesen narancssárgával vastagított részen kívüli számok közül egyik 

sem teszi igazzá a nyitott mondatot. 

A 35–36. oldal Számszomszédok, kerekítés alfejezetét nagyon fontosnak tartjuk a 

becslések és ezen keresztül a hétköznapi jelenségek értelmezése szempontjából. Amely 

számkörben most mozgunk, valós környezetben már egyre gyakoribbak a kerekített értékek. 

Itt, a tízezres számkörben erőteljesebben tudjuk megmutatni, hogy a becslésekkel, 

kerekítésekkel könnyebbé tesszük a számolásainkat, használható eredményekre jutunk kisebb 

erőfeszítéssel. (Kisebb számkörökben a tanulók joggal érezték néha úgy, hogy a becslés és 

kerekítés extra időt és erőfeszítést igényelt, nagyobb nyereség nélkül.) A 35. oldal 2. 

feladatában a népességszámlálás mint valós helyzet vagy tevékenység jelenik meg. A feladat 

c) részében az ábrázolást akár interaktív, akár hagyományos táblán, közösen végezhetjük, és 

hogy az a) részben látott, évszámok szerinti rendezéstől különböző legyen a megoldás, itt akár 

térképre, akár vízszintesen egymás mellé helyezve tudjuk ábrázolni öt település népességét, 

ezresekre kerekítve. 

A 36. oldal 5. feladatának d) pontja teljesen független az előző feladatrészektől. 

Strukturált feladattá úgy alkotható, ha negyedórát szánunk egy beszélgetésre, melyben arról 

kérdezzük a gyerekeket, szoktak-e segíteni szüleiknek a vásárlásban, és amikor egyedül 

mennek át a boltba, miket szoktak vásárolni. Ha néhány termék neve és ára fölkerült a táblára, 

a gyerekek akár csoportmunkában is tudnak beszélgetni róla, hogy mire lehet 10 000 Ft-ot 

elkölteni. Módszertani ötlet: próbáljuk ki, hogy csak egyféléből vásárolnak, azután pedig 

mindegyik dologból! Még egy további lépés: a családi bevásárlásnál, a valóságban, melyik 

árucikkből szoktunk többet vásárolni, melyikből csak kevesebbet. 

Az Összeadás és kivonás fejezetrészben a tankönyv nem szűkíti a lehetőségeinket, hogy 

írásban vagy fejben végezzük a műveleteket. Ne hanyagoljuk el a fejben számolást! Nem 

elsősorban praktikus haszna miatt (bár az is lehet életutunk során), hanem a saját 

gondolkodási folyamataink megismerésének részeként az adott feladatokhoz igazított fejben 

számolási stratégia az adaptív problémamegoldó gondolkodás iskolája lehet! A 37. oldal 4. 

feladatának b) részében például az alaki értékekre fókuszáló feladatkitűzés mellett a fejben 

számolás különböző stratégiáiról tudunk beszélgetni. Például a 15 + 53 összeadás fejben 

kiszámolására is legalább két, gyakori stratégia képzelhető el – érdekes lehet megfigyelni 

önmagunkon, hogy a magasabb számkörökben változik-e a fejben számolási stratégiánk. 

Feltételezésem szerint az ezres értékek birodalmában a fejben számolás folyamata már sokkal 

gyakrabban az írásbeli összeadást fejben elképzelve zajlik majd. 
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A 39. oldal 11. feladata akár teljes tanórás projekt alapgondolatát adhatja. A 

csoportmunka részeként szállodai hirdetmény készülhet, melyben például oszlopdiagram-

jellegű ábrázolását várhatjuk el a megadott létszámadatoknak.  

A Szorzás és osztás alfejezetben is hangsúlyozzuk a fejben számolás lehetősségeinek 

kiaknázását! A kisebb számkörökből vett bemelegítő feladatokat is találunk a 40. oldalon.  

A 40. oldal 5. a) feladatát kétszer is olvassuk el közösen! Tipikus tanpéldáról van szó, 

amelynél a feladatot igen nehéz valóságos tapasztalatokhoz kötni, vagy egyáltalán elképzelni. 

A „megszokott” szövegesfeladat-megoldó stratégia itt a számszerű adatok kigyűjtését követő 

szorzás elvégzéséhez vezet. A tanulók alighanem rögtön, a feladat szövegének elolvasása után 

kórusban mondják, hogy ugyanannyi vízirózsát telepített a két tündér, ám a feladat a konkrét 

szorzat meghatározását is kéri. Ha valakinek nem érthető, miképpen értsük a vízen a 

„sorokat”, kisebb számokkal, felülnézeti rajzban szemléltessünk! 

A 41. oldal 7. feladatnál használjuk ki, hogy a feladatban szereplő számadat többféle, 

hétköznapi mértékegységbe átváltható! 

A 41. oldal 6. feladata nagyszerű lehetőségét rejti annak, hogy többféle jó elképzelést 

ütköztessenek a tanulók. Hiszen az „egyszerűbb számítás” a fejben számolás világában nem 

jelent egyértelműen mindenki számára egyformán meghatározható eljárást. Az a) és b) 

oszlopban három szorzótényező szerepel. Az a) oszlopban elég nagy eséllyel megjósolható, 

mely két számot fogják előbb összeszorozni a tanulók, és utána a kapott eredményt fogják 

szorozni a harmadikkal. A b) oszlopban ugyanakkor többféle egyszerűsítő stratégia is jó lehet. 

Az egyik, hogy két szorzótényezőből 1000 adódik eredményül, és utána az 1000-et a 

harmadikkal szorozva kapjuk a végeredményt. De másfajta gondolatmenet is elképzelhető. A 

c) oszlopban kétszer is szerepel a 2 szorzótényezőként, azokat összeszorozva 4-gyel tudjuk 

szorozni a 250-et vagy a 25-öt. Ám itt is adódhatnak másfajta stratégiák. Az elsőnél például 

lépésenként sorban szorozva szintén egyszerű a számítás.  

A 42. oldal 11. feladatában átismételjük a szorzásban és osztásban szereplő számok 

elnevezéseit. Egészítsük ki az itt olvasható szavakat az osztó, osztandó, tényező szavakkal! 

A 15. feladat utasításában szereplő „keresd az összefüggéseket” lehetővé teszi, hogy a 

10-zel szorzás és osztás összefüggéseit a tanulók saját szavukkal megfogalmazzák. Nagyon 

fontos, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy „eggyel több” vagy „eggyel kevesebb” nulla 

szerepel a végeredményben! Ha nem szeretnénk megmaradni egy gépiesen (jól vagy rosszul) 

betanult szabálynál a 10-zel szorzás vagy osztás terén, akkor kötelező legalább egyszer 

hosszas, tízszer felírt tagokkal végigvitt írásbeli összeadással megmutatni azt, amit 3. 

osztályban már megtettünk. Itt nagyobb számkörben, eggyel több helyi érték alkalmazásával 

tudjuk igazolni, miért „kerül egy nulla” az eredeti szorzótényező végére. A tízzel osztást nem 

tudjuk ehhez hasonlóan kivonásra visszavezetni, hanem utalunk a szorzás és osztás közötti 

kapcsolatra. C. Neményi Eszter javaslata, hogy más számrendszerek Dienes-készleteivel tudjuk 

manipulatív szinten is igazolni a számrendszer alapjával szorzás és osztás hatását a helyi 

értékekre. Sajnos nem minden iskolában áll rendelkezésre a 2-es, 3-as vagy 4-es Dienes-
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készlet, így az ismételt írásbeli összeadás és a 10-zel szorzás kapcsolatát tudjuk arra használni, 

hogy ne 0 számjegyek ide-oda tologatásává váljon a 10-zel szorzás és osztás jelensége. 

A 42. oldal 12. feladat a) részének megoldásában B = 5, A = 2, C = 20, D = 200, E = 50, F 

= 10 000. A b) részben G = 5-től érdemes indulni. Ezután a H  és az I szorzata egyenlő 10-zel, 

így itt többféle megoldás is lehetséges (H = 10, I = 1 vagy H = 1, I = 10 vagy H = 2, I = 5 vagy H 

= 5, I = 2), J = 10, K = 100, L = 10 000. 

A 43. oldalon a Megálló részben ismétlő, elmélyítő feladatok sorjáznak. Ezek közül 

például a 3. feladat b) része sokféle megoldást hívhat életre. Akármilyen finom és pontos 

beosztást is szeretnénk készíteni egy számegyenesen, a számok ábrázolása hozzávetőleges 

lesz. 

A Kitekintő rész 1. feladata megoldható a tanpéldákra szabott feladatmegoldási 

stratégiával: figyelmes olvasást követően az adatok kigyűjtésével (valahogyan ügyesen 

kezelhetjük a nagyon hasonló hangzású neveket, pl. akár a nevük utolsó betűjével is jelölhetjük 

őket), majd a kivonás elvégzésével megkapjuk a végeredményt. Azonban egy nehezen 

kihagyható csavart tudunk tenni a történetbe! Megkérdezhetjük, hogy hány méterre lakik 

egymástól Tati és Teó. Erre a kérdésre már nem jó a mechanikus sorrend és műveletvégzés! 

Készítsünk rajzot! A tanulók feltehetőleg egy vízszintes szakasszal jelölik majd a 8350 

méteres távolságot, és ezen a szakaszon fogják bejelölni az 5640 méteres részszakaszt.  

 
 

A rajz alapján azt gondolnánk, hogy Tati és Teó 5640 méterre laknak egymástól. 

Azonban a rajz nem azt mutatja, hogy a három szereplő lakóhelyei hogyan helyezkednek el a 

síkon, hanem a szövegben szereplő számadatok közötti mennyiségi kapcsolatot modelleztük 

vele. Az is lehetséges, hogy a három szereplő lakóhelye nem esik egy vonalba, sőt, igazából 

végtelen sok lehetséges válasz van arra a kérdésre, hogy Teó és Tati milyen messzire laknak 

egymástól. A feladat eredeti kérdésére válaszolva azt tudtuk meg, hogy Tóni és Teó egymástól 

2710 méterre lakik. De az is lehet, hogy Teó teljesen más irányban lakik Tatihoz képest, például 

lakhat Tónitól „balra”, akkor pedig Teó és Tati között a távolság akár 10 000 méternél is 

nagyobb lehet. 
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A 2. feladat logikai és kombinatív gondolkodási képességeket is fejleszt, miközben a 

számolási készség gyakorlására szolgál. Dupla zárójelekre itt nem számítunk. 

Háromjegyű számot csak úgy kaphatunk, ha a 4-gyel osztást az egész előtte lévő 

mennyiségre alkalmazzuk, és így 302 jöhet ki. 

 

A 3. feladat a 360 és 240 közös osztóinak megkeresését rejti. A legnagyobb közös osztó 

120, a legkisebb 2. Ha ketten ettek, akkor 180 és 120 szem jutott, ha 120-an, akkor 3 és 2, és 

a többi osztóhoz is hasonlóan megtalálható a hányados. 

Az 5. feladat megoldásához induktív gondolkodás vezet. Érdemes fölírni az első egy-

két hét történését táblázatban, és megfigyelni, hogy hetvenesével nő hetente az összeg, így 

hetvenesével lépkedve, és közel jutva 3550-hez, megtudjuk, azon a távoli héten a hétfő után 

még hány napi 10 fabatka került a perselybe. Pénteken tört össze a persely, feltéve, hogy 

minden fabatka kiszóródott belőle. Mivel ezt explicite nem írja a feladat, tulajdonképpen 

bármelyik napon összetörhetett a persely, de legalább ötven hétnek és még négy napnak 

kellett eltelnie. 

 

Mérések 

A 3. osztályos tankönyvi résznél már összefoglaltuk azokat a nehézségeket, amelyek a Mérések 

témakör iránti kiemelt figyelmet indokolják. 4. osztályban egyrészt a bővebb számkör 

nyújtotta számolási lehetőségek jelennek meg, és ezzel együtt a hétköznapokban ritkán 

tapasztalt átváltási helyzetek fordulnak elő. Továbbra is érdemes kitüntetni néhány olyan 

egységet mind a hosszúság, mind a tömeg és az űrtartalom mérésénél is, amelyek akár az 

osztályterem falán lógva, akár emlékeinkben élénken élve stabil tapasztalati alapot 

jelentenek. A hosszúság mérésénél nincs pardon: már 3. osztályban az összes, a 4. osztályos 

tankönyvben újra szereplő egységet tapasztalati úton született képzetekkel együtt kellett 

mozgósítanunk. A tömeg esetén 4. osztályban új mértékegység lesz a tonna. A mérések 

témakörében a tudás nem korlátozódik a mértékváltásos feladatokra, hanem legalább ilyen 

lényeges annak ismerete, hogy bizonyos dolgokat milyen mértékegységben szoktunk 

megadni. A hétköznapi kommunikációban kellemetlen vagy tréfás helyzetet idéz elő, ha valaki 

nincs tisztában az egyezményes gyakorlattal. 

A tankönyv 45. oldalán a bevezető lecke jól mutatja, hogy például az újszülöttek 

tömegét grammban, hosszukat cm-ben szokás megadni, és később kerekítjük kilóra.  

A 46. oldal 1. feladatánál kiemelhetjük azt, hogy a hosszúság mérésének 

mértékegységeiben mindig ott van a méter. És amit elébe mondunk vagy írunk, az megmutatja 

azt is, a méternek hányszorosáról vagy hanyadrészéről van szó. A 48. oldalra lapozva össze 

tudjuk hasonlítani, hogy ami mindkettőnél szerepel a szavak elején (kilo, milli), az mindkét 

esetben ugyanazt jelenti. Az 50. oldalra lapozva ugyancsak megállapíthatjuk, hogy ott is van 

milli, ami ezek szerint mindig ezredrészt jelent. Az űrtartalomnál is van centi előtag, mint a 

méternél, és ott is századrészt jelent, csakúgy, ahogy a deci mindig tizedrészt. A gyerekek 
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észrevehetik, hogy melyek azok az előtagok, amelyek csak egyiknél fordulnak elő (deka, hekto) 

– ennek oka az emberek igényeiben keresendő. Itt a lehetőség arra is, hogy a filmekből, 

regényekből ismert mértékegységekről beszélgessünk, melyek mind egyediek: 

távolság: láb, öl, mérföld (ezen belül magyar mérföld, tengeri és szárazföldi mérföld), arasz, 

hüvelyk (inch, zoll), rőf, könyök. 

tömeg: lat, uncia, mázsa. 

űrtartalom: gallon, akó. 

 

Ezek közül a kereskedelemben ma is előfordul a mázsa, ami a kiló százszorosa, és tűzifa, 

építőanyag, takarmány tömegének mérésekor használjuk. 

Az angolszász kultúrtermékekből ismert hüvelyk és láb közötti kapcsolatról 

megemlíthetjük, hogy egy láb éppen 12 hüvelyk, az pedig egy tucat. A tucat mint darabszám 

vagy mint mérőszám is szerepelhet, és gyakran használjuk a hétköznapi társalgásban is. Az 

általános iskola első két osztályában minden bizonnyal bőséges tapasztalatokat gyűjtöttek a 

tanulók arról, hogyan célszerű alkalmi mértékegységekkel hosszúságot vagy akár űrtartalmat 

mérni. 4. osztályban remek lehetőségek nyílnak arra, hogy a korábbi alkalmi mérőeszközöket 

és mértékegységeket (kezünk, lábunk, karunk, gyűszű, pohár stb.) a standard 

mértékegységekkel is leírjuk. Nem lenne túlzás, ha mindenki ismerné a nagy- és kisaraszának 

hosszát, hiszen ez a leginkább kéznél lévő alkalmi hosszmértékünk. Nyilván cm-es 

pontossággal érdemes ismernünk. Arra vonatkozóan is lehet izgalmas méréssorozatot 

tervezni, hogy a lépésünk hossza mekkora. Vajon hogyan függ a lépésünk hossza például a séta 

tempójától, annak függvényében is, hogy tudatosan odafigyelünk rá, vagy például párban, 

egymás mellett, egymáshoz igazított tempóval lépkedünk? Lépésünk egy másik olyan 

hosszmérték, amely „kéznél van”. 

A 46. oldal 1. feladatának b) részében legyünk megengedőek, mert esetenként valóban 

két vagy három teljesen helyénvaló megoldást mondhatnak a tanulók! Kitti lépésének hosszát 

centiméterben, deciméterben, sőt, akár méterben is megadhatjuk (például majdnem egy 

méter). A matematikafüzet vastagságát mm-ben és centiméterben is kifejezhetjük. A 

gyerekszoba szélességét méterben, deciméterben és centiméterben is szokás megadni. 

A 2. feladat kint, a szabadban végezhető el. Ha nincs kéznél lézeres távolságmérő, 

akkor 5 méteres mérőszalaggal a legegyszerűbb dolgoznunk. A tanulói lépésszámból kapott 

adatokat akár táblázatba is foglalhatjuk, és oszlopdiagram is készíthető belőlük. 

A 3. feladat b) része realisztikus abban az értelemben, hogy a feladat jól elképzelhető, 

és matematikailag jól modellezhető, anélkül, hogy ténylegesen 2 km-t sétálnánk. Látszólag 

egyetlen eldöntendő kérdés szerepel a feladatban: Találkoztak-e 1000 lépés megtétele után? 

A válasz indoklása számtalan lehetőséget hozhat elő. Vajon az egymás felé elinduló gyerekek, 

akik a szöveg értelmében minden bizonnyal külön-külön tettek meg 1000-1000 lépést, 

egyforma hosszúakat lépnek-e? Ha egyikük csak fél métereseket lép, akkor a másiknak 

mekkorákat kellene lépnie, hogy 1000 lépést követően találkozzanak?  
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A 47. oldal 6. feladata pármunkára tervezett. Két alkalmi mérőeszköz mellett a 

standard mérőszalaggal mérünk, ám ez utóbbinál érdemes megegyeznünk a 

mértékegységben is. A b) feladatrésznél – különösen, ha milliméterben mértünk – a 

mérőszalagot emelhetjük ki, mint a pontos mérés eszközét. 

A tömeg mérése témakörben szükségünk lesz egy kellően pontos konyhai mérlegre. Az 

1. feladat c) és d) részénél a felsorolt élelmiszerek és tárgyak mérését becslés előzi meg. A 

becslést többféle mértékegységgel tegyük meg és fogadjuk el, akkor is, ha a c) rész grammban 

mér! 

A 3. feladat a kombinatív gondolkodás fejlesztésére szolgál, és az összes lehetőség 

összegyűjtését kéri. Az összes lehetőség összegyűjtését, annak helyességét úgy tudjuk 

ellenőrizni, ha valamilyen rendszer, módszer szerint haladunk. Ebben legyünk rugalmasak és 

megengedők, akár a jelölések, akár valamelyik elem rögzítésének sorrendje szempontjából! 

24 lehetőség lesz (4!). 

A 49. oldal 4. feladatának ábráját érdemes nagy méretben kivetíteni, és a 

vetítővászonnál vagy interaktív táblánál állva a kézmozdulatokat hozzákapcsolni a 

nagyságrendi viszonyokhoz. A távolabbra, a jobb oldal irányába messzebbre nyúló adatsort 

nyújtózkodva, a karunk kinyújtásával, esetleg testünkkel is dőlve érzékeltetjük. A b) résznél 

szükség esetén pontosítsuk a feladat szövegét, hogy nem darabszámról, hanem tömegről van 

szó!  

Az 5. feladatban mind a négy jármű átmehet a hídon. 

Az űrtartalom mérésének fejezetében az 1. feladat b) része ismét megengedő 

hozzáállást kíván. Gyakorlatilag mindegyiknél fogadjunk el két, szomszédos mértékegységet! 

A 2. feladat csoportmunka, amely alkalmi mértékegységek használatát gyakoroltatja. 

Eszközigényes a feladat, és azzal válik teljessé, ha a kapott adatokat feljegyezzük, és esetleg 

csoportonként kis átváltási táblázat készül az alkalmi mértékegységek között. A c) rész igen 

könnyű, ám továbbgondolható 1 deciliteres és fél deciliteres poharakkal. 

A 3. feladat a környezet jelenségeihez kapcsolja az ártartalom mértékegységeit. Ha igaz 

vagy hamis a két választási lehetőség, akkor a harmadik és negyedik esetben tegyük mégis 

hozzá, hogy attól függ… 

Az 51. oldal 9. feladata a környezettudatosságra neveléshez kíván csatlakozni. A leírt 

állítások sokkal inkább nevelő célzatúak, semmint a matematikai logika fejlesztésére 

szolgálnak. Az igaz-hamis dichotómián túllépve sokkal inkább csoportok tagjai közötti 

beszélgetés nyersanyagaiként tekintsünk ezekre a kijelentésekre, és a dogmatikus 

állásfoglalás kérése helyett dicsérjük meg az olyan kijelentéseket, amelyek a körülmények 

mérlegeléséről is szólnak! Például: a zuhanyzás időtartama, az autómosás lehetséges 

módszerei. 

Az 53. oldal 6. feladatában a legegyszerűbb megoldás a következő: kg, dl, dkg, l, perc. 

Az 54. oldal Kitekintő fejezetében egy feladat foglalkozik az adatok ábrázolásával. 

Ebben a témakörben az ábrák értelmezése, a látottak szavakba öntése önmagában is kihívás, 
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ám a saját készítésű ábrákhoz vezető folyamat szabadkézi, füzetben lerajzolt, egyszerű 

összefüggéseket bemutató oszlop- és szalagdiagramokat feltételez. 

 

Írásbeli műveletek 0-tól 10 000-ig 

A tankönyv korábbi fejezetében sem tilthattuk meg az írásbeli műveletvégzést. Alapelvünk 

lehet, hogy a fejben számolás gyorsaságát és rugalmasságát minél magasabb szinten 

fenntartsuk akkor is, ha már rendelkezésre áll az írásbeli műveletvégzés repertoárja. Az 55. 

oldalon, a bevezető szövegben elég sok számadat és közöttük egy összetett, zárójeles művelet 

is található. A szövegbe ágyazottan egy szöveges feladat és annak számműveletekkel felírt 

megoldása is szerepel.  

Attól függően, hogy 3. osztályban milyen szintre sikerült fejlesztenünk az írásbeli 

összeadás készségét, az 56. oldal 1. feladatát akár teljes tanórai programmá tehetjük, melyben 

egyrészt átismételjük a szöveges feladatok megoldásának jellemző lépéseit, másrészt 

játékpénzek segítségével, kézbe vehető tárggyal, azaz manipulatív szinten kísérjük a 

papírlapon már matematikai szimbólumokkal leírt folyamatot. Egy nagyméretű asztal vagy egy 

szőnyeg a leginkább alkalmas arra, hogy a helyi értékek szerint négy oszlopot és három sort 

képezve (összesen 12 darab, nagyjából négyzetarasznyi területen) tudjuk legyezőszerűen 

elhelyezni a játékpénzt, és kell még egy hely oldalt, ami bankként funkcionál, és ahonnan a 

helyi érték szerint haladva adódó pénzváltáshoz tartalék bankókat helyezünk el.  

A 2. feladat a becslés készségét igyekszik fejleszteni. Ahogyan említettük, a tízezres 

számkörben már általában könnyebb megindokolni, miért végzünk becslést, mert még ha a 

becslés majdnem annyi ideig is tart, mint a pontos kiszámítás, a becsléssel nyert eredmény 

legtöbbször kellően precíz a mindennapi felhasználáshoz. Másképpen fogalmazva: a kisebb 

számkörben még esetleg nyűgnek érzett becsléshez – amely sokszor több időt és szellemi 

kapacitást igényelt, mint a pontos számolás – most már egy pozitívabb attitűd társulhat, vagyis 

láthatóan „értelmet nyer”. 

A 4. feladat csoportmunkában végezhető, kombinatív jellegű feladat, amely a deduktív 

gondolkodást is erősíti, fejleszti. Nem kívánhatjuk ugyanis, hogy rendszerezetten 

számhármasokat keresgéljenek a tanulók, amelyek közül néhány majd megfelel az összeadási 

kritériumnak. Nem mellesleg 84 darab ilyen számhármas van. A deduktív utat az jelenti, hogy 

kizárunk bizonyos eseteket, amelyek együtt nem fordulhatnak elő. Így például nem lehet 

benne a számhármasban mindkét háromjegyű szám, mert akkor harmadikként egy 3000-nél 

nagyobbra volna szükség, olyan pedig nincs. Hasonlóan, ha a két legnagyobbat kiválasztanánk, 

akkor azok eleve 5000-nél nagyobb összeget adnának. Kiváló ötletnek bizonyulhat, ha a 

tanulók „levágnak a számok végéből egy nullát”, és úgy keresnek számhármasokat, hogy azok 

összege 500 legyen. Ez a disztributivitás törvényének egy intuitív alkalmazása lenne. 

Az 57. oldal az írásbeli kivonással foglalkozik. Itt is kiváló szemléltetési lehetőséget ad 

játékpénzzel kirakni az elvégzendő műveletet, majd a kivonás érdekében felváltani (magasabb 

helyi értékről kölcsönvenni, ahogyan az angol mondaná) egy nagyobb címletet.  
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Az oldal 7. feladata a szöveges feladatok megoldási kultúráját erősíti azáltal, hogy a 

tanulónak kell szöveget alkotnia egy rajzzal megadott modellhez. Nagyon erősen javaslom 

ennek a feladatnak a kipróbálását, és a csoportok által készített szöveges feladatok 

összevetését legalább két szempont szerint: (1) Tartalmazott-e a feladat szövege fölösleges 

számadatot, amelyet nem kellett felhasználni számtani művelettel (vagy máshogyan) a 

megoldáshoz? (2) Volt-e olyan csoport, amely a kivonást igénylő feladatkitűzést összeadásra 

utaló kulcsszóval (fordított szövegezés) oldotta meg?  

Az 58. oldal 8. feladata szokatlan és izgalmas. A négy sor A, B, C és D jelekkel jelöli a 

négy különálló halmazt, és mivel nem számsorozatok tagjairól van szó, a számozott oszlopokba 

tartozásnak nincs jelentősége. Tehát egy adott soron belül a számok sorrendjétől függetlenül 

kell egy közös tulajdonságot észrevenniük a tanulóknak. Mivel véges sok esetből végtelen sok 

szabályt lehet generálni, és ezek között több olyan lehet, amely 4. osztályos tanulók számára 

racionális, több lehetséges megoldásra készüljünk! Ráadásul a négy sort egymástól 

függetlenül vizsgáljuk, tehát nem kell olyan szabályt keresni, ami csak az adott sorra igaz, a 

többire pedig nem. Valószínűsíthető megoldások: 

A: Ebben a sorban négyjegyű számok vannak.  

B: Mindegyik szám háromjegyű.  

C: Mindegyik szám kétjegyű.  

D: Mindegyik szám páros. 

A lehetséges alternatív szabályok vonatkozhatnak valamely mértékegységgel 

megadott, mért adatokra, például a C sorban emberek testtömegei is állhatnak kg-ban 

kifejezve, avagy az A sorban hegycsúcsok magasságai méterben kifejezve. A D sorban pedig 

akár antikváriumi könyvek árait is láthatjuk valamilyen pénznemben kifejezve. 

A 9. feladatot két darab nullás számkártya ottléte nehezíti. Ezek nyilván nem lehetnek 

első számjegyek.  

A lehető legnagyobb páros összeg: 9530, ez többféleképpen előállhat. 

A lehető legkisebb páros összeg: ennek meghatározásához a két szám első 

számjegyeiként elhasználjuk az 1-est és az egyik 2-est. Így viszont a másik 2-esre és a 4-esre 

szükség lesz utolsó számjegyként, mert a két 0-nak magasabb helyi értékre kell kerülnie, hogy 

a lehető legkisebb összeget produkáljuk. Így 3086 az összeg, ami szintén többféleképpen 

előállhat. 

A lehető legnagyobb páratlan összeg: Első számjegyként az 5-öt és a 4-et elhasználjuk, 

két utolsó számjegyként a 0-t nem tehetjük most, mert páratlannak kell lennie, ezért az egyik 

0 kerül oda, a másik szám utolsó számjegyeként pedig 1-et írunk. Az összeg 9521. 

A lehető legkisebb páratlan szám megtalálásához az egyesek helyére a két legnagyobb 

alaki értékűt írjuk: 5 és 4. Első számjegyekként 1-es és 2-es szerepel, a 0-kat a százasok helyére 

írva az összeg 3059.  

Az 59. oldal 13. feladata remek kapcsolódást jelent a természetismerethez, csakúgy, 

mint a következő oldal 15. feladata.  
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A 16. feladatban pármunkában dolgoznak a tanulók, és a párok közötti megbeszélés 

jelenti az első szűrőt olyan kérdéseknél, mint a C), melynél felmerülhet, hogy ha semmit nem 

vásárolt, akkor költött a legkevesebbet.  

A 61. oldal 19. feladatában vegyük észre, hogy a „telt házas előadás” garantálja, hogy 

a két szám összege valódi végeredményt ad! Meglehet, el kell majd magyaráznunk, mit jelent 

a telt ház. 

A 21. feladatra kellő időt szánva van csupán esély arra, hogy a lassabban haladók is 

profitálnak a csoportmunkából. Permutációs alapesetekről van szó a feladatban, ahol 5! = 120 

az összes lehetséges ülésrend. Az a) feladatrészben anya és apa egy dupla ülésen képzelhető 

el, azaz 4! szorozva kettővel a megoldás, ami 48 eset, így az összes eset felírása csak nagyon 

fegyelmezett gondolatmenettel és rendezett leírással lehetséges. A b) részben apa és anya ül 

a két szélen, azaz a középső három szék permutációját kell kettővel szorozni, ami 12 eset. A c) 

kérdésnél apát fiúnak, anyát lánynak definiálva ismétléses permutációval állunk szemben. 

Tudván, hogy Soma fiú (ennek utána is nézhetnek a gyerekek, ha vita volna köztük), három fiú 

és két lány szerepel a feladatban. A permutációk szempontjából végül is csak az számít, hogy 

egy két- és egy háromfős csapat van, amelyen belül a tagok felcserélhetők. Így 10 lehetőség 

adódik. 

A 22. feladatban hat darab számkártyánk van, ismétlődő számjegyek nélkül, és ezekből 

kell 5000-nél kisebb négyjegyű számokat alkotni. Ha az összes lehetséges négyjegyű számot 

fel szeretnénk írni, akkor 15-ször 24 = 360 lehetőség adódna. Itt nyilván a deduktív út az 

erősebb, tehát először megállapítjuk, hogy az első számjegy 1 vagy 4 lehet, az utána jövők 

pedig tetszőlegesek. (Ilyen korlátozás mellett az összes lehetőség száma még mindig 120, 

tehát igazából játékká alakítva érdemes foglalkozni a feladattal, nem pedig kombinatorikai 

szempontból.) 

A 23. feladatban a csoportoknak számos lehetőségük adódik kreatív gondolatmenetek 

összevetésére. A hat szereplő szám közül három páros, három pedig páratlan. (Itt utalunk 

vissza a 15. oldal 21. feladatára.)  

A 24. feladat a történelmi ismeretek irányába tesz egy utalást, azaz tantárgyközi 

ismeretek összekapcsolására alkalmas. 

Az Írásbeli szorzás és osztás egyjegyű számmal fejezetrész a háromjegyű számok 

körében már megismert algoritmus felfrissítésével indítandó – még mielőtt hozzálátunk a 

tankönyv feladataihoz. Érdemes egyszer-kétszer bemutatni, hogy az egyjegyű számmal 

szorzás akár ismételt összeadással is helyettesíthető, sőt, ilyen módon akár ellenőrizhető is.  

A 64. oldal 5. feladata a hon- és népismeret kiemelt fejlesztési feladathoz nyújt 

támogatást azzal, hogy a matematikaversenyre jelentkező határon túli diákok magas 

számaránya (a harmadot akár kördiagrammal is illusztrálhatjuk) összhangban van azzal, hogy 

népünk jelentős része a jelenlegi országhatárokon kívül él.  

A 6. feladatot akár differenciáltan, csoportokban is végezhetjük, és játékpénzzel, a 

szokásos nagy felületet beterítve, pénzosztozkodásként is lejátszható a folyamat. Például mi 

lenne, ha a b) oszlopban írt feladatot úgy játszanánk le, hogy öt munkás a 7655 tallér 
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munkabért szeretné egyenlően szétosztani? Ekkor a hét darab ezres bankjegyből mindenki 

kap egyet, majd a két fennmaradót százasokra váltjuk. Így tud újra és újra értelmet nyerni, 

vizuális és manipulatív támpontot kapni az írásbeli osztás egyik varázskifejezése, a „maradt a”. 

Igen, adott helyi értéken, az adott címletben nem szétosztható bankjegyek ottmaradnak „az 

asztalon”, felváltják alacsonyabb címletre, és így osztják tovább. 

A 65. oldalon furcsa lehet, hogy az építész nevét Efel-nek, a torony nevét Ejfel-nek 

ejtjük, de így követjük pontosan a magyaros kiejtési hagyományokat. A 8-9. feladat a 

matematikai tudást az építőművészet világához kapcsolja, segítve ezzel a korszerű 

műveltségkép kialakítását. 

A 13. feladat olyan szöveges tanpélda, amelynek megoldása során könnyen 

előkerülhet az a felszínes stratégia, mellyel a szövegben szereplő számok művelettel 

összekapcsolása révén szeretné a tanuló – de rögtön – megkapni a végeredményt. Készítsünk 

rajzos modellt, akár kétfélét is! Vegyük rá a tanulókat is arra, hogy rajzban is képzeljék el a 

mennyiségeket! Lehet a pénteki látogatók száma egy rövid, álló vagy fekvő szakasz, a hétvégi 

látogatók száma pedig ennél háromszor hosszabb szakasz. Lényeges, hogy mielőtt bármiféle 

nyitott mondat felkerül a táblára vagy a füzetekbe, mondjuk ki a vizuális modell segítségével, 

hogy a pénteki létszám negyede a teljesnek. 

A 67. oldal 18. feladata olyan típusú szöveges feladat, amelynek megoldása felszínesen, 

két kigyűjtött adattal végzett osztással is előáll. Lehetőségünk van viszont arra, hogy dúsítsuk 

a feladat tartalmát, lehetővé téve a valóság jobb matematikai modellezését. Konkrétan: 

tegyük föl a kérdést például az e) feladatrész kapcsán, hogy éppen pontosan 10 000 rúd 

szalámi szállításához hány rekeszre van szükség. Már rendelkezésre áll a 9961 : 7 = 1423 

hányados, így például 9961-től hetesével lépdelve oldhatjuk meg a feladatot. 9968, 9975, 

9982, 9989, 9996, majd jön a valóságos szövegkörnyezet figyelembe vétele. 1428 rekeszbe 

9996 rúd fér bele, így akkor is szükséges egy újabb, 1429. rekesz, ha az nem lesz tele. 

A 68. oldal 23. feladata kapcsán, annak érdekében, hogy realisztikus feladatként 

kezeljük, beszélgessünk arról, vajon miért az ezresre kerekített értéket kérdezi a feladat a 65 

évvel korábbi állapotnál. És vajon hogyan tudják ennyire pontosan nyilvántartani, hogy adott 

évben éppen 1481 példány élt? 

Látható a tankönyvi fejezetek oldalszámarányaiból, hogy 4. osztályban az írásbeli 

műveletvégzés témaköre központi jelentőségű, de nem hanyagolható el a fejben számolás 

sem. A talán mindenütt elterjedt és megszokott óra eleji fejben számolásos gyakorlatok a 

számolási készség erősítése mellett a tanulók saját gondolkodási folyamatainak 

megismerésében segítenek, hiszen a fejben számolási feladatokba mindig bele tudunk 

csempészni olyan példákat, amelyek kétféle módszerrel is elég hatékonyan megoldhatók. 

Habár a kerettanterv kerek számokkal végeztet fejben számolást, ennek ellenére 

próbálkozhatnak a tanulók teljes négyjegyű számokkal végzett  fejben számolással is. 

Például: 2345 + 5432 = ? [szóban kitűzött, fejben számolási példaként] 

A feladatot lassan és még így is feltehetően kétszer mondjuk el, próbára téve ezzel a 

memóriát is, valamint mozgósítva többféle számolási stratégiát! Ennél a feladatnál a helyi 
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értékek szerinti számolást támogatja, hogy az összegben minden helyi értéken 7 fog 

szerepelni. Ám működhet olyan stratégia is, amely – általában a nagyobb – számhoz a másik 

szám ezreseit, majd százasait, majd tízeseit és egyeseit adja hozzá a valódi értékükkel. 

Adjunk alkalmat arra is, hogy egy-két kivonásos feladatot pótlással, vagy ahogyan a 

szakirodalomban elterjedt: indirekt összeadással oldjanak meg a tanulók! 

Például: 9005 – 8997 = ? 

Jól hallhatóan kattognak ilyen feladatnál a fogaskerekek, és jó esély van arra, hogy a 

mentális számegyenes egy kinagyított, kicsi részletét látják a gyerekek a mentális 

képernyőjükön. A feladat jól mutatná azt is, hogy az írásbeli műveletvégzés nem mindig 

gyorsabb, mint a fejben számolás. 

A 70. oldal 29. feladatának adatai időközben frissítésre szorulhatnak, és egyébként is 

elképzelhetetlen, hogy ne lenne érdeklődő, aki a harmadik leghosszabb barlangról olvasva ne 

tenné föl a kérdést: melyik az első és melyik a második. A 30. feladat ugyan arra kér minket, 

nézzünk utána, melyik a leghosszabb barlang, de ezt a lépést előbbre hozhatjuk. 

A 30. feladatban 5 barlang lehetséges bejárási sorrendjét kérdezzük, és bizony a 120 

lehetőséget aligha szeretnénk mind leíratni. Ennél a feladatnál komoly lehetőség van arra, 

hogy valamilyen rendszerben leírva az eseteket, egy idő után abbahagyjuk a felsorolást, és 

intuitíve megsejtjük, hogy mennyivel kell szorozni az addig leírtakat ahhoz, hogy meglegyen az 

összes eset. A 30. feladat mintájára a 31. feladatban is feltehető a kérdés, hogy hányféle 

sorrendben lehetett volna megmászni az öt hegycsúcsot. 

A 71. oldalon fejezetrész kezdődik az átlagszámításról. Nagyon helyesen, a gyerekek 

számára legizgalmasabb, leginkább ismert jelenséggel, az érdemjegyek átlagával indulunk. 

Ugyanakkor filozofikus mélységű beszélgetésre van lehetőség azzal kapcsolatban, hogy a 

jegyek átlaga mutatja-e meg, hogy valami vagy valaki a legjobb. (A sportban például a legtöbb 

versenyszámban a legjobb, akár csupán egyetlen egyszer nyújtott teljesítmény alapján alakul 

ki a sorrend.) Érdemes az 1. feladatot két további lépéssel kiegészíteni. Egyrészt az azonos 

átlagok mögötti különböző adatmintákról lehet beszélgetni, tehát arról, hogy vajon jobb-e a 

teljesítmény, ha egyenletes, kiszámítható, vagy éppenséggel az ide-oda változó, ugráló jegyek 

mutatnak arra, hogy valaki jobb matekos. (Nincs válasz a kérdésre, csupán az adatok 

szóródásának kérdésvilágát tudjuk közelebb hozni a felvetéssel). Másrészt önként vállalkozó 

gyerekek matek jegyátlagát tudjuk kiszámolni. Ha szerencsénk van, akkor a diákok legalább 

kétféle, a szóródásban is különböző adatsort tudnak elemezni.) 

A 2. feladat – összetettsége miatt – frontális feldolgozást igényel.  

A 3. feladat eszköz- és időigényes. Csoportonként 8 almával számolva közel 10 

kilogramm almára van szükség, ha valóban kiviteleznénk a csoportonkénti mérést. 

(Lehetséges, hogy a menza étrendjéhez igazodóan lehet tervezni ezt az órát.) A b) 

feladatrészben többféle ábrázolás közül választhatunk: nem ördögtől való például nyolc 

oszloppal ábrázolni a nyolc alma tömegét.  

A 72. oldal 6. feladatában nyugodtan elhangozhat a sebesség szó, miután 

megfogalmaztuk, hogy óránként átlagosan hány kilométert tett meg az autó. 
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A 7. feladat b) része az átlagszámítás egyfajta megfordítására tesz kísérletet, amikor 

ismert átlag és hiányos adatsor van megadva. Ennek a feladatnak analógiájára találhatunk ki 

olyan szöveges feladatot, ami arról szól, hogy egy tanulónak milyen jegyet kellene szereznie 

az utolsó órán, hogy a jegyeinek átlaga végül négyes vagy annál jobb legyen. 

A számok tulajdonságai fejezetrészben az oszthatóság áll a középpontban. 

A 73. oldal 1. feladatában úgy értjük a szöveget, hogy mindegyik kártyát egyszer lehet 

felhasználni. Ebből adódóan biztosan mindegyik belőlük képzett szám tízezernél kisebb lesz. 

Mivel 0 nem állhat első számjegyként, kétjegyűből 12, háromjegyűből 36, négyjegyűből 72-

féle szám alkotható. A csoportok kaphatnak különböző feladatot, például két csoport az összes 

kétjegyűt gyűjtse össze, másik két csoport a háromjegyűeket, a további csoport vagy 

csoportok négyjegyűeket alkossanak!  

A 2. feladat pármunkában, játékosan oldható meg. A három szereplő pontszáma 

egymástól független, olyannyira, hogy akár egyforma pontszámot is elérhettek, azaz a feladat 

másképpen is megfogalmazható: keressünk a számmezőben először 5-tel osztható számokat, 

majd 2-vel oszthatókat, végül adjuk meg azokat, amelyek 2-vel és 5-tel is oszthatók! Vegyük 

észre végül, hogy amelyik szám 2-vel és 5-tel is osztható, az 0-ra végződik, tehát 10-zel is 

osztható! 

A 3. feladat b) része nyílt kérdésnek tűnik először, ám kiderül, a felsorolt 4 tulajdonság 

közül választhatunk. Mind a négy címke megfelelő. 

A 74. oldalon a 6. feladat a nyelvi-logikai képességeket fejleszti. A megoldás: igaz, 

hamis, hamis, hamis, igaz. 

Amikor hamis az állítás, akkor adjunk meg ellenpéldát! Fogadjuk el azt a véleményt is, 

hogy jobb volt, amikor háromból lehetett választani: igaz, hamis, és nem biztos, hogy igaz. A 

hamis kijelentések azért hamisak, mert van alóluk kivétel. 

A 7. feladat kapcsán felidézzük azt az alapelvet, miszerint véges sok elemből álló 

sorozat folytatásaként elvileg bármilyen szabály alapján történő folytatás elképzelhető. Ebben 

a feladatban annyira egyszerű és kézenfekvő mintázatokat látunk, hogy alighanem mindenki 

egyet fog érteni abban, rendre 2, 3 és 4 elemenként ismétlődés van, amelyet folytatunk. A 

sorozatoknak ténylegesen rajzoljuk le az első 13 tagját, majd az oszthatóság és a maradék 

fogalmak segítségével tudjuk megközelíteni a 28., 31. és 100. elemeket. 

Konkrétan az a) részben a 28. és 100. elem sárga, a 31. piros. A b) részben a 28., 31. és 

100. elem is kék színű lesz. A c) részben a 28. és 100. elem zöld, a 31. sárga színű lesz. 

Az Összefüggések, következtetések fejezetrész a relációk, függvények 

matematikatudományi területéhez tartozik. Ugyanakkor az írásbeli műveletvégzés 

gyakorlását is folytatjuk. A 75. oldal 5. feladata olyan szöveges feladat, amelyhez a rajzos 

modellkészítés csaknem elengedhetetlen. Több érdekességet is megfigyelhetünk. A számmal 

megadott évszám olyan adat, amelyet nem használunk majd föl a megoldásban. Éppen amiatt 

érdemes rajzos vázlatot készítenünk, mert ennek hiányában honnan tudható, milyen adatok 

kigyűjtésére van szükség… 
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A feladat alapos megértéséből szükségszerűen következik, hogy döntést kell arról 

hozni, mely számadatokra van szükség. A kérdésben szereplő negyedóra és a feladat 

szövegében szereplő 3 perc közötti kapcsolat megteremtése nem triviális, és vitára ad majd 

okot, hogy a negyedórás intervallum mindkét végpontja beletartozzon, vagy csak az egyik. 

Azaz öt vagy hat szerelvénnyel számoljunk negyedóra alatt! Amennyiben számtani műveletek 

sorozatát asszociáljuk egy szöveges feladathoz, a negyedóra mint 15 perc és a 3 perc 

hányadosaként öt adódik, ám ha egy óra számlapján tetszőleges időponttól elkezdünk három 

percenként lépkedni, hat időpontot kapunk, amelyek mind beletartoznak a negyedórába. 

A végeredmény: 1023-szor 6 = 6138. 

A 76. oldal 6. feladata gyönyörű csavart tesz a szöveges feladatok esetlegesen 

sablonossá váló gondolatmenetébe. A feladatok megoldhatóságának vizsgálata olyan terület, 

amelyet világszerte élénken kutattak, és az iskolarendszerben haladó tanulók az iskolában 

kapott feladatról általában feltételezik, hogy azok megoldhatók, és nem tanítjuk meg őket a 

megoldhatóság vizsgálatára. 

Az a) rész négy feladata akár egy-egy csoporthoz rendelhető. A négy közül a második 

feladat olyan, amely a szokásos értelemben, számtani műveletekkel megoldhatónak 

tekinthető. A többinél a megoldhatatlanság kimondásával együtt azt is kérdezzük meg, milyen 

adatokra volna szükség, milyen adat hiányzik a megoldáshoz! 

A 8. feladatban a fordított arányosság intuitív kezelésére látunk példát. A b) kérdéshez 

meg kell állapodnunk abban, hogy kétszer annyi szakács is elfér a konyhában, és egymás 

zavarása nélkül tudnak dolgozni, így lehetnek képesek feleannyi idő alatt elkészülni. 

A műveletek közötti kapcsolatok fejezetrészben a nyitott mondatok gyakorlására 

adnak lehetőséget a „Gondoltam egy számra” típusú feladatok. Ne feledkezzünk el arról a 

lehetőségről sem, hogy akár a tankönyvi, akár saját készítésű feladatokkal ilyen módszerrel a 

fejben számolást is gyakoroltathatjuk, akár verseny keretében! 

 

A 78. oldal 5. és 6. feladatai egymásra épülnek. A tagok változásának az összeg 

változására gyakorolt hatását az 5. feladat megoldásainak megbeszélésekor olyan módon is 

igazolhatjuk, hogy zárójelek segítségével a számok különféle neveit23 írjuk föl. Például a d) 

részben: 

2345 + 3597 és 2445 + 3597 összegek összehasonlításakor észrevesszük, hogy a második 

összeadásban 100-zal nagyobb az egyik tag, és ebből következik, hogy az összeg is 100-zal 

nagyobb lesz. 2445 + 3597 = (2345 + 100) + 3597 alakban, az algebrai gondolkodást fejlesztő 

módon tudjuk megmutatni, hogy az összeg 100-zal nagyobb lesz. A zárójel ugyanis elhagyható, 

a tagok pedig felcserélhetők. 

A 6. feladat b) részében kombinatorikai értelemben legalább háromféle 

megoldásmenet van: az első tag változtatása, a második tag változtatása és mindkét tag 

                                                           
23 C. Neményi Eszter jegyzeteiben a számok többféle neve alatt olyan gyakorlatokról van szó, melyek első 

osztályos kortól végezhetők, és például a 12 + 5 az nem egy automatikusan megoldandó összeadást jelent, 

hanem a 17 szám egy másik nevét. 
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változtatása. A harmadik esetben, amikor az összegnek változatlannak kell maradnia, nyilván 

csak ez utóbbi jön számításba.  

A 21. oldal 1. feladata olyan ábrát tartalmaz, amit akár hosszabb ideig is 

kifüggeszthetünk a tanterem falára, esetleg ki is vetíthetjük. A műveletek sorrendjének 

tanulásában régi hiányossága a matematikadidaktikának, hogy nem foglalkozott kellő 

komolysággal az olyan esetekkel, amikor van zárójel, ám az elhagyható. A 79. oldal 2. feladat 

e) részében nem változik az eredmény attól, hogy zárójelet használunk a második számításnál. 

Úgy véljük, annak érdekében, hogy felsőbb években a szorzásjel elhagyása az algebrai 

kifejezésekben ne okozzon gondot, most is végezzünk több olyan feladatot, amikor a zárójelet 

annak ellenére kiírjuk, hogy szorzások sorozatát kell elvégezni! 

A 80. oldal 12. feladatában négy dolog sorba rendezéséről van szó. Az a) részben 4! = 

24 a felelet. A b) részben rögzítjük az első helyen szereplő tevékenységet, így a többi három 

osztozik a három helyen, hatféle módon. A c) részben az egymáshoz kapcsolt sorrendű 

szánkózást és sífutást elképzelhetjük úgy, mintha feleannyi idő lenne ezekre, és így három 

tevékenység sorba rendezése lett a feladat, amelyeknél az egyik tevékenység két rövidebb 

szakaszra bomlik. 

Mindenképpen készüljön rajzos modell a feladatokhoz! Lehetséges egymás mellé vagy 

alá rajzolt időrekeszekben gondolkodni, de működhet a lehetőségek fagráfszerű összegzése is. 

A szöveges feladatok megoldása című fejezetrész a 3. osztályos tankönyv 62. oldalának 

lépéseit idézi föl, így a kézikönyvünkben erről már leírtakat itt nem szükséges megismételni. 

Ahhoz képest egy fontos változás, hogy a becslés egyre kevésbé rituális, és egyre inkább 

lényegi folyamatként jelenik meg – köszönhetően a számok új nagyságrendjének.  

A 81. oldal 3. feladatát nemcsak vizuális, hanem akár manipulatív szintű modellel is 

kísérhetjük. A repülőgép útját kimérhetjük a tanteremben (pl. a km helyett cm-ben), az 

üzemanyagot akár kis számolókorongot jelképezhetik (pl. 9 darab, jelezve az egy órára 

elegendő üzemanyagot). Így el tudunk játszani minden órát, mert 945 cm-t is tud haladni a 

repülőgép, és minden ilyen lépés után egy üzemanyag-korongot elveszünk belőle. 

A 4. feladatban – nagyon helyesen – a legfeljebb szó szerepel a kérdésben, lévén 

életszerűtlen volna, ha a hajó mindig telt házzal, maximális kapacitással szállította volna az 

utasokat. A feladat attól realisztikus, hogy tudni kell hozzá, az október hány napos. 

A 82. oldal 7. feladata is méltó arra, hogy akár rajz segítségével, akár a padon 

mozgatható eszközökkel eljátsszuk, modellezzük.  

A 8. feladat igen könnyű, hat lehetséges megoldással. Egyúttal lehetőségünk nyílik 

beszélgetni arról, hogy milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár, ha a neveknek csak a nagy 

kezdőbetűjét használjuk az ilyen, sorrendiségi feladatokban. 

A 83–84. oldal Megálló fejezete a differenciáló felzárkóztatáshoz nyújt feladatokat. A 

85–86. oldal Kitekintője váratlan, szellemes feladatokkal fejleszti a matematikai gondolkodást. 

Az 1. feladat ugyan nem tűnik közvetlenül matematikainak, a matematikai hátteret az 

jelenti, hogy valamilyen ekvivalenciarelációt szükséges szavakba öntenünk, amely alapján két 

osztályba sorolhatók a képekben előttünk heverő halmazelemek. A számtalan lehetséges ötlet 
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között a legegyszerűbbek az egyik csoportba egy, a másikba az összes többi járművet sorolják. 

Ezek közül az egyszerű csoportosítások közül azokat fogadjuk el, amelyek a konkrét járműnek 

valamilyen absztrakt tulajdonságáról szólnak! Például a kerékpár emberi izomerővel hajtott 

jármű, a többi pedig nem. (A hajón mintha nem volna villa kiképezve evezőknek, tehát azt 

motoros csónaknak gondolhatjuk.) A vonat síneken (kötött pályán) halad, a többi jármű nem 

stb. 

Magasabb szintű csoportosítási szempont lehet, ha mindkét csoportba több jármű is 

kerül. Például vannak járművek, amelyekre jegyet válthatunk, másokra nem. Van, amelyiknek 

van menetrendje, másoknak nincs. 

A 4. realisztikus feladat, melynek megoldásához ugyan számtani alapművelet vezet, de 

a valódi, érvényes válaszhoz a körülmények, a valóságos tapasztalatok figyelembevétele is 

szükséges. (A realisztikussággal nem arra utalunk, hogy a tanulóknak vagy bárkinek a 

valóságban 5000 turista utaztatását kellene valaha megszerveznie). Fontos szóként van jelen 

a feladat szövegében a legalább, hiszen életszerűtlen mindig teltházas hajókat feltételezni. Ha 

a maximális kapacitást kihasználják, a nagy személyhajó tíz fordulóval, a katamarán 23-mal, a 

vízibusz 63-mal, a komp 40 fordulóval tud 5000 turistát elszállítani. 

 

A negatív számok 

3. osztályban megkezdtük az ismerkedést a negatív számokkal. Az akkori feladatok és példák 

a hőmérséklet mérésére, annak jelenségeire korlátozódtak. Idén ehhez a valóság 

megismerésének másik területéről, a tengerszint feletti magasság fogalmához kapcsolódóan 

jönnek új felismerések, és a számegyenesre rákerülnek a negatív számok. A 87. oldal ábrája a 

tengerszint, valamint a tengerszint feletti magasságok és tengerszint alatti mélységek vizuális 

szemléltetésére vállalkozott. Az ábra erénye, hogy a faház oldalán csüngő hatalmas 

hőmérőhöz társítja analóg módon a magasságok és mélységek mérését.  

 

Amennyiben van alagsora az iskolának, az oda vezető lépcsők elnevezésével is 

kialakíthatjuk azt a szemléletet a magasságok és mélységek mérésére, hogy a minél nagyobb 

szám a minél nagyobb mélységet jelentse. Ha a földszintről felfelé vezető lépcsőket lépcső1, 

lépcső2, lépcső 3 stb. nevekkel illetjük, akkor az alagsorba levezető lépcsők neve lehet pince1, 

pince2, pince3 stb. Így ráadásul adva van valós térben a látható és mozgással is érzékelhető 

támasz két olyan jelenséghez, ami kavarodást szokott okozni a negatív számok tanulásakor. 

 

Egyrészt a már említett minél nagyobb, annál mélyebb princípium a valós fizikai térben 

érezhető át. Másrészt a lépcsők egyenletes beosztása lehetővé teszi, hogy ott, a helyszínen 

számolásokat végezzünk, például választ adjunk arra, vajon a pince6 lépcsőről hányat kell 

felfelé lépni, hogy a pince2 lépcsőre érjünk. Még érdekesebb lehet, ha a földszintről fölfelé 

vezető lépcsőket is bevonjuk a számolgatásba: például hányat kell lefelé lépnünk, ha lépcső2-

ről pince2-re szeretnénk jutni. Két dolgot kell nagyon jól elkülöníteni, és ehhez a lépcsőzgetés 
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és a tankönyv 88. oldalának 1. feladata egyszerre nyújtanak segítséget: a földszint vagy a 0 

kétfelé bontja a magasságokat és a hőmérsékleteket, emellett pedig mindkét tartományban 

tudunk fölfelé és lefelé is mozogni, amit a hőmérsékletnél a melegebb, hidegebb szavakkal, a 

számok világában pedig a nagyobb és kisebb szavakkal fejezünk ki. Nagyon fontos tehát a 

„pozitív” és a „negatív” tartományban is tapasztalatokat gyűjteni mindkét irányú 

változásokról. Ezzel lényegében az előjeles műveletvégzés tapasztalati bázisát is építjük. 

A 88. oldal 2. feladatánál (nem véletlenül) kimarad az átlaghőmérséklet kiszámítása. Itt 

a legfontosabb didaktikai cél a különböző hőmérsékleti tartományokban az emelkedés és 

csökkenés vizuális támogatással létrejövő értelmezése. Érdemes kimondani többször is: ha a 

negatív hőmérsékleti tartományban emelkedik a hőmérséklet, akkor – ugyanúgy, mint a 

pincelépcsőknél – alacsonyabb számok állnak a mínuszjel mögött. Ha a pozitív tartományban 

emelkedik a hőmérséklet, akkor egyre nagyobb számok fejezik ki a hőmérsékletet. Különleges 

eset, amikor mínusz 2 fokról 2 fokra emelkedik a hőmérséklet, és hogy ne bűvészmutatványba 

illő előjelváltásra gondoljanak a tanulók, a lépcsők neveit ide tudjuk kapcsolni. A pince2 lépcső 

is kettes volt, a lépcső2 is kettes volt, és négyet kellett lépnünk fölfelé, hogy följussunk. 

A 89. oldal 3. feladata számít arra, hogy az osztályteremben rendelkezésre állnak a 

játékhőmérők mint taneszközök. Ezeknek a látványa és a rajtuk végzett mozgatások irányai is 

fontosak a negatív szám fogalmának kialakításában. 

A 89. oldal 5. feladatában figyelemreméltó a szóhasználat: „enyhült a hideg”. A fentebb 

már említett két tényező, tehát a negatív tartományban a változás irányának tudatosítása jól 

kifejeződik ebben a feladatban. Lehet további kérdéseket is feltenni, akár visszafelé 

gondolkodva is: például milyen irányban változik a hőmérséklet, ha délután 3 oC-ot mérünk? 

A 89. oldal 7. feladatánál fontos, hogy többféle helyes megoldást is fogadjunk el. Az 

utolsó mondata ennek a feladatnak bevezeti a víz felszíne fogalmat, amelyhez magyarázatként 

annyit lehet hozzáfűzni, hogy a természetben a vizek hőmérséklete a mélységgel együtt 

változik. Télen például, ha befagy a Balaton, a meder alján néhány fokkal melegebb a víz. 

Nyáron viszont – talán már érezték a tanulók – a víz felső rétegei általában jóval melegebbek, 

mint a lábujjunk mélységében.  

A 90. oldal 8. feladatában fordulunk az absztrakt számegyeneshez, amelyen a korábbi 

hőmérsékleti értékekre asszociálva a kék és piros színek segítenek az eligazodásban. A 

jellemzően függőleges helyzetben elhelyezett hőmérőhöz képest a fent és a lent helyett a jobb 

és a bal irányok kapcsolódnak nemcsak a pozitív és a negatív tartományokhoz, hanem a 

változás irányához is. 

A 911. oldal 13. feladatában a negatív számok földrajzi felhasználására építünk. A 

természetismeret tantárggyal vett műveltségi integráció lehetővé teszi, hogy kitérjünk itt 

például az „átlagos vízszint” kifejezésre. Talán sokan hallottak már az apályról és a dagályról, 

amely akár több méterrel is módosítja a tengervíz szintjét. 

A 15. feladatban a tengerszint szerinti magasságok analógiájára most egy általánosabb 

0 szinthez képest kérdezzük a magasságok különbségeit. Itt a 0 m-es szint lehet például egy 

tengerszem vízszintje! 
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A 92. oldal 17. feladata a negatív számok körében értelmezett számintervallumok 

világába vezet. A leolvasott -tól -ig értékek mellett akár nyitott mondat felírására is 

vállalkozhatunk. 

A 18. feladatban kerül elő a magasabb iskolai évfolyamokon sokkal gyakrabban 

szereplő adósság vagy tartozás metafora a negatív számok értelmezésére. A feladathoz 

javasolt csoportmunkának itt az a jelentősége, hogy – remélve, hogy mindegyik csoport végül 

megtalálja a 300 Ft-os végeredményt – figyeljük meg, milyen szókinccsel, milyen érveléssel 

közlik a tanulók az eredményeiket.  

 

Síkidomok és testek 

A 4. osztályos tananyagban a számolási készség jelentős hangsúlyát figyelhettük meg, így a 

geometria az első félévben a mérések témában képviseltette magát. Ebben a terjedelmileg is 

jelentős fejezetben a geometria szinte minden aspektusa megjelenik: ismeret jellegű 

tudáselemek, a síkidomok közül a kör és a sokszögek, a testek közül a gömb és a téglatest, 

valamint geometriai transzformációk (nemcsak tevékenységként, folyamatként, hanem 

tulajdonságaik is). Emlékezzünk arra, hogy a téglalap és a négyzet fogalmi kapcsolatát már 

tisztázta a 3. osztályos tankönyv, most a téglatest és a kocka fogalmi kapcsolatának 

rendbetételére is sor kerül. 

A 93. oldal bevezető története jó néhány geometriai fogalmat fűz csokorba. Szerepel 

benne: szögletes, félgömb, kocka, henger. 

A geometria tananyag elsajátításához kézbe vehető tárgyak, bőségesen rendelkezésre 

álló papír és rajzeszközök, vonalzó és íróeszközök szükségesek. A tárgyak és a rajzok 

jelentőségét még az írásbeli műveletvégzés kapcsán is kiemeltük; ehhez képest most még egy 

fokozattal feljebb kapcsolunk. 

Már a 94. oldal 1. feladata is azzal az utasítással indít, hogy hajtsunk össze egy írólapot… 

Szükséges szó szerint vennünk az utasítást, és nem csupán szemmel követni, hogy a tankönyv 

papírlapján hogyan ábrázolható, amit a valós térben és időben kellene megvalósítanunk. A c) 

feladatrészben a két egymás utáni hajtást olyan módon végezzük (szavak szintjén: még 

egyszer, ugyanabban az irányban; egyúttal mutatva is a hajtás folyamatát), hogy párhuzamos 

vonalak jöjjenek létre. 4. osztályban a szakasz és az egyenes közötti különbségtételt még nem 

fogalmi szinten nem tesszük meg. Rajzban a szakaszokat olyan, egyenes vonalaknak tekintjük, 

amelyeknek jól látható végződésük van, akár kis vonással megjelölve, akár egy csúcsban 

végződve. Természetesen ez nem olyan definíció, amit szó szerint vagy akár körülbelül számon 

kérhetünk, pusztán a szakmai hitelesség kedvéért tettük ezt a megjegyzést.  

A 2. feladat b) része minden bizonnyal olyan szabály megfogalmazását várja, amely a 

merőlegességre vagy párhuzamosságra épül. Fogadjunk el több megoldást, mert akár az olló, 

akár a létra egyszerű tulajdonságban különbözik az összes többitől. Az ollón például nem 

tudunk párhuzamos egyeneseket megfigyelni, a létra pedig egyaránt tartalmaz párhuzamos és 

metsző egyeneseket is. 
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A 95. oldal 4. feladata metsző szakaszokról szól. Eleddig metsző egyenesekről volt szó, 

így itt aktuálissá válik annak tisztázása, hogy a szakasz is egyenes vonal, de az jól láthatóan 

végződik két pontban. 

Az 5. feladat a) részében a D ábrát emeljük ki azzal, hogy ott négy egyforma részre 

osztják az egyenesek a papírlapot, és az ilyen helyzetű metsző egyeneseket egymásra 

merőleges egyeneseknek nevezzük.  

A Síkidomok, sokszögek fejezetrész 2. feladatához egy bevezető kérdésként 

neveztessük meg az ott látható 12 síkidomot! Némelyiket könnyen és egyöntetűen 

megnevezik majd a gyerekek, másoknál tanácstalanság és vita alakulhat ki. A nem triviális 

elemek: 5. nyíl, amelyet hét szakasz határol; 6. (behúzva egy függőleges vonalat a síkidom jobb 

oldalán) egy téglalap, és hozzá van illesztve egy körszelet. 

A 3. feladat ábráját mindenekelőtt kinyomtathatjuk és földarabolhatjuk, mert 

sokaknak jelentős segítség lehet, ha manipulatív szinten, kézbe vehető síkidom-formákkal 

tudnak dolgozni. A d) feladatrész becsapós feladatnak is minősülhet, hiszen rengeteg 

egymásba ágyazás figyelhető meg.  

A 97. oldal 4. feladat megoldásai: igaz, hamis, hamis, igaz, hamis, igaz. Elvárás, hogy a 

hamis állításokat „tegyük igazzá”. Ez jelenthet logikai manővert vagy szemantikai jellegű 

kiegészítést.  

A háromszög nem sokszög – helyette: A háromszög sokszög. 

Minden síkidom sokszög – helyette három lehetőség: Nem minden síkidom sokszög. 

Van olyan síkidom, amelyik sokszög. A kör síkidom, de nem sokszög. 

Van olyan sokszög, amelyet görbe vonal határol – helyette három lehetőség: Nincs 

olyan sokszög, amelyet görbe vonal határol. Minden sokszöget egyenes vonalak határolnak. 

Amit görbe vonal határol, azt már nem hívjuk sokszögnek. 

 

A 97. oldal 5. feladata a közlekedéskultúra témájához nyújt kapcsolódást. A feladat b) 

része nagyon izgalmas. A tanulók számára talán rejtély, mit jelent a „minél több csoportosítási 

szempont”. Itt konkrétan arról van szó, hogy egy vagy több tábla közös tulajdonságát szavakba 

öntjük, és ezzel elkülönítjük azokat az adott tulajdonsággal nem rendelkező többi táblától. Van 

négy kör alakú, szemben a többivel, amelyek nem kör alakúak stb. 

A 6. feladatot valódi, kézbe vehető pálcikákkal készítsük elő! Mind a négy alakzatnál 

végezzük el a kiegészítést háromszögre és négyszögre is!  

A 7. feladat megoldásához szükség lehet arra, hogy a táblán és a füzetekben 

halmazábrát készítsünk, melyen a négyszögek képezik az alaphalmazt, azon belül téglalapok, 

majd azon belül négyzetek szerepelnek. Helyezzük el az a) és b) feladatrész síkidomait is a 

halmazábrában! 

A 8. feladathoz rajzot kell készíteni a füzetbe. Egy négyzet alakú szoba felülnézeti rajzát 

készítjük el. A logikai készletből vehetünk ki kört, háromszöget, négyzetet, téglalapot (mely 

nem négyzet) pedig rögtönözhetünk papírlapból. Így a feladat állításainak megfelelő 

elhelyezkedést a síkidomok mozgatásával tudjuk követni és korrigálni. Meg kell még 
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egyeznünk, hogy a füzetünk teteje felé van az északi irány, és végigmondjuk, hogy ezek alapján 

a jobb felső sarok északkeleti irányban van, a jobb oldali szakasz keleti irányban és így tovább. 

Az első mondat alapján el tudjuk helyezni a kört és a háromszöget. A következő mondat 

alapján a jobb alsó sarokban van a négyzet. A téglalap kizárásos alapon a bal felső sarokban 

lesz – ez összecseng a leírt állítással, amely szerint a háromszögtől északra van. 

A 98. oldalon a kör a főszereplő. Előkerül a körző, melynek használatával most 

barátkoznak a tanulók. A kör definíciója voltaképpen az ő szájukból hangzik el (pontosíthatjuk, 

ha szükséges), amikor az 1. feladat b) részében egy karika közepén álló társuknak a karikától 

vett távolságát kell megfigyelniük. 

A 99. oldal 1. feladatában hat testnek a rajzát látjuk, és ezeket még inkább stilizált 

ábrákhoz kell illeszteni, melyekből viszont hét darab van.  

A 3. feladatban találkozunk a Nemzeti alaptantervben kötelező előírt, a 

tudománytörténeti érdekességek mezejéhez sorolt Rubik-kockával. Aligha képzelhető el az 

óra valódi, kézbe vehető Rubik-kocka megszemlélése és a vele való játék nélkül. A feladat b) 

részében csupán annyit kell megfigyelniük a tanulóknak, hogy az A) és C) hálón a zöld, illetve 

sárga kis négyzetekből kevesebb van. Magának a testhálónak a tényleges megrajzolásához így 

a B) nyújt segítséget. Hasznos lehet, hogy valódi Rubik-kockának a füzetre helyezésével, majd 

körberajzolásával, és közben minden lapjára átgördítéssel végezzük el a feladatot. 

A 100. oldal 4. feladata gyönyörű „iskolapélda”. Itt sem árt, ha rendelkezésre áll akár a 

színes rudak készlete, és kézzel foghatóan, manipulatív konstruálással ellenőrizzük a 

megoldást. (Amely egyébként fejben, mentális műveletekkel is elvégezhető sokak számára 

már ebben a korban is.)  

Az 5. feladatban a csoportmunka jó esélyét adja annak, hogy két álláspont ütközzék. 

Lesznek, akik egyesével megszámolják, hány kis kockával kellett pótolniuk az építményt. És 

lesznek, akik legkésőbb a C) jelűnél az elérni kívánt összes kis kocka számából kivonják a már 

meglévők számát.  

Az A) jelűnél két egység hosszú a kocka éle, így összesen nyolc kell, amelyhez három 

hiányzik. A B) jelűnél nyolc hiányzik a 27-hez, míg a C)-nél 12 hiányzik. A D)-nél a 64-hez kilenc 

hiányzik. A feladat b) része azt kéri, mindegyik építményt 64 kockásra egészítsük ki. Elég, ha 

ezt ezek után kiszámolják. 

A 101. oldal 7. feladata ennek a korosztálynak (és sok felnőttnek) igen nehéz. A 

gondolkodásunk fejlődésében jellemzően 10 éves kor után válik lehetővé, hogy tetszőleges 

téri környezetben gondolatban felvegyük egy tetszőleges szemlélő helyzetét, és 

megállapítsuk, abból a helyzetből ő mit és hogyan lát. Ebben a konkrét feladatban az a) 

részben az elölnézet, felülnézet, oldalnézet fogalmakat vezeti be a tankönyv, majd a b) részben 

kell cselekednünk. Legkönnyebb a felülnézeti képek felismerése: B és F. Az elöl- és oldalnézet 

kevésbé objektíven különíthető el, de a felülnézeti rajz segít: elölnézeti az A) és D). 

A 8. feladatban már a tanulóknak kell különböző nézetből képeket készíteniük. 

Konkrét, térbeli, jól látható testek esetében azok tényleges körüljárásával és fölébe hajolással 

adunk minden tanuló számára esélyt a megoldásra. 
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A 102. oldal 10. feladata a tárgykultúra területéhez tartozóan a vizuális nevelés 

részterületét is képviseli. Nagyszerű lenne, ha tényleg lehetőség volna átlátszatlan zsákba 

elhelyezett tárgyak alakjának felismertetését gyakorolni. A d) feladatrész ugyanakkor már 

logikai rejtvény, némi kombinatorikával fűszerezve. Az úgynevezett skatulyaelv alkalmazására 

nyílik itt lehetőség. A c) részben szereplő tárgyak közül négyet tartunk gömb alakúnak, és 

mellettük két kocka és a rögbilabda szerepelnek. 

 Az első állítás biztosan igaz. 

 A második állítás lehetetlen. 

 A harmadik állítás lehetséges, de nem biztos. 

 A negyedik állítás lehetséges, de nem biztos. 

A tükrözésről szóló részben két- és háromdimenziós alakzatokkal egyaránt 

foglalkozunk, és a tükrözés tengelyes tükrözést jelent. Ennek azt a fontos tulajdonságát 

idézzük föl magunk számára, hogy a síkidomok (és testek) körüljárásának irányát megfordítja. 

A körüljárási irányt illetően a kétféle irány neve: óramutató járásával megegyező, óramutató 

járásával ellentétes. 

A 103. oldal 1. feladatának c) pontjához egy valódi, kisméretű, lehetőleg téglalap alakú 

tükröt alkalmazunk. Kis gyakorlással a tanulók élvezni fogják, hogy a látómezőjükben egyszerre 

megjelenik a bal oldali kép tükörbeli képe és az azzal megegyező valamelyik jobb oldali kép. 

A 104. oldal 4. feladatának c) részében a visszahelyezett, kivágott mintázat tengelyes 

szimmetriáját vesszük észre. A hektikus vágási lehetőségeknek köszönhetően a mintázat elég 

kacifántos is lehet, és mégis garantáltan szimmetrikus. 

Az 5. feladatban a több szimmetriatengellyel rendelkező alakzatoknál érdemes 

egyszerre is rájuk helyezni a pálcikákat. 

 

Válogatások, csoportosítások 

Ez a rész a halmazábra (Venn-diagram) intenzív használatának gyakorlóterepe. Már a korábbi 

években is szerepelt halmazábra, ám a geometriai ismereteknek, a bővülő számkörnek és az 

oszthatóságnak köszönhetően egyre gazdagabb matematikai tartalmakon vethetők be ezek az 

ábrák. Emellett e hétköznapi fogalmak is alkalmas nyersanyagot szolgáltatnak.  

A bevezető szövegben megjelenik a részhalmaz fogalma, és tanácsos a szöveget kísérő 

Venn-diagram füzetben való megrajzolása is.  

A 106. oldal 1. feladatát nehézzé teszi, hogy nem egyformán könnyen megnevezhetők 

az állatok. A b) részt mindenesetre a pontos nevük nélkül is meg lehet oldani. 

A 2. feladatban összesen öt névlistát sorolunk föl. A teljes két halmaz, a metszethalmaz 

és a két különbséghalmaz szerepel. 

A 3. feladat megoldása: A, B és C, A (ez ráadásul ekvivalens állítás az elsővel), A 

(ekvivalens az előzővel), C, A, A és B. 

A 108. oldal 7. feladatában a kézenfekvő megoldások: 
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Az A halmazban síkidomok vannak, és ezen belül a B halmazban csak egyenes 

szakaszokkal határolt síkidomok.  

A C halmazban olyan síkidomok vannak, amelyeknek van görbe határoló vonala, a D-

ben pedig olyanok, amelyek határoló vonalai között van egyenes szakasz. 

 

Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval 

A 4. osztályos tananyag matematikai szempontból legkomplikáltabb két témaköre a szorzás 

és osztás kétjegyű számmal. Komplikáltság alatt azt értjük, hogy magának az algoritmusnak a 

követése is kihívás sokak számára, ám még felnőtt szakemberek is gondban lennének, ha meg 

kellene indokolniuk, miért helyes az eljárás, amit alkalmaznak. (Természetesen azt a 

tanulóktól nem várjuk el, hogy szavakba öntve képesek legyenek megindokolni, miért úgy 

szorzunk kétjegyű számmal, ahogyan azt az iskolában tanuljuk. Ám előkészítő feladatokkal, 

gyakorlatokkal érthetőbbé, a szolgai módon követendő algoritmus helyett egy indokolt 

eljárássá tudjuk alakítani az írásbeli műveletvégzésnek ezeket a nehezebb eseteit.) 

Mint általában, a kulcs itt is az egyszerűbbre, a már megértett dolgokra való 

visszavezetés. A kétjegyű számokkal szorzás esetében két ilyen bázisunk lesz: az egyjegyű 

számokkal szorzás és a tízzel szorzás. Ez utóbbiról ld. a 3. osztályos tankönyv 25. oldalához 

fűzött magyarázatunkat. A tankönyv 110. oldala a 10-zel és 100-zal szorzás felelevenítésére 

tartalmaz gyakorlatokat. A 111. oldal feladatait megelőzőn szóbeli számolási gyakorlatok 

végzésére teszünk javaslatot, anélkül, hogy a számolási feladat végeredményét aktuálisan 

kiszámolnánk. Figyeljük meg, hogy a kétjegyűvel szorzás első lépéseként 10 és 20 közötti 

szorzótényezőkkel dolgozunk! 

„Ha egy számot 11-gyel szorzunk, akkor az olyan, mintha 11-szer adnánk össze a 

számot önmagával. Ha tizenegyszer összeadjuk, akkor az olyan, mintha tízszer összeadnánk, 

majd még egyszer.” 

„Ha egy számot 12-vel szorzunk, az olyan, mintha 12-szer adnánk össze ugyanazt a 

számot. Ez olyan, mintha tízszer összeadnánk, vagyis tízzel szoroznánk, majd még kétszer 

hozzáadnánk, azaz még kétszer szoroznánk.” 

A tankönyvi példáknál is egyszerűbb bázist jelent a 10 és 20 közötti szorzótényezőkhöz, 

ha egyjegyű számot szorzunk velük. 

 

11  6 = 11-szer összeadjuk a 6-ot. Ez ugyanaz, mintha 10-szer összeadnánk, azután még 

egyszer hozzáadnánk. 

11  6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 

11  6 = (6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) + 6 

11  6 = 10  6 + 1  6 

 

Anélkül, hogy a disztributivitás általános törvényét leírnánk vagy kimondanánk, az 

ismételt összeadások csoportosíthatóságából (asszociativitásából – természetesen ezt a szót 
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sem kell megtanítanunk) egyszerű lépésekkel érthetővé válik, hogy a 10 és 20 közötti számmal 

szorzás nem más, mint 10-zel szorzás és még egy egyjegyűvel szorzás. 

 

A 20-nál nagyobb szorzótényezők esetén a tíz többszörösével plusz egy egyjegyű 

számmal szorzásra bontjuk föl az elvégzendő műveletet. Ez is előkészíthető szóbeli 

gyakorlatokkal. 

 

„Ha egy számot 31-gyel szorzunk, az olyan, mintha 31-szer összeadnánk ugyanazt a 

számot. Ez pedig ugyanaz, mint amikor harmincszor összeadjuk, majd még egyszer hozzáadjuk 

a kapott eredményhez.” 

 

31  7 = 7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 

+ 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 

31  7 = (7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 + 7 + 7 + 7 +7 

+ 7 + 7 + 7 +7 + 7) + 7 

31  7 = 30  7 + 1  7 

 

Ilyen előkészítő gyakorlatok után már csak az a varázslatos lépés marad hátra, hogy a 

két szorzás eredményét egymás alá írva, majd összeadva megkapjuk a végeredményt. A 

tankönyv 114. oldala bemutatja, hogy írásban kétféle stratégia szerint haladva végezhetjük a 

műveletet: kezdhetjük az egyesekkel szorzással (ez szokatlan a legtöbb laikus számára), és 

kezdhetjük a tízesekkel szorzással. A tízesekkel szorzással kezdés mellett szóló érv, hogy az 

ismételt összeadásra visszavezetés során is a végén a tízesekkel szorzás szerepelt előbb, és 

ahhoz a részösszeghez adtuk hozzá az egyesekkel szorzás eredményét. 

Bármelyik utat is választjuk, a 106. oldalon található példákba még egy-egy lépést 

beleszőhetünk. A tábla oldalán (és a füzetben) külön-külön végezzük el a tízesekkel szorzást, 

és az egyesekkel szorzást is írásban! Ha megvan a két részeredmény, akkor még inkább 

érthetővé és láthatóvá válik, hogy egymás alá írva a két részszorzást, helyet és esetleg időt 

spórolunk. 

 

A tankönyvi feladatok bőséges eszköztárat jelentenek a gyakorláshoz. Ám 

tapasztalatunk szerint a 116. oldalon leírt egyszerűsítés, amely 1-es alaki értékű számmal 

szorzásnál érvényes, semmiképpen se legyen elvárás, pláne kötelező! Ne spóroljuk meg a 

kezdeti időszakban az 1-gyel vagy 10-zel szorzás részeredményének leírását! 

A 117. oldalon szöveges tanpéldák sorakoznak az írásbeli szorzás gyakoroltatására. Jó 

ötlet, ha közben beillesztünk egy-egy gyakorlatot egyjegyűvel szorzásra is. 

A 27. feladat báját egyrészt az adja, hogy büszkeséggel tölthet el minket a világ 

legnagyobb könyvének birtoklása, és emellett a könyv adatai közül csupán egyre van szükség 
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a feladatban feltett kérdés megválaszolásához. Az osztály tanulóinak száma adja az egyik 

szorzótényezőt az elvégzendő művelethez. 

Az Összefüggések, következtetések fejezetrész küldetése a függvényszerű 

összefüggésekben gondolkodás bevezetése. A 118. oldal 2. feladatának b) részében a 

disztributivitás intuitív felhasználására kínálkozik alkalom. 

A 6. feladat tanpélda jellegű lett, hiszen életszerűtlen, hogy valamennyi résztvevő 

ugyanannyi lepkét látott. A feladat életszerűségét javítaná, ha szóbeli magyarázatként 

hozzátennénk: átlagosan láttak annyi pillangót, amennyi a feladat szövegében szerepel. 

A 120. oldalon, a Kitekintőben a feladatokhoz a következő megjegyzéseket fűzzük. 

A 2. feladatban kombinatorikailag számos lehetőség adódik. A felére csökkentést a 

páros szorzótényezők felezésével tudjuk egyszerűen megoldani. (De lehet például úgy is, hogy 

a 48-at negyedére csökkentjük, a 10-et pedig megduplázzuk.) A tizedére csökkentés egyetlen 

kézenfekvő módja a 20 tizedére csökkentése. A kétszeresre és tízszeresre növelésnek viszont 

még több izgalmas változatát találhatják meg a gyerekek, mivel mindkét szorzótényezőbe 

belenyúlhatnak. 

A 4. feladatnál nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy végig körülbelüli, kerekített 

értékekről van szó. Így ha egy szorzást végül kijelölünk, és azt pontosan elvégezzük, a 

végeredmény akkor is a kerekített érték marad a válaszadás szempontjából.  

Érdemes tudatosítani a tanulókban, hogy a szöveges feladatok nem mindig arról 

szólnak, hogy a bennük talált számadatokkal valamilyen számtani műveletet végezzünk. 

A 7. feladat számadatok özönét dobja elénk. Fölösleges adatot tartalmazó mondatok 

találhatók a szövegben. Például: „A_600 fából álló fasor eredeti hossza valószínűleg 2275 

méter volt.” A feladathoz készített rajz segít abban, hogy lássuk: a fasor hosszában eggyel 

kevesebbszer kell a fák közötti távolságot figyelembe venni, mint ahány fa a fasorban van 

Így a feladat számadatait tekintsük egy kedvcsináló leírás részének, és a rajz alapján 

próbáljunk számításokat végezni! Ha 758 cm van két fa között, akkor három fából álló fasor 2-

szer 758 cm távolságot ad, négy fa 3-szor 758 cm-t és így tovább.  
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Írásbeli osztás kétjegyű osztóval 

A kétjegyű számmal való szorzáshoz képest még sokkal több problémát okoz a kétjegyűvel 

osztás, mivel itt sokkal kevésbé tudjuk egyszerűbb, már megértett dolgokra visszavezetni a 

folyamatot, mint ahogyan a szorzásnál tettük az ismételt összeadásra hivatkozással. Az 

ismételt műveletvégzés adta lehetőségként a szorzásnál az összeadás asszociativitását 

használtuk, ám az osztásnál a szorzásnál felhasznált két eszközből analóg módon csupán az 

egyik, a tízzel való műveletvégzés marad eszközként. 

A 122. oldal 1. feladatának c) és d) része ad támpontot ehhez a lépéshez, melyet 

célszerű manipulatív és képi eszközökkel is előkészíteni. Ennek hiányában az eljárás 

indoklására, a működés mikéntjére vonatkozóan be kell érnünk a tankönyv 123. oldalán leírt, 

kétségkívül korrekt, ám sokak számára inkább versként megtanulható szabállyal: „ha nem 

tudjuk a legnagyobb helyi értéken lévő számot osztani az osztóval, akkor a következő helyi 

értéknél kezdjük az osztást.”  

A megértést elősegítő lehetőségként a következőt javasoljuk. A kétjegyűvel osztást a 

kétjegyűvel szorzásra, a pótlásra és a becslésre tudjuk visszavezetni. Ebből következik, hogy a 

kétjegyűvel szorzásban a diákoknak már megfelelő szintű jártassággal kell rendelkezniük. A 

maradékos osztást a tankönyv a 126. oldalon kezdi tárgyalni, így előtte a maradék nélküli 

írásbeli osztást sajátítjuk el. A becslésre azért van szükség, mert célszerű pontokkal megjelölni, 

hogy hány számjegyből áll majd a hányados. 

Az írásbeli osztás előkészítéséhez tehát hasznos, ha szóban olyan becsléses feladatokat 

végzünk, amelyek először a hányados számjegyei számának meghatározására irányulnak. A 

becsléses gyakorlatok fő célja, hogy rutint, érzékenységet alakítsunk ki két ponton: egyjegyű 

és kétjegyű hányadosról van szó, vagy pedig kétjegyű vagy háromjegyű hányadosról.  

Ehhez a két ponthoz kétféle gyakorlatsorozattal juthatunk: az osztandó változtatásával 

vagy az osztó változtatásával. 

 

„Vajon tíznél kisebb vagy tíznél nagyobb a hányados a következő osztásoknál?” 

360:10 

360:12 

360:18 

360:36 

360:72 

360:120 

 

„Vajon száznál nagyobb vagy száznál kisebb a hányados a következő osztásoknál?” 

3600:12 

3600:36 

3600:120 

3600:360 
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Egy kis gyakorlással kialakul, hogy az osztandó tizedéhez, századához vagy ezredéhez 

tudjuk rögtön viszonyítani az osztás eredményét. Az írásbeli osztás eredményét a helyi értékek 

számának megfelelő pontozással készíthetjük elő. 

 

Az egyjegyűvel osztásnál kialakult megszokás, miszerint a magasabb helyi értéktől 

indulunk az osztandónál, a játékpénzzel szemléltetésnél látható és fogható tapasztalati 

bázison alapult. A kétjegyűvel osztásnál a helyi értékek szerinti haladás iránya változatlan, de 

– ahogyan az imént idéztük a tankönyv 123. oldalát – a „következő helyi értéknél” kezdjük az 

osztást, amellyel már elvégezhető. Nem tudunk olyan precíz szöveget alkotni, sem 

tankönyvben, sem szóban, amely helyettesíti a rendszeres gyakorlást, amelyet a tanító 

frontális szemléltetése vezet be vagy kísér, és ahol a műveletvégzés valós idejében haladva 

tudunk kísérő megjegyzéseket tenni.  

A 126. oldalon vezetjük be a maradékos osztás írásbeli műveletét, ahol az utolsó 

lépésben nem tudjuk az utolsó helyi értéke(ke)n megmaradt számot osztani az osztóval, így 

azt maradéknak tekintjük. A maradék a 12. feladat szövege alapján szemléletes jelentést nyer, 

és a kimaradt bonbonok számát adja. 

A 14. feladat a) része nem kihívás, csupán számadatok kiolvasása táblázatos formából. 

A b) rész 12 darab kétjegyű számmal végzett osztást jelent, amelyek mind maradékos 

osztások. Felidézzük, hány nap található az egyes hónapokban, és a feladat szövege alapján 

februárban most 29-cel számolunk. A c) feladatrész megoldható hónapokra lebontással is, és 

akkor a b) részben kapott értékek hétszeresét számítjuk ki. Ugyanakkor lehetséges a teljes 

évre vonatkozóan 52-vel osztani az egész évi összeget is. 

A 127. oldal 20. feladata félkész feladat; abban az értelemben, hogy a rendelkezésre 

álló adatokból a tanulóknak kell kérdést megfogalmazniuk. Példák lehetséges kérdésekre: 

Mennyi csapadék hull hazánk egyes tájain? (És melyik ez a viszonylag csapadékos 

tájunk?) 

Ha minden hónapban egyenletes volna a lehullott csapadék mennyisége, akkor 

havonta kb. hány mm csapadék hullana az esőerdőben? 

 

A feladat lehetőséget nyújt arra is, hogy megbeszéljük, mit jelent a csapadékmennyiség 

mérésében a mm. Hiszen a csapadék mennyiségét, folyadékról lévén szó, űrtartalomban 

szoktuk mérni. A mm arra utal, hogy a földfelszínen egyenletesen szétosztva a csapadékot, az 

ennyi mm magasan állna. Vannak országok, ahol a csapadék mennyiségét nem mm-ben adják 

meg, hanem liter/négyzetméterben. 4. osztályban még igen nehéz lenne ez utóbbi 

magyarázat, különösen annak összekapcsolása (ekvivalenciája) a mm-es mértékegységgel. 

A 128. oldal 25. feladata a jól megszokott, permanens képességfejlesztéshez tartozik, 

amellyel a kombinatív gondolkodást igyekszünk alsó tagozattól kezdve rendszeresen 

fejleszteni. A megadott négy számkártyából 18 darab négyjegyű szám alkotható. A csoportok 

keressék meg az összeset! Ezután csoportokon belüli munkamegosztással elvégezhető mind a 
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18 osztás, és a tanulók be tudják sorolni a számokat a maradékok szerinti három csoportba. 

Lesz átfedés a halmazok között, és azt akár hármas Venn-diagrammal is bemutathatjuk a 

táblán. 

A 129. oldal 3. feladatának a) feladatrészét akkor tudjuk megoldani, ha kiszámoljuk az 

előtte lévő szövegrész segítségével, hogy raklappal együtt az ásványvíz tömege 560 kg. Így az 

ásványvízé 540 kg. A b) részben melléktermékként, egyszerű ellenőrzésként kijön, hogy 

valóban, 1080 félliteres palack tömege 540 kg. Az 1080-at 12-vel, majd 5-tel osztva kapjuk a 

választ: 18. A tankönyvi ábra nem segít sokat, mert ott három sornyi van ábrázolva. A c) részre 

adott válasz: 540 liter. 

A 130. oldal 1. feladata amiatt izgalmas, hogy kétszer két ismétlődő számjegyből 

alkotunk négyjegyű számokat, majd 11-gyel oszthatóságot vizsgálunk. Hatféle négyjegyű 

számot alkothatunk, melyeket egyesével megvizsgálhatunk. A 6363 és a 3636 nem osztható 

sem 11-gyel, sem 66-tal. A 6633 és a 3663 11-gyel osztható, de 66-tal nem. A 6336 és a 3366 

mindkettővel osztható. Olyan számot nem találtunk, amely 66-tal osztható, de 11-gyel nem, 

mert ilyen nem létezik. 

A 132. oldalon a Kitekintő fejezet 1. feladata intenzív mértékváltást igényel. A megtett 

távolság méterben kifejezve 306 670, ami ugyan nem kezelhetetlenül nagy, de kívül esik a 4. 

osztályban kötelezően elért számkörön. A b) kérdéshez a perceket másodpercre átváltva 6300 

: 70 = 90 másodperc adódik. 

 

A törtszámok 

3. osztályban már tanulmányoztuk a törtszámokat. Az egységtörtek fogalmához a számnév 

kimondása és valamilyen vizuális reprezentáció összekapcsolása vezet. A vizuális 

reprezentáció a folytonos mennyiségek esetében legtöbbször területrész kiszínezését jelenti. 

A diszkrét mennyiségek világában darabszámok között végzett osztás eredményeként 

tekinthetünk a törtszámokra. A 133. oldal bevezető szövege a zászlók színezésénél 

felfedezhető harmadrész fogalmát ágyazza be. A 134. oldal első három feladata analóg, azaz 

folytonos mennyiségekkel foglalkozik, amelyeknél a terület vagy a térfogat egyenlő részekre 

osztásából születő egységtörteket azonosítunk. Ehhez képest a 4., 5. és 6. feladat diszkrét 

mennyiség egyenlő részekre osztását kéri, a korábban bennfoglalásnak hívott művelet 

alkalmazásával.  

Nehéz didaktikai feladat a törtfogalom kialakítása során a nem egységtörtek 

bevezetése. A legegyszerűbb út az egységtörtek többszöröseként értelmezni őket. A tanuló és 

a pedagógus számára is nehezebb út, amikor több egésznyi mennyiséget osztunk valahány 

egyenlő részre. 

Az egységtörtek többszöröseként való értelmezéshez az 1. tankönyvi lépést a 136. oldal 

9. feladatában tesszük meg, ahol az a) résznél a második, a b) résznél az első ábrát választják 

kakukktojásnak, mert ott nem egyenlő részekre osztottuk fel az adott síkidomot. 

Természetesen ettől eltérő megoldást is elfogadhatunk: az a) résznél a második, a b) résznél 
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a negyedik ábrán az egyenlő részek közül két szomszédost összevontunk, és azonos színnel 

jelöltünk. A feladat szép példája annak, hogy a konkrét nevezőtől függetlenül vizuális 

reprezentációval, könnyedén tudunk különbséget tenni egységtörtek és nem egységtörtek 

között. A 10. feladat ezek után explicite az egységtörtek többszöröseiről szól, jelen esetben a 

tizenketted háromszorosáról, majd hatszorosáról, négyszereséről és megint hatszorosáról.  

A 11. feladathoz kördiagramszerű rajzot készítsünk, amelyen utólag be tudjuk jelölni 

azokat a vonalakat, amelyek a végül maradó legkisebb rész többszöröseként segítenek 

értelmezni a közbenső napokon elfogyott vagy megmaradt sajtmennyiséget! 

A 137. oldal 15. feladata arra mutat rá, hogy két tört összehasonlítása ebben a 

korosztályban még nem önmagában vett számolási feladat, hanem ismert egységből kiindulva 

végzett számolás. 

 

A 138. oldal 17. feladatának megoldásai: igaz, hamis, igaz, hamis, hamis, hamis. 

 

A nem egységtörtek bevezetésének másik, nehezebb útjáról azért teszünk említést, 

mert a felső tagozatban a törtekkel végzett műveletekhez fontos előkészítésnek tartjuk. Arról 

van szó, amikor egy (rendszerint folytonos) mennyiség az egység valahányszorosa, és ezt a 

többszörös mennyiséget osztjuk egyenlő részekre. 

Amikor három tábla csokit négy egyenlő részre osztunk, akkor egy létrejövő résznek 

nyilván ugyanakkorának kell lennie, mint amikor egy tábla csokit négy részre osztunk, majd a 

negyedekből hármat veszünk. A háromnegyed törtszám kétféle értelmezése áll így előttünk. 

Arra a felvetésre, hogy a valóságban nem szokás három tábla csokit negyedelni, vizuális 

reprezentációként azzal az ellenvetéssel élhetünk, hogy három csokit hosszában egymás után 

az asztalra teszünk. Ekkor a négy egyenlő részt úgy kapjuk, hogy felezzük a három tábla 

csokoládé „vonatát”, azaz két másfél táblányira vágjuk szét, majd mindkét táblát újra felezzük. 

Így ha például a feladat az lett volna, hogy három tábla csokit három gyerek között osszunk 

szét egyforma arányban, akkor összesen három „vágással” megtörtént az elosztás, szemben 

azzal, amikor mindhárom táblát negyedekre osztjuk. 

Egy másik lehetőség egy szakasz hosszúsága háromnegyedét kétféleképpen 

meghatározni.  
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Az ábra felső részén az egységnyi hosszúságú szakaszt négy egyenlő részre osztjuk, 

vagyis negyedeljük. Ezután három negyednyi szakasz hossza a háromnegyed. Az ábra alsó 

részén a három egységnyi szakasz negyedét határozzuk meg a jól ismert módon. Először 

felezzük a három egységnyi szakaszt, majd a fél felénél van a negyed. Mivel három egységnyi 

volt a szakasz hossza, ezért a kapott rész a háromnak negyede, azaz háromnegyed, éppúgy, 

mint az ábra felső részén. 

 

Az idő mérése 

A 3. osztályban és már korábban tanultak felfrissítése ez a fejezet, amelyben új elemként a 

fejezet végén jelennek meg magasabb számkör ismeretét kívánó mértékváltások. 

A 140–141. oldalon (1–5. feladatok) az idő érzékelésével, a dolgok egymásutániságával 

foglalkozó feladatok találhatók. A tanulók számára az idei matematika tananyaghoz úgy 

tudjuk ezeket szorosabban kapcsolni, ha például az 5. feladat megoldását táblázatos 

formában, a 3. feladatban pedig (a feladat konkrét kívánságának megfelelően) diagramon 

ábrázoljuk.  

A 141. oldal 6. feladatában a 3. osztályban még csak érintőlegesen szerepelt 24 órás 

időközlés matematikájával foglalkozunk. Az óra számlapja ehhez megfelelő vizuális modell, és 

azt tudjuk még tudatosítani, hogy a delet követő órákat 12-vel osztva azt adják maradékul, 

mint amennyi órát éjfél és dél között mondunk a mutatók azonos állása esetén.  

Érdemes beszélnünk arról, mit jelent a 0 óra. Pontban éjfélkor ugyanis 24 óra van, ám 

ezt követően már 0 óra 1 perc, és így tovább következnek. 

Az időtartamok közötti távolság kiszámításához mozgatható mutatók (karton vagy 

kiszuperált óra) használata célszerű, amelyeken szemléltetni tudjuk a fél napnál nagyobb 

távolságokat, az óramutató járásának iránya szerint és fordított irányban is. Jó, ha közben 

esetleg papírlapra lejegyezzük, hányszor halad át a kismutató egy adott ponton. Ha például 

azt szeretnénk kiszámolni, hogy péntek 20 órától vasárnap 8 óráig hány órahossza telik el, 

többféle statikus vizuális modellt készíthetünk (akár 24 órára osztott szakaszok egymásutánját 

is segítségül hívhatjuk), ám egy mozgatható szemléltető folyamat feltétlenül hasznos. 

Az óra számlapjáról olvasás lehetőséget ad a tengelyes tükrözés fogalmának 

bekapcsolására. A képen egy tükörben látjuk a római számokkal írt órát. Feladatunk leolvasni 

róla, hány óra van. 
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Különösen nehezek az ilyen feladatok, ha pedig nincsenek számok az óralapon, akkor 

teljesen lehetetlenné válik annak eldöntése, hogy délelőtti vagy délutáni (éjfél előtti vagy éjfél 

utáni) időt látunk. 

 

A 143. oldal 14. feladatában azt kell rögzítenünk, hogy az időtartam megadásához vagy 

két időpontra van szükség, vagy pedig egy olyan szóra, kifejezésre, amely időtartamot jelez: 

például óta, óráig, órán keresztül, napig. 

A 15. feladatban a perc és másodperc átváltásához írásbeli műveletvégzést 

gyakorolhatunk, de fejben is kiszámolhatók az időtartamok. A legjobb és legrosszabb 

időeredmény fogalmánál tisztázzuk, hogy a gyaloglásban és a legtöbb mozgásos sportágban a 

rövidebb időtartam számít jobbnak! Ettől függetlenül: nem szükséges a két szélső időtartamot 

másodpercre átváltani, hiszen a különbségük 1 perc 50 másodperc (1:50) formában azonnal 

megállapítható, és elegendő lehet ezt másodpercre váltani, ami 110. 

A 16. feladatban nemcsak a percekre váltott időtartamok összeadása érdekes, hanem 

a tanulók akár egy fogalmazást is írhatnak a megadott időtartamok és a látott terepviszonyok 

alapján. Címe lehet: „Hanna legyőzi önmagát” 

A 144. oldal 18. és 19. feladatai valódi tevékenységet és jó stopperórákat igényelnek. 

Ezek a feladatok a statisztikai szemléletmód fejlesztésére is alkalmasak. 

A 21. feladat kapcsán többféle sporteredményt és ranglistát érdemes elővenni 

(csoportmunkában ez többszörözi a lefedhető sportágak körét), és gyakoroljuk az 

óra:perc:másodperc stílusú jelölést. Egyes ranglistákon a másodpercnél kisebb egységek is 

szerepelnek, ám ezekről most elég annyit tudni, hogy a mérésükre is szükség van ott, ahol 

szoros a verseny. 
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A 22. feladat a testnevelésórát és a matematikaórát kapcsolja össze. Érdemes az 

eredményekből oszlopdiagramot is készíteni. 

 

A kerület és a terület mérése 

Folytatjuk a 3. osztályban megkezdett vizsgálatokat, így érdemes átismételni az akkor 

tanultakat. A kerületet a hosszúság egy sajátos eseteként értelmeztük, a területet pedig egy 

eseti egység többszöröseként, amely legtöbbször ugyan egységnégyzet volt, de nem csak az 

lehetett, hanem voltaképpen bármi, amivel mozaikszerűen le lehet fedni a megmérni kívánt 

területet.  

A 145. oldal bevezető szövege a 3. osztályos anyaghoz képest jelentős újítást hoz: A 

kerületet jelölő K betű és a kerület kiszámításának egyik egyszerű képlete kerül elő. A fejezet 

későbbi lapjain a képlet többször nem szerepel, ám a síkidomokat határoló oldalak hosszának 

jelölésére innentől következetesen az ábécé kisbetűit használjuk.  

Módszertani ötlet: néhány alkalommal játsszuk el azt, hogy egy négyszög oldalainak 

hosszát akkor is a, b, c és d betűkkel jelöljük, ha láthatóan vannak közöttük egyformák. 

„Ráérünk” az egyformákat egy következő lépésben újrajelölni. Ráadásul az sem kötelező, hogy 

egy négyzet oldalát mindig a-val jelöljük, vagy a téglalap oldalait a-val és b-vel. Arra kell 

rászoktatnunk a tanulókat az algebrai tudás előszobájában, hogy azonos betűk mindig azonos 

mennyiségeket jelölnek, de a különböző betűk nem biztos, hogy különbözőeket! És 

természetesen arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy nincs kötelezően használandó betű az 

oldalak hosszának mérésére. 

A terület mérésének témájában az első két feladat a 3. osztályos tananyagot folytatja, 

és egységnégyzet felhasználásával számítjuk ki a terület nagyságát. A 3. feladatban már 

változatos területegységekkel tesszük ugyanezt. A 150. oldal 5. feladata már rávilágít arra, 

hogy a választott egységtől függően változik a terület nagysága, és a mért területnagyságok 

közötti viszony a választott egységek közötti nagyságrendi viszonytól függ. 

A 7. feladatban érkezik el az a pillanat, amikor számszerű képlettel, nevezetesen 

szorzással számítjuk ki a téglalapok területét. Nem használunk mértékegységet, csupán a 

számok nyelvén fogalmazzuk meg a látásunkkal, és korábbi manipulatív tevékenységekkel már 

előkészített tényt, miszerint a téglalapban oszlopok vagy sorok szerint haladva, az ismételt 

összeadást szorzással helyettesítve egyszerűbben tudunk számolni. 
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

Az újgenerációs tankönyvek és munkafüzetek – a tanmeneteket is beleértve – kiválóan 

alkalmasak a tanulási folyamat megtervezésére és megvalósítására is. Ennek elméleti hátterét 

és lépéseit tekintjük át a továbbiakban vázlatosan. 

Tanítóképzőinkben és a velük kapcsolatban álló gyakorlóhelyeken kialakult elvárások 

szerint tanulják a leendő pedagógusok a tanulási folyamat tervezését. Az interneten 

(különösen a pedagógus-életpálya portfólió-dokumentumaihoz kapcsolódva) könnyen 

találhatunk jól hasznosítható anyagokat. A teljes tanévre szóló tanmenet vázlatára javaslatot 

teszünk a következő oldalakon. Ahhoz, hogy ebből oktatási értelemben tanmenet keletkezzék, 

a pedagógusnak az egyes órák főbb didaktikai feladatait is meg kell terveznie.  

A tanmenet egy nagyobb témaegységének tervezését a tematikus terv valósítja meg, 

melyben az órák tematikus beosztása és a főbb didaktikai feladatok mellett az 

oktatásszervezési formák tervezése is helyet kap. Végül a konkrét tanóra tervében – általában 

táblázatos formában – az óra menetének időbeli tervezését valósítjuk meg, konkrét 

lépésekhez kötve a tematikus tervben még nagyvonalúan kezelt fejlesztési feladatokat és 

oktatásszervezési módokat. 

Az értékelés lehetőségei közül néhányat felvillantunk, két szempont köré 

csoportosítva. Mi az értékelés funkciója? Milyen lehetőségei vannak a számítógépes alapú 

értékelésnek? 

A pedagógiai értékelés klasszikus három funkciója közül a lezáró, összegző (azaz 

szummatív) értékelést a témazárók jelentik, melyeket a tanmenetben is betervezünk, és 

amelyek egy nagyobb oktatási egység végén az egyén fölkészültségének megállapítására 

szolgálnak. A formatív, gyakori magyar nevén a segítő vagy fejlesztő értékelés a tanítási-

tanulási folyamat során alkalmazott értékelési módokat jelenti. Néhány alapelvet és ötletet 

ezzel kapcsolatban említünk: 

 

Önmagát beteljesítő jóslat 

Mintegy 50 éve ismert a neveléstudományban az önmagát beteljesítő jóslat (Pygmalion-

effektus) jelensége. A negatív irány, ti. amikor valakivel szemben következetesen alacsony 

elvárásokat támasztunk, következetesen kifejezzük, mennyire reménytelennek vagy lassúnak 

látjuk fejlődését, nagyon erős hatású, és igen jó eséllyel ténylegesen lassú fejlődést vagy a 

fejlődés elmaradását hozza. Ezzel szemben a pozitív irány kevésbé markánsan jelenik meg, 

ugyanakkor jogi és etikai szempontból sem aggályos, így alkalmazását bátorítani szeretnénk. 

Az elvárások magasra helyezése, és ezzel együtt annak kommunikálása, hogy a tanuló képes 
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megfelelni az elvárásoknak, jótékony hatással van a teljesítményre. Az amerikai tornászlányok 

magyar edzőjének, Károlyi Bélának szájából hangzott el és vált világhírűvé a lehető 

legalkalmasabb pillanatban kimondott „you can do it!” szlogen, amely helyenként mágikus 

erővel bír. A pozitív Pygmalion-effektus titka a megfelelő arányú és időzítésű alkalmazásban 

rejlik, ugyanis a gépies biztatás és dicséret – kritikusok szerint24 – kontraproduktív lehet. 

 

Kritériumorientált szemlélet 

Miért ne lehetne egy osztályban mindenki jeles tanuló matematikából? A kritériumorientált 

szemlélet azt jelenti, hogy előre meghatározott követelmények teljesítése alapján értékeljük 

a tanulókat (pl. legyen képes 20 írásbeli kivonásos feladatból legalább 18-at hibátlanul 

megoldani), és ha teljesíti a kritériumot, akkor jelessel jutalmazzuk. A kritériumorientált 

szemlélet jól ötvözhető a Pygmalion-effektussal, hiszen azért helyezzük magasra a mércét, 

mert elvárjuk és hisszük, hogy azt mindenki meg tudja ugrani. Ezzel szemben az úgynevezett 

normaorientált szemléletű értékelés relativizálja a teljesítményt, és az osztály (vagy a tanító 

addigi életpályáján átlagosnak tekinthető osztályok) teljesítményéhez köti az egyéni 

teljesítmény megítélését. A kritériumorientált szemlélet nem keverendő össze a szigorúság és 

következetesség hiányával (sőt!), viszont a matematika tantárgy esetén egyelőre a szülők és a 

pedagógustársadalom is elvárja a differenciáló, a tanulók teljesítményét egymástól 

megkülönböztető értékelést. 

 

Szóbeliség, írásbeliség 

A matematika sajátosságai között szokás említeni az objektív értékelés lehetőségét, amely 

ugyanakkor – nem szükségszerűen, de jellemzően – az írásbeli produkciókhoz kötött. A már 

idézett Ginsburg egyik javaslatához kanyarodunk vissza. Bár létezik pontos és egyértelmű 

válasz arra a kérdésre, hogy mennyi például 4 + 2, de a matematikai gondolkodás 

fejlesztéséhez vezető értékelés nem korlátozódhat annak megállapítására, hogy „kijött-e” az 

eredmény. A helyes végeredményhez hasonlóan értékes eredmény lehet jelen esetben 

például, ha valaki el tudja magyarázni a társának, hogy az ujjain vagy a számegyenesen hogyan 

tudja kiszámolni az eredményt. 

 

Piros szín, zöld szín 

Látszólag marginális kérdés, de ha visszagondolunk saját iskolás múltunkra, talán nem is 

annyira kis jelentőségű, hogy a javítást a tanító vagy a tanulók egymásnak milyen színnel jelölik 

a füzetekben vagy a dolgozatokban. De ennél még alapvetőbb kérdés: kell-e minden egyes 

számolási hibát (bármilyen színnel) megjelölnünk, avagy miért nem érdemes inkább azt 

megjelölni, ami a füzetben vagy a dolgozatban a tanuló korábbi tudásszintjéhez viszonyítva 

egy jelentős vagy feltűnő, pozitív változást mutat? Filozófiai szempontból arról van szó, hogy 

                                                           
24 Grant, S., & Humphries, M. (2006): Critical evaluation of appreciative inquiry: Bridging an apparent paradox. 

Action Research, 4(4), 401–418. 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

92 
 

a hibát és a rosszat keressük-e a tanulók munkájában (és ők egymáséban), vagy pedig azt, 

amivel többek lettünk tegnapi önmagunknál vagy a többieknél. A hibakeresés a frusztráció 

folyamatos forrása, és kialakítja azt a káros meggyőződést, hogy a matematikát úgysem 

tudhatja senki tökéletesen, így az a lényeg, hogy görbüljön a jegy. Ugyanakkor a jó, az újszerű, 

a kreatív keresése azt a meggyőződést alakíthatja ki, hogy mindenki képes a saját szintjén 

művelni a matematikát. „Legyen a matematika mindenkié!” 

 

Piros pont, csillag, kisötös 

A motivációkutatás élénk és folyamatosan változó terület, melynek egyik fő kérdése 

évtizedeken keresztül a „jó” és a „rossz” motívumok szétválasztásának lehetősége volt. 

Összekapcsolódott ez a keresés egy mára már meghaladott nézettel, amely a külső és belső 

motívumok értékelvű megkülönböztetésére irányult, és kialakította azt a téves meggyőződést, 

hogy ha külső motívum vezet jobb teljesítményre (piros pontra, jegyre tanulás), az hosszú 

távon nem jól segíti a teljesítmény, sőt, a személyiség fejlődését. Úgy véljük, az értékelésnek 

ezek a gyermeki válfajai, akár szerény tárgyi jutalmakkal párosulva, jól hozzáilleszthetők a 

kritériumorientált szemlélethez és a kulturált versengési szellem kialakításához egyaránt. 

 

Diagnosztikus értékelés számítógépes alapon 

Jelentős hazai és nemzetközi projektek foglalkoznak azzal, hogy iskolai színtérre vigyék az 

online értékelés eszközeit, azzal a céllal, hogy gyors, diagnosztikus erejű visszacsatolást 

nyújtsanak az oktatásügy szereplői számára. A Szegedi Tudományegyetemen megvalósított 

projekt matematikai kötetében25 megtaláljuk azokat a módszertani kapaszkodókat és számos 

példafeladatot, amelyek már az alsó tagozattól az online diagnosztikus értékelés alkalmazása 

mellett szólnak. Mivel a hétköznapi élet téttel bíró értékelési helyzetei is egyre gyakrabban 

számítógépes platformhoz kötöttek, ebből a szempontból is hasznos ez az értékelési módszer. 

 

Csoportmunka, egyéni teljesítmény 

A csoportmunka eszméjét támogató szülői háttér esetenként kicsorbulni látszik amiatt, ha 

nincs adekvát válaszunk a felmerülő laikus kérdésre: Ha a gyerekek általában csoportban 

dolgoznak az órán, akkor hogyan lehet majd nekik megfelelően jegyet adni? Durvább 

megfogalmazásban: Vajon a gyerekem csoportjának többi tagja is mind ötös kap majd amiatt, 

hogy a gyerekemnek köszönhetően a csoportfeladatokat jól meg tudták „együtt” [idézőjel és 

gúnyos hangsúly a szülőtől] oldani? Az adekvát válasznak szerintem két eleme van: (1) Mivel 

közös célunk, hogy mindenki jól tudja a matematikát, természetes és reméljük, hogy minél 

több tanulónak lesz ötöse. (2) A témazárók, amelyek egyéni megmérettetésként egy hosszabb 

tanulási szakasz végén kerülnek elő, alkalmasak lesznek arra, hogy az egyéni kiválóság és a 

tehetség objektíven, érdemjegyben is láthatóan megnyilvánuljon. A válasz harmadik eleme 

                                                           
25 Csapó Benő, Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus 

értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 
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opcionális, és inkább magunk között írom le: Vajon más tantárgyakból – például az 

úgynevezett készségtárgyakból – felmerülhet-e hasonlóan éles probléma az értékeléssel 

kapcsolatban? 

Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

Az újgenerációs taneszközök eredményes módszertanát és változatos tanulási technikákat 

felvonultató feladatrendszerét a konkrét könyveknél tárgyaljuk. Itt most szélesebb 

spektrumban és általánosabb vonatkozásaiban vizsgáljuk a címben említetteket. 

Pedagógusaink az egyetemi-főiskolai évek alatt magas óraszámban tanultak didaktikai 

tárgyakat, amelyek a régóta stabil, bevett tananyagrészek mellett esetleg egy-egy évtizedben 

berobbanó, divatossá váló témakörökkel egészültek ki. Ilyen lehetett a most nyugdíjba készülő 

korosztály számára a programozott oktatás, vagy későbbi pedagógusgenerációk számára a 

kooperatív tanulási technikák és az infokommunikációs eszközökre épülő oktatás.  

Ha arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy mely tanulási vagy tanítási módszer a 

leghatékonyabb, rá kellene mutatnunk a kérdés rosszul megfogalmazottságára, 

tarthatatlanságára. Mintha olyasmit kérdeznénk, hogy melyik étel a legegészségesebb. Ez 

utóbbi kérdésre semmiképpen sem egy vagy több konkrét étel megnevezésével tudunk 

válaszolni, hanem a kiegyensúlyozott táplálkozás eszméjével. Ehhez hasonló válasz adható a 

leghatékonyabb tanulási módszert firtató kérdésekre: mivel sokféle dolgot kell megtanulni, és 

sokféle kiinduló feltétellel rendelkeznek a tanulók, bizonyosan nem egy- vagy kétféle tanulási 

módszer, hanem valamiféle kiegyensúlyozott repertoár szükséges a hatékony tanuláshoz. 

Az alsó tagozatos matematika tananyag jellege szerint bizonyos tanulási módszerek 

alkalmazása elkerülhetetlennek látszik a készségfejlesztés érdekében. Ha egy pillanatra – egy 

gondolatkísérlet erejéig – érvényesnek tartanánk az ismeretek és készségek kettősségét a 

pedagógia világában, akkor a matematikai tartalmak esetén az ismeretek alacsony aránya és 

a készség jellegű tudáselemek magas aránya lenne megfigyelhető. Az ismeret-képesség 

dichotómiát a tankönyvi leckék tartalma alapján úgy kezelhetjük jól, ha a bruneri értelemben 

vett szimbolikus, azaz szavakkal leírható, elmondható tudást egységben kezeljük a fogalmi 

tanulás szilárd alapjait jelentő enaktív és ikonikus tudáselemekkel. Nézzük meg konkrét 

példán, miről van szó! A 4. osztályos tankönyvben az Írásbeli műveletek 0-tól 10 000-ig fejezet 

tananyagában szerepelnek ugyan szavakkal kísért, szavakkal leírható tudáselemek, de pusztán 

a szimbolikus tudáselemek miatt nem kellene 30 oldalt és 25 tanórát rászánni. Hiszen egy-két 

oldalon, versszerűen megtanulható tömörségben összefoglalható ennek a fejezetnek az 

ismeretanyaga.  

Ahhoz azonban, hogy a matematikán belül és kívül is jól használható, készségként 

működő tudás alakuljon ki, a már említett, bruneri értelemben vett mozgásba írt (enaktív) 

tudás, a számos látott, hallott, kézbe vett, esetleg megszagolt és megízlelt dolog (ikonikus 

tudáselemek) összekapcsolódása szükséges. Az írásbeli műveletvégzés készségének olyan 
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szintjére, amelyen a műveletek nemcsak gördülékenyen, hanem hibátlanul is működnek, a 

bruneri értelemben vett tudáselemek összekapcsolásával juthatunk. Ehhez egyik eszközünk a 

megfelelő módszertani kultúra, másrészt pedig – a módszertani kultúrától nem függetlenül – 

a szükséges idő, amely alatt a készségek elemei optimális szintre fejlődnek.  

Ha gyors fejszámolást végzünk arra vonatkozóan, hogy életünk során hány órán 

keresztül végeztünk írásban számtani műveleteket, akkor a matematikai és nem matematikai 

tanulási alkalmakat iskolán belül és kívül összeadva, százas nagyságrendű óraszámig jutunk. 

Holott az írásbeli műveletvégzés szabályait egy oldalon, versszerűen össze lehet foglalni. Az 

idődimenzió mentén kibontakozó, látszólagos ellentmondás a módszertani kultúrában 

oldható föl. Matematikai értelemben azonos szerkezetű, azonos készségelemeket 

megmozgató feladatokat többször, többféle kontextusban, a tudatos gyakorlást és az 

önreflexiót lehetővé téve vegyük elő a fejlesztés érdekében! Amely tartalom, amely módszer 

vagy amely segítő ötlet egyik tanulónál beválik és látványos fejlesztő hatást eredményez, 

másoknál esetleg nem váltja ki a kívánt hatást.  

A tanítási-tanulási folyamat szereplőinek összetétele és létszáma alapján – 

leegyszerűsítve – a következő oktatásszervezési formákat érdemes optimálisan kevert 

arányban felhasználni a tanóráinkon. 

 

Frontális oktatás: Az életkori sajátosságoknak megfelelően egyszerre legföljebb 5 percnyi 

időtartamú tanítói magyarázat, kérdve kifejtés és szemléltetés tartozik ebbe a típusba. 

Figyelemreméltó lehetőség az interaktív tábla használata, amely a frontális oktatás 

hagyományos kereteit fellazítja, és egy infokommunikációs rendszer segítségével létrehozza, 

vagy legalábbis növeli az órai kommunikáció interaktivitását. A frontális oktatásnak egy olyan 

válfajára szeretnénk igen hangsúlyosan fölhívni a figyelmet, amely a pedagógus hangosan 

gondolkodására épül, és a pedagógus és a tanulók saját gondolkodási folyamatának 

megismerését és szavakba öntését valósítja meg. A kulcsszavak a tanítói hangosan 

gondolkodást alkalmazva az őszinteség és a valósidejűség. Az őszinteség azt jelenti, hogy ha 

századszor is oldjuk meg ugyanazt a feladatot, próbáljuk meg megtalálni a tanulók számára 

elágazási pontot vagy dilemmát rejtő elemeket, és öntsük azokat szavakba. Irányadók 

lehetnek ebből a szempontból a magasabb évfolyamos matematikai példákkal operáló Pólya-

könyvek, közülük is elsősorban A gondolkodás iskolája. A valósidejűség eszméje arra 

vonatkozik, hogy a hangosan gondolkodás a feladatmegoldáshoz, a számolási eljárás 

végrehajtásához a tanulók számára szükséges időt is szemlélteti.  

Csoportmunka: Igen elterjedtek és divatossá váltak az utóbbi húsz évben a kooperatív tanulás 

különböző változatai. A csoportban történő tanulás módozatait többféleképpen írhatjuk le. Az 

egyik szempont a csoport összetétele. Egyre elterjedtebb hazánkban az olyan osztálytermi 

környezet, amely egyaránt alkalmas frontális és csoportmunkára is, lévén a csoportmunkához 

összefordított padok patkószerű alakzatban helyezkednek el az osztályteremben. A 

csoportmunka gyakori és eredményes használata érdekében a csoportok állandó 

összetételűek szoktak lenni, ezen belül pedig leggyakoribb a tudásszint szerint heterogén 
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csoportok összeállítása. (Másik lehetőség, és elsősorban a felzárkóztatás és tehetséggondozás 

szempontját helyezi előtérbe a tudásszint szerint homogén csoportok kialakítása.) A 

csoportokban állandó szerepkörök vannak, melyeket a tanulók felváltva töltenek be. A 

kooperatív tanulás felhasználásának alapvető indítéka nevelési célokból az együttműködés és 

versengés különbféle módozatainak kulturált elsajátítása volt, de igazolást nyert – és a 

tankönyvi feladatoknál többször utaltunk rá –, hogy a csoportban együtt gondolkodás az 

értelem kiművelése számára is kézzelfogható haszonnal jár. 

Pármunka, pártanulás: A csoportmunkához képest a diákok formálása a csoportjelenségek 

kiküszöbölését eredményezi (annak előnyeivel és hátrányaival együtt), ugyanakkor megtartja 

a segítő és versengő viselkedési normák elsajátításának elősegítése mellett a 

gondolkodásfejlesztés egyik hatékony lehetőségét. Ha a tanulók képesek egymásnak valamit 

a saját, akár rétegnyelvi szókincsükkel megmagyarázni, akkor azzal a megértést 

nagymértékben elősegíthetjük. A megértés ugyanis tág értelemben azt jelenti, hogy tudásunk 

elemeit más szavakkal vagy más szimbólumokkal is képesek vagyunk felidézni, mások számára 

átadni. Még ha matematikatudományi szempontból esetleg gyermetegnek is tűnne a szókincs, 

amelyet a gyerekek egymás között használnak, a megértés elősegítését per definitionem jól 

segíti a pártanulás. 

Egyéni tanulás, egyéni feladatmegoldás: Vizsgakultúránk döntően az egyéni teljesítmény 

megítélésére épül, így jogos társadalmi elvárás, hogy megfelelő arányban kerüljenek elő 

egyéni, önálló munkát kívánó feladatok. Ezek alkalmazásának nehézségét a tanulók közötti 

különbségek adják, hiszen azonos feladat esetén többszörös időigény figyelhető meg egy 

osztályon belül. Emiatt az egyéni feladatmegoldás esetén gyakran át tudunk váltani 

pártanulásra, amikor a feladatot már valamilyen módon és színvonalon megoldó tanuló segít 

padtársának.  

 

Az alsó tagozaton oktató-nevelő pedagógusok tanúsíthatják, mennyire igaza volt 

Usinszkij orosz pedagógusnak a 19. században, aki a pedagógiai-módszertani tudás 

szükségességét hangsúlyozta a fiatalabb korosztályban, amihez képest az egyetemista 

korosztályt tanítók helyzetét pedagógiai szempontból egyszerűbbnek látta. De nem csupán 

Usinszkij igazsága miatt, hanem a tanítópálya univerzalitása miatt is szükségszerű, hogy bár 

matematikaórán alapvetően matematikát (de nem csak azt!) tanítunk, a tanító személyén és 

személyiségén keresztül a tantárgyak integrációja elég jó szinten megvalósul, ennek kovásza 

pedig az a módszertani kultúra és repertoár, amely általában véve hatékonynak minősíthető, 

a konkrét tantárgyi tananyagtól nagyrészt függetlenül. 

 

Van még egy tényező, ami a matematika tananyagnak az oktatási módszerekre tett 

hatását tompítja, de legalábbis befolyásolja. Ambrus András szokta felemlíteni Laurinda 

Brown egy aranymondását: ti itt, Magyarországon matematikát tanítotok, mi Angliában 

gyereket. Alsó tagozaton ez sokkal kevésbé jellemző, mint felső tagozaton és középiskolában. 

Mégis: a matematika tantárgy kivívta magának, hogy a pedagógusok és a laikus szülők előtt is 
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valamiképpen kiemelt szerepkörbe kerüljön. Egy kutatás szerint a matematikát a szülők a 

későbbi munkához jutás, magas fizetés és problémamegoldó gondolkodás szempontjából 

emelik ki. A matematika további potenciális fejlesztő hatásairól – például az esztétikai 

nevelésben és a kreativitás terén betölthető szerepéről – kevesebb szó esik, és ezek mintha 

csak másodlagosan lennének a matematika tantárgyhoz köthetők. Nem beszélve a nevelés 

célrendszeréről, amelyben egymás megbecsülése, a kulturált versengés, a proszociális 

magatartás elemei szintén jól kapcsolhatók a matematikaórákhoz és matematikai 

tartalmakhoz. 

 

Mindezek alapján a klasszikus didaktikában leírt oktatásszervezési lehetőségek 

mindegyikét alkalmazva, azokat a konkrét feladatokhoz és a tanulócsoport összetételéhez 

igazítva várhatjuk a legjobb eredményt. 

A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

Ahogyan a Bevezetőben említettük, a tankönyvekben szereplő feladatok teljes megoldásához 

és a lehetséges megoldásmenetek diszkussziójához valamennyi matematikaóra időtartama 

sem volna elegendő. Gyakorló pedagógusokkal beszélgetve vegyes kép bontakozik ki arról, 

hogy a tankönyv előkerül-e egyáltalán mindegyik tanórán. Azok fényében, amit az optimálisan 

kevert oktatásszervezési módokról írtunk, logikus, hogy a tankönyv szerepe akár tanóráról 

tanórára változhat. A tanítói kézikönyv II. fejezetében, a módszertani ötletek tárában éppen 

az volt az egyik cél, hogy felhívjuk a figyelmet olyan feladatokra, amelyek a tanórai időért folyó 

versenyben méltónak bizonyulhatnak, amennyiben a matematikai gondolkodás tágabb 

értelmű fejlesztését helyezzük középpontba. 

Gyakori, hogy a kollégák a házi feladatok kijelöléséhez használják a tankönyvet. Ennek 

kétségtelen előnye, hogy így elérjük: otthon is kinyíljék a tankönyv, növelve annak esélyét, 

hogy az esetleg szó szerint megtanulandó fogalmak a tanuló látómezőjébe kerülnek. Viszont 

hátrányt jelent, hogy a házi feladat kijelölése gyakran az óra utolsó, jelzőcsengetéses, nyüzsgős 

részében kerül sorra, ezáltal a házi feladat mint műfaj és a tankönyv mint taneszköz tekintélyét 

veszélyeztetve. A házi feladatról, annak mennyiségéről, hétvégére vagy szünetre 

adhatóságáról időnként éles szakmai viták folynak. Más országok példái nem mindig 

segítenek, hiszen a házi feladat kultúrtörténeti örökségnek tekinthető, amelyhez – úgy tűnik – 

ragaszkodik a pedagógusszakma és a laikusok is. Tudományos vizsgálatok kemény, 

messzemenő oktatáspolitikai következményekhez vezető eredményeket is hoztak a múltban. 

Alapigazságnak tekinthető, hogy a házi feladat mint műfaj létezése pozitívan járul hozzá egy 

oktatási rendszer tanulói teljesítményeihez. (Ez nyilván nem meglepő, hiszen plusz energia- és 

időráfordítás történik.) Azonban az is alapigazság, hogy a családi-kulturális háttér (szocio-

ökonómiai státus) szintje befolyással van arra, hogy a házi feladat teljesítménynövelő hatása 

miként érvényesül. Ez sem meglepő, hiszen a magasabb iskolai végzettségű szülők vagy maguk 
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is személyesen segíteni tudnak a házi feladat elkészítésében, vagy nagyobb eséllyel fordulnak 

a „második iskola” korrepetálási piacához. Bár nem szeretnénk a házi feladatot vádolni vagy 

felelőssé tenni amiatt, hogy Magyarországon különösen erős a családi-kulturális háttér iskolai 

teljesítményt meghatározó szerepe, de egyértelműen létjogosultsága van azoknak a 

törekvéseknek, amelyek az esélyegyenlőséget hangsúlyozva a házi feladat „betiltását” 

szeretnék elérni.  

Sokszor elfeledkezünk arról az igen ősi didaktikai alapelvről, amely a házi feladat mint 

didaktikai módszer alkalmazásának talán legfontosabb szabálya: akkor van értelme és 

létjogosultsága a házi feladatnak, ha a rá következő tanórán megtörténik a házi feladatok 

ellenőrzése, értékelése. (Aligha tévedünk, ha kijelentjük: ma Magyarországon sokkal több házi 

feladatot kapnak a tanulók matematikából, mint amekkora része ennek előkerül a következő 

tanítási órán.) 

A tankönyv otthoni használatát tehát elsősorban a házi feladatokhoz kötődően 

értelmezzük, és a következő alapelvek betartását javasoljuk: 

 A házi feladat alsó tagozaton legföljebb 15 percnyi munkát igényeljen a tanuló részéről! 

 A házi feladat a tanórán már megbeszélt és gyakorolt dolgok további elmélyítésére, 

gyakoroltatására való (semmiképpen sem az idő hiányában a tanóráról kiszorult 

ismeretek vagy feladatok pótlására). 

 A következő óra elején az ellenőrzés legfőbb feladata, hogy kiderüljön, a tanulók melyik 

feladatot találták különösen érdekesnek vagy éppen problémásnak. 

 Az úgynevezett „szorgalmi házi feladat” egyetlen feladat legyen, és véletlenszerűen 

váltsák egymást átlagosnál nehezebb és könnyebb feladatok egyaránt! (Az otthon 

elérhető segítség változó szintje miatt nem tartjuk a szorgalmi házi feladatokat a 

tehetséggondozás legjobb eszközének.) 

A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek 

A tanmenetek készítése során általánosságban mind 3., mind pedig 4. osztályban heti 4 

matematikaórával kalkulálhatunk. A tanév hossza és konkrét beosztása évente változik, egy 

több évre szóló, stratégiai dokumentum esetében célszerű 36 tanítási héttel számolni. Ilyen 

módon 3. és 4. osztályban is éves szinten hozzávetőlegesen 144 tanórával lehet számolni, a 

két tanévben pedig összesen 288 órával. Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet alapján 

öt nagy matematikai témakörhöz rendelt hozzávetőleges óraszámoknak is meg kell felelnünk. 

Ezek a témakörök és a rendelet mellékleteként hozzájuk rendelt óraszámok a következők: 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok – „5 

óra + folyamatos” 

2. Számelmélet, algebra – 141 óra 

3. Függvények, az analízis elemei – 32 óra 
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4. Geometria – 47 óra 

5. Statisztika, valószínűség – 10 óra 

 

Az 1. témakör órakeretének megadását idézőjelben szerepeltettük, hangsúlyozva ezzel 

azt, amit a kézikönyvben már több helyen is kiemeltünk: a matematikai gondolkodás alapvető 

formái között szereplő kombinatorika nincs konkrét tankönyvi fejezethez kapcsolva, hanem 

egész tanéven átívelő, folyamatos fejlesztés a célunk. Csakúgy, mint a matematikai 

gondolkodás módszereinek, a halmaz fogalmának kialakítását vagy a logikus gondolkodás 

területét illetően. 

Az öt fő tartalmi területhez rendelt keretszámok mellett számonkérésre 16, ismétlésre 

8 óra van tervezve. Összegezve az adatokat 259 óra jön ki, amely – összhangban a 

kerettantervi jogszabály szövegével – éppen 90%-a a rendelkezésre álló időkeretnek.  

A tankönyvek fő fejezetei közül több a kerettantervi nagy témákhoz illeszthető. 

Ugyanakkor a Függvények téma alfejezetek és konkrét feladatok szintjén kapott helyett, a 

Statisztika, valószínűség téma pedig még alfejezeti szinten sem képviselteti magát. 

Ugyanakkor a tanmenetjavaslatunk alapján biztosítható, hogy a tankönyvi anyagból 

valamennyi témakör megfelelő időkeretben részesedjék.  

 

A 3. és a 4. évfolyamos tankönyvek mindegyikéhez tanítói segédanyagként két választható 

tanmenetjavaslat tartozik: egy rugalmas és egy normál.  

Ezek a tanmenetjavaslatok azokhoz az újgenerációs Matematika tankönyvekhez 

készültek, amelyeknek tananyagtartalma igazodik a Nemzeti alaptanterv és a Kerettanterv 

által meghatározott ismeretekhez, a nevelési-fejlesztési célokhoz, a fejlesztési 

követelményekhez, a kisiskolások életkori sajátosságait figyelembe véve.  

A tanmenetjavaslatok a tankönyvek felépítését követik, és azoknak a kollégáknak 

nyújtanak segítséget, akik heti 4 órában tanítják a matematikát. 

A rugalmas tanmenetek célja, hogy a pedagógusok a kerettantervi követelmények 

teljesítése során alkalmazkodhassanak a tanulócsoportjaik és az egyes tanulóik képességeihez 

és tanulási tempójához. A rugalmas tanmenetjavaslatok ajánlásokat tesznek például arra, 

hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy több időt 

kell fordítani az adott tanulócsoportban a kompetenciafejlesztésre, az ismétlésre vagy a 

gyakorlásra. Természetesen a rugalmas tanmenetek is alkalmazkodnak a korosztály és a 

tantárgy sajátosságaihoz. A rugalmas tanmenetváltozatok ajánlásokat tesznek, hogy: 

 miként szabadítható fel idő kompetenciafejlesztésre, ismétlésre vagy gyakorlásra; 

 egyes témák feldolgozása kevesebb óraszámban hogyan lehetséges,  

 a különböző tantárgyak közötti kapcsolódási pontok miként kivitelezhetők; 

 a képességfejlesztő órák számának a növelése milyen módon lehetséges; 

 hogyan lehet a témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítani egy másik évfolyamra. 
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A 3. és a 4. évfolyamos rugalmas tanmenetjavaslatban nagyobb hangsúlyt kap a 

számolási készség fejlesztése, ezért ezek a tanmenetek több képességfejlesztő órát 

tartalmaznak, mint a normál tanmenetek. Mindkét évfolyamon a tananyag súlypontozásával 

valósítjuk meg a tanulók intenzívebb képességfejlesztését.  

A tankönyvekben található leckék közül néhány feldolgozását kihagyjuk, néhány 

feldolgozását pedig kevesebb óraszámban javasoljuk.  

Például a 3. évfolyamon kimaradnak az Ismerkedés a negatív számokkal, Ismerkedés a 

törtekkel és a tanév végi Kitekintő témakör leckéi. A negatív számokkal és a törtekkel való 

ismerkedés a Kerettanterv szerint a 3-4. évfolyam tananyagtartalmához tartozik, de 

lehetőségünk van arra is, hogy csak az egyik évfolyam tananyagába építsük be ezeket a 

témákat. Ezért a rugalmas tanmenet szerint a negatív számokkal és a törtekkel csak a 4. 

évfolyamon foglalkozunk majd. Természetesen a törtek előkészítését már a 2. évfolyamon 

megkezdtük a bennfoglalás tanításakor, és a 3. évfolyamos taneszközökben is következetesen 

használjuk a fele, harmada stb. kifejezéseket. 

A Nemzeti alaptantervben csak az egyjegyű osztóval való osztás szerepel tananyagként, 

míg a Kerettantervben ugyan szerepel a kétjegyű osztóval való osztás, de a fejlesztés várt 

eredményeinek felsorolásakor nem jelenik meg ez a tananyag, ezért ennek a tananyagrésznek 

a tanítására szánt órák számát csökkentjük a 4. évfolyamon. Kihagyjuk az év végi kitekintés 

100 000-ig is, és az így felszabadult órákat fordítjuk további képességfejlesztésre. 

Mindkét évfolyamon kevesebb óraszámban dolgozzuk fel a Geometria témakört. Erre 

a tantárgyi kapcsolódások adnak lehetőséget. Például az építéseket a technikaórákon 

gyakorolják a tanulók, míg az időmérést a környezetismeret-órákon.  

Kapcsolódási pontok a Környezetismeret tantárggyal: 

 Az idő mérése, az időmérés alkalmi és szabványegységei. 

 Az idő kifejezése a mindennapi kommunikációban. 

 Időmérő eszköz készítése, kalibrálása. Napóra megfigyelése. Időmérő eszközök 

csoportosítása (pontosság, használhatóság, esztétikum szerint). 

 A testhőmérséklet, láz mérése. 

Kapcsolódási pontok a Technika, életvitel és gyakorlat tantárggyal: 

 Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készítése természetes 

anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -

tárgyak felhasználásával minta vagy rajz alapján. 

 Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

 Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós 

játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz alapján. 

 Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

 Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 
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A normál és a rugalmas tanmenetek is a tananyagfelosztás egyik lehetséges módját 

mutatják meg. Ahogy a nevükben is benne van, ezek csak javaslatok. Alkotó felhasználásuk 

konkrét tanulócsoport ismeretében lehetséges. 

Amivel kiegészíthető a normál és a rugalmas tanmenet: 

 a munkaformák tervezése, 

 a differenciálás egyéni módjai, 

 a szemléltetőeszközök felhasználásának megtervezése, 

 az értékelés szempontjainak tervezése. 

 

A normál tanmenetek tananyagfelosztása. 

 

3. osztály 

 

Tankönyvi, munkafüzeti egység Óraszám 
Kumulált 
óraszám 

Számolás 0-tól 100-ig 10 10 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 3 13 

Számolás 0-tól 200-ig 10 23 

Mérések 8 31 

Válogatások, csoportosítások 3 34 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 3 37 

Számolás 0-tól 500-ig 10 47 

Írásbeli összeadás 10 57 

Írásbeli kivonás 10 67 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 3 70 

Ismerkedés a negatív számokkal 2 72 

Számolás 0-tól 1000-ig 8 80 

Mérések 6 86 

Írásbeli összeadás és kivonás 0-tól 1000-ig 4 90 

Írásbeli szorzás 10 100 

A kerület és a terület mérése 4 104 

Írásbeli osztás 10 114 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 3 117 

Ismerkedés a törtekkel 4 121 

Az idő mérése 2 123 

A római számok 1 124 



FI -503010301/1 Mat ema t i ka  3 .  |  F I -503010401/1 Ma te m at i ka  4 .  –  Ta n í tó i  k éz i kön y v  
 

101 
 

Testek, síkidomok 7 131 

Év végi ismétlés 6 137 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 3 140 

Kitekintő 4 144 

 

 

4. osztály 

 

Tankönyvi, munkafüzeti egység Óraszám 
Kumulált 

óraszám 

Számolás 0-tól 1000-ig 12 12 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 4 16 

A római számok 2 18 

Számolás 0-tól 10 000-ig 10 28 

Mérések 10 38 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 4 42 

Írásbeli műveletek 0-tól 10 000-ig 28 70 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 4 74 

A negatív számok 4 78 

Síkidomok és testek 10 88 

Válogatások, csoportosítások 4 92 

Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval 10 102 

Diagnosztizálás, differenciált képességfejlesztés, felmérés 4 106 

Írásbeli osztás kétjegyű osztóval 10 116 

A törtszámok 4 120 

Az idő mérése 2 122 

A kerület és a terület mérése 6 128 

Az alsó tagozaton tanultak ismétlése, rendszerezése 8 136 

Felmérés, javítás 2 138 

Kitekintő 6 144 
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

A munkafüzetek a taneszközök rendszerében több évtizede fontos szerepet foglalnak el. Olyan 

értelemben a tankönyv és a füzet között helyezhetjük el őket, hogy rendszerint (a szó szoros 

és átvitt értelmében) tágas teret biztosítanak a firkáláshoz, rajzoláshoz, számolásokhoz. A 

tankönyvben kitűzött feladatok füzetbéli megoldásaihoz formai támpontot nyújtanak, 

bevezetik a gyerekeket a feladatmegoldási folyamat formai hagyományainak világába.  

Az OFI újgenerációs tankönyveihez készült munkafüzetek fő funkciója, hogy 

feladatgyűjteményként szolgálnak. Ennek a funkciónak egyik része, hogy a tanórai 

fejlesztéshez és házi feladatként széles merítést biztosítson változatos nehézségi szintű 

feladatokból. Másik rendeltetése, hogy a diagnosztizáló mérések feladatainak forrása vagy 

mintája legyen. 

Említettük, hogy maguk a tankönyvek is jóval több feladatot tartalmaznak, mint 

amennyit a tanórákon (vagy akár egészséges mennyiségű házi feladatként) olyan szinten meg 

lehet oldani, hogy kihasználjuk a feladatok gondolkodásfejlesztő hatását minden 

képességszintű gyerek számára. Jogos tehát a kérdés, hogy a bőség zavarában, amikor a 

tankönyvi feladatok közül csak némelyek (reményeink szerint az átlagosnál nagyobb eséllyel a 

kézikönyvben is elemzett feladatok) kerülnek elő a tanórán, vajon a munkafüzetek 

feladatözönéből hogyan válogassunk. A következő néhány oldalon ehhez szeretnénk 

ötleteket, tippeket adni. 

A 3. osztályosoknak szóló munkafüzetek 

A munkafüzet I. kötete az első féléves tananyaghoz, II. kötete a második féléveshez készült. 

A munkafüzetekben is szerepelnek azok a piktogramok, amelyek a tankönyvben egy-egy 

feladat csoportmunkára vagy pármunkára alkalmasságát jelzik. Vegyük észre, hogy a 

munkafüzetekben található feladatok számához képest igen ritkán bukkannak föl ezek a jelek. 

Ennek elsődleges üzenete az, hogy a feladatok többsége frontális vagy egyéni munkára lett 

tervezve. Másik üzenete ugyanakkor az, hogy csak azoknál a feladatoknál szerepel a 

pármunkára vagy csoportmunkára utaló jel, amelyeknél ezek elmaradása feltűnő veszteség 

lenne. Válogatásunk egyik szempontja ez: a pármunkára és csoportmunkára kiváltképpen 

javasolt feladatok közül emelünk ki néhányat. Emellett a más tantárgyakhoz és a hétköznapi 

problémahelyzetekhez szorosan kötődő feladatokból szemezgetünk. Végül egy-két 

matematikai szempontból különleges feladatot ragadunk ki. 
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Csoportmunkához kifejezetten javasolt feladatok 

Az I. kötet 38. oldalán találjuk a következő feladatot: 

 
A feladat megvalósítása alapos előkészületet és nagyjából fél tanórányi időt igényel. 

Minden csoportban (ötfős csoportokkal számolva 3–6 csoport alakulhat ki) legyen kétféle 

mérőpohár, és lehetőség szerint egyforma tárgyak, melyek űrtartalmát a csoportok 

megmérhetik! A mérés előtti becslést akár frontális munkaszervezésben, a feladat 

ismertetését közvetlenül követően elvégezhetjük. Ne legyen verseny abból, hogy melyik 

csoport tudott pontosabb becslést adni! 

Az I. kötet 75. oldala 1. feladatának szövegében említett „kerekasztalmódszer” esetleg 

magyarázatot kíván, így röviden összefoglaljuk a lényegét: a csoporttagok adott sorrendben, 

egymás után, írásban megosztják egymással gondolataikat.  

Jelen esetben minden kérdést az éppen soron következő csoporttag válaszolhat meg. 

Ha nem sikerül neki, a többiek segíthetnek, de illő időt, fél-egy percet adunk.  
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A feladat b) részében említett feladatküldés módszere általánosságban azt jelenti, 

hogy a csoporttagok kidolgoznak egy kérdést, amit egy kártyára írnak, a válasz pedig a kártya 

másik oldalán szerepel.  

Jelen esetben a kártyától és persze a másik oldalára írt választól eltekinthetünk: a 

lényeg, hogy egymással megbeszélve több új, a plakátra vonatkozó és többé-kevésbé 

nyilvánvalóan matematikai tartalmú kérdés szülessen.  

Például: „Hány forinttal kerül többe a felnőttek belépőjegye?” „Hány percig tart a 

szalvétagyűrű fonása program?” 

A II. kötet 23. oldalának 11. feladata a kerekasztal módszerének használatát kéri 

hiányos szövegek kiegészítéséhez. Mivel a csoporttagok egymás után mondják el javaslatukat, 

és nem szükséges, hogy valamilyen előre ismert helyes megoldást megtaláljanak, remek móka 

lehet az eltúlzott mennyiségek és furcsa mértékegységek összeolvasása.  

A II. kötet 78. oldalának 5. feladata még a felnőttek számára is kihívás lehet. A 

csoportmunka jelen esetben megbeszélést, vitát jelent a csoporttagok között.  

 
Tanítói segítségre lehet szükség abban, hogy a fenti két rajz ugyanazt a téglatestet 

ábrázolja. A megoldás legegyszerűbb stratégiája (amivel, sajnos, jórészt kiiktatható a térlátás 

szükségessége), hogy a páronként azonos méretű oldallapok színét kizárásos alapon 

határozzuk meg, majd a szomszédsági reláció alapján döntünk a fennmaradó oldalak színéről. 

 

Pármunkára kiválóan alkalmas feladatok 

Kellően sok feladatnál szerepel a páros munka piktogramja, így ezek közül olyanokat 

válogattunk ide, melyeknél két, akár teljesen különböző képességszintű vagy -struktúrájú 

gyerek jól tudja társának gondolkodását segíteni. 

Az I. kötet 26. oldalának 12. feladata a vizuális és verbális tudáselemek közös nevezőre 

hozását igényli, ezért kifejezetten jót tehet neki a pármunka.  
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A megfogalmazott állításokat a füzetbe írják le a tanulók! Páronként legalább három 

állítás megfogalmazását várjuk el. 

Az állításnak arról kell szólnia, mely kerti munkát szeretik a legtöbben, egy másiknak 

pedig arról, hogy melyiket szeretik legkevesebben. Beszéljük meg, hogy az osztály tagjainak 

véleménye mennyire egyezik a felmérés eredményeivel! Arról is beszélhetünk, hogy vajon 

hány alsó tagozatos vett részt a felmérésben. Matematikai szempontból annyit állíthatunk, 

hogy legalább 90-en adtak választ, és feltételezzük, hogy egy tanuló többféle kerti munkáról 

is mondhatta, hogy szereti, azaz nem érdemes összeadni az egyes tevékenységeket 

megnevezők létszámadatait. 

 

A II. kötet 36. oldalának 9. feladata a társak gondolkodásának különböző erényeit tudja 

jól ötvözni. A kombinatív és kreatív gondolkodás mellett a számolás fegyelmezettségére is 

nagy szükség van. A munkafüzetben rendelkezésre álló kétsornyi négyzetrács inkább csak a 

végeredmény letisztázásához elegendő, így a füzetekre is szükség lesz! 

 

Más tantárgyak és hétköznapi problémahelyzetek felé nyitó feladatok 

Az I. kötet 11. oldalának 7. feladata a természetismeret tantárgy matematikai összefüggéseit 

illusztrálja. A feladatot ráadásul internethasználatot feltételező pármunkához javasolják a 

szerzők.  

Az I. kötet 37. oldalának 1. feladata pármunkához készült, de frontális szervezéssel és 

egyéni munkában is feldolgozható. A feladat a) része nyílttá teszi a problémát, azaz a tanulók 

által választott szempontok szerint lehet igaz állításokat megfogalmazni, melyben akár a halak 

darabszáma, akár a fajták (színek) szerinti változatosság szerepet kaphat. 

A II. kötet 40. oldalának 2. feladatában ugyan kissé anakronisztikus árszínvonalat 

látunk, de a feladat értékét elsősorban az adja, hogy a becslési tevékenység a feladat 

önmagában vett kontextusában is releváns. Nagyon könnyű megmutatni, hogy életszerű 

problémahelyzetben is éppen ilyen számértékek szoktak előfordulni („optikai árképzés”), 
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tehát a matematikaórai becslés pontosan megfelelhet annak, ahogyan a hétköznapokban a 

költségekre becslést adunk. 

A II. kötet 69. oldalán a 3. feladat egészen életközeli, a valósághoz tartalmi és formai 

szempontból is nagyon jól kapcsolódó feladat. A feladatot csoportmunkára szánták, és 

teljesen indokolt is a kooperatív munkában való feldolgozás. Bizonyosan szükség van a végén 

egy közös, frontális munkaszervezésű eredményegyeztetésre. 

 

Matematikai szempontból különleges feladatok 

Az I. kötet 52. oldala 7. feladatának c) részét érdemes úgy bővíteni, hogy a tízesre kerekítés 

előtt pontos, cm-es adatot is olvassanak le a tanulók. Megítélésünk szerint sokaknak nehéz 

vagy éppenséggel gépiesen egyszerű lenne a tízesre kerekített érték leolvasása (a gépies 

egyszerűség azt jelenti, hogy „a legközelebbi vízszintes vonal értékét nézi”). 

Az I. kötet 83. oldalának 13. feladata a sakkjáték kellékei közül a bábukat, a lépések 

irányait idézi meg, ám a sakktábla helyett egy mesterséges, egyedi táblázat a lépések színtere. 

Ahhoz, hogy pármunkában jól használható legyen a feladat, érdemes a füzetekbe a bábuk 

közötti négyszer négyes területet kimásolni, és a számokat úgy beleírni a mezőkbe, hogy az 

egymással valóságosan szemben ülő játékosok egyformán lássák a számadatokat (azaz pl. 

oldalról írjuk be a számokat). A jobb oldali táblázatba végül a következő számadatok kerülnek: 

437; 347; 364; 458; majd 248; 159; 177; 279. 

A feladat b) részében ezután a fenti számadatok különbségeivel dolgozunk, azokra 

először becslést adva, majd pontosan kiszámolva a különbség értékét.  

A II. kötet 7. oldalának 12. feladata nehéznek bizonyulhat. 
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Frontális oktatásszervezést feltételezve a tanári hangosan gondolkodás fejlesztő 

hatásainak kihasználására törekedhetünk. Igyekezzünk „gyermeki hozzáállással” megfejteni a 

feladatot, azaz első blikkre logikusnak tűnő, de azután rögtön zsákutcába torkolló 

gondolatmeneteket is megosztva haladjunk a megoldás felé! 

Például: „A zöld halmazban – rögtön észrevesszük – páros számok vannak. Talán a 

lilában páratlan számok lesznek?”  

„Talán az oszthatósággal kellene valamit kezdenünk.” 

„A lila halmazban csak háromjegyű számok vannak.” „Hmm… lehet, hogy ez lesz a 

halmaz neve: háromjegyű számok.” 

A zöld halmazt végül a páros számok halmazának nevezhetjük el, a metszetben tehát 

háromjegyű páros számok vannak. A piros keretbe olyan páratlan számokat kell tehát írni, 

amelyek nem háromjegyűek. 

A 4. osztályosoknak szóló munkafüzetek 

A harmadik osztályos munkafüzeteknél leírt funkciók a 4. osztályos munkafüzeteknél is 

megvalósulnak, így a kollégák megkülönböztetett figyelmébe ajánlott példáink is ugyanolyan 

csoportosításban következnek. 

 

Csoportmunkához kifejezetten javasolt feladatok 

Az I. kötet 63. oldalának 18. feladata a földrajzi ismeretek és szűkebb értelemben a honismeret 

témaköréből merít. A feladat b) része a feladatküldés kooperatív technikáját alkalmazza. 

Lehetséges két lépcsőben is végrehajtani a feladatküldést: először az egyes csoportokon belül, 

majd minden csoport kiválaszt egy kérdést a sajátjai közül, és azt a szomszédos csoportnak 

küldi tovább. 

A II. kötet 6. oldalának 8. feladatához a füzetet is vegyék elő a tanulók, hiszen 

többségük számára (és a csoportban esetleg felmerülő vita esetén) a hőmérők rajzolásával 

válik érthetővé egy-egy állítás! A feladat a negatív szám fogalmának alakítását hétköznapi 

tartalomhoz, sőt, hétköznapi kifejezésekhez (melegebb, fagyosabb) és egyúttal a logikai 

állítások tagadásának megértéséhez kapcsolja. Amikor „nem melegedett” a levegő, akkor az 

állításon belüli tagadást kell értelmezni. A helyes válaszok mintázata: I, I, I, H, H, H. Készüljünk 

arra, hogy a hat betűjel mintázatát látva sokan arra gondolnak: biztosan nem lehet egymás 

után háromszor ugyanaz a betű. De, bizony, lehet! 

 

Pármunkára kiválóan alkalmas feladatok 

Az I. kötet 29. oldalának 5. feladata elég könnyű, mégis, a pármunka jelentősége abban van, 

hogy a megtalálni vélt számok rendszerezése, az ismétlődések kiküszöbölése és esetleg az 

összes lehetőség megtalálása egymás munkájának, gondolkodásának kölcsönös kontrolljával 

valósulhat meg. A tanítói segítségnyújtás egyrészt a 0 lehetséges helyére vonatkozhat, 
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másrészt pedig az esetleg csapongó sorrend esetén valamiféle rendszert (pl. első számjegyet 

békén hagyjuk egy darabig) javaslunk.  

 

A II. kötet 61. oldalának 4. feladatát megéri akár előzetesen papírra sokszorosítani, 

mert a négy darab ábra, valamint az utasítás, miszerint többféleképpen színezzünk két 

törtmennyiséget, nagyon korlátozza a munkafüzetbe rajzolható lehetőségeket. 

 
 

Más tantárgyak és hétköznapi problémahelyzetek felé nyitó feladatok 

Az I. kötet 12. oldalán a pisztrángok tömegét felhasználó szöveges feladat könnyen látható 

kapcsolódást jelent biológiai jelenségek irányába. Nem csupán egy halfajta tömege az érdekes 

itt, hanem az intervallum, amelybe jellemzően az egyedek tömege esik. A lehetséges 

legnagyobb és legkisebb tömeg kiszámítása 20 példánynál azt a hallgatólagos feltételezést 

hordozza, hogy a 25 és a 30 dkg szigorú szélsőértékek (ami a valóságban természetesen nem 

áll).  

Az I. kötet 26. oldalának 8. feladata három csillagkép vizuális megjelenítését adja 

jutalomként, ha a római számok három sorozatát megfelelően összekötjük. Figyelemre méltó, 

hogy a római számokkal ritkán szoktunk sorozatokat képezni, és ugyanilyen okból, a 

ritkaságértéke miatt a 27. oldal 10. feladata is méltó a figyelmünkre. 

Az I. kötet 42. oldalának 1. feladata bravúrosan hozza közelünkbe a hétköznapi 

helyzetek matematikai modellezését. A feltett, kifejezetten személyes kérdések többségére a 

felnőtteknek vagy az idősebb tanulóknak sincs kész, azonnal a memóriából előhívható válasza, 

így tapasztalataink fölidézésére, a kapcsolódó számadatokkal végzett becslésekre és pontosan 

végrehajtott számtani műveletekre egyaránt szükség lehet. 

Az I. kötet 45. oldalának 7. feladata különböző légi járművek jellemző repülési 

magasságával foglalkozik. A feladat erénye, hogy megtartja a függőleges, lineáris skálát, és 

kilométerenkénti beosztása mellett segédvonalakkal segít a nem kerek kilométeres 

magasságok beazonosításában. 

Az I. kötet 61. oldalának 13. feladata a földrajzi ismeretek világából merít. A megoldás 

során, amely szimpla összeadások sorozata, a tanulók valóságos adatok birtokába jutnak, 

amelyek alapján a világ nevezetes, nagy folyóiról szerzett tudásuk bővül. 

A II. kötetben is számos kapcsolódási pont látszik biológiai és földrajzi témák felé. A 24. 

oldal 1. feladata az állatok csoportosítását kéri halmazábra segítségével. Érdemes 
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felkészülnünk arra, hogy a madár és a háziállat halmazok diszjunktak, holott metszetüknek is 

lennie kell, hiszen a kacsa, a tyúk és a liba is oda kerül! 

A II. kötet 49. oldalának 4. feladata nehezen kihagyható ziccert jelent a pedagógusnak 

azon a téren, hogy megmutassa a szöveges feladatok szerepét valóságos problémahelyzetek 

modellezésében. Kicsit sajnálatos, hogy a 192 éppen osztható 24-gyel és 32-vel is, azonban a 

feladatnak tudunk adni egy olyan csavart, hogy a saját intézmény valóságos létszámadata 

talán nem osztható mindkét számmal. Ebben az esetben az osztás művelete éppen úgy 

elvégezhető, mint amikor egész szám a hányados, viszont a válaszadásnál körültekintésre van 

szükség. Nem mondhatjuk, hogy „maradt a 6” vagy bármi más szám, hanem a kapott 

hányadosnál eggyel nagyobb szám lesz a feladat valódi végeredménye, azaz a megoldása.  

A II. kötet 66. oldala 3. feladatának megoldásához szükségünk lesz a szökőévek 

figyelembevételére!  

A feladat a) részét megelőzheti az a kérdés, hogy miként számoljuk az életkorunkat 

években. Egy nemzetközi felmérés adatai szerint26 a tanulók hajlamosak két évszámból, 

egyszerű kivonással választ adni az életkorra vonatkozó kérdésre, ha azt iskolai kontextusban 

kérdezzük. A saját életkoruknál ugyanakkor féléves pontosság használata jellemző, és gyakran 

mondják, hogy „múltam” vagy „leszek”. A betöltött hónapok számánál is érdemes 

megfontolni, hogy teljes betöltött hónapokat számolunk vagy a töredék hónapot is 

hozzáadjuk. A b) résznél, a hetek számának meghatározásánál felvetődhet, hogy vajon 

mechanikusan szorozzuk-e meg a hónapok számát néggyel, vagy esetleg az évek számát 52-

vel, de megvárhatjuk a c) részre adott választ, és utána a napok számából maradékos osztással 

kapjuk a hetek számát. 

 

Matematikai szempontból különleges feladatok 

Az I. kötet 38. oldalának 4. feladatában a b) feladatrésznél figyeljünk arra, hogy a körülbelüli 

hektoliteres mennyiség kérdése becsapós lehet! 1700 liter ugyanis pontosan 17 hektoliter. 

Lehet persze kerekíteni a 17 hektolitert akár a legközelebbi tízes szomszédra. 

A II. kötet 21. oldalának 13. feladata bármilyen oktatásszervezési módszerrel jól 

kezelhető: csoportmunkában, pármunkában, egyéni feladatmegoldásként is.  

                                                           
26 Csíkos Csaba (2003): Egy hazai matematikai felmérés eredményei nemzetközi összehasonlításban 

Iskolakultúra 2003/8. 20–27. 
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Nem kizárt, hogy többen négyzet alapú gúlaként gondolják el a piramist, de itt a rajz 

inkább háromszög alapú gúlára emlékeztet. A megoldás menete sokféle lehet, és a térlátás is 

fejlődik azáltal, hogy a szemlélő perspektívájából nem látható részen lévő golyókról is számot 

tudunk adni. 

Ha a tanulóknak segítségre van szükségük, akkor „emeletenként” próbálják meg 

lerajzolni a golyók elhelyezkedését a papírlapon, melyek így háromszög formában elhelyezett 

körök lesznek. Nem rossz gondolat az sem, ha gyurmából próbálják meg megépíteni a piramist. 

A végén előbukkannak a binomiális együtthatók: 1; 3; 6; 10; 15; 21. A tanulók 

észreveszik, hogy a távolság a számok között mindig eggyel nő, így azt is meg tudják mondani, 

hogy hány golyóból lehetne egy további, hetedik szinten aláépíteni: 28-ból. Ez a feladat 

sokoldalúan fejleszt több fontos gondolkodási képességet, ha lehetséges, ne hagyjuk ki! 

A II. kötet 50. oldalán előjön a bizonyítás mint matematikai fogalom. A 6. feladat b) 

részében az utasítás így szól: „Számítással bizonyítsd!” A bizonyítás jelen esetben egy állítás 

ellenőrzését jelenti, és azért van kicsit többről szó, mint a műveletek elvégzésénél már 

rutinszerűvé vált ellenőrzés, mert nincs kiírva maga a művelet. Egy logikai értelemben 

igazolható vagy cáfolható állítás van előttünk, és ehhez fel kell írnunk azt a műveletet, 

amelynek elvégzése az állítás igazságát eldönti. Írhatta volna a feladat kitűzője, hogy „Igaz-e, 

hogy tizenharmad annyi kézikönyv van, mint felnőtt könyvtári könyv?” Így módunkban áll 

kicsit beszélgetni arról, mit jelent a hétköznapokban, matematikán innen és túl a bizonyítás.27 

A II. kötet 93. oldalának 24. feladatánál ne feledkezzünk meg arról, hogy némely 

síkidomnak több tükörtengelye is van! Ne szoktassuk rá a tanulókat arra, hogy a tükörtengely 

az csakis álló egyenes lehet! 

 

                                                           
27 Csíkos Csaba (1999): Iskolai matematikai bizonyítások és a bizonyítási képesség. Magyar Pedagógia 99:(1) 

3–21. 
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Az ötágú csillagnak öt, a hatszögnek hat, a kereszt alakzatnak és a négyzetnek négy 

tükörtengelye van. 


