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BEVEZETŐ
A tankönyvek, munkafüzetek és a hozzájuk kapcsolódó digitális segédanyagok közvetlenül a
diákokhoz szólnak, de nem akarják megkerülni a tanárt, hiszen a tanár kompetenciája, hogy a
rábízott gyerekeknek a matematikát az ő igényeiknek, szintjüknek megfelelően tanítsa. Mi
ehhez próbálunk a tankönyvekkel, munkafüzetekkel és egyéb segédanyagokkal minél több
segítséget és támogatást nyújtani. Ez a kézikönyv is ilyen szándékkal íródott. Megosztjuk az
olvasóval a tankönyvírás közben felmerülő dilemmák és a döntés indokainak egy részét,
ízelítőt adunk a kipróbáló tanárok véleményéből és javaslataiból, elmondunk néhány reflexiót
a saját tanítási tapasztalatunk alapján.

1. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA
1.1. Főbb célkitűzések, pedagógiai elvek
Az átalakuló társadalmi elvárások és a tanulás sajátosságait vizsgáló kutatások eredményei
egyaránt változást sürgetnek az iskolai oktatásban. Nemcsak a konkrét tanítási-tanulási
módszerek, hanem általában a tudáskép, a tanulás folyamatáról vallott elképzelések terén is.
Más országokban is szokás, nálunk is érdemes 4–10 évente felülvizsgálni, modernizálni és
aktualizálni a tankönyveket. Erre az útra léptünk az OFI új tankönyvcsaládjával. A könyvek
alapvetően az alapóraszámú, átlagos osztályok számára készültek, ugyanakkor nem akartunk
lemondani a tehetséges gyerekek felismerésének lehetőségéről sem. Éppen ezért a könyveink
sok helyen tartalmaznak az átlagostól, szokványostól eltérő, alapvetően újfajta gondolatot
igénylő feladatokat is. Habár az alap óraszám nem teszi lehetővé, hogy minden egyes
matematikai ismeretet a gyerekek saját maguk alkossanak meg, néhány lecke felépítése során
figyelembe vettük ennek lehetőségét is.
Nagyon fontos szempont az, amire több helyen hivatkozni fogunk, de itt és most
kiemelendő: A tankönyv és a munkafüzet egy-egy taneszköz. Arra szolgál, hogy segítse a
gyerekek tanulását, a pedagógusok tanítási folyamatát és a szülők otthoni támogató
tevékenységét. Mindezek mellett a tankönyv nem kinyilatkoztatás és nem egy olyan könyv,
melyet meg kell tanítani az első sortól az utolsóig. Természetes és kívánatos, hogy a pedagógus
a tanítási folyamat során a taneszközöket az osztály képességei és a fejlesztési céljainak
figyelembevételével használja. Lehetséges, hogy egyes osztályokban lefelé, és lehetséges,
hogy egyes osztályokban felfelé kell differenciálni, és ennek során más taneszközöket
(feladatgyűjtemény, internet…) is érdemes bevonni az oktatásba. A végső cél kettős kell hogy
legyen. A tanulók sajátítsák el az alapvető matematikai ismereteket és váljanak gondolkodó
emberré.
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„A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó
bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a
logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is,
amelyekre támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai
ismereteket és módszereket alkalmazzunk.
A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek
és a készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be.” (NAT 2012)
Ennek a kézikönyvnek az első fejezetében röviden áttekintjük főbb pedagógiai,
matematikatanítási elveinket. Az általános nézetek ismertetésével kezdjük, majd nyomon
követjük, hogyan érvényesülnek ezek az alapelvek a matematika tanítása során az egyes
fejezetekben, az egyes leckékben, néhol lebontva egészen egy-egy feladat szintjéig.
1.1.1. A valósággal való kapcsolat megmutatása
Egyfelől célunk a matematikai tevékenység iránti érdeklődés felkeltése a valóságból származó
élmények segítségével, másfelől szeretnénk megmutatni a tanultak alkalmazhatóságát a
matematikán belül, más tantárgyakban és a mindennapi életben.
Sem a szakmódszertan művelői, sem a tankönyvszerzők körében nincs vita arról, hogy
az iskolai matematikatanítás csak úgy lehet hatékony, ha az ismeretek közvetítése a tanulók
mindennapi életéből, környezetéből vett tapasztalatokra, tárgyakkal való manipulációjára
épül. Ezt a didaktikai alapelvet a tankönyvek mindegyike követi. A különbség abban van az
egyes kiadványok között, hogy milyen gyorsan vagy mennyire fokozatosan jutnak el az
általánosításhoz, térnek át az elvont tárgyalásra. Ha ez túl hamar történik, akkor az átélt,
megértésen alapuló tanulás helyét a lemaradás veszi át, majd ezt követi a tanulástól való
elfordulás. Ilyenkor természetesen kevésbé vagy alig hatékony a meglevő ismeretek
mindennapi helyzetekben való felhasználásának képessége. A hiányos matematikai ismeretek
akadályát jelentik a modellalkotásnak, és ezzel az alkalmazásnak is. A valóságalapú és
valósághoz köthető feladatok ahol csak lehet, a leckék alapját adják. Az egyes leckék
bemutatása során ezekre általában utalni fogunk.
A becslés
A becslés több szempontból is nagyon fontos. Rávezethet a feladat tartalmának alaposabb
megértésére, segíthet elkülöníteni a fontos és kevésbé fontos információkat. Kapcsolatot
teremthet a kiszámolt érték és a valóság között. A megoldás végén az ellenőrzést
izgalmasabbá teszi, hiszen van mivel összehasonlítani a kiszámolt végeredményt. Akinek a
„tiszta” matematika túl távoli, de konkrét szituációkhoz kötve tud és hajlandó gondolkodni,
ezen az úton eljuthat a matematikához, a kevésbé ügyeseknek pedig a szokásostól kicsit eltérő
gyakorlási lehetőset jelenthet. A becslésnél szükségszerűen egészen nagy eltérések is
adódhatnak, ami alkalmat teremt a vitára, érvelésre a mérések és számítások elvégzése előtt.
Ez is egy lehetséges út a bizonyítási igény felkeltésére. A becslés ezért nem csupán a tankönyv
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és a munkafüzet I. fejezetének 10. Becslés, kerekítés című leckéjében és az ahhoz kapcsolódó
19. Összefoglalásban szerepel, hanem más fejezetek leckéiben is megtalálható (TK I/6. 2.
példa, TK I/7. 2. példa, TK III/1. 2. feladat, TK III/2. csoportmunka, III/3. csoportmunka, IV/16.
7. feladat, valamint a MF II/14. páros munka, MF III/2. 3–4. feladat, MF IV/19. 5. feladat, MF
IV/21. 5. feladat).
A tér és a sík természetes kapcsolata
A csecsemő születésétől kezdve a térben szerzi az ismereteit. Az első kézügyesség-fejlesztő
játékok egységben kezelik a testeket és a keresztmetszetként vagy vetületként keletkező
síkidomokat, a lapozós mesekönyvek igazi térbeli konstrukciók, amellyel megszerezheti a
gyermek azt a tapasztalatot, hogy „belevasaljuk” a síkba a teret és fordítva. Bár a matematika
építkezése megkívánja a síkgeometria előnyben részesítését, de semmi nem indokolja a
kizárólagosságát. Lehet síkbeli transzformációt térbeli mozgatással létrehozni, kezelhetünk
egy síkidomot egy háromdimenziós test síkmetszeteként vagy vetületeként. A mozgatás, a
körülöttünk levő világhoz jobban kötődő tevékenység haszna nem csupán abban van, hogy a
térgeometria a gyerekkel együtt érik nagykorúvá, hanem abban is, hogy segíti a különböző
agyfunkciók együttes működését, jót tesz a strukturált bevésésnek és könnyebbé teszi a
felidézést. A tankönyvek geometriai fejezeteiben fontos a kapcsolat a valósággal, a
valóságközeli matematika, valamint a tér és a sík párhuzamos kezelése.
Mérések és mértékegységek
A mérés és mértékegységek témakör helye és szerepe az 5. osztályos tananyagban vitatott.
Kritikaként azt szokták megfogalmazni, hogy a kerettantervben megelőzi a 10, 100, 1000, …
szorzók használatát. Ráadásul a mértékegységek már alsó tagozatban is előfordulnak.
Tehetünk úgy, mintha teljesen új anyag lenne, de akkor unalmasnak találja, aki már alsó
tagozaton értette, aki pedig nem értette, most is félelemmel fogadja.
Mi inkább arra szeretnénk rámutatni, hogy a mérés és a becslés az élet számos
területén szükséges kompetencia, így a témakör a spirális építkezés elvét követve alkalmas a
matematika különböző területei és a műveltségi területek közötti kapcsolatok erősítésére is.
Tárgyak, élőlények összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, halmazok
képzése közös tulajdonságok alapján, személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők
azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása a képzés teljes tartamában és minden tantárgyban
lehetséges. A matematika tankönyvben is törekszünk arra, hogy a valósággal való kapcsolat
kétirányú legyen, ne csak a hétköznapi tapasztalatok hassanak az órai munkára, hanem a
matematikaórai meggondolások is segítsenek helyesen megválasztani az egyes
élethelyzetekhez illő mértékegységet (5. osztályos TK III/2.2. és TK III/3.3. feladat).
A mennyiség mérése, a mértékegység és mérőszám használata nem korlátozódik a III.
fejezetre, hiszen az egész számok (I. fejezet) és a törtek, tizedes törtek (II. fejezet) körében
végzett műveletekre vonatkozó leckék is tartalmaznak árakat, adagokat, egységeket,
egységárat, időpontot és időtartamot, szóval mérőszámokat és (esetleg alkalmi)
mértékegységeket.
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Az 5. osztályos tankönyv III. fejezete rendszerezve kezeli a hosszúság, a tömeg és az idő
mérését, majd a IV. fejezetben a kerület, a terület és felszín, valamint a térfogat mérésével
folytatódik a sor, de osztályozzuk, mérjük, felezzük a szögeket is.
A 6. osztályban folytatódik a mérés fogalmának fejlesztése. A 6. osztályos tankönyv a
II. fejezetben röviden visszatér a hosszúság, a tömeg és az idő mérésére, a IV. fejezetben a
kerület, a terület és a felszín, valamint a térfogat mérése következik.
1.1.2. A matematikai szabatosságról
A tankönyvírók, bírálók, használók és a tudomány képviselői egyetértenek abban, hogy egy
matematika-tankönyvnek matematikailag korrektnek kell lennie. Ugyanakkor a
matematikáról és a matematikatanulásról alkotott kép divergens volta miatt szinte mindenki
mást ért a tankönyvek tartalmának matematikai korrektségén. Éppen ezért a matematikatankönyvírás alapkérdése, hogy mennyire kell a matematikai pontosságot a tankönyvekben
szem előtt tartani, hogyan lehet az absztrakció és a szemléletesség életkori sajátosságoknak
megfelelő arányát megtartani. Mi azt valljuk, hogy elsődlegesnek a megértést tekintjük.
Mindennél fontosabb, hogy a tanulók fejében értelmes és logikus kép alakuljon ki a
matematikai fogalmakról. Ha ezt a megértési folyamatot a túlzott matematikai precizitás
nehezíti vagy akadályozza, akkor szinte minden esetben a megértés mellett tettük le a
voksunkat. Ha egy-egy absztrakciós szinten csorba esik a matematikai szabatosságon, azt a
spirális felépítés szerint tanítva korrigálhatjuk a következő szinteken.
Törekedni kell arra, hogy egyszerű matematikai szakkifejezések (több, nem több,
kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb stb.) és jelölésük (=, <, > stb.) használata a többi
tantárgy keretében is helyesen történjen.
A szabatosság általunk választott mértékét természetesen bármelyik tanár
felülbírálhatja, és a saját osztályának ismeretében lehet fogalmilag elvontabb, ha ez nem
akadálya a megértésnek. A tanár felelőssége annak eldöntése, hogy a kerettantervben leírt
matematikai tartalmat milyen pedagógiai eszközökkel tanítja, milyen módot tart a
leghatékonyabbnak. A tankönyv és a munkafüzet a létező taneszközök egyikeként nyújt ehhez
segítséget az átlagos, illetve az átlagosnál kicsit jobb felkészültségű tanulókra fókuszálva.
A spirális felépítésről
A kerettanterv felépítése ösztönzi a tananyag spirális kezelését. A geometriai fogalmak
fejlődése például a fogalomcsírától a szabatos matematikai definíciókig a látvány észlelésén
és értelmezésén át az attól való elszakadáson, hosszú absztrakciós folyamaton keresztül
történik. A vizuális szinten a gyerekek felismerik a formákat és tulajdonságokat, de ezeket a
formákat és tulajdonságokat egységes egészként érzékelik, és képszerűen beszélnek róluk (pl.
kerek, mint egy pénzérme). A leíró szinten külön tudják választani a formák egyes részleteit és
tulajdonságait, és a tulajdonságok alapján azonosítják a formákat. Az alakzatokat egészként és
tulajdonságaik együtteseként érzékelik. Az összefüggés-felismerő, absztrakt szinten már
tulajdonságaik alapján definiálunk és osztályozunk, szükséges és elégséges feltételeket
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vizsgálunk. A következő szint állítások önálló megfogalmazása és alátámasztása. A
matematikai szigor szint jellemzője a formális érvelés. A spirális fogalomépítés során nem csak
egy fogalom lép magasabb szintre, hanem az ismeretek rendszere is átalakul, az egyes konkrét
ismeretek más-más hangsúlyt kapnak.
Az 5. és 6. osztályban felvetett kérdések alkalmat adnak számos fogalom, szabály, eljárás
(legalábbis fogalomcsíra szintjén való) kezelésére, a fogalomépítés elindítására. A tananyag
egyes elemei (formák, méretek, színek) a „valóság”, a hétköznapi tapasztalat talajáról
indulnak, és megmutatják, hogy a matematika milyen módon és eszközökkel kezeli azokat. Az
érdekes gyakorlati szituációk természetes módon kapcsolódnak a matematikai tartalomhoz.
Nem célszerű siettetni a szituációtól való elszakadást, a „tiszta” matematikai szóhasználatot.
1.1.3. A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztéséről
Kiemelt feladatunk volt, hogy a matematika tárgyon belül is támogassuk a szövegértési és
szövegalkotási készségek fejlesztését. Nem csak Magyarországon, de más országokban is
jellemző a fiatalokra az olvasási szokások változása. Ez sajnálatos módon visszahat minden
tárgy tanulására. Ha a gyerekek nem értik, vagy nem tudják értelmezni a magyar nyelvű
szövegeket, akkor nem várható el tőlük, hogy a meg nem értett szövegbe foglalt matematikafeladatot megoldják. A PISA-mérések és a kompetenciamérések is mutatják, hogy összefüggés
van az olvasási képességek és a matematikaeredmények között.
A szövegértési problémának számos szintje lehetséges. Van olyan tanuló, akinek
gondot okoz
 már egyes szavak kiolvasása, értelmezése is;
 a mondat értelmezése (bár el tudja olvasni és érti az egyes szavakat);
 a megértett szöveg matematikai fogalmak szintjére való transzformálása;
 a matematikai forma kezelése (számolási, szerkesztési, indoklási problémák).
Persze vannak olyanok is, akiknek nem okoz gondot a szöveges feladatok értelmezése és
megoldása.
Nekünk, tanároknak minden diák fejlesztésével és fejlődésével foglalkoznunk kell.
Ezért építettünk be számos olyan elemet a matematika-tankönyvekbe, amelyek alkalmasak
arra, hogy támogassuk a gyerekek olvasási készségének fejlesztését.
Az egyik ilyen elem a fejezetek elején található történet, idegen néven story-board, a
következő címen – http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/uj_tankonyvek_vizualis_vilaga – a
grafikákkal kapcsolatos megjegyzéseket olvashatunk (csak egy része vonatkozik a matematikatankönyvekre). A történetek lazán, nagyon távolról kapcsolódnak a fejezet tartalmához. Nem
elvárás, hogy az osztályban közösen vagy házi feladatként elolvastassuk a gyerekekkel. Lehet
rá utalni, de nem feladat a kép vagy a szöveg feldolgozása. Ezeknek a történeteknek az olvasási
készség fejlesztésén túl érdeklődést felkeltő szerepük is van, ami talán a legfontosabb a
tanulás során. Volt olyan tanuló, aki a matematikát nagyon idegennek tartotta, de a
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történeteket végigolvasta a könyvben. Ha csak egy kicsit is sikerült ezekkel a történetekkel
közelebb vinni hozzá a matematikát, akkor elértük a célunkat.
A szöveges feladatok között vannak egyszerűek, kicsit összetettebbek és
problémamegoldás szintű, nehezebb feladatok.
Az egyszerű feladatokkal az a célunk, hogy azok a tanulók is sikerélményhez
juthassanak a matematikaórán, akiknek ez korábban nem sikerült. Néhány egyszerű feladat
önálló véleményalkotásra ösztönzi a tanulókat – főleg az ötödik osztályos tankönyvben. Az
egyszerű feladatokban kevés a matematikai tartalom, elsősorban adatgyűjtés és elemi
feldolgozás (alapműveletek végzése) a feladat. Több kidolgozott példa is ezek közé tartozik.
Néhány példa egyszerű feladatokra az 5. osztályos tankönyvből, illetve munkafüzetből: TK
I/1.1. feladat (11. o.), TK I/7.3. feladat (22. o.), TK II/4.8. feladat (61. o.), TK III/2.2-3. feladatok
(94. o.), TK IV/18.6. feladat (142. o.), TK V/1.1. feladat (159. o.), valamint MF I/4.5. feladat (36.
o.), MF I/19.8. feladat (39. o.), MF V/1.1. feladat (112. o.), MF V/11.4. feladat (125. o.)
(https://www.youtube.com/watch?v=3M2lSX0nRlc).
Az összetett feladatok elemi műveletekkel megoldhatók, az adott (új) tananyaghoz
tartoznak. A nehezebb feladatok megoldásához a szöveg pontos megértése szükséges,
általában ötletet igényelnek, vagy nem egy, hanem 2-3 lépésben oldhatók meg. E két utóbbi
feladattípusra azért nem hozunk példát, mert a tankönyv és a munkafüzet szinte minden
feladatát felsorolhatnánk.
Habár a kipróbáló tanárok véleményével és javaslataival külön is foglalkozunk, álljon
itt két vélemény és egy statisztikai adat a szöveges feladatokkal kapcsolatban:
„… a hosszú, összetett szöveges feladatok nem túl motiválóak. Nagy küzdelem zajlik a
szövegértéssel, és amíg az egyszerű irodalmi szöveget nem értik a tanulók, nehéz a
matematikai szövegértést fejleszteni. Jó példa erre a jelenlegi ötödik osztályom,
többségében szorgalmas, jó képességű tanulók. Megírtuk az első témazárót, a tanult
matematikai tartalommal semmi gond nem volt, viszont a szöveges feladattal (ami
alapvetően nagyon egyszerű) már nem bírtak megküzdeni, valószínűleg a hosszúsága
és az összetettsége miatt. De ezt elmondhatom a többi évfolyamról is és a fizika
tantárgyról is.”
„A szöveges feladatok megoldása sokkal könnyebben ment tanév vége felé, mint
eleinte. Szerintem a szövegértésük javult.”
Az egy év használat utáni tanári visszajelzésekben 64 tanár közül 18 emelte ki, hogy véleménye
szerint sokat fejlődött a tanulók szövegértési képessége, és már el mernek olvasni hosszabb
szövegeket, neki mernek állni hosszabb feladatoknak is. Ugyanakkor 6 tanár emelte ki, hogy
az ő csoportjában még mindig jelentős probléma az olvasás, a szövegértés.
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1.1.4. Változatos módszerek, eszközök és munkaformák
A tankönyvek többféle módszerrel, eszközzel, megoldási javaslattal segítik az ismeretszerzést
(játékos problémafelvetés, tapasztalatszerző tevékenység, tapasztalatok összegyűjtése,
szabályok megfogalmazása, vélemények ütköztetése, az érvelés és indoklás bemutatása). A
történeti utalások és érdekességek színesítik az anyagot, segítik az érdeklődés felkeltését. A
szövegben alkalmazott színek és grafikai elemek irányítják a figyelmet, segítenek a
legfontosabb mondanivaló kiemelésében és az egyes szerkezeti elemek (Példa, Feladat, Mese,
Játék, Kutatómunka) felismerésében. A könyvet és a munkafüzetet nem csupán az egységes
megjelenés köti össze, hanem tartalmilag is szerves egységet alkotnak. A munkafüzet nem
csupán utal a megfelelő tankönyvi helyre, hanem folytatja a tankönyvi probléma vizsgálatát.
A munkafüzetben található feladatok igényesek és változatosak, közülük több nyitható,
később is elővehető. A példák és feladatok többsége mindenkinek szól, de szép számmal
vannak a differenciálást segítő, a gyorsabban haladóknak szánt igényes feladatok is.
Következetes jelölés tájékoztat egy-egy feladat nehézségi szintjéről, bár kevés az igazán
könnyű feladat. A módszerek változatosságához hozzájárul megfelelő munkaformákra
vonatkozó javaslat (páros, illetve csoportmunka, kutatási feladatok stb.).
A felső tagozatos tanulók számára élményszerűvé, az iskolán kívüli tevékenységükhöz
közelebb állóvá válik a tananyag, ha játékok, rejtvények, tréfás kérdések tartoznak hozzá. Nagy
hangsúlyt kap az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, a kooperatív
tanulási technikák alkalmazása, a tévedés és a vita lehetősége, a jó munkalégkör biztosítása.
Alapfeladatnak tekintettük, hogy számos játék, páros, illetve csoportmunka kerüljön a
tankönyvbe. Szerencsére ezek a részek nagyon pozitív fogadtatásra találtak.
A játék joggal tekinthető a logikus gondolkodásra nevelés és a szociális készségek
fejlesztése eszközének. Sokféle játék létezik, az egészen egyszerű szórakoztató játéktól a
komplex iskolai alapprogramot átszövő sakk játékig. Mi mindegyiket játéknak tekintjük. A
játékok egy része arra szolgál, hogy a mechanikus gyakorlást versenyszerű környezetbe ültetve
(gamification) szórakoztatóvá tegye a tanulást. Sok tanár játszik számkirályt, bummot,
egyszámjátékot vagy más számolós játékot az óra elején, hogy a gyerekek ráhangolódjanak az
órára. Ehhez saját személyiségük, saját tanári és színészi teljesítményük adja a sikerhez
elengedhetetlen kezdeti motivációt.
A tankönyvben megjelenített játékok egy része szerencsét igényel, és kicsit kevesebb
matematikai talentumot. Ezeknek a játékoknak is megvan azonban a nevelésben betöltött
szerepük. Pozitív megerősítést adhatnak azoknak a tanulóknak, akik kevésbé tehetségesek
matematikából, de semmilyen nehézséget nem okoz számukra egy elemi valószínűségi játék.
Némelyik játék azonban csak kezdetben valószínűségi. Ha mélyebben belegondolunk – amire
általános iskolában sem lehetőség, sem matematikai eszköztár, sem szükség nincsen –, akkor
komoly stratégiákat építhetnek fel a gyerekek, lehetőségek sorát mérlegelhetik.
A játékok fontos típusa a klasszikus logikai-matematikai játékok csokra, mint például a
számlétrák vagy a nim-szerű játékok. Ezekben a játékokban meg lehet fogalmazni nyerő
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stratégiát, és a tehetséges gyerekek általában meg is találják ezeket a stratégiákat. Jelentős
sikerélményt adhat nekik, ha a saját stratégiájukat hibátlanul alkalmazva legyőzhetik a tanárt.
Vigyáztunk, hogy ne éljünk vissza a játékhoz kapcsolódó pozitív érzelmekkel, ezért
olyan játékokat helyeztünk el a könyvben, amelyek valóban játékok, nem csupán a
matematikatanárok értelmezése szerint azok.
Számos híres magyar embert említhetünk, ha a játékok fontosságáról, a
matematikatanulás folyamatában betöltött pozitív szerepéről szólunk. Közéjük tartozik
például Varga Tamás https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_Tamás_(tanár) és Dienes Zoltán
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dienes_Zoltán_Pál.
A kipróbáló tanárok véleménye szerint a tankönyvekben és a munkafüzetekben lévő
játékok és a csoportos feladatok nagyon jól fejlesztik a gyerekek szociális képességeit.
Általános igény volt, hogy több és jobban támogatott hasonló feladat kerüljön a
tankönyvekbe, illetve a Nemzeti Köznevelési Portálra (továbbiakban: NKP).
Minden fejezetben van játék, a 6. osztályos tankönyvben pedig külön fejezet szerepel
a játékos feladatok számára. Itt és most nem soroljuk fel az összes játékot és csoportmunkát,
de teszünk néhány általános megjegyzést a felhasználással kapcsolatban. Igaz az, hogy
némelyik játék leírása hosszú és nem könnyen követhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
játék nehéz. Minden esetben hasznos, ha a tanár játszik pár játékot, utánanéz az interneten,
azaz megismeri a játékokat, mielőtt az osztályban kipróbálná. Ekkor lesz lehetősége arra, hogy
a gyerekeknek élőszóban elmagyarázza, megmutassa, melyik az a szabály, amelyet mi csak
hosszasabban tudtunk leírni. Némelyik játék olyan, mint egy népmese vagy népdal. Sokféle
szabály létezik hozzá, amelyek alapvetően nagyon hasonlók, de azért van egy kis eltérés
néhány helyen. Mi csak egyféle szabályt jelenítettünk meg a tankönyvekben. Nem hiba, ha
valaki másként játssza, másként ismeri.
Sok játéknak van az interneten megtalálható verziója is, amelyeket nem jeleníthettünk
meg a tankönyvben, de itt adunk néhány linket:
http://www.kenkenpuzzle.com/play_now
http://www.playonlinedicegames.com/shutthebox
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kockap%C3%B3ker
https://cardgames.io/yahtzee/
Sok helyen találhatunk játékokat, illetve játékleírásokat, például a Bolyai János
Matematikai Társulat elektronikus újságjában, az Érintőben is:
http://www.ematlap.hu/index.php/tanora-szakkor-2016-09/346-jatekok-a-tanoran-szakkoron

A tanári visszajelzések alapján nem csak a tanárok, de a gyerekek is örömmel fogadták
ezeket a játékokat. Természetesen nem csak azokon az órákon lehet és kell játszani a
gyerekekkel, amelyeknél megjelenítettünk valamilyen játékot a tankönyvben. Ha arra alkalom
adódik, ha a tananyag megkívánja, ha az osztály vagy a tanár megkívánja, vegyünk elő egy
játékot! Sokszor sikeresebbek lehetünk ezzel a módszerrel, mintha megoldatnánk egy-két
oldalnyi feladatot.
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1.1.5. Digitális kompetenciák fejlesztése
Ötödik osztályban szinte mindegyik kutatómunkában, illetve önálló munkát javasló helyen
megjelenik, hogy „a gyűjtőmunkához használd az internetet”. Jó példa lehet, ha a tanár
kezdetben kivetítőn követi a tanulók javaslatait, vagy egy-két esetben bemutatja, hogy
 a túl pontos keresés nem biztos, hogy jó eredményt ad;
 a túl tág keresés pedig túl sok találatot eredményezhet;
 ha angol (német, …) keresőszavakat használunk, akkor a találatok száma megsokszorozódik.
Röviden összefoglalva, mintát adhat értelmes keresési eljárásokhoz, amelyek segíthetik a
gyerekek későbbi otthoni munkáját.
Hatodik osztályban már nem utalunk mindig arra, hogy a gyerekek hol keressenek rá a
kutatómunkákban kért ismeretekre. Reméljük, hogy az ötödikben szerzett tudásuk és a mindennapi tapasztalataik során szerzett gyakorlatuk sok tanulónak elegendő lesz a feladatok
megoldásához. Semmi akadálya nincs azonban annak, hogy az osztály, illetve egyes csoportok
lehetőségeinek és képességeinek ismeretében ezeket a feladatokat ne egyedül, hanem kisebb
csoportokban vagy délutáni iskolai foglalkozások keretében oldják meg a tanulók.
Az egyetlen, amit mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogy ne hagyjuk ki ezeket a
feladatokat, ne ugorjuk át őket, vagy ha mégis, akkor helyettesítsük ezeket a saját tanári gyakorlatunkban bevált kutatási, otthoni feladatokkal. Vannak olyan tanulók, akik csak a tanáraiktól
tanulhatnak értelmes, intelligens és etikus internethasználatot. Legyen erre lehetőségük a
matematikaóra keretében, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységek közben is.
A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány jellemző példát, amelyek megmutatják,
hol és hogyan próbáljuk rászoktatni a tanulókat az internet értelmes használatára.
Az 5. osztályos tankönyvben:
TK I/1. (8.o.)
TK I/1. (9.o.)
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TK I/4. (15.o.)

TK I/15. (39.o.)

TK II/13. (84.o.)

TK VII/5. (201.o.)

13

FI-503010501/1 Matematika 5. | FI-503010601/1 Matematika 6. – Tanári kézikönyv

A 6. osztályos tankönyvben:
Kutatómunka: TK I/5. (21.o.), TK II/7. (68.o.), TK II/11. (77.o.), TK IV/2. (138.o.), TK IV/4.
(144.o.), TK V/2. (161.o.)
A 6. osztályos munkafüzetben:
Kutatómunka: MF I/1.2. feladat (8.o.), MF III/5.5. feladat (78.o), MF III/6.3. (79.o), MF III/16.1.
feladat (94.o)

1.2. A kipróbálás tanulságai, változtatások
Az 5. és a 6. osztályos tankönyv és munkafüzet kipróbálásában évfolyamonként 50 tanár vett
részt. A hivatalos kipróbálókon kívül sok felhasználó is küldött visszajelzéseket. A kipróbálók
kérdőívet töltöttek ki az előzetes elvárásaikról, feltöltötték az egyes leckékre vonatkozó
észrevételeiket, részt vettek személyes interjúkon, és sokan kitöltötték a felhasználás utáni,
visszatekintést összegző kérdőívet is. Egy évfolyam kapcsán körülbelül 10–15 000 cellát
olvastunk el egy-egy Excel-fájlban, ahol egy mező egy tanár egy leckéhez fűzött megjegyzéseit
tartalmazta. Itt is szeretnénk megköszönni a tanároknak a munkájukat. Rengeteg hasznos
dolgot olvastunk, sokat tanultunk ezekből visszajelzésekből. Minden szempontból hasznos,
hogy számos különböző tanártól kapunk visszajelzéseket.
Természetesen minden jelzett fizikai hibát javítottunk. A tananyag felépítésével
kapcsolatos kéréseket is teljesítettük, amennyiben nem okoztak zavart a tankönyv általános
felépítésével kapcsolatban.
Készítettünk felmérő feladatsorokat, amelyek tanárként belépve az NKP-n elérhetők.
Voltak azonban olyan kérések, illetve javaslatok, amelyek nem voltak általánosak a
kipróbáló tanárok között. Ezekben az esetekben kérdéses volt, hogy mely javaslatoknak,
kéréseknek feleljünk meg. Az összesnek nyilván lehetetlen, hiszen gyakran belső
ellentmondások vannak az összegyűjtött véleményekben, ezért alaposan áttanulmányoztuk
és megfontoltuk az igényelt változtatásokat.
Például az egyik tanár szerint az egyiptomi számjegyek jók, egy másik pedagógus
szerint túl hosszú ez a rész.
„Az ókori egyiptomi számjegyek különösen ötletesek. Megfelelnek annak az
elvárásnak, hogy informatívak legyenek és felkeltsék a gyerekek érdeklődését.”
„Kevés a példa és a gyakoroltató feladat. Az egyiptomi írásról való tudnivaló túl
hosszú.”
Az iskolák, az osztályok, a tanárok, a szülők különbözőek. Ami az egyik helyen beválik és
működik, az a másik helyen nem. Ami az egyik tanárnak szimpatikus, az a másiknak kevésbé.
Ez így is van rendjén. A tanár áll az osztályteremben, ő teremt közvetlen kapcsolatot az
osztályával, neki kell felismerni és mérlegelni, hogy az ő stílusához az ő osztályában mi az, ami
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legjobban segíti az oktatási folyamatot. Ebben az idézett esetben meghagytuk az egyiptomi
számokat, mert szerintünk is érdekesek, színesek, motiválóak, és jól előkészítik a tízes
számrendszerhez szükséges ismereteket. Újra kiemeljük azonban, hogy ha egy témakör a
tankönyvben kifejtésre kerül, az nem azt jelenti, hogy azzal minden osztályban foglalkozni kell.
A tanár ismeri a kerettantervet, az osztály lehetőségeit és képességeit. Ha úgy véli, hogy saját
módszereivel eredményesebb tud lenni, és erre számos visszajelzést kap, akkor a tananyagot
követve nyugodtan elhagyhat vagy hozzávehet feladatokat, érdekességeket. A tankönyv, mint
tanítást segítő eszköz, igyekszik minél több diák és tanár igényeinek megfelelni, de
természetes, hogy nem tudja mindenkiét száz százalékosan kielégíteni.
Felsorolás jelleggel, a teljesség igénye nélkül, következzen az 5. és 6. osztályos
matematika-tankönyv és munkafüzet kapcsán a változások jegyzéke.
1.2.1. Változások az 5. osztályos tankönyvben és munkafüzetben
Számtalan kérésnek eleget tettünk.
 A kipróbáló tanárok véleménye alapján szinte minden lecke, illetve minden fejezet
végén növeltük az egyszerű, alapszintű feladatok számát.
 Az első és a második fejezet leckéit újraszerkesztettük, volt, ahol egy leckéből
többet készítettünk, volt, ahol a kerettantervbe szorosan nem tartozó leckét
elhagytuk, illetve új leckéket is írtunk.
 Figyelembe vettük a tanárok kéréseit, hogy több játék, több csoportmunka, több
kitekintés legyen.
 Pontosítottuk, javítottuk az ábrákat.
 A könnyebb áttekinthetőség érdekében átrendeztük az oldalon a szövegek és
grafikák helyét.
 Néhány nagyon nehéz feladatot elhagytunk.
 Több ismétlést szerkesztettünk a tankönyvbe.
 A tanmenetbe több gyakorlóórát illesztettünk be.
Sokan kérték, hogy legyen elkülönült a sík- és a térgeometria oktatása, annak leckéi.
Ezt a kérést nem teljesítettük, mert számos felmérés igazolja, hogy a gyerekek térbeli
tájékozódó képessége elmarad az elvárhatótól. Ez a képesség, azaz a gyerekek térlátása
fejleszthető, de csak akkor, ha foglalkozunk vele, nem idegen testként tekintünk rá a
matematika oktatása során.
Kérés volt, hogy csökkentsük a szöveges részek, szöveges feladatok súlyát, és egyszerű
mechanikus, számolós feladatokkal hizlaljuk fel a könyvet. Ezt a kérést is elvetettük, mert
teljesen szembemegy a korábban kifejtett, szövegértési kompetenciákat fejlesztő
törekvéseinkkel. Ugyanakkor ahol csak lehetett, elhelyeztünk néhány egyszerű
gyakorlófeladatot a könyvben.
A változtatások hatására az 5. osztályos könyv terjedelme 176-ról 208 oldalra, a
munkafüzeté pedig 128-ról 144 oldalra nőtt.
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1.2.2. Változások az 6. osztályos tankönyvben és munkafüzetben
A hatodikos könyvvel kapcsolatban az ötödikeshez hasonló kérések merültek fel.
Sok tanár jelezte, hogy számára kevés a feladatok mennyisége és alacsony a minősége,
azaz nehezen tud felfelé differenciálni. A leírásokból gyakran kiderül, hogy ezek a tanárok nem
heti 3, hanem 4–5 órában tanítják osztályukban a matematikát. Elismerjük, hogy a hatodikos
tankönyv és munkafüzet terjedelme is növelhető. Az ötödikes matematika-tankönyv és munkafüzet átdolgozáshoz hasonlóan a legtöbb fejezet végén beillesztettünk 1–4 oldalnyi
feladatot (összesen 16 oldalt), hogy felfelé és lefelé is tágabb tere nyíljon a differenciálásnak.
A munkafüzetet hasonlóan bővítettük. Figyeltünk arra, hogy ahol csak lehet, a feladatok
számozása könnyebben követhető legyen.
Minden kérés tiszteletben tartása mellett megtartjuk a szövegbe ágyazott feladatok
súlyát a tananyagon belül, és elsődleges célunknak tekintjük, hogy ne a mechanikus magolás,
hanem az MTA által életre hívott kutatócsoportok célkitűzéseinek és a magyarországi − néha
elfeledett − hagyományoknak megfelelően, a gondolkodásra nevelés álljon a középpontban.
Ezeket a törekvéseinket a visszajelzések is megerősítették, az egyik legpozitívabb változást a
gyerekek szövegértési képességének javulásában tapasztalták a kipróbáló tanárok. Ugyanakkor az előző paragrafusban említett bővítések legtöbbje egyszerű számolási, illetve
gyakorlófeladat, mert a visszajelzések alapján erre is van igény.
Ahol szükséges volt, strukturális változtatásokat hajtottunk végre. Sok tanár szólalt fel,
hogy logikusabb lenne a nyáron rég elfeledett törtek helyett a barátságosabb egész számokkal
kezdeni, még ha azok előjeles számolást igényelnek is. Igazuk van. Ezért előre tettünk egy pár
szórakoztató feladatot, létrehoztunk egy Ismétlés leckét, és az egész számokkal kezdjük a
hatodik tanévet. Ebből következik, hogy sok lecke sorrendje megcserélődött, előbbre kerültek
az egész számokra épülő fogalmak (oszthatóság, lnko., lkkt., prímek). Ebbe az anyagrészbe
helyeztük el a halmazokhoz kötődő alapismereteket is. Ezek lezárása után térünk csak át a
törtekkel végzett műveletekre. Ezek a strukturális változások hozzájárulnak ahhoz, hogy a
tankönyv és a munkafüzet kevésbé mechanikus részekkel induljon, könnyebb legyen a
gyerekeknek visszarázódni a tanulásba.
A 2. fejezetben az Egybevágóság leckét jelentősen egyszerűsítettük, kivettük belőle a
kerettanterven túlmutató részeket. A Terület, térfogat leckét sok tanár kérésére áthelyeztük
a 4. fejezetbe, mert a gyerekek addigra már ismereteket szereznek az egyenletekről és a
százalékokról.
A 3. fejezetben szintén alapos átrendezést hajtottunk végre. Sokan hiányolták a
százalékszámítás elől a Törtrész leckét. Habár a könyvben szerepelt pár leckével korábban,
annak súlyát kevesellték. Készítettünk egy önálló Törtrész leckét, és az Egyenes arányosság,
illetve a Százalékszámítás elé helyeztük. Az egyenletek előtt létrehoztunk egy Algebrai
kifejezések leckét. Igaza volt azoknak a kritikus hangoknak, amelyek azt kifogásolták, hogy az
egyenletekkel foglalkozó rész nehéz volt. Ebből a részből kivettük a nehéz feladatokat, és sok
egyszerűbb feladattal pótoltuk. (Figyelni fogunk arra, hogy hetedikben nagyobb súlyt kapjon
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a mérlegelv bevezetése és gyakorlása.) Az egyenleteket, egyenlőtlenségeket sokkal könnyebb
feladatokon keresztül gyakoroltatjuk. A Grafikonok, diagramok, összefüggések leckét áttettük
az 5. fejezetbe, mert oda szervesebben illeszkedik.
Amin nem változtattunk: Igyekeztünk megtartani a könyv könnyen befogadható
barátságos stílusát. Ebbe beletartoznak a gyerekek által kedvelt illusztrációk és a tréfás
feladatok is. Az átdolgozás következtében a tankönyv terjedelme 160-ról 176 oldalra, a
munkafüzeté pedig 112-ről 128 oldalra nőtt.
Idézetek tanároktól, egy év használat után:
„A jobb csoportjaimnál látok a tantárgy iránt pozitívabb hozzáállást (bár nem hinném,
hogy tankönyvfüggő), megszerettek gondolkodni, vitatkozni egy-egy feladaton.
Viszont a gyenge csoportomnál egyértelmű negatív változást tapasztalok. Nekik inkább
több gyakorlófeladatra lenne szükségük, kevesebb tartalommal.”
„Különös hatással nem volt, mert örömmel láttam, hogy pontosan azokat az
aggályokat küszöbölte ki sok esetben (pl. a túl tudományoskodó megfogalmazások),
amelyeket én a hosszú évek alatt kifogásoltam. A tankönyv, ahogy a szerzők is
kifejtették, nem tanítható kötelező módon mindenütt. Annyit veszünk ki belőle a
munkánkhoz, amennyit a »gyerekanyag« és a körülmények lehetővé tesznek, hála
istennek pl. a Pitagórasz-tétel nemigen változik.”
„A játékosságot erősítette bennem. Gyerek-közelibb feladatai, rejtvény jellegű
feladatai oldották a matematika szigorúságát.”
„A régebben tanított Mozaik-os tankönyvvel nagyon elégedett voltam és ismertem. Az
új kísérleti tankönyv más szemléletmódban közelíti meg a matematika tanítását, és sok
esetben számomra a matematikai pontosság rovására, de a tapasztalatom szerint a
gyerekek jobb megértésének érdekében. Sok kiegészítő feladattal használtam.”
„A feladatok aktualizálása a mai generációra befolyásolta a tanulókkal eddig felépített
kapcsolatom, megmutatta, hogy a mai gyerekek érdeklődése is fenntartható a
matematika irányába, ha a pedagógus is képes megújulni egy új tankönyv hatására.”
„A szakmai szemléletnek napról napra újulni kell, hiszen minden évben új
gyerekanyaggal dolgozunk, mások a társadalmi és szülői elvárások. Talán kicsit túl
szigorúan próbáltam ki a kísérleti tankönyveket. Tartottam magam a tanmenetben,
tankönyvben előírtakhoz. Ma már igazodok a gyerekanyaghoz, s ha kell, előveszem a
régi módszereket, ötvözöm az új megközelítési móddal.”
„Nekem nagyon sok pozitív energiát adott. Kicsit másként, mélyebben
elgondolkodtam a tananyag feldolgozhatóságán, mert a megszokott taneszközök
mellett kicsit elkényelmesedtem.”
Köszönjük ezeket a visszajelzéseket. Kiemelem az utolsó hármat, amely legmélyebb
várakozásainkkal esik egybe. Híven tükrözi azt az ideális szemléletet, amely rugalmas, változó,
fejlődő, önmagát is elemző pedagógusi hozzáállást mutat. Azt gondoljuk, hogy ha a gyermekek
oktatása ilyen pedagógusok kezében van, akkor sok örömben lesz részük a matematikaórák
során és általában az iskolában is.
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2. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA
2.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások
A tankönyvek játékos indítással közvetítik a matematikai megközelítés hasznosságát és
szépségét, ugyanakkor azt is sugallják, hogy a siker érdekében következetes és pontos
munkavégzésre van szükség (szövegértés, gondolatmenetek követése, gondolkodás, figyelem,
ismeretanyag alkalmazása, elmélyítése). Folytatjuk, integráljuk az előző évek
tapasztalatgyűjtő, alapozó munkáját, miközben tudatosan építjük az absztrakció szükséges
lépcsőfokait.
A tananyag egyes elemei a „valóság”, a hétköznapi tapasztalat talajáról indulnak. Az
egyes szituációk érdekesek és természetes módon kapcsolódnak a matematikai tartalomhoz.
A tárgyalt matematikai fogalmakat játékos tevékenységeken, gondolkodtató kérdéseken
keresztül több oldalról közelítjük meg, nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati alkalmazásokra.
A tankönyvek és a munkafüzetek teljes terjedelmükben letölthetők és olvashatók a
Nemzeti Köznevelési Portálon (www.nkp.hu), Ugyanitt további digitális tartalmak is elérhetők.
2.1.1. A tankönyvek nagy témakörei
Az 5. osztályos tankönyv 7, a 6. osztályos 5 fejezetre bomlik. Az 5. osztályos könyv fejezetei:
Az egész számok, Törtek, tizedes törtek, Mértékegységek, Bevezetés a geometriába,
Helymeghatározás, sorozatok, Arányosság, egyenletek, Adatgyűjtés, statisztika. Ebből látható,
hogy a tematika átfogó, így alkalmat ad a matematika számos területéhez tartozó fogalom,
szabály, eljárás (legalábbis fogalomcsíra szintjén való) kezelésére, a fogalomépítésre.
A 6. osztályos könyv „Játékos feladatokkal” indul, és kevesebb számozott fejezetre
tagolódik, mint az 5. osztályos, ezzel elősegíti az egyes témák besorolását a matematika
nagyobb területeihez: Műveletek számokkal, Geometria, mérések, Egyenletek, függvények,
Kerület, terület, felszín, térfogat, Statisztika.
A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése
A fejezetek közötti kapcsolatot erősítik a szerkesztési elemek és a feldolgozás
módszere (problémafelvetés, tapasztalatszerzés, szabályok megfogalmazása). A fejezetek
felépítésének közös eleme az érvelés, indoklás bemutatása, a vélemények ütköztetése.
A két könyv anyagát a matematika nagyobb egységei szerint csoportosítva tekintjük át. Ezek
 Számok és műveletek
 Arányosság, egyenletek, sorozatok és függvények
 Mérések és geometria
 Adatgyűjtés, valószínűségszámítás, statisztika
A leckék az egyes témakörökön belül egymásra épülnek és utalnak a korábban
megtanult ismeretekre, továbbá tekintettel vannak más témakörök anyagaira is. A mérésekre
vonatkozó feladatok például más számokkal tűzhetők ki a tizedes törtek ismeretében, mint azt
megelőzően.
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2.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei
A fejezetek elején a tananyag legfontosabb elemeire, a tanulási célokra és feladatokra irányul
a figyelem. Minden fejezet az egész könyvet összefogó történet egy-egy epizódjával indul
(story board), ez hozzájárulhat, hogy a matematikától idegenkedő tanulók is érdeklődéssel
vegyék kezükbe a könyvet.

Az I. fejezet nyitóoldala a 6. osztályos tankönyvben (9. o.).
A fejezetek leckékre bomlanak, ezek a tankönyv alapegységei. A leckék egymásra épülnek, és
igyekszünk megmutatni a megelőző évekhez, a többi fejezethez és más tantárgyakhoz, illetve
iskolán kívüli témákhoz való kapcsolatát is. A leckék elején néhány bevezető mondat segíti,
hogy megismerjük a lecke céljait, feladatait.
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Az 5. osztályos tankönyv IV/13. leckéjének indítása (128. o.).
Az új ismeretanyaghoz szükséges előzetes ismeretek feltárását, a lecke anyagára való
ráhangolódást segítik a játékok, egyéni és csoportos kutatási feladatok, vagy utalás a korábbi
élményekre, ismeretekre.

Az 5. osztályos tankönyv V/1. leckéjének indítása (157. o.).
A megoldott példák, kidolgozott feladatok részletes magyarázatai önálló tanulásra is
alkalmassá teszik a könyvet. A fontos fogalmak, ismeretek piros betűkkel vannak kiemelve.

A 6. osztályos tankönyv I/5. leckéjének 1. példája (20. o.).
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A lecke különböző nehézségű feladatokkal zárul, amelyeket az órai munkához vagy házi
feladatként használhatunk.
A feladatok három különböző nehézségi szintnek megfelelően vannak megjelölve.
Az egymásra épülő feladatok következtetések levonására, az összefüggések átlátására
ösztönöznek, önálló munkavégzésre és önellenőrzésre sarkalják a tanulókat.

Az 5. osztályos tankönyv V/3. leckéjének 1–3. feladatai (161. o.).
A fejezetek végén összefoglaló lecke található, amely bőséges feladatanyaggal segíti az
ismétlést és az áttekintést. Kitérünk az ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságára is.
2.1.3. A tankönyv feladattípusai és grafikai eszközei
A könyv megjelenésében is színes, a színeknek konkrét szerepe jut az áttekintés segítésében,
a legfontosabb mondanivaló kiemelésében. Az egyes feladattípusok (szöveg és ábra, szöveg
és diagram, szöveg és táblázat, különböző témakörök összekapcsolása) más-más funkcióval
rendelkeznek bevezetésként, a lecke folytatásaként vagy éppen ismétlő, összegző feladatként.
A kifejezetten szövegértési feladatok a korosztálynak megfelelő szövegkörnyezetbe
illeszkednek, arra ösztönzik a tanulókat, hogy a megszerzett tudást képesek legyenek valós
körülmények között alkalmazni, használni.
A klasszikus zárt végű feladatok mellett szerepelnek nyílt végű feladatok is,
amelyeknek több lehetséges értelmezése és megoldása van. Az ilyen típusú feladatoknál
nagyobb szerepet kap a tanuló felkészültsége, modellalkotási kompetenciája.
Fontos eszközei a megértés, a pontos tudás ellenőrzésének, a gyors és közvetlen
visszajelzésnek (akár digitális formában is) az „Igaz-hamis” eldöntendő és a feleletválasztós
tesztkérdések (egy, illetve több jó válasszal). A feleletválasztós feladatok még nem alapelemei
a magyar matematikai tankönyvirodalomnak, mert szeretjük értékelni az indoklást is, amire
ezeknél a feladattípusoknál nincs mód. Mi az alkalmazásuk mellett vagyunk, a gyors
ellenőrizhetőség miatt, új ismeretek után rögzítést segítő feladatként, témazáró dolgozat
részeként, a feladatmegoldáshoz szükséges ismeretek meglétének ellenőrzéseként. A
tesztfeladatoknak sajátos megoldási stratégiája van (kizárásos módszer, behelyettesítéses
módszer stb.), ami a játékokban és számos élethelyzetben is hasznos lehet.
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Fontos szerep jut az igényes grafikának


a feladatok kitűzésében;

Feladat az 5. osztályos tankönyv 177. oldaláról.


a megoldás rögzítésében, illetve megértésében;

Feladat a 6. osztályos tankönyv 118. oldaláról.


vagy éppen a bizonyítási igény felkeltésében.

Csoportmunka az 5. osztályos tankönyv 99. oldaláról.
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2.1.4. A tankönyv és a munkafüzet kapcsolata
A munkafüzetek szerkezete áttekinthető, leckéi pontosan követik a tankönyv felépítését. A
feladatok szorosan kapcsolódnak a tankönyv azonos leckéjéhez, gyakran felhasználják a
tankönyvek példáit, ábráit, így alkalmasak az órai munka kiegészítésére, délutáni tanulásra
vagy házi feladatnak. Ezek a feladatok is három különböző nehézségi szintre vannak besorolva.

Összetett feladat az 5. osztályos munkafüzetből (69. o.).
A tankönyvek összes feladattípusa („Igaz-hamis”, Teszt stb.) megtalálható a munkafüzetekben
is. A munkafüzetek feladatai között általában több a közvetlen gyakorlásra szánt egyszerű
feladat, mint a tankönyvekben. Az egyes témakörökhöz tartozó feladatválasztékot a felzárkóztatásra vagy a tehetséggondozásra is lehetőséget adó feladatokkal bővíti. Számos feladat
köthető valamely mindennapi eseményhez, illetve szerepelnek csoportosan megoldandó vagy
kutatómunkát igénylő feladatok is.

Közepesen nehéz feladat a 6. osztályos munkafüzetből (97. o.).
Általában van hely a feladatok megoldásához, de némelyik feladatot érdemes a füzetben
kidolgozni (például a jobbaknak a segítő előstrukturálás nélkül).

Közepesen nehéz feladat a 6. osztályos munkafüzetből (100. o.).

23

FI-503010501/1 Matematika 5. | FI-503010601/1 Matematika 6. – Tanári kézikönyv

Előstrukturált megoldás a 6. osztályos munkafüzetből (100. o.).

2.2. A tankönyv témakörei tankönyvenként
2.2.1. Számok és műveletek az 5. és 6. osztályban
A szám és a művelet fogalma fokozatosan változik, bővül a számkör, és (esetleg már ismert)
műveleteket értelmezünk a bővített számkörben. Vegyük például a „Gondoltam egy számot
és hozzáadtam a felét ...” kijelentést. Az 5. osztály elején a tanuló azt sejti, hogy páros számra
gondolt a tanár, és azt megnövelte a felével. A 6. osztály végén a gondolt szám már sokféle
lehet, és ha a számot 1,5-del megszorozzuk, a szorzat akár kisebb is lehet, mint az eredeti szám
volt. Ezen a rögös úton szeretnénk elkalauzolni a tanítványainkat.
Az ötödikes tankönyv I. Az egész számok című fejezet leckéinek áttekintése
A tananyag rövid, jól áttekinthető leckékre bomlik. A leckék és a hozzájuk kapcsolódó
feladatok a tankönyvben és a munkafüzetben is több játékot, mindennapi témákat, érdekes
tényeket szólítanak meg. A fejezet nagyobb részében a természetes számok körében végzett
műveletekkel ismerkedünk, majd kiterjesztjük ezeket az egész számokra is. A fejezet 19
leckéből áll, ezek között van egy, amely csak kiegészítő tananyag, az I/15-ös lecke a 2-es alapú
számrendszerről.
I/1. A számok kialakulása, a római számok
Matematikatörténeti utalások, ugyanannak a számnak a különböző írásmódjai (nyugati arab,
római, arab; a római számok és az arab számok közötti átírások, vegyesen megadott számok
nagyság szerinti rendezése) vezeti be a tanulókat a számok világába. Ezt a TK I/1. példája, a TK
I/1.1–4. feladatai, a TK I/1. kutatómunkája, valamint a MF I/1.1–6. feladatai segítik. Van
közöttük összetettebb is, de egyik sem kimondottan nehéz.
I/2. A helyiértékes írás
Ismét a matematikatörténetből vett példákkal mutatjuk meg az előnyeit a 0 alaki értékű
számjegy bevezetésének és a helyiértékes írásnak. A gyakorlást a TK I/2. példája, a TK I/2.
kutatómunkája, a TK I/2.1–6. és a MF I/2.1.,3–4. feladatai segítik. A jobbaknak valók a TK I/2.7–
10. feladatai.
I/3. A számjegyek hármas csoportosítása és a számok kiolvasása
A TK I/3. két csoportmunkája, a TK I/3. példa, a TK I/3. páros munka, a TK I/3.1–5. feladatai és
a MF I/3.1–4. feladatai (a 4. páros munkában) több oldalról gyakoroltatják a hármas
csoportosítást és a számok más tulajdonságait is. A TK I/3.6. feladat például igen összetett:
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A keresett (palindrom) szám a 2 468 642, ami kiolvasva kétmillió-négyszázhatvannyolcezerhatszáznegyvenkettő.
I/4. A természetes számok helyesírása
A hármas csoportosításon, (nagy) számok kiolvasásán túl fontos a betűvel leírt számok
helyesírása is. A TK I/4. példája, a TK I/4.1–4. és a MF I/4.1–4. feladatai, valamint a TK I/4.
csoportmunkája segítenek megjegyezni és alkalmazni a szabályt. A MF I/4.4. feladata a sárga
csekk kitöltése, ami ugyan nem a régi gyakorisággal, de még mindig mindennapi feladat.
I/5. A számok ábrázolása a számegyenesen
A számegyenes régi barátunk, ezért mindjárt kompetenciamérésbe illő kérdésre kell válaszolni
a TK I/5. példájában, és igényes problémát tűz ki a TK I/5. kutatómunkája is: események
évszámát kell kideríteni és a számegyenesen jelölni. Mérünk, ábrázolunk, leolvasunk a TK
I/5.1–6. és a MF I/5.1–6. feladataiban. Szóba kerül a történelem, az utazás, a hőmérő és a
sebességmérő.
I/6. Összeadás, írásbeli összeadás
A TK I/6.1–2. példáiban, a TK I/6.1–6. és a TK I/6.1–6. feladataiban a pénzszállítástól a vacsora
számlájáig gyakoroljuk a szabályokat, és egyszerűsítjük a számolást. A MF I/6.9. feladat
elmosódott számainak pótlása közben megfigyelhetjük, hogy értik-e a tanulók az egyes
lépéseket.

I/7. Kivonás, írásbeli kivonás
A TK I/7.1–2. példáiban, a TK I/7.1–5., a MF I/7.1–10. feladataiban és a TK I/7. csoportmunkában kivonunk, kipótolunk, vizsgáljuk a különbség változásait akár repülésről, kőtömbökről vagy éppen bevásárlásról van szó. Lényeges észrevétel, hogy a nagyobb számból tudjuk
kivonni a kisebbet. A tanulók is gyárthatnak feladatot (MF I/7.8.).
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I/8. Szorzás és osztás egyszerűen
Játékkal indul a lecke. Érdemes rászánni az időt, akár más alkalmakkor is, mert a kezdő játék
nagyon alkalmas a szorzótábla gyakorlására, a tiltott számos második játék pedig nagy
találékonyságot igényel. A TK I/8. példájában, a TK I/8.1–9., a MF I/8.1–7. feladataiban
gyakorolhatjuk a számolás ügyes szervezését. A MF I/8.6. feladatában például a 10-zel, 100zal stb. való szorzást gyakoroljuk.

I/9. Számoljunk egyszerűbben!
A TK I/9.1–2. példáiban, a TK I/9.1–7., a MF I/9.1–6. feladataiban zárójelet bontunk fel, vagy
zárójelezünk aszerint, hogy melyik módszerrel egyszerűbb a számolás. Mindezt bevásárláshoz,
ajándékozáshoz kötve tesszük, vagy éppen kirándulást szervezünk.
I/10. Becslés, kerekítés
A becslés sok leckében is megjelenik, itt elsősorban a kerekítés szabályaira, valamint a becslés
és a kerekítés kapcsolatára figyelünk. A TK I/10. játékban becsléssel és méréssel állapítjuk meg
a méreteket, és összehasonlítjuk a kapott értékeket. A TK I/10. példájában, a TK I/10.1–6. és a
MF I/10.1–7. feladataiban gyakoroljuk a kerekítés szabályait. Azt is megnézzük, hogy mely
számok kerekítődnek egy adott értékre (TK I/10.4.). Olyan kérdés is van, amelyre végtelen sok
szám lehet a válasz (TK I/10.4.).
I/11. Írásbeli szorzás
A TK I/11. példája bemutatja a lépéseket, a TK I/11.1–7. és a MF I/11.1–7. feladatain pedig
gyakorolhatjuk az írásbeli szorzást. A feladatok témája változatos (könyvtár, nagybani vásárlás,
autókereskedés, ültetvény stb.), és egyik sem túl nehéz.
I/12. Írásbeli osztás
Ebben a leckében átismételjük a maradékos osztásról tanultakat. Az osztás és osztozkodás
gyakorlását a TK I/12.1–2. példái, a TK I/12.1–6. és a MF I/12.1–9. feladatai segítik igen
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változatos témákban (építőjáték, örökség, a varázstanonc számlája, tankolás, villanyoszlopok
elhelyezése, kerékpározás a Balaton mellett). A MF I/12.8. jobb felkészültségűeknek szóló
összetett feladat.

I/13. A szorzás és az osztás tulajdonságai
Tisztázzuk a 0 tulajdonságait! 0 bármelyik többszöröse 0, ha a 0-t bármivel osztjuk, 0-t kapunk,
a 0-val való osztást nem értelmezzük. a TK I/13.1–2. példáin a szorzat és hányados értékeinek
változását, az osztások átzárójelezésének hatását figyeljük meg, hibát keresünk, és szöveges
feladatokat oldunk meg a TK I/13.1–6. és a MF I/13.1–7. feladataiban.
I/14. Osztó, többszörös
Az oszthatóság és a törzstényezős felbontás igen hasznos és fontos fogalma az osztópár. Nem
csak a gyorsabb felbontást segíti, ha osztópárokban gondolkodunk, hanem segít az osztó,
oszthatóság fogalmát elkülöníteni az osztás műveletétől.
A TK I/14. játékában és a TK I/14.1–2. példáiban ráhangolódunk az osztókra és többszörösökre.
A TK I/13.1–2.,4–6. és a MF I/13.1–5. feladatai a gyakorlást szolgálják. Jobb képességűeknek
szól a TK I/13.3. feladata:

szám

8

10

osztók

1, 2, 4,
8

1, 2, 5,
10

18

19

1, 2, 3, 6, 9,
1, 19
18

2ˑ2ˑ2ˑ2

3ˑ3ˑ3ˑ3

1, 2, 4, 8,
16

1,3,9,27,81

p4, ahol p
prím
1, p, p2, p3,
p4

I/15. 2-es alapú számrendszer (kiegészítő tananyag)
Ha belefér az időbe, akkor érdemes vele foglalkozni, mert egyrészt a 10-es alapú számrendszer
lényegét jobban megértik a tanulók, ha más helyiértékes számrendszert is látnak, másrészt az
informatika számára is fontos fogalomról van szó.
A lecke játékkal kezdődik, a TK I/15.1–2. példáiban egyik számrendszerről a másikra térünk át.
A TK I/15.1–5. és a MF I/15.1–4. feladatai játékosak.
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I/16. Negatív számok
Bővül a számkör, bevezetjük a negatív számokat. A negatív számokat is elhelyezzük a
számegyenesen. A 0 különleges tulajdonságai szaporodnak, se nem pozitív, se nem negatív, a
0 egyedül alkot egy osztályt. Hamis analógiával tanulók és felnőttek is bővítik a 0 különleges
tulajdonságait (rádióban is mondtak már olyat, hogy a páros, a páratlan és a 0).
Matematikatörténeti utalással indul a lecke, majd változatos témákhoz kapcsolódó (vízszint,
hőmérséklet, jó és rossz cselekedet jutalma stb.) gyakorlás következik (TK I/16.1–4., MF I/16.
páros munka, MF I/16.1–5.).
I/17. A számok ellentettje és abszolút értéke
A TK I/17.1–6. példái, a TK I/17.1–6. feladatai és a MF I/17.1–2. feladatai segítik a fogalommal
való ismerkedést, a gyakorlást. A MF I/17.3–4. feladatai jobb felkészültségűek számára kihívást
jelentenek, hiszen egy-egy táblázatban sok és vegyes nehézségű feladványt tűznek ki, továbbá
előrevetítik a változóval, paraméterrel való számolást, a behelyettesítést. Gyengébb
tanulóknak érdemes ezek közül néhányat explicit alakban feladni, mert félő, hogy maga az
abszolút érték is elég elvont számukra. Még így is nehéz lehet:
|–2| + |– (–2)| =_____ vagy |–2| – |– (–2)| = ______
I/18. Egész számok összeadása és kivonása
Már nem kell a kivonásnál attól félni, hogy a kisebbítendő kisebb a kivonandónál.
A TK I/18.1–4. példái és csoportmunka, valamint a TK I/17.1–6. és a MF I/17.1–10.
feladatai segítik a gyakorlást. A MF I/18.10. összetett feladata egyszerű lépésekre van bontva,
így az összeadás, kivonás gyakorlása közben a gyengébbek is ismerkedhetnek az
adatfeldolgozással.

A c) kérdésre több stratégiával is válaszolhatunk, összeszámoljuk mindkettőjük pontjait, és
összehasonlítjuk vagy csak az eltérést vizsgáljuk:
Eszternek 20 · 3 + 5 · 0 = 60, Borinak 20 · 3 + 2 · 3 + 3 · (–2) = 60 pontja van,
Bori a tippeléssel 2 · 3 + 3 · (–2) = 0 pontot szerzett, tehát egyenlő a pontszámuk.
I/19. Összefoglalás
Egy egész oldal kell a hosszú és fontos fejezet összegzéséhez. Legfontosabbak azonban a színes
és változatos feladatok. Ismétlésre, gyakorlásra alkalmasak a TK I/17.1–16. feleletválasztós
kérdései és a MF I/17. 15 tesztkérdése. A TK I/17.17–25. és a MF I/17.1–11. feladatai, valamint
a TK I/17. játéka, a Mathdoku számítást, szövegértést, ötletet igényelnek.
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Az ötödikes tankönyv II. Törtek, tizedes törtek című fejezet leckéinek áttekintése
Ismét bővül a számkör, bevezetjük a törteket, vegyes számokat és a tizedes törteket, valamint
számos velük végzett műveletet.
II/1. Tört, törtek ábrázolása számegyenesen
A tört értelmezése után bevezetjük a racionális szám elnevezést is, és ábrázoljuk az új
számokat a számegyenesen.
Az új számok gyakorlására alkalmasak a TK II/1.1–6. és a MF II/1.1–6. feladatai
(szavakkal megfogalmazottat tört alakba írunk, törteket kiolvasunk, beszínezett rész arányát
állapítjuk meg stb.). A TK II/1.6.e) feladata már átvezet az egyszerűsítéshez: ha közvetlenül
leszámoljuk, akkor 2/8, ha pedig először átdaraboljuk, akkor 1/4, tehát

II/2. Törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása
A TK II/2.1–4. példái kerek és szögletes alakzatok felosztásával mutatják be a bővítést meg az
egyszerűsítést, valamint segítenek összehasonlítani az egyenlő nevezőjű, illetve egyenlő
számlálójú törteket. A gyakorlást segítik a TK II/2.1–6. és a MF II/2.1–7. feladatai
számpéldákkal, színes mintákkal.
II/3. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása
A TK II/3.1–3. példái körök szeletelésével és számegyenesen szemléltetik az eljárást. A gyakorlást segítik a TK II/3.1–4. és a MF II/3.1–4. feladatai, amelyekben számolunk, színezünk,
összehasonlítunk. A TK II/3.3. feladat táblázatát még sok és különböző nehézségű feladathoz
használhatjuk.
 Egy-egy színhez tartozó törtek sorba rakása, összegzése, majd az összegek összehasonlítása (versenyezve).
 Konkrét értékekkel dolgozva is gyakran szükséges felhívni a tanulók figyelmét, hogy
nagyság szerinti összehasonlításra az egyforma számlálójú alak is alkalmas.
9
𝟑
Mutathatunk rá példát, majd a tanulók is kereshetnek ilyeneket: 25 és 𝟕
összehasonlításakor az egyenlő számlálójú
63

75

9

25

és

9

21

alakokkal könnyebb dolgunk

van, mint az egyenlő nevezőjű 175 és 175 alakokkal.
 Keressenek a tanulók olyan példát, amikor az egyforma nevezővel könnyebb bánni!
II/4. Különböző nevezőjű törtek összeadása és kivonása
A TK II/4.1–2. példái téglalapok, körök szeletelésével és számegyenesen szemléltetik az eljárást. Fontos tapasztalat, hogy az egyenlő nevezőhöz bővítéssel mindig eljuthatunk, de olyan
eset is adódhat, amikor egyszerűsítés is lehetséges, pl.:

4
8

1

− 4. A gyakorlást segíti a TK II/4.

játéka, a TK II/4.1–4. és a MF II/4.1–8. feladatai. A TK II/4.5–9. feladatai összetettebbek, de a
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8. kivételével egyszerű részfeladatokra bonthatók. A TK II/4.8. feladata több stratégiával is
kezelhető.
 A szövegnek megfelelő sorrendben pénzre írjuk át az információt: A félpénz 8000
Ft, a tyúk ára, a negyedpénz 4000 Ft, a csirke ára, a nyolcadpénz 2000 Ft, a réce
ára, a tizenhatodpénz 1000 Ft, a lúd ára. Összesen elköltöttünk 4000 + 2000 + 1000
+ 1000 = 8000 Ft-ot, így elfogyott a félpénzünk.


1

1

1

1

1

Visszafelé okoskodva összeadjuk az elköltött részeket 4 + 8 + 16 + 16 = 2, félpénzt,
azaz 8000 Ft-ot költöttünk, ebből a tyúk ára 4000 Ft, a csirke ára 2000 Ft, a réce ára
1000 Ft, és a lúd ára is 1000 Ft.

II/5. Tört szorzása természetes számmal
Két módszert ismerünk meg. Vagy megszorozzuk a tört számlálóját a természetes számmal, és
a nevezőt változatlanul leírjuk, vagy osztjuk a tört nevezőjét a természetes számmal, és a
számlálót változatlanul leírjuk. Az első módszer mindig alkalmazható, a második csak akkor,
ha a szorzó osztója a tört nevezőjének. Ezeket a módszereket szemléltetik a TK II/5.1–3. példái
téglalapok szeletelésével.
A gyakorlást segítik a TK II/5.1–5. és a MF II/5.1–5. feladatai. A TK II/5.5. feladata már
az arányosságot is előkészíti.
II/6. Tört osztása természetes számmal
Ismét két módszert ismerünk meg. Vagy megszorozzuk a tört nevezőjét a természetes számmal, és a számlálót változatlanul leírjuk, vagy osztjuk a tört számlálóját a természetes
számmal, és a nevezőt változatlanul leírjuk. Az első módszer mindig alkalmazható, a második
csak akkor, ha a szorzó osztója a tört számlálójának. Ezeket a módszereket szemléltetik a TK
II/6.1–2. példái. A gyakorlást segítik a TK II/6.1–3.,5. és a MF II/6.1–6. feladatai. A kihívást
kedvelőknek szól a TK II/6.4. feladata.

A megszerezhető pontok száma 13 és 5 többszöröse és 100-nál kisebb, ilyen csak egy van, a
13 · 5 = 65, mert a 13 · 5 · 2 = 130 már 100-nál nagyobb. 65 pontot lehetett megszerezni a
versenyen, ebből 60 pontot meg is szerzett a csapat. 1 gyerek ennek az ötödrészét, 12 pontot
szerzett meg.
II/7. Vegyes számok
A vegyes számokkal végzett műveleteket szemléltetik a TK II/7.1–2. példái. A gyakorlást segítik
a TK II/7.1–7. és a MF II/7.1–6. feladatai. A kihívást kedvelőknek szól TK II/7.6. feladat második
része, az összes megoldás megkeresése.
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3

13

5

5

Mivel 2 =
13
5

=

52
5

4

54

13

5

5

5

és 10 =

, így a 0 ∙

= 0, az 1 ∙

13
5

megfelelőek, az 5-szörös már nagyobb, mint

=

13
5

,a2∙

13
5

=

26

13

5

5

,a3∙

=

39
5

és a 4 ∙

54
5

. A szorzók: 0, 1, 2, 3, 4.

II/8. Tizedes törtek
A tizedes törteket és a tíz-hatvány nevezőjű törtekkel való kapcsolatukat szemléltetik a TK
II/8.1–3. példái.

A gyakorlást segítik a TK II/8.1–8. és a MF II/8.1–4. feladatai. Kiolvassuk, leírjuk, helyiérték
szerint rendezzük, tíz-hatvány nevezőjű törtekké alakítjuk és viszont. A mindennapi élettel
való kapcsolatra a magasság és a láz mérése, valamint a céltábla utal.
II/9. Tizedes törtek ábrázolása és rendezése
A tizedes törtek helyét keressük a számegyenesen, és nagyság szerinti sorrendjüket vizsgáljuk.
Ebben segítenek a TK II/9.1–2. példái és a csapatmunka. A gyakorlást segítik a TK II/9.1–8. és
a MF II/9.1–4. feladatai. A MF II/9. 4.b) részének közvetlen gyakorlati vonatkozása, hogy az
oda nem illő adatot ki kell választani.
II/10. Tizedes törtek összeadása és kivonása
A TK II/10. példájában, a TK II/10.1–4. és a MF II/9.1–8. gyakorlásra szánt feladataiban számolunk, mérünk, kerekítünk és figyelünk a helyiértékre. A TK II/10.5. feladata kicsit nehezebb
számpéldákat tartalmaz, a TK II/10.6–9. feladataiban piaci bevásárlás, lakásfelújítás, garázsok
méretének meghatározása, útiköltség kiszámítása közben használjuk a tizedes törteket.
II/11. Tizedes törtek szorzása természetes számmal
Először a 10-zel, 100-zal és 1000-rel való szorzás és osztás hatását vizsgáljuk, majd más
természetes számmal is szorzunk tizedes törteket. A TK II/11. példájában három módszerrel is
megszorzunk egy tizedes törtet 26-tal.
A TK II/11.1–9. és a MF II/11.1–7. feladataiban a számpéldákon túl kerületet
számolunk, receptet igazítunk az adagok számához, meghatározzuk a Biblia vastagságát és a
teniszpálya méretét. A mennyiségek átváltása más mértékegységekre is jó lehetőség a 10-zel,
100-zal és 1000-rel való szorzás, illetve osztás gyakorlására.
II/12. Tizedes törtek osztása természetes számmal
A TK II/12.1–3. példáiban láthatjuk az osztás lépéseit és a szorzással történő ellenőrzést. A TK
II/12.1–2.,4.6. és a MF II/12.1–4. feladatai a gyakorlást segítik. Jobb felkészültségűeknek szól
a TK II/12.3. feladata:

Például: a) 5 : 2 = 25 : 10 = 2,5; b) 12 : 5 = 24 : 10 = 2,4;
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II/13. Közönséges törtek tizedes tört alakja
A TK II/13.1–4. példáiban véges, végtelen szakaszos tizedes törteket kapunk, és véges esetben
visszafelé is elvégezzük az átalakítást. A TK II/13. kutatómunkája a főnix számok érdekes
világába vezeti a tanulókat.
A TK II/13.1–3. és a MF II/13.1–4. feladatai gyakorlásra valók, a TK II/13.4–5. feladatai
összetettebbek.
II/14. Összefoglalás
A hosszú fejezetben sok műveleti szabály, számolási ötlet szerepelt. Ezek áttekintését,
gyakorlását segítik a TK II/14.1–9.,16. és a MF II/14.1–11. feladatai. A MF II/14.11. feladatában
a táblázat kitöltéséhez csaknem 40 művelet elvégzésére van szükség. Önellenőrzésre használhatják a tanulók azokat a mezőket, amelyekbe többféleképpen is el lehet jutni.
A TK II/12.10–15., 17–19. és a MF II/12.12–15. feladataiban érdekes adatok, változatos
témák (közlekedési tábla, telefon memóriája, az irodalomkönyv szövegének tipográfiai adatai,
devizaárfolyam, lakáshitel, jobbágyok adófizetése, mézeskalács receptje, időbeosztás, a
hódcsaládok, rétisas, fehér gólya, medvék) mentén fejleszthető a szövegértés, tudatosítható,
hogy milyen gazdag a frissen szerzett tudás alkalmazási területe. A MF II/14.15. feladat
kimondottan adatgyűjtési és rendezési jellegű. Ehhez kapcsolódik a kutatómunka is. A MF
II/14. páros munka 12 feladatsémát ad, amelyeket a véletlen, a kockadobás eredménye tesz
számpéldává.
A MF II/14. feleletválasztós tesztkérdései akár tudáspróbaként is használhatók. Jó, ha
a tanulók nem csak bekarikázzák az általuk helyesnek vélt választ, hanem a füzetükbe beírják
számításaikat, érveiket. Ez visszatarthatja őket a meggondolás nélküli tippeléstől, és
megkönnyíti az eredmények egyeztetését is.
Az hatodikos tankönyv I. Műveletek, oszthatóság című fejezet leckéinek áttekintése
Az ismert témák felelevenítése nagyon fontos, mert például változott a számkör, az
érvrendszer, az érvelési módok stb., de bővül a kérdezés módja és a problémamegoldási
stratégiák sora.
I/1. Ismétlés
A TK I/1. játékával ráhangolódunk a pozitív és negatív számokkal végzett műveletekre. A TK
I/1.1–6. és a MF I/1.1–4. feladatai számpéldák, a TK I/1.7–10. és a MF I/1.5. feladatai pedig
szöveges formában fogalmaznak meg számolni valót a repülés, a búvárkodás, a könyvelés
világában.
I/2. Az egész számok szorzása
A TK I/2. példájával áttekintjük az egyszerű szabályokat:
két azonos előjelű szám szorzata pozitív, két különböző előjelű szám szorzata negatív lesz;
a szorzat abszolút értéke megegyezik a tényezők abszolút értékének szorzatával;
ha a 0-t szorzom egy tetszőleges számmal, akkor a szorzat 0 lesz;
ha egy számot (–1)-gyel szorzunk, akkor a szám ellentettjét kapjuk;
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de még nagyon sok gyakorlás kell ahhoz, hogy a gyerekek fel is ismerjék, hogy melyiket kellene
éppen alkalmazni. A gyakorlást változatos feladattípusok szolgálják: számpéldák (TK I/2. 1–5.
és MF I/2.1–3.), szöveges feladatok a hőmérséklet, a magasság, a vízbe merülés változásáról
fogalmaznak meg előjeles műveleteket (TK I/2.6–7. és MF I/2.7–9.). A MF I/2.6. feladata új
típusú, hibát kell keresni a dolgozatokban. A MF I/2.6. feladata az 5. osztályos tankönyvből
ismerős (TK I/17. játék) Mathdoku a szorzás és osztás gyakorlására aktualizált változatban tér
vissza.
I/3. Az egész számok osztása
A TK I/3.1–2. példái alapján látható, hogy ha a szorzás-osztás sorozatban páros számú negatív
szám van, akkor az eredmény pozitív, ha pedig páratlan számú negatív szám, akkor az
eredmény negatív. A gyakorlást változatos feladatok segítik (TK I/3.1–10. és MF I/3.1–9.).
I/4. Oszthatóság 10-zel, 5-tel, 2-vel
A lecke tartalmazza az oszthatósági szabályok mellett (TK I/4.1. példa) a halmazábra
használatát, a metszet és az unió fogalmát is (TK I/4.2. példa). Két egyszerű feladattal indul a
gyakorlás (TK I/4.1–2.), kicsit összetettebbek a TK I/4.3–10. feladatai. A TK I/4.12. feladata a 2es alapú számrendszerről szól, ami kiegészítő anyag volt az 5. osztályban. A MF I/4.1–8.
feladatai közül a 7. összetettebb, a 8. pedig igaz-hamis formájú.
I/5. Oszthatóság 3-mal és 9-cel
A TK I/5.1–3. példái, a TK I/5. kutatómunkája, a TK I/5.1–7. és a MF I/5.1–5. változatos feladatai
segítik az oszthatósági szabályok megértését és a gyakorlást (halmazábra, igaz-hamis állítások,
logikai készlet).
I/6. Prímszámok, összetett számok
Az erathoszthenészi szita, a TK I/6. játéka, a TK I/6.1–2. példái, a TK I/6.1–8. és a MF I/6.1–7.
a törzsszámok, illetve prímszámok tulajdonságait gyakoroltatják halmazábra, diagram,
szerencsekerék segítségével. Kiemeljük a TK I/6.2. példáját, amely két eljárást is mutat a prímtényezős felbontásra. Mindkettőnek vannak előnyei, így a tanulókra bízhatjuk, hogy melyiket
használják.

I/7. Közös többszörös, legkisebb közös többszörös
A TK I/7. lecke csoportmunkával indul, majd a TK I/7.1–2. példái, a TK I/7.1–10. és a MF I/7.1–
8. feladatai segítik az ismerkedést a többszörösökkel. A MF I/7.9–12. feladatai összetettebbek.
Például a MF I/7.11. feladata a közös többszörös trükkös alkalmazása: az 5. fogas kerül a 6.
deszka közepére, mert az van az elsőtől 4·25 = 5·20 = 110 cm-re.
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I/8. Közös osztó, legnagyobb közös osztó
A TK I/8.1. példájában osztópárok segítségével keresünk közös osztókat, a TK I/8.2–3. példájában osztozkodáskor, illetve törtek egyszerűsítésekor alkalmazzuk a közös osztókat, szerepet
kap a legnagyobb közös osztó is. A gyakorlást a TK I/8.1–6. és a MF I/8.1–8. feladatai segítik.
A TK I/8.7. feladata igaz-hamis formában fontos tulajdonságokra kérdez rá. Ebben szerepel,
hogy két szám legnagyobb közös osztójának a többi közös osztó is osztója, de ezt a tényt
érdemes megemlíteni abban a formában is, hogy a legnagyobb közös osztó többszöröse az
összes közös osztónak.
I/9. Törtek áttekintése
A lecke játékkal kezdődik, majd röviden átismételjük az 5. osztályban tanultakat, és változatos
formájú feladatok segítik a gyakorlást (TK I/9.1–5. és MF I/9.1–6.). A
királykisasszony hét próbája (TK I/9.6.) igazi erőpróba. Gyengébb
tanulók is sikerélményhez juthatnak a MF I/9. páros munkájában,
ahol a véletlen és az összeadás alakítja a feladványt (a kör, a négyzet
és az ötszög helyén), és a háromszög helyén álló számot kell meghatározni.
I/10. Tört szorzása
A TK I/10.1–4. példái lépésről lépésre bemutatják a különböző típusokat és egy szöveges
feladat megoldását is. A gyakorlást számpéldák (TK I/10.1–5. és MF I/10.1–4.), szöveges
feladatok (MF I/10.5–6.,8–9.) és a dolgozatjavítás (MF I/10.7.) segítik. A TK I/10.6. feladata
összetettebb, a törtek összehasonlítását is kéri.
I/11. Reciprok, osztás törttel
Először még egész számmal osztunk (TK I/11.1. példája), majd törtekkel (TK I/11.2–4. példái).
A TK I/11.1–7. és a MF I/11.1–8.,10. feladatai segítik a gyakorlást. A MF I/11.9. feladata
hibakeresés, a TK I/11.8. feladata pedig összetett.
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I/12. Szorzás tizedes törttel
A TK I/12.1–2. példái demonstrálják a szorzás lépéseit tizedes törtek közvetlen szorzásával és
tízhatvány nevezőjű alakban is. A TK I/12.1–10. és a MF I/12.1–7. feladatai nem csupán a
műveletet gyakoroltatják, hanem azt is megmutatják, hogy a mindennapi életben milyen
gyakori az ilyen típusú számítás (papírköteg vastagsága, füvesítés költsége, tankolás,
kakaókészítés, lakás területe, hinta, téglalap, felhasogatott fa ...).
I/13. Osztás tizedes törttel
A kürtőskalács és a papírcsíkok példáján tizedes törtet egész számmal, illetve tizedes törttel
osztunk (MF I/13.1.2. példái). A gyakorlásra szánt feladatokban felbukkan a kisautó, a mérleg,
a kerékpározás, a szőnyeg, a kockakő, a függöny, a vasúti sín, a díszkorlát, a recept, a kártya,
a labdák, a parkoló, a vitorlás hajó stb. (TK I/13.1–10. és MF I/13.1–9.). A MF I/13.7. feladata
például adott feltételeket kielégítő parkolóhelyek kialakításáról szól.

I/14. Összefoglalás
A lecke bőséges feladatanyaga (TK I/14.1–26. és MF I/14.1–15.) segíti az összefoglalást,
ismétlést. Egy kinyomtatható (pl.: https://player.nkp.hu/play/88433/false/undefined)
matematikai társasjáték jutalomként, a MF I/14. 12 feleletválasztós tesztkérdése
tudáspróbaként is alkalmazható.
2.2.2. Arányosság, egyenletek, sorozatok és függvények az 5. és 6. osztályban
Az 5. osztályos tankönyv több fejezetből áll, mint a 6. osztályos, ezért nem fejezetenként
állítjuk párba a két könyv anyagát, hanem az 5. osztályos könyvből az egyenleteket,
sorozatokat és függvényeket előkészítő V. és VI. fejezetet kapcsoljuk a 6. osztályos könyv III.
fejezetéhez.
Az ötödikes tankönyv V. Helymeghatározás, sorozatok című fejezet leckéinek áttekintése
A fejezet 6. leckéje, a Tájékozódás síkban, térben című, kiegészítő tananyag. A többi leckében
szereplő fogalmak között vannak ismertek (számegyenes) és kevésbé ismertek (nevezetes
sorozatok). A tanáron, az osztályon (és a tanmeneten) múlik, hogy az ismerkedés milyen
alapos. Az a tapasztalatunk, hogy a matematikai játékokról szóló 7. leckét időzavar esetén sem
érdemes kihagyni.
V/1. Helymeghatározás szerepe környezetünkben
Csoportmunkával indul a lecke, majd a mozijegy (TK V/1.1. példa) és a névjegykártya (TK V/1.2.
példa) helymeghatározó adatait értelmezzük. A TK V/1.1–5. és a MF V/1.1–5. feladatai a
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könyvespolcon, az osztályban, sakktáblán, lakótelepen, kertben, amőbában, irodaházban,
szállodában való eligazodás gyakorlását szolgálják.
V/2. Helymeghatározás
A Póktelep és a part menti jelzőtáblák (TK V/2.1–2. példái) a feladatokban is visszatérnek (TK
V/2.1–3. és MF V/2.1–3.). Autós utazásra vonatkozó rokon feladatok a TK V/2.4. és a MF V/2.4.
feladatai is.

V/3. Tájékozódás a számegyenesen
A tankönyv példáiban a számegyenesen ábrázolt számközöket (TK V/3.1. példa) és a
különböző lépésközökkel végzett mozgásokat (TK V/3.2. példa) vizsgáljuk. A matematikai
írásmód eszköztára is bővül, használjuk az intervallumok jelöléseit. Mindezek gyakorlását
változatos irányban megfogalmazott (TK V/3.1–6. és MF V/3.1–5.) feladatok szolgálják.

V/4. A derékszögű koordináta-rendszer
Megismerkedünk a síkbeli derékszögű Descartes-féle koordináta-rendszerrel, és mostantól a
pontokat nem csupán rajzban, hanem rendezett számpárral is meg tudjuk adni. A TK V/4.1.
példájában koordinátáikkal adott pontokat ábrázolunk, a TK V/4.2. példájában pedig pontok
koordinátáit olvassuk le. Ezt a két irányt gyakoroljuk a TK V/4.1–5. és a MF V/4.1–4.
feladataiban. A TK V/4.6. feladatában pedig saját tervezésű ábra azonosító pontjainak
koordinátáit kell megadni.
V/5. Pontok ábrázolása
Bevezetjük a síknegyedeket, és megkeressük az egy síknegyedbe tartozó pontok koordinátáinak közös tulajdonságait (TK V/5.1. példája), és adott koordináta-tulajdonsággal rendelkező
pontokat színezünk (TK V/5.2. példája). Ezt a két irányt gyakoroltathatjuk a TK V/5. játékával,
a TK V/5.1–5. és a MF V/5.1–6. feladataival.
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V/6. Tájékozódás síkban, térben (kiegészítő tananyag)
A témakör gazdag és érdekes. Jobb felkészültségű osztályban természetes általánosítás a
ferdeszögű koordináta-rendszer és a harmadik koordináta bevezetése is, hiszen a testek
építésekor már oldottunk meg olyan feladatokat, ahol meg kellett magyarázni, hogy hányadik
rétegben, melyik kis kockát színeztük vagy hagytuk ki (például a TK IV/3.7. és a MF IV/4.4.
feladata). Ábrázoltuk az építményt úgy, hogy minél több kis kocka látható legyen, ami
tulajdonképpen (térbeli) ferdeszögű koordináta-rendszerben való rajzolást jelentett.
Kihívásnak nagyon alkalmas például a TK V/6.4. feladata:

A MF V/6.4–7. feladatai a két koncentrikus körsor metszéspontjaival egy gazdag, nagy
felfedezésekkel kecsegtető világot nyitnak meg.
V/7. Matematikai játékok
A leckében javasolt játékokra fordított idő akkor sem vész kárba, ha egy-egy tanuló „csak” sok
számolási és gondolkodási műveletet végez, miközben jól szórakozik a matematikaórán. Az
igazi élmény persze az, ha a tanulók átlátják a matematikai tartalmat, és annak
felhasználásával esetleg maguk is tudnak hasonló játékot készíteni. Ilyen lehetőséget nyújt
például a TK V/7.2. és a MF V/7.1. feladatok együttes megoldása.

Nyilván azt kell észrevenni, hogy 9·12 345 679 = 111 111 111.

Arra is ügyelni kell, hogy a gyorsabban gondolkodó gyerekek se unatkozzanak játék közben.
Ők például a MF V/7.2. feladatát más értékkel is megoldhatják (az ott szereplő 28 kicserélhető
29-re, 30-ra, …, 38-ra). A TK V/7.3. feladata egy számlétra típusú játék.

Az nyer, aki biztosítani tudja, hogy az ő elvétele után 0 db kocka marad. Ezt úgy érheti el, ha
az előző elvétele után 3 maradt, az előtt meg 6, illetve 9. A kezdő biztosan el tudja érni, mert
induláskor elvesz egyet. Ezután bármennyit vesz is el a másik, azt ő ki tudja egészíteni 3-ra,
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tehát 6, illetve 3 kocka csoki lesz az asztalon, amikor a második sorra kerül. A 3 kockából
akármennyit vesz el a másik, az utolsó a kezdőnek marad.
Ha egy gyerek úgy gondolja, hogy már van nyerő stratégiája, az játszhat a tanár ellen
úgy, hogy megválaszthatja, hogy ki legyen a kezdő. Tanárként nem célszerű kezdettől „jól
játszani”, mert könnyű ellesni a „jó számokat” azoknak is, akik még nem látják át a játékot.
A TK V/7.4. feladatában a megoldást könnyebb megmutatni, mint elmagyarázni. Ennek
nehezített változata a MF V/7.5. feladata. A tanulók előbb-utóbb rájönnek, hogy a bábuk
rajzolgatása helyett szavakat vagy betűket érdemes használni a pozíciók lejegyzésére.
V/8. Keressünk összefüggéseket!
Sokan tiltakoznak a „Folytasd a sorozatot” típusú feladatok ellen, mert az első három elem
felsorolásával nincs rögzítve a sorozat. Ennek a leckének nem is ez a célja. Azt várjuk, hogy a
tanulók felismerjenek valamilyen összefüggést, szabályt, és annak megfelelően folytassák a
sorozatot (néha kérjük is, hogy többféleképpen). Éppen a szabály tisztázását, egyértelmű
megfogalmazását mutatják be a TK V/8.1–2. példái. A TK V/8.1–6. és a MF V/8.1–6. feladatai
között van teljesen nyitott, lehetséges folytatást kérő, egyértelműen folytatható (dominó,
pénzérme), többféleképpen folytatandó, illetve folytatható.
V/9. Sorozatok
A TK V/9.1–4. példái különféle sorozatokat adnak meg. A 3. példában azzal a feltételezéssel
tudjuk megadni az első tagot, hogy minden szomszéd 3-mal nagyobb az előzőnél.
A gyakorláshoz használhatjuk a TK V/9.1–6. és a MF V/9.1–5. feladatait.
V/10. Nevezetes, érdekes sorozatok
A TK V/10.1–3. példáiban kupakokból kirakunk néhány háromszög-, négyszög- és trapézszámot. (Bár ez az utóbbi elnevezés az alábbi ábrázoláson jobban látszik.)

A TK V/10.1–6. feladatai az első kivételével összetettek, a MF V/10.1–5. feladatai közül csak a
negyedik összetett, ez a tankönyvi feladatokkal rokon.
V/11. Táblázatok, grafikonok
A menetrend és az időjárás-előrejelzés példáján gyakoroljuk a táblázat, illetve grafikon
olvasását a TK V/11.1–2. példáiban és a TK V/11.1–6. egyszerű feladataiban. A MF V/11.1–3.
feladatai is egyszerűek, ezekben kijelentések helyességét kell ellenőrizni a grafikon alapján, ki
kell tölteni a táblázatot, illetve információkat kell kiolvasni a táblázatból.
V/12. Összefoglalás
A TK V/12.1–33. és a MF V/12.1–7. feladataiban előfordul a fejezet összes fontos fogalma és
a legtöbb feladattípus. A tankönyv első 12 feladata feleletválasztós összefoglaló kérdés,
amelyek között nehezebbek is vannak. A további feladatok összetettek, de nem túl nehezek.
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Az ötödikes tankönyv VI. Arányosság, egyenletek című fejezet leckéinek áttekintése
Ebben a rövid, de fontos fejezetben a függvények és az egyenletmegoldás irányába teszünk
lépéseket.
VI/1. Arányosságok, változó mennyiségek
Játékkal indul a lecke, majd a TK VI/1.1–4. példáiban olyan helyzeteket látunk, ahol
feltételezhető az egyenletes növekedés vagy a fordított arány, és olyat is látunk, ahol nincs
arányosság. A gyakorlást a TK VI/1.1–6. és a MF VI/1.1–6. feladatai segítik.
VI/2. Arányos következtetések
A csoportmunka célja, hogy 2 személyes receptet arányosan 32 személyesre alakítsunk. A TK
VI/2. példájában a fagylaltozás költségét számítjuk ki. A TK VI/2.1–4. és a MF VI/2.1–6.
feladatai arányos következtetésekről szólnak, de előfordul az arányosság látszata is (TK VI/2.4.
feladat).
VI/3. Nyitott mondatok, egyenletek
A csoportmunkában egy korábbi lecke mondatait lyukas szöveg formájában dolgozzuk fel, ez
vezet el a nyitott mondat és az igazsághalmaz elnevezésekhez. A TK VI/3.1–3. példáiban, a TK
VI/3.1–2.,4–5. és a MF VI/3.1–4. feladataiban meghatározzuk az igazsághalmazt, a TK VI/3.3.
feladatában pedig adott igazsághalmazokhoz keresünk nyitott mondatot.
VI/4. Próbálgatások, következtetések
A TK VI/4.1–5. példái próbálgatásokat, egyenlet felírását és visszafelé okoskodást, lebontogatást mutatnak be. A fordított irányú okoskodásnál visszafelé haladunk a történetben, és
rendre elvégezzük az adott művelet inverzét (ha úgy kaptunk 30-at, hogy hozzáadtunk 2-t,
akkor 30-ból ki kell vonni 2-t stb.). A TK VI/4.1–8. és a MF VI/4.1–6. feladataiban ezeket a
módszereket gyakoroljuk, a feladat szövege gyakran utal is az alkalmazandó módszerre.
VI/5. Egyenletmegoldás gyakorlása
A lecke csoportmunkával indul. Behelyettesítéssel keressük, hogy melyik egyenlethez melyik
megoldás tartozik. A TK VI/5.1–8. és a MF VI/5.1–6. feladatai a gyakorlást szolgálják. Az
alaphalmaz fontosságára irányítja a figyelmet a TK VI/5.5. és a TK VI/5.2. feladata.
VI/6. Szöveges feladatok
Az egyenlettel megoldható szöveges feladatok köre széles és színes. Alma csomagolásáról van
szó a TK VI/6.1–2. példáiban. Az első esetben nincs megoldás, a másodikban van.
A TK VI/6.1–10. feladatai között van egyszerű, kicsit összetettebb, illetve nehéz is, és a tanulók
maguk választhatják meg a módszert. A jobb felkészültségű tanulók szívesen választották a
visszafelé okoskodást, főleg, ha csak el kellett mondani.
Az egyik tanuló a TK VI/6.6. feladatát szóban helyesen oldotta meg, visszafelé értelmezte a
szöveget: „500 Ft-om van, és ma ugyanennyit költöttem, reggel 1000 Ft-om volt. A rétes
vásárlása előtt 1200 Ft-om volt, ami a fele a reggeli 2400 Ft-nak.” Leírás közben azonban
hibázott, összekeverte a felezést és a megkétszerezést.
A TK VI/6.10. feladatánál még szembetűnőbb volt ez a különbség.
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A szóbeli megoldás szerint „1 évvel ezelőtt 5 évvel kevesebb, 66 év volt az életkorok összege,
2 évvel ezelőtt 62, ez csak 4 évvel kevesebb, mint az 1 évvel ezelőtti, az egyik gyerek akkor
még nem született meg.” Az írásbeli megoldása mindössze annyi volt, hogy egy gyerek egy éve
született.
Szóval még a jobbakra is ráfér a segítség a szövegből kiolvasott adatok és összefüggések
rögzítésében, a megoldás lépéseinek áttekintésében. Ezt a segítséget igyekszünk megadni a
megoldás menetének írásbeli előkészítésével a MF VI/6.1–6. feladataiban. (Akadtak ugyan
olyan tanulók, akik a 6. feladatban például nem megvásárolt, hanem eladott cseresznyéről
beszéltek, de könnyen átálltak.)
VI/7. Összefoglalás
A TK VI/7. példájában egy 9 elemű alaphalmazból behelyettesítéssel választjuk ki az
igazsághalmaz elemeit, és ezzel a figyelem a fejezetben szereplő fogalmakra irányul.
A TK VI/5.1–13. és a MF VI/5.1–4. feladatai egyszerűek, a TK VI/5.14–21. és a MF VI/5.5–6.
feladatai összetettebbek. A tankönyvi feladatoknál a tanulók maguk választhatják meg a
megoldás és a lejegyzés módszerét, a munkafüzetben pedig most is elő van készítve a
megoldás menetének lejegyzése.
Az hatodikos tankönyv III. Egyenletek, függvények című fejezet leckéinek áttekintése
Fontos ismert és új fogalmakkal foglalkozunk, megfigyeljük a tulajdonságokat használat
közben.
III/1. Az arány fogalma
Az arány szó sokféle használatából bizonyosakat kiválasztunk és megerősítünk. A csoportmunka az országzászlók felé tereli a figyelmet, ez a témája a TK III/1.1–2. példájának. A TK
III/1.3. példájában pedig a pénzosztás arányait vizsgáljuk. A TK III/1.1–7. és a MF III/1.1–6.
feladatai egyszerűek, számpéldákon és szöveges formában segítik a gyakorlást. A
munkafüzetben most is elő van készítve a megoldás menetének lejegyzése.
III/2. Arányos osztás
A TK III/2.1–5. példái a terület, a végzett munka, a zsákmány, a gombócok száma szerinti
arányos osztást mutatják be. A TK III/2.1–10. és a MF III/2.1–5. feladatai a felosztás kiszámításán túl a felosztás szempontjának mérlegelésére is ráirányítják a figyelmet (TK III/2.8.).
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a) A munkás fejenként 25 000 Ft-ot keres, a brigádok keresetaránya 3 : 5, így 75 000 Ft-ot,
illetve 125 000 Ft-ot keresnek.
b) Egy négyzetméter 2 000 Ft, a brigádok keresetaránya teljesítmény szerint 24 : 76, tehát
48 000 Ft, illetve152 000 Ft az egyes brigádok keresete.
Az igazságosság eldöntéséhez érdemes a munkások fejenkénti keresetét (többféleképpen) is
kiszámolni. Az a) esetben mindenki egyformán 25 000 Ft-ot kap, a b) esetben az első brigád
tagjai 16 000 Ft-ot, a második tagjai 30 400 Ft-ot keresnek fejenként, ami ugyanolyan arányú,
mint a brigádok által elvégzett munka egy főre eső része (brigádon belül).
III/3. Törtrész
A TK III/3.1–2. példái a focikártyák és a fánkok törtrészének meghatározását mutatják be. A TK
III/3.1–11. és a MF III/2.1–7. feladatai a számpéldaként, illetve szövegesen megadott törtrész
kiszámításának gyakorlására szolgálnak. A MF III/3.7. feladat a számoláson túl azt is kéri, hogy
szöveges feladatot készítsünk a számoláshoz.
III/4. Egyenes arányosság
A TK III/4.1–2. példáiban a megvásárolt Túró Rudi darabszáma és az automata bevétele, vagy
a bicikli hajtása és a kerék elfordulása közötti kapcsolat táblázatos és grafikus ábrázolása hozza
közelebb az egyenes arányosság tulajdonságait. A TK III/4.1–10. és a MF III/4.1–5. feladatai
egyenes arányban álló mennyiségek kiválasztását, grafikon készítését, táblázat készítését,
táblázat kiegészítését, összetartozó párok megkeresését várják el a tanulóktól.
A (0;0) számpárra érdemes külön figyelni. Sok tanuló inkább az egyenes arányosság összetartozó párjai közül is kizárja a (0;0), hogy ne legyen baj a hányadossal. Ennek megelőzésére is
alkalmas a TK III/4.8. feladata.

A pontok egy egyenesen vannak, de az egyenes nem halad át az origón.
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III/5. Egyenes arányossággal megoldható feladatok
A TK III/5.1–2. példái a mozgásos feladat grafikus megoldását és a pénzváltás problémáit
mutatják be. A TK III/5.1–5. feladatai változatos témákon gyakoroltatják az egyenes arányossággal való megoldást (pénzváltás, recept, óramutató, gyertya, ló etetése stb.).
A MF III/5.1–7. feladatai részletesebben sorra veszik az egyes lépéseket, a MF III/5.2. feladata
visszautal a TK III/5.4. feladatára, ami a 2009-es PISA felmérés 36. feladata volt.

III/6. Százalékszámítás
A Bevezetőben matematikatörténeti mesével kezdjük a százalékszámítás ismertetését. A TK
III/6.1–5. példái a százalékszámítás tipikus alkalmazásait mutatják be (szakkörösök, elolvasott
levelek, az óra, a perc törtrészei százalékként stb.). A TK III/6.1–9. és a MF III/6.1–8. feladatai
számpéldákon, fizetésemelésen, hiteltörlesztésen, akkumulátor feltöltésén, szavazatszámláláson, osztályzatokon, zsebpénzen, amortizáción gyakoroltatják a százalékszámítást.
III/7. A 100% kiszámítása
A 100% kiszámítása nehezebben szokott menni, mert visszafelé okoskodást igényel. A lecke
két lépéses következtetést javasol, először az 1%, és aztán a 100% meghatározását. Ezt
mutatják be a TK III/7.1–4. példái. Keressük az iskola létszámát, a 6. évfolyam létszámát, az
autó és a számítógép eredeti árát. A TK III/7.1–6. és a MF III/7.1–5. feladataiban
számpéldákon, valamint a tetőfelület, az éves bevétel vagy az őszibarackkészlet nagyságának,
a ház, a benzin, a Maxi Mix árának, Alvin testmagasságának meghatározásán gyakorolhatjuk a
módszert.
III/8. Hány százalék?
A százalékláb meghatározására két módszert mutat be a TK III/8.1. példája. Vagy kiszámítjuk
az alap századrészét, és megnézzük, hogy a százalékértékben hányszor van meg az 1%, vagy
kiszámítjuk a százalékérték és az alap hányadosát, és az így kapott értéket szorozzuk 100-zal.
Az autóra adott árengedmény százalékos értékének meghatározását mutatja be a TK III/8.2.
példája. A TK III/8.1–8. és a MF III/8.1–6. feladataiban olyan egyszerű és mindennapi kérdésekre kell válaszolni, mint „A 3000 megvizsgált háztartás közül 1320-ban volt autó. ... A
vizsgált háztartások hány százaléka ez?” vagy „Hány százalékos volt a leárazás?”, illetve „Az út
hány százaléka van még hátra?”.
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III/9. A százalékszámítás gyakorlása
Miután a százalékszámítás fogalmait és összefüggéseit külön-külön gyakoroltuk, olyan
feladatokkal is próbálkozhatunk, amelyek nincsenek aszerint szétválogatva, hogy éppen
melyik összetevőt kell keresni. A TK III/9.1. példájában kiszámítjuk, hogy egy teve mennyit
veszíthet a testsúlyából károsodás nélkül. A TK III/9.2. példájában két üzlet árait hasonlítjuk
össze. A TK III/8.1–14. és a MF III/8.1–7. feladatai között összetettebbeket is találunk. A
munkafüzet feladatainál segítséget kapunk a gondolatmenet lejegyzésében.
A TK III/9.12. feladata például:

A 400 grammos névleges tömeg 2%-a 400·0,02 = 8 g. A doboz tartalma 392 g és 408 g között
változhat.
III/10. Algebrai kifejezések
Már korábban is egyszerűsítettük a leírást azzal, hogy egy ismeretlen mennyiség helyett
valamilyen szimbólumot használtunk (kört, négyzetet, betűt stb.). A TK III/10.1–3. példáiban a
számpéldákkal analóg módon bevezetjük a betűket, számot adunk hozzájuk, számmal
szorozzuk stb. A TK III/10.1–7. és a MF III/10.1–5. feladatai a szavakban megfogalmazott állítás
algebrai kifejezéssel, algebrai kifejezést szavakkal való leírását, algebrai kifejezések összehasonlítását, számok behelyettesítését gyakoroljuk.
III/11. Összevonás, zárójelfelbontás
A TK III/11.1–3. példái bemutatják az összevonást és a zárójel felbontását. Egyre több dologra
kell figyelni (zárójel, előjel, törtekkel végzett műveletek stb.). A gyakorlást a TK III/11.1–6. és
a MF III/11.1–5. feladatai segítik.
III/12. Egyenletek megoldása lebontogatással
A TK III/12.1–3. példái folyamatábrán mutatják be a célirányos és a fordított irányú okoskodást. Megfigyelhetők az irányváltáskor végzendő inverz műveletek.

A TK III/12.1–6. és a MF III/12.1–7. feladatainak megoldásakor egyenletek megoldása,
egyenletek felállítása és megoldása, egyenlet leolvasása folyamatábráról, folyamatábra befejezése, trükk kitalálása, folyamatábra készítése a tennivaló. A munkafüzetben a folyamatábra
előrajzolt sémája segít a megoldásban.
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III/13. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel
A TK III/13.1–4. példái lépésről lépésre bemutatják a szöveges feladat megoldását a szöveg
értelmezésétől a szövegbe való visszahelyettesítésig és a szöveges válaszig. Láthatunk különböző megoldási módszereket ugyanarra a feladatra.
A TK III/13.1–7. és a MF III/13.1–5. feladatainak témája változatos, és találunk közöttük
nagyon igényes feladatokat is (TK III/13.6).

A 6000 Ft-os kedvezmény áll versenyben az x vételár 20%-ával, a 0,2x értékkel.
Ha 0,2x > 6 000Ft, azaz x > 30 000Ft, akkor a második kedvezmény nagyobb, mint az első.
A munkafüzetben található feladatokban előrajzolt séma segíti a folyamatábra rajzolását,
illetve az egyenlet felállítását.
III/14. Egyenlőtlenségek
A lebontogatás módszerével oldunk meg egyenlőtlenségeket. A TK III/14.1–2. példái bemutatják a szöveg értelmezését, a folyamatábrát és az eredmény értelmezését. A megoldást
számegyenesen szemléltetik. Célszerű gyakran tudatosítani az egyenletek kezelésétől való
eltérést.
A TK III/14.1–12. és a MF III/14.1–4. feladatai között számpéldákat, szöveges
feladatokat, törtek pozitív, negatív, nulla értékének megállapítására vonatkozó kérdéseket
találunk. A munkafüzet ismét segíti a megoldást előrajzolt folyamatábra sablonnal.
III/15. Egyenletek és egyenlőtlenségek gyakorlása
A TK III/15.1–11. és a MF III/125.1–7. feladatai között megtaláljuk a lényeges feladattípusokat.
Egyik feladat sem igazán nehéz, de az összetettebbekhez több figyelem és kitartás kell (TK
III/15.4–6., MF III/15.7.).
III/16. Összefoglalás
A TK III/16.1–40. és a MF III/16.1–22. feladatai bőséges anyagot szolgáltatnak az ismétléshez,
rendszerezéshez, gyakorláshoz.

44

FI-503010501/1 Matematika 5. | FI-503010601/1 Matematika 6. – Tanári kézikönyv

2.2.3. Mérések és geometria az 5. és 6. osztályban
Az ötödikes tankönyv III. Mérés és mértékegységek című fejezet leckéinek áttekintése
A tankönyvbeli leírások és a hozzájuk kapcsolódó feladatok elsősorban azt a
gyakorlathoz, tapasztalathoz köthető, valóság alapú felépítést követik, amelyről az elméleti
bevezetőben már szót ejtettünk. A munkafüzetben lévő feladatok sokkal inkább alkalmasak
gyakoroltatásra, habár ezek között is bőségesen találhatók olyan feladatok, amelyek
különböző kompetenciák (például a szövegértés) fejlesztését szolgálják (MF III/2. 4–8.
feladatok).
Szinte mindegyik feladat lehetőséget teremt a benne szereplő probléma
továbbgondolására. Természetes, hogy a tankönyvben és a hozzá kapcsolódó munkafüzetben
nem lehet egyetlen feladat kapcsán minden, a feladattal összefüggésben felmerülő kérdést
tisztázni. Erre ebben a segédkönyvben sem vállalkozunk, de ötletet adunk hasonló helyzetek
kezeléséhez azzal, hogy felvillantunk ilyen eseteket és lehetőségeket. Néhány alkalommal
konkrét példákon keresztül mutatunk be olyan jó gyakorlatokat, amelyeket tanár kollégák
megterveztek, kipróbáltak, és ezek alapján megfogalmazták a tapasztalataikat.
III/1. A hosszúság mérése
Kifejezetten hasznos lehet például az órát csoportmunkával kezdeni. Ez alkalmas arra, hogy
ráhangolja a tanulókat az órai munkára, különböző mérőeszközök és mértékegységek
használatára. Érdemes építeni a gyerekek tapasztalataira, akár az órákon, akár a mindennapi
életben szerezték azokat. Sok mindent tudnak, de általában nem rendszerezetten, nem
egységesen.

A feladat kapcsán meg lehet beszélni, hogy
mennyire önkényesen választottunk mértékegységeket,
azok mennyire kapcsolódnak az alkalmazó emberhez,
milyen hosszmértékekről hallottak már.
A TK III/1.1–4. feladatai a tárgyak, személyek, távolságok méretének összehasonlítása közben
jó alkalmat kínálnak az összeadás, kivonás, valamint a kisebb, nagyobb relációk gyakorlására
és összekapcsolására. Ekkor még a
25 m < az iskolaudvar szélessége < 26 m vagy
25 < az iskolaudvar szélessége méterben < 26

45

FI-503010501/1 Matematika 5. | FI-503010601/1 Matematika 6. – Tanári kézikönyv

írásmódok is használhatók, de hamar rájönnek a tanulók, hogy érdemes a hosszú szöveg
helyett valamilyen szimbólumot bevezetni.
A hosszúság mértékegységeinek sokféleségét jobban megismerhetik a gyerekek, ha
házi feladatként maguk is keresnek (esetleg az interneten is) ritkábban használatos hosszúságmértékegységeket és ezekről szóló szövegrészleteket. Érdemes rámutatni, hogy nem
véletlenül használunk egységes mértékegységeket, hiszen 200 évvel ezelőtt sokkal nehezebb
dolga volt egy szabóinasnak, amikor néhány rőf szövetből kellett x láb y hüvelyknyit levágnia.
Ilyen és ehhez kapcsolódó kérdéseket vetnek fel a TK III/1.5–7. feladatai.
A feladatok után következő kutatómunka hosszúság mérésére szolgáló két konkrét, régi
mértékegységben megadott mennyiség magyarázatára kérdez rá.

Mindkét régi mértékegység mutatja a pontosabb mérés igényét és a leleményességet:
1 sing (könyök) = 2 arasz = 44,5 cm, illetve 1 bakarasz (előarasz) 18–20 cm (a
hüvelykhez nem a kisujjat, hanem a mutatóujjat viszonyították).
A MF III/1. feladatai elsősorban gyakorlásra és rendezésre szolgálnak, hiszen változatos
formában megadott mérőszámokkal és különböző mértékegységekben megadott hosszakat
kell kilométerben (MF III/1.1.), méterben (MF III/1.2.), centiméterben (MF III/1.5.),
milliméterben (MF III/1. 6.) kifejezni.
A MF III/1.3. feladata a mértékegység célszerű megválasztását és visszafelé okoskodást
igényel (összeadjuk a levágott darabok és a maradék hosszát).
A MF III/1.5. feladata egy kicsivel nehezebb. Ez is igényli a mértékegység célszerű megválasztását, de szövegértésre és részfeladat megoldására (az első két órában megtett út
felének meghatározására) is szükség van. Akad olyan diák, aki rögtön az első két napi út
másfélszeresét számolja, azaz nem összead, hanem az első két órában megtett út felét
szorozza 3-mal.
A MF III/1.7. feladata egyszerre igényel átváltást és 1000-re, 10 000-re, illetve 100 000re való kiegészítést. A d) feladatrész ennél is összetettebb.
A MF III/1.8. feladata adott mennyiség mérőszámához kéri a megfelelő
mértékegységet, a mérőszámok változatos (egész, tört, tizedestört) alakban vannak megadva.
III/2. Testek tömegének mérése
A Csoportmunka megbeszélésekor érdemes kitérni a köznapi és a matematika, illetve fizika
szóhasználata közötti különbségre. A Példában szereplő kétkarú mérleg egyszerre tekinthető
gyakorlati példának és a mérlegelv előkészítésének.
A tankönyv feladataiban ésszerű mértékegységet kell választani (TK III/2.1.), köznapi
kijelentésekről kell eldönteni, hogy helyesek-e (TK III/2.2.), összeadással és becsléssel kell

46

FI-503010501/1 Matematika 5. | FI-503010601/1 Matematika 6. – Tanári kézikönyv

eldönteni, hogy beszállhat-e a Szeleburdi család a liftbe (TK III/2.3.), hiányzó mértékegységet
(TK III/2.4.), illetve mérőszámot (TK III/2.5.) kell pótolni.
A MF III/2.1–2. feladatai átváltások gyakorlására szolgálnak. A MF III/2.3–4.
feladataiban becslést, mérést és összehasonlítást végzünk, a MF III/2.5. feladatában pedig
észre kell venni, hogy 24 kg vaj túl sok, 25 g étcsokoládé pedig túl kevés a süteményhez, és azt
is meg kell mondani, hogy mennyi a nyers sütemény össztömege.
Összetett igényű (szövegértés, szorzás, összeadás, becslés), de nem túl nehéz a MF
III/2.6. feladata, és már az egyenletmegoldást is készíti elő a MF III/2.7. feladata.
Kimondottan igényesek a MF III/2.8–9. feladatai.
III/3. Az idő mérése
Az idő méréséhez kapcsolódó fejlesztési feladatok több irányúak:
A mértékegységek év (és szökőév), évszak, hónap (28, 29, 30, 31 napos), nap, óra, perc,
másodperc rendszerének áttekintését szolgálják a TK III/3.1–6. és a MF III/3.5–6., valamint 9–
11. feladatai.
Az időpontok és a köztük eltelt időtartam kapcsolatában segítik az eligazodást a Példák
és a TK III/3.7–9. feladatai. Az időtartam megadásakor összekapcsolhatjuk az átváltásokat a
közönséges, illetve tizedes törtekkel való számolással (MF III/3.8. feladat).
Az analóg és digitális kijelzésű időmérő eszköz biztonságos használatát erősítik a
MF III/3.1–3. feladatai.
Az összetett rendszer szabályainak áttekintésében segít a gyerekek hétköznapjaihoz,
élményvilágához, érdeklődéséhez szorosan kapcsolódó szituációk felidézése. Ilyen közvetlen
átérezhető szituációt idéz fel a MF III/3.4. feladata.

Átváltások sora és kerekítés után alakul ki a – lehetőleg rövid – üzenet, amelyben 3/4
12-re hívja édesapját Marci.
Hasonlóan gondolkodtató probléma a farsangi fánk sütése és az adventi gyertya hossza
is (MF III/3.7–8. feladatai).
III/4. Összefoglalás
A lecke változatos témákon keresztül segít elrendezni a tanultakat. Az egyes mennyiségek
mérésének áttekintése mellett mindegyik Példa tartalmaz valami továbblépést, a TK III/4.1.
Példában a méretarány, a TK III/4.2. Példában a baba újszülöttként és egy éves korában mért
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adatainak összehasonlítása, a TK III/4.3. Példában pedig filmrészletek lejátszásának
időtartama olvasandó ki a lejátszón megjelenő adatokból. A TK III/4. csoportmunka egyrészt
összeköti a becslést és a mérést, másrészt egy optikai csalódásra is felhívja a figyelmet.
Az átváltásokat gyakoroltathatjuk a MF III/4.1–3. feladataival és kicsit nehezebb
formában a MF III/4.10. feladatával. A tankönyvi feladatok többsége – a mértékegységek
kezelésén túl – alkalmas sokféle problémamegoldási stratégia gyakorlására. Ilyen a súlyzók
feltétel szerinti összeállítása (TK III/4.1.), a centit vágó Bendegúz, aki gondolatilag összeköti a
hosszúság és az idő mérését (TK III/4.2.), az 50 tonnás teherbírású mozdony után köthető
vagonok száma (TK III/4.3.), a 3 és 5 perces homokórákkal 4 perc kimérése (TK III/4.4.), a
pántlikának való szalag hossza (TK III/4.5.), a mennyiség tízszerese más mértékegységgel (TK
III/4.6.), a mennyiségek növekedő sorrendbe rendezése (TK III/4.7.), a kisebb egész
mérőszámra vezető mértékegység keresése (TK III/4.8.), a hosszak összegének kiegészítése 3
km-re (TK III/4.9.), a tömegek összegének kiegészítése 5 kg-ra (TK III/4.10.), az időtartamok
összegének egy napon túli része (TK III/4.11.), Töhötöm útja az iskolába (TK III/4.12.), a három
összekötött zsinór mérése mérőszalaggal (TK III/4.13.), a tojások tömege (TK III/4.14.), 16
tonna feketeszén szétosztása (TK III/4.15.), a tanóra és a rövid tanóra mértékegységei (TK
III/4.16.), a magyar mérföld és a többi (TK III/4.17.), hétmérföldes csizmával Sopronból
Miskolcra (TK III/4.18.), a 82 cm-es képátmérő colban (TK III/4.19.), col, inch, hüvelyk (TK
III/4.20.), útvonalak összehasonlítása (TK III/4.21.), autóval, kerékpárral, gyalogosan és futva
(TK III/4.22.), a trojka 15 versztát tett meg a tajgában (TK III/4.23.), a diós-szilvás süti receptje
(TK III/4.24.), 4 darab cipőfűző hossza (TK III/4.25.).
Érdemes összekapcsolni a tanult mennyiségeket a becsléssel és egymással is. Igényes
példa erre a MF III/4.4. feladata:

A megoldás alapgondolata, hogy a mozdonynak az alagút hosszánál a vonat hosszával
nagyobb utat kell megtennie, hogy az utolsó kocsi is elhagyja az alagutat.
A munkafüzet összefoglalásként további érdekes feladatokkal terel a
problémamegoldás irányába: időtartam meghatározása, a megtett utak összehasonlítása, az
egy év alatt leúszott kilométerek vagy a lift terhelésének becslése (MF III/4.5–8.).
A MF III/4.9. feladata egyértelműen a problémamegoldás kategóriába sorolható:
„Hány darab konzervet tartalmazhat az az élelmiszercsomag, amelybe csak 25 dkg-os
és 375 g-os dobozokat raktunk, összesen 2 kg tömegben? (Mindegyikből van legalább egy
darab a csomagban.)”
A szisztematikus próbálkozás, a nagyobbik konzerv összes lehetséges darabszámának
kipróbálása elvezet a megoldásokhoz:
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375g-osból (db)
1
2
3
4
5

2000 g-ból marad (g)
1625
1250
875
500
125

250 g-osból (db)
nem egész
5
nem egész
2
nem egész

Az ötödikes tankönyv IV. Bevezetés a geometriába című fejezet leckéinek áttekintése
Összekapcsoljuk a matematika más területeivel
Amikor áttekintjük a 24 leckéből álló nagy fejezet fejlesztési céljait, gondolnunk kell rá, hogy
újra és újra összekapcsoljuk a témakört a matematika más területeivel, akkor is, ha a
tárgyalandó tananyag elképzelhető nélkülük. A keresztkapcsolatokra egyrészt azért van
szükség, hogy a tanulók a körzős, vonalzós szerkesztés és a testek építése közben nehogy
elfelejtsék a törzstényezőkre bontást vagy a törtek egyszerűsítését. Másrészt, ha nem is
felejtik el a tanultakat, a fogalomépítés megmarad a régi szinten, pedig 24 lecke alatt az
absztrakt gondolkodás fejlődése, a természetes érés olyan mértékű lehet, hogy gyerekes
játéknak tűnhet a régebben (játékosabban) tanult fogalom, szabály, eljárás.
Geometriát tanítani egyszerre könnyű és nehéz
Mivel a látás az egyik legfejlettebb érzékelési forma, szemléletessége miatt a geometria
különlegesen alkalmas a matematikai gondolkodás és a problémamegoldó készség
fejlesztésére.
A geometriai objektumok a tanulók számára kezdetben nem szabatosan definiált
fogalmak (még akkor sem, ha szavalják a gyönyörű meghatározásokat), hanem vizuális
képzetek.
Az egyenes, a félegyenes, a sík és a félsík nem egyszerű fogalmak. A félsík és a
félegyenes fontos építőelemek, de könnyű őket elhanyagolni, ha (túl) gyakran, illetve
kizárólagosan a korlátos alakzatokra figyelünk. A tanulók gyakran keverik a szakaszt és az
egyenest. Nehezíti a tiszta fogalomalkotást, ha a gyerekek a szögekre, sokszögekre nem
tartományként, hanem inkább határoló vonalként gondolnak.
Fogalmi zavarokhoz vezethet, ha a szemléletes kép és a tanult (verbális vagy
szimbolikus) ismeretek elszakadnak egymástól (a téglalap területe, kerülete), vagy éppen
ellentmondásosan élnek együtt (a négyzet nem téglalap).
Néha maga a tanár is kelthet zavart azzal, hogy például egy absztrakt, összefüggésfelismerő szinten feltett kérdésre a látvány alapján vár választ, vagy szimbolikus síkon
fogalmaz meg tulajdonságot egy olyan fogalomról, amelyet még konkrét manipulatív szinten
is bizonytalanul kezelnek a tanulók.
A szemléltetési módok különösen nagy hatással vannak a fogalmak és a fogalmi
zavarok alakulására. Például csupa olyan deltoidot lát a gyerek, amely szimmetrikus a
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hosszabbik átlójára, vagy a paralelogramma általában a hosszabbik oldalán fekszik, vagy a
derékszöget rendszerint vízszintes és függőleges befogókkal ábrázoljuk stb.
IV/1. Csoportosítások
A TK IV/1. lecke célja, hogy csoportmunkával, a példákkal és a játékkal is ráhangolja a tanulókat
a közös tulajdonságok keresésére, valamint a geometriai és nem geometriai tulajdonságok
elkülönítésére. A tankönyv és a munkafüzet változatos témájú (játék, nyelvtan, földrajz...) ötöt gyakorlófeladata hol előírt, hol a tanulóktól várja a csoportosítási szempontokat. Érdemes
tisztázni, hogy a csoportok mikor tartalmazhatnak közös elemet és mikor nem.
IV/2. Test, felület, vonal, pont
A hétköznapi tárgyak és rajzok segítségével óvatosan indulunk a hallatlanul absztrakt fogalmak
felfedezésére. A mindennapi életből ismert valódi, megfogható testeken és a róluk készült
képeken, ábrákon rámutatunk azok részeire, elmondunk néhány tulajdonságot, elnevezést,
jelölési módot. Jó sok piros betűs szó, ápolni való fogalomcsíra kerül ebbe az egy leckébe,
akármennyire törekszünk a mértéktartásra. Nemcsak mennyiségében, hanem mélységében is
sok elvonatkoztatásra buzdítjuk a tanulókat: „Az egyenest tetszőleges hosszúságúnak
képzeljük.” ... „mindig csak egy darabját tudjuk lerajzolni, de úgy képzeljük el, mintha az
egészet látnánk.” Ráadásul olyan tulajdonság elképzelésére buzdítunk, ami nincs: „A pontot
szemléltethetjük egy porszemmel, de úgy kell elképzelnünk, hogy semmilyen kiterjedése
nincs.” Ezért is fontos, hogy a tankönyvben és a munkafüzetben szereplő feladatokhoz
hasonló, az elnevezést, a rajzot és a tulajdonságot különböző oldalról összekötő gyakorlásra a
későbbiekben is gyakran sor kerüljön (TK IV/2.1–4. és MF IV/2. 1–5.).
A méréssel és a becsléssel, valamint a számok nagyság szerinti rendezésével kötik
össze a tanult anyagot a TK IV/2.5–6. és a MF IV/2.6–8. feladatai. A valóságban tapasztaltak
szemléltetésére buzdítanak a MF IV/2.9–10. feladatai.

Ha már ennyire számítunk a képzelőerőre, akkor mozgassuk is meg azt (TK IV/2. mese)!
IV/3. Testek építése
Akár ügyes, akár kevésbé ügyes gyerekről van szó, örömteli alkotás számára a vágás,
hajtogatás, színezés és ragasztás. Síklapokkal határolt testeket építünk. Ha ténylegesen
megépítjük a testeket, akkor az odaillő szakszavak, elnevezések, jelölési módok is szerepet
kapnak (metszésvonal, metszéspont, AB él, ABCD lap, élvázas test), hiszen nem csak
rámutatással akarjuk tudatni egymással, hogy az adott test melyik részére gondoltunk
pontosan. A fejezet nagyon igényesen indul, a TK IV/3. példájában hálózat alapján kell a
(képzeletben) felépített testet ábrázolni. Ha ezt túl merésznek tartjuk, akkor ezt a testet is
érdemes elkészíteni szívószálból. Nagyon értékes tapasztalatokat szerezhetünk, ha az építést
és a bontást is megfigyeljük, és nemcsak lerajzoljuk a testet, hanem a hálózatot is kiegészítjük
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a tapasztalatoknak megfelelő színekkel, elnevezésekkel. (Hány darab szívószál kell? A
hálózaton szereplő élek, illetve csúcsok közül melyek esnek egybe a térbeli modellen? stb.)
A tankönyv és a munkafüzet feladatai rendre érintik a legfontosabb gyakorlandó
lépéseket, a testek építését és bontását, a térbeli alakzatok alakjának, nagyságának,
helyzetviszonyának helyes elképzelését, a látott vagy elképzelt alakzatok egyértelmű
ábrázolását, valamint a megoldás képi vagy nyelvi megfogalmazását (TK IV/3.1–6. és MF
IV/3.1–6.). Némelyiket nehezíti, hogy a konstrukció lehetetlen voltát kell indokolni, ilyen
például a TK IV/3.6. és a MF IV/3.6. feladata is. Térbeli probléma konstruktív megoldását, a
szöveggel és ábrával megadott alakzatok helyes rekonstrukcióját igénylik a TK IV/3.7. és a MF
IV/3.7–9. feladatai.
A TK IV/3.7. feladata például több szinten is kezelhető összetett probléma:

A szerényebb felkészültségű tanulóknak a megoldást szemléltető rajz értelmezése is elegendő
kihívás lehet, hát még az elkészítése. A megoldás jobban látszik a választott vetületben, mint
szemből nézve.
IV/4. Testek szemléltetése
A térbeli viszonyok értelmezését, ábrázolását és az ábrák olvasását is tanulni kell, hiszen a
látottak értelmezésében is aktív szerepe van az egyénnek. A megfogalmazáshoz és –
valamilyen egyezményes formában való – lejegyzéshez pedig ennél is összetettebb agyi folyamatokra van szükség. Néhány optikai csalódás és csalás bemutatása felkeltheti a tanulók
érdeklődését az ábrázolási szabályok iránt.
A tankönyv feladatai közül egyik sem könnyű, de izgalmassá teszi a munkát, hogy több
megoldásuk is van, a tanulók értékelhetik egymás megoldásait. Jobb csoportban más csúcs-,
él- vagy lapszám esetére is kitérhetünk.
A munkafüzet MF IV/4.1–3. feladatai könnyűek, és segítenek az előrajzolt
ábrarészletek is.
A MF IV/4.4–7. feladatai szövegesen megadott konstrukció képzeletbeli elvégzését és
az eredmény ábrázolását kérik. Például a bal oldalon látható kocka felső rétegének közepéből
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elhagytunk egy kis kockát, és az új alakzatot a jobb oldali ábrán láthatjuk. Az elvégzett
műveletet egyetlen kis vonal berajzolása jelzi.

Jobb osztályban érdekes feladvány lehet, ha az MF IV/4.4. feladatát fordítva fogalmazzuk meg,
a módosított ábrák láttán kell értelmezni a konstrukciót:

A MF IV/4.8. ínyenceknek való szorgalmi feladat, Penrose-négyszöget kell tervezni.
A MF IV/4.9. feladata csak látszólag könnyű.

Az ábra kiegészítése valóban egyszerű, és azt is ki lehet találni, hogy 4 kockából építhető fel az
alakzat.

A láttatáshoz azonban nézőpontváltásra van szükség, ami már nehezebb. Mind a 4 kocka akkor
látszik, ha képzeletben megfordítjuk a konstrukciót. A megfordított alakzatnak ugyanaz a
kontúrja, mint az eredetinek, továbbá pontosan azok az élei válnak láthatóvá, amelyek az
előző ábrázolásban takarva voltak. Meggyőzőbb az ábrázolás, ha kiszínezzük a kockákat.
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IV/5. Testek geometriai jellemzői
Összekapcsoljuk a szakasz mérését és két pont távolságát. A síklapú testekhez kapcsolódóan
keresünk szakaszokat, lap- és testátlókat a TK IV/5.1–2. példáiban. A könnyű TK IV/5.1. feladat
után nehezednek a feladatok. Kettévágunk egy kockát, és jellemezni kell a két kapott testet
(TK IV/5.2.), síklapokkal határolt testek lap- és testátlóira vonatkozó állítások igaz-hamis
voltáról kell dönteni (TK IV/5.3.), gondosan kiválasztott testekhez kell trükkösen
megfogalmazott tulajdonságokat rendelni (TK IV/5.4.). A TK IV/5.5. feladata összetett, a síkbeli
és térbeli gondolkodást összekötő módon akarjuk sakktáblaszerűen színezni a kockát. A kocka
hálóját festjük be, vagy kis színes kockákból is összerakhatjuk, de akkor tudni kell, hogy melyik
színből hány darabra van szükség.
A munkafüzetben több gyakorlófeladatot találunk (MF IV/5.1–4. és 6–8.). A MF IV/5.5.
feladatban meg kell tervezni a megépítendő testet határoló síklapokat, a MF IV/5.7. feladata
a TK IV/5.5. feladatának nehezebb változata, 3×3-as helyett 5×5-ös kockát színezünk.

IV/6. Párhuzamos egyenesek, merőleges egyenesek
A TK IV/6.1–4. példák a párhuzamos és merőleges egyenesek vonalzós szerkesztését mutatják
be. Pont és egyenes, illetve két párhuzamos egyenes távolságát is meg tudjuk mérni. A TK
IV/6.1–5. és a MF IV/6.1–5. feladatai ezek gyakorlására szolgálnak. Szükséges is, mert be kell
gyakorolni a mozgássorozatot, és azt is meg kell tanulni, hogy a vonalzótól milyen távolságban
tudunk egyenest húzni, hogy az áthaladjon a kívánt ponton vagy pontokon. A viszonylag
egyszerű feladatokkal való gyakorlás mégsem unalmas, a feladatok témája teszi érdekessé.
A MF IV/5.6. feladata a repülőgépek útvonaláról, a MF IV/5.7. feladata pedig egy optikai
csalódásról szól.
IV/7. Téglalap, négyzet
Speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, négyzet) tulajdonságait gyűjtjük,
majd rövidítésként bevezetjük a párhuzamosság és a merőlegesség jelét. Mivel a párhuzamosság és a merőlegesség szimmetrikus reláció (lesz majd valamikor), a helyes fogalomalkotás
érdekében érdemes a rövidített leírást többféleképpen is kiolvastatni:
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 „a és b egymással párhuzamos egyenesek”,
 „az a egyenes párhuzamos a b egyenessel” stb.
Mindegyik formának vannak előnyei, csak az a lényeg, hogy ne ragadjon rá a
semmitmondó „a párhuzamos b” forma. Hasonló vonatkozik a merőlegességre is.
A TK IV/7.1. példája az átló szó jelentésének tisztázását segíti. A TK IV/7.1. és 4.
feladatai egyszerű gyakorlófeladatok. Tisztázni kell a téglalap és a négyzet kapcsolatát (TK
IV/7.2.), négyzeteket, illetve téglalapokat kell találni (TK IV/7.3. és 5.), térképvázlat készül a
Százholdas Pagonyhoz (TK IV/7.6.), és vizsgáljuk a teniszpálya geometriai tulajdonságait (TK
IV/7.7.). A munkafüzet feladatai még változatosabb témákhoz kapcsolódnak: lyukas szöveg
(MF IV/7.4.), térképvázlatok (MF IV/7.3. és 6.), négyzetrács (MF IV/7.7–8.), gyufaszálak (MF
IV/7.9–10. és 12.), különböző méretű négyzetek összeillesztése (MF IV/7.11.). Egyik feladat
sem nehéz, de könnyen továbbgondolhatók jobb osztályokban. Például a MF IV/7.7–8.
feladatainak feltételei közül elhagyjuk a rácsvonalakkal párhuzamos kirovást.
IV/8. Párhuzamos és merőleges síkok
TK IV/8. csoportmunka indítja a párhuzamos és merőleges síkok keresését. A TK IV/8. példa a
téglatestet vizsgálva gyakoroltatja ezeket a fogalmakat. A leckéhez tartozó egyszerű feladatok
arra buzdítják a tanulókat, hogy a környezetükben keressenek párhuzamos és merőleges
síkokat, illetve arra kérdez rá, hogy párhuzamosan darabolva hány darabot kapunk.
A munkafüzet feladatait az teszi változatossá, hogy a kenyeret (MF IV/8.1.), a tortát
(MF IV/8.3–4.), a főtt tojást (MF IV/8.5.), a hasábburgonyát (MF IV/8.6.) szeletelő síkokat
vizsgáljuk, trükkösen fűrészelünk (MF IV/8.7.). A MF IV/8.8. feladata viszonylag nehezebb,
párhuzamos és merőleges síkokra vonatkozó mondatokat kell befejezni.
IV/9. Kitérő egyenesek
Ezt a leckét is érdemes csoportmunkával indítani. A térbe kilépve két egyenes már nem csak
metsző vagy párhuzamos lehet, hanem kitérő is.
A TK IV/9.1–5. és a MF IV/9.1–7. feladatok gyakorlásra szolgálnak. Ezeket vegyesen
célszerű feldolgozni, hogy az egyenesek kitérő voltának ismérveit a vetületben is felismerjék a
tanulók. A MF IV/9.8. feladata igényes igaz-hamis kérdéseket tartalmaz. A TK IV/9.6–8. és a
MF IV/9.9. feladatai elsősorban a térszemlélet fejlesztésére alkalmasak. Ezek közül nézzük
például a TK IV/9.7. feladatát:

A kifeszített köteleket egyenesnek tekintjük, bár biztosan van az osztályban olyan
gyerek, aki már hallott róla, hogy nem azok. A kötelek kitérők, aminek belátására számos
stratégiát alkalmazhatunk. Ha úgyis ábrázolni kell a köteleket és az oszlopokat felülről és
oldalról is, akkor érdemes olyan nézetet keresni, amelyből közvetlenül látszik, hogy kitérő
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egyenesekről van szó. Legjobb olyan nézetben ábrázolni az oszlopokat és a köteleket,
amelyben az egyik egyenes vetülete egyetlen pont, azaz a két egyenlő magasságú oszlop által
kijelölt átló irányával párhuzamosan nézünk az oszlopokra.

felülnézet

oldalnézet

IV/10. Téglatest, kocka
Mivel a téglatest és a kocka (és különösen a dobókocka) nem ismeretlen a tanulóknak,
kézenfekvő, hogy térgeometriai szempontból alaposan megvizsgáljuk ezeket a testeket. A TK
IV/10.1–2. példáiban téglatest és kocka hálója készül. A TK IV/10.1. feladata gyakorlófeladat.
A MF IV/10.1–2. feladataiban a kocka hálóját vizsgáljuk. A TK IV/10.2. feladatának
megoldásakor közvetlenül leszámoljuk az éleket, lapátlókat és testátlókat, mert tudni akarjuk,
hogy melyikből mennyi van. Összesen 28 darabot kapunk, amivel azt is beláttuk, hogy 8
pontból 28 párt lehet kiválasztani. Vagy itt, vagy később érdemes a kapcsolatot megbeszélni
(az első csúcs kiválasztására 8, a másodikra 7 lehetőség van, de így az általuk meghatározott
56 egyenes mindegyikét duplán számoltuk).
A további feladatokban vizsgáljuk kocka és a téglatest kapcsolatát (TK IV/10.3. és TK
IV/10.3.), színezzük a téglatest csúcsait, illetve a kocka lapátlóit (TK IV/10.4. és MF IV/10.9.),
téglatesteket építünk 6, illetve 12 darab kockából (TK IV/10.5. és MF IV/10.6.), kockákra
vágható téglatest hálóját tervezzük (TK IV/10.6.), keressük a téglatestek számát, ha az éleik és
csúcsaik száma adott (TK IV/10.7. és MF IV/10.8.), felülről nyitott téglatest, illetve kocka
hálóját szerkesztjük (MF IV/10.4–5.).
A MF IV/10.10. feladata problémamegoldás szintű.

A megoldáshoz megkeressük a pók és a légy lehetséges helyeit a megengedett
elmozdulás után. A lehetséges helyek (3-3 csúcs) egymáshoz viszonyított helyzetét vizsgálva
azt kapjuk, hogy akár egy él, akár egy testátló két végpontjából indulnak, újra egy él vagy egy
testátló két végpontjába kerülnek, tehát a póknak nincs esélye.
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IV/11. Síkidomok, sokszögek
A síkidomok körét úgy határozza meg a tankönyv, hogy sokféle alakzat beleférjen, de ne kelljen
nagy bonyodalmakra számítani: „egyetlen, önmagát nem metsző, zárt vonallal határolt
síkrész”. Ezt a sokszögeknél is érdemes szem előtt tartani. Segítő szándékú szülő, nagyobb
testvér is megzavarhatja a fogalomalkotás folyamatát, ha túl bonyolultnak tartja a megfogalmazást, és háromszögekből összerakható alakzatként gondol a sokszögekre (ami például két
különálló háromszög is lehetne).
Sok piros színnel kiemelt elnevezés szerepel a leckében, de ezek többsége nem
ismeretlen a tanulók számára. Mégis érdemes megszakítani a sok-sok elnevezést a TK IV/11.
játékával, és kirakni a háromszöget.
A tankönyv és a munkafüzet feladatai arra szolgálnak, hogy gyakoroljuk a síkidomok
csoportosítását (TK IV/11.3–4. és MF IV/11.1.), keressük a sokszögeket az oldalak, átlók,
csúcsok számából (MF IV/11.2. és 8.), adott tulajdonságú sokszögeket rajzoljunk (TK IV/11.1–
2. és 5–8., és MF IV/11.3.), háromszögeket alkossunk, illetve daraboljunk (MF IV/11.4–6.),
megkeressük a sokszög belső pontjait (MF IV/11.9.), nyolcszöget daraboljunk két átlóval (TK
IV/11.9.). Közben persze kissé nehezebb kérdések is felmerülnek. Matematikai problémamegoldásra buzdít a MF IV/11.7. feladata.

Konkrét számokkal még a szerényebb felkészültségű tanulók is el tudják végezni a
feladatot, az oldalakra írt számok összege 84, a hosszú átlókra írt számok összege 42, ami 84nél kevesebb.
Más számokkal próbálkozva a jobbak észrevehetik, hogy az összehasonlításkor nem a
különbségre, hanem a hányadosra érdemes figyelni. Meg is kereshetik az általános érvényű
magyarázatot: az oldalakra írt számok összegében a csúcsokba írt számok mindegyike kétszer
szerepel, mert minden csúcsból két oldal indul ki. Egy-egy csúcsból csak egy hosszú átló indul,
így az átlókra írt számok összegében csak egyszer szerepel a csúcsokba írt számok mindegyike.
IV/12. A kör
Figyeljünk, hogy rutinból ne nevezzük síkidomnak a körgyűrűt, mert a mostani felépítés szerint
alakzat, ponthalmaz, síkrész.
A lecke a példákon keresztül megmutatja, hogy milyen sok helyen alkalmazható a
rögzített ponttól mért rögzített távolság, és közben nyelvi formában és matematikai
szimbólumokkal is megfogalmazzuk a távolságra vonatkozó feltételeket.
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Két gyakorlófeladat (TK IV/12.1–2.) után a feladatok távolságra feltételeket
fogalmaznak meg, és az ezeket kielégítő pontok halmazát keressük, szavakkal és képletekkel
leírjuk vagy kiszínezzük (TK IV/12.3–6. és MF IV/12.1–8.).
A MF IV/12.9–12. feladatai tesztkérdések, ami azt bizonyítja, hogy már geometriából
is elég sok tudnivaló van az ilyen típusú számonkéréshez.
IV/13. A gömb
Didaktikai elveinknek megfelelően közvetlenül követi a kört a gömb. A példákban (a körre
megfogalmazott feladatok analógiájára) távolságfeltételeknek megfelelő pontokat keresünk,
és arra is kitérünk, hogyan érzékeltessük ezeket a ponthalmazokat a füzetbeli ábrákon (TK
IV/13.1–2. példa, 1–5. feladat és TK IV/13.1–4.).
IV/14. A szakasz felezőmerőlegese
Ez az egyenes három szerepkört is betölt, amelyekről valamikor a szigorú felépítés felé vezető
úton majd be is kell látni, hogy ugyanaz az egyenes.
 Átmegy a szakasz felezőpontján, és merőleges rá – ezért hívják úgy.
 Szimmetriatengelye a szakasznak – ezért lehet jól használni.
 A szakasz végpontjai körül írt egyenlő sugarú körök metszéspontjainak összessége
– ezért tudjuk körzővel és vonalzóval szerkeszteni.
A 14. leckében még csak az első szerepkörnél járunk, és egy kevés elővillan a a
másodikból, hiszen hajtogatással szimmetriatengelyt is keresünk (TK IV/14. példa, 1–4. feladat
és MF IV/14.1–7.).
IV/15. Szerkesztések
Megismerjük a szerkesztés megengedett eszközeit és a használatukra vonatkozó szabályokat.
Megtanulunk szakaszt másolni, merőlegest állítani, és ezt a tudásunkat máris
alkalmazzuk (TK IV/15.1–2. példa, 1–7. feladat és MF IV/15.1–7.).
IV/16. A szög
Ez egy hosszú lecke. Szükséges is, mert a fogalom nehéz. Azt gondolhatnánk, azért, mert
egyszerre két szöget hozunk létre, és nem korlátos alakzatról van szó. A diákok pedig csak
sorolják, hogy mi minden baj van a szöggel:
„A jelölése fura, görög betű, vagy szögjel, és nem is tudjuk, hogy kell-e bele pontot
tenni.”
„Több csoportosítás is van. Az elsőben negyed fordulatonként lépünk, de a 3/4
kimarad. A másodikban pont az lett fontos, amit az elsőnél kihagytunk, a homorú
szög.”
„A méréshez szögmérőt kell használni, és sosem tudom, hogy a belső vagy a külső
számot kell leolvasni.”
„Új mértékegységet kell tanulni, aminek az átváltáskor nem századokat, hanem
hatvanadokat veszünk.”
„Foknak hívják, amivel már lázmérőn találkoztam, ugyanaz a neve és a jele, fura.”
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Nos, vagy töröljük ezt a fogalmat az anyagból, vagy másként vetünk véget a panaszáradatnak.
Az utóbbit választottuk. Kerestünk sok-sok dolgot a gyerekek életében, környezetében,
amihez közelebb áll a szög. Az időmérésnél is használtuk a hagyományos órát, most is segíthet
(TK IV/16.1. példa).
A félkörös, kettős skálás szögmérő helyett javasoljuk a teljes köröst.
A fokok percre, másodpercre való átváltásánál javasoljuk az egymás alá
írt, helyiérték, valamint fok, perc, másodperc szerint rendezett írásbeli
számolást (TK IV/16.1. példa). Elvégezzük az összeadást és a lehetséges
átváltásokat (jobbról balra haladva).
A tankönyv feladatai ezeket gyakoroltatják (TK IV/16.1–12. és MF
IV/16.1–8.), illetve igaz-hamis feladatban ellenőrzik (TK IV/16.13.).
IV/17. Téglalap, négyzet kerülete
A hosszúság mérésénél is meghatároztuk már kert, úszómedence stb. kerületét. A leckében
csak a képlet megjelenése az új anyag, és az új tudást felhasználó változatos feladatok (TK
IV/17.1–2. példa, TK IV/17.1–8. és MF IV/17.1–4.). De ez is lehet egy ötödikesnek túl gyors.
Azt szinte minden gyerek érti, hogy a négyszög kerületét – speciális tulajdonságaitól
függetlenül – úgy kapjuk, hogy egyenként összeadjuk az oldalak hosszát. Nem biztos, hogy a
4a, 2a + 2b vagy a 2(a + b) alakba is belelátják ugyanezt a tevékenységet. Hosszú fejlesztés
során válnak ezek a képletek kiszámítási utasítássá, vagy éppen mennyiséggé, azaz kerületté.
Sok gyereknek még sokáig érdemes lerajzolni, az oldalakra ráírni a hosszakat, és szépen
összeadogatni. Persze olyan gyerek is van, aki örül, hogy elég a képletbe behelyettesíteni.
Nekik szólnak a munkafüzet gondolkodtató feladatai (TK IV/17.5–8.).
IV/18. A terület mérése
Ebben a leckében már így is tele van az oldal a sok mértékegységgel, és mi még arra
ösztönözzük a gyerekeket a TK IV/18. kutatómunkával, hogy újabbakat keressenek –
gondolhatnánk, és sokan gondolják is. Pedig megéri, ahogyan a hosszúság mérésénél is
megérte. Ha kicsit körülnézünk a sokféleségben, mindjárt áttekinthetőbbnek, kezelhetőbbnek
tűnik a százas átváltásokkal szemléletesen elrendezett sor, még akkor is, ha az ár és hektár
nem annyira megszokott a tanulók számára.

A gyakorlást szolgálják a TK IV/18.1–6. és a MF IV/18.1–4. feladatai.
Aki pedig már jól tud átváltani, és (vagy) gondolkodtató feladatra vágyik, az
megoldhatja a MF IV/18.5–7.feladatait.
IV/19. Téglalap, négyzet területe
A kerület és a terület szavak között túl kevés a különbség egy gyerek számára, így ha egy kicsit
felejteni kezdenek, már össze is keveredhet a fejükben a két dolog. A T = aˑb és a
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T = aˑa területképletek megjelenése új anyag. Az aˑb és az aˑa alakban még benne van a
tennivalóra utaló jelzés, és ha gyakran mondjuk és mondatjuk, hogy összeszorozzuk az oldalak
hosszát, akkor nem válik az algebrai kifejezés jelentés nélkülivé a tanulók számára. Ne
siettessük a szorzásjel nélküli aa és ab rövidített alakokat, mert a behelyettesítéskor úgyis ki
kell írni a műveleti jelet. A kiegészítő információként közölt a2 alak segíthet a képletet a
területhez kapcsolni, hiszen ott a mértékegységek többségét is így jelöljük (mm 2, cm2, dm2,
m2, stb.), de a tapasztalataink szerint azzal a 2-essel a kitevőben sok baleset tud történni még
az érettségizők körében is, például 2ˑa, 2+a lesz az a2-ből.
Az új tudás felhasználását és gyakorlását segítik a TK IV/19.1–2. példái, valamint a
tankönyv és a munkafüzet változatos feladatai (TK IV/19.1–3. és MF IV/19.1–4.).
A kihívást kedvelő, jól felkészült gyerekek is bőven találnak feladatot (TK IV/19.4–7. és
MF IV/19.5–7.), és végezhetnek kutatómunkát is, összehasonlíthatják a különböző pályák
területét.
IV/20. Téglatest, kocka felszíne
A térfogat kiszámításához szükséges tennivalókat jól szemléltetik a TK IV/20.1–2. példái és a
szép összegző ábra.
Ez utóbbit érdemes kifüggeszteni a tanteremben (esetleg jobban eltérő színeket
választva).

Az algebrai kifejezések kezelése és a geometriai számítások összehangolható és összehangolandó. Mindkét témakörbe beillik a következő táblakép:

A hozzá fűzött magyarázat
 egyik esetben „például egy téglatest lapjainak a területét kiszámítjuk és
összeadjuk”,
 a másik esetben „egy téglatest lapjainak a területét kiszámítjuk és összeadjuk”,
 mindkét esetben hozzáfűzhető, hogy „a bal oldalon először a különböző lapok
területét összegezzük, aztán megduplázzuk, a jobb oldalon rendre kiszámoljuk a
két-két egyforma lap területét, és összegezzük.”
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Az új tudás felhasználását és gyakorlását segítik a tankönyv és a munkafüzet változatos
feladatai (TK IV/20.1–6. és MF IV/20.1–4.).
A kihívást kedvelő, jól felkészült gyerekek is bőven találnak feladatot (TK IV/20.7–9. és
MF IV/20.5–7.).
IV/21. A térfogat mérése
Két mértékegység-sorozatunk is van a térfogat mérésére, és ezek között is meg kell tanulni az
átjárást.

Az átváltások gyakorlását segítik a TK IV/21.1–5. és MF IV/21.1–9. feladatai.
IV/22. Téglatest, kocka térfogata
Újabb képleteket tanulunk, amelyek használatára és az alkalmazott írásmódokra ugyanazok
az ajánlások érvényesek, mint a korábbiakra. A V = a ⋅ a ⋅ a képlet értelmében a mérőszámmal
és mértékegységgel rendelkező mennyiséget jelöl, de megállapodhatunk abban, hogy
számítás közben nem írjuk ki a mértékegységeket: V = 4 · 4 · 4 = 64 (cm3). A téglatestnél fontos,
hogy az egyforma mértékegységben megadott mennyiségek mérőszámaival dolgozzunk.
A gyakorlást szolgálják a tankönyv és a munkafüzet változatos feladatai (TK IV/22.1–4.
és MF IV/22.1–5.). A kihívást kedvelő, jól felkészült gyerekeknek szólnak a TK IV/22.5–8.
feladatai.
IV/23. Gyakorlati feladatok
Nagyon sok alkalmat találhatunk a fejezet anyagának közvetlen gyakorlati alkalmazására.
Eddig azért használtuk a mindennapi élet helyzeteit, hogy közelebb hozzuk a témát.
Most a TK IV/23.1–2. példájával, a TK IV/23.1–2., 4–6. és a MF IV/23.1–5. feladataival azt
mutatjuk meg, hogy megszerzett tudásunkkal a telek bekerítésének, beépíthető telekhányad
kiszámításának, könyv becsomagolásának, anyagszállítás szervezésének kérdéseire
szakszerűen tudunk válaszolni. A dobókockákat már sok kérdés megoldásakor használtuk, a
TK IV/23.3. feladata a szélsőérték-feladat megoldásának gyakorlására alkalmas minta.

Mivel
a dobókockák szemközti lapjain lévő pöttyök összege mindig 7, ezért az oszlop oldalán
körben elhelyezkedő pöttyök összegét a konkrét elhelyezkedésük ismerete nélkül is
ki tudjuk számítani: 5 · 2 ·7 = 70 pötty. Az oszlop alján és a tetején 1+1=2-től 6+6=12ig változhat a pöttyök száma. Így a tornyon minimum 72, maximum 82 pötty lehet.
Végiggondolhatjuk, hogy a két szélső érték között levő értékek is felléphetnek.
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IV/24. Összefoglalás
A sok leckéből álló nagy fejezet rendszerezését segíti, a legfontosabb mozzanatokat idézi fel
16 pontban a lecke, valamint a tankönyv 44 és a munkafüzet 7 feladata. Számolunk, átváltunk,
szerkesztünk, becsléssel és méréssel állapítjuk meg a méreteket a témakörhöz kapcsolódó
helyzetekben.
A TK IV/24.1–11. feladatai feleletválasztós tesztkérdések. A feleletválasztós
feladatokról kezdetben azt gondolják a tanulók, hogy azok ránézésre megoldhatók és
megoldandók. Érdemes kérni, hogy a füzetükben számoljanak, ott jelezzék az indokaikat a
választásuk mellett. A TK IV/24.8–11. feladatai se hagyományos kifejtős formában, se
tesztesen nem könnyűek.
A MF IV/24.1–7. és a TK IV/24.12–13., 16–17., 20., 24., 29–36., 38–40. feladatai
ismétlésre, gyakorlásra alkalmasak.
A TK IV/24.18. és 22. feladatai igényes igaz-hamis állításokat tartalmaznak, de
hagyományos formájú gondolkodtató feladatokat is találunk a jobbak számára (TK IV/24.14–
15., 19., 23., 25–28., 37. és 41–44.).
A hatodikos tankönyv II. Mérés, geometria című fejezet leckéinek áttekintése
Arra törekedtünk, hogy a korábbi ismeretekhez, a már meglévő fogalomcsírákhoz kötődjön az
anyag. A kulcsfogalmakat az „otthonosság szintjére”, alapismeretté fejlesztjük, hogy a
későbbiekben ezekből az alapismeretekből építkezhessünk.
Otthonosság szintjén van az a tudás, amely beépült a gondolkodásunk rendszerébe,
nem kell keresgélni, amikor szükség van rá, mert tudjuk, „látjuk” és „érezzük”. Ez a képzet az
axiomatikus matematikai felépítés szempontjából nem feltétlenül szabatos, de összhangban
van azzal. Például a sokszögek konvexitására úgy gondolunk, hogy „nem lehet elbújni benne”.
II/1. Hosszúság, tömeg, idő
Megismerjük a mértékegységekhez kapcsolódó előtagokat (kilo, mega, giga, tera, valamint
milli, mikro, nano, piko).

61

FI-503010501/1 Matematika 5. | FI-503010601/1 Matematika 6. – Tanári kézikönyv

Az összegző ábra az 5. osztályban megismert mintára készült:

A gyakorlást szolgálják a tankönyv és a munkafüzet változatos feladatai (TK II/1. 1–9.,11. és
MF II/1.1–9.). A jobb felkészültségűeknek valók a TK II/1.10. és 12–13. összetettebb feladatai,
de a kevésbé jók is elindulhatnak a probléma megoldásával.

a) Minden rendelési lehetőségre felkészülünk, így mindegyik kenyérféléből 40 darabot
kell szállítani, hogy a rendelést teljesíteni lehessen, ez 40 ⋅ 0,5 + 40 ⋅ 0,75 + 40 ⋅ 1 = 90 kg
pékáru. b) Ha a megrendelt darabszámot a legkisebb össztömeggel akarjuk elérni, akkor a
könnyebből veszünk többet, ez legalább 40 ⋅ 0,5 + 24 ⋅ 0,75 + 20 ⋅ 1 = 58 kg pékáru. Ha a
megrendelt darabszámot a legnagyobb össztömeggel akarjuk elérni, akkor fordítva járunk el,
ez legfeljebb 20 ⋅ 0,5 + 24 ⋅ 0,75 + 40 ⋅ 1= 68 kg.
A közbülső értékek: 40 ⋅ 0,5 + 20 ⋅ 0,75 + 24 ⋅ 1 = 59 kg; 24 ⋅ 0,5 + 40 ⋅ 0,75 + 20 ⋅ 1
= 62 kg; 24 ⋅ 0,5 + 20 ⋅ 0,75 + 40 ⋅ 1 = 67 kg; 20 ⋅ 0,5 + 40 ⋅ 0,75 + 24 ⋅ 1 = 64 kg.
A rendelt mennyiség 58, 59, 62, 64, 67 vagy 68 kg lehetett.
Megjegyzés: A lassabban haladók is áttekinthetik az összes lehetőséget. Ők éppen az
összes lehetőség birtokában fogalmazhatják meg az előző megoldás stratégiáját.
0,5 kg-osból
(db)

0,55 kgosból
(db)

1 kg-osból
(db)

20

24

40

20

40

24

62

Összesen
(kg)
20 ⋅ 0,5 + 24 ⋅ 0,75 + 40 ⋅ 1 = 68
kg
20 ⋅ 0,5 + 40 ⋅ 0,75 + 24 ⋅ 1 = 64
kg
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0,5 kg-osból
(db)

0,55 kgosból
(db)

1 kg-osból
(db)

24

20

40

24

40

20

40

20

24

40

24

20

Összesen
(kg)
24 ⋅ 0,5 + 20 ⋅ 0,75 + 40 ⋅ 1 = 67
kg
24 ⋅ 0,5 + 40 ⋅ 0,75 + 20 ⋅ 1 = 62
kg
40 ⋅ 0,5 + 20 ⋅ 0,75 + 24 ⋅ 1 = 59
kg
40 ⋅ 0,5 + 24 ⋅ 0,75 + 20 ⋅ 1 = 58
kg

II/2. Alakzatok síkban, térben
Az ötödikes anyaghoz illeszkedő ismétléssel indul a lecke. Nagyon fontos a későbbi
alkalmazások szempontjából is, hogy a szögek nagysága szerinti osztályozásból nem hagyjuk
ki, hogy a legnagyobb szög alapján döntünk:

A gyakorlást a tankönyv és a munkafüzet változatos feladatai szolgálják, ezek között
van igaz-hamis, Venn-diagramos és lyukas szöveges is. A háromszögek, illetve szögek jellemzéséről szólnak a TK II/2.1–5. és a MF II/2.1–6. feladatai. Négyszögekre vonatkoznak a TK
II/2.6–7. és a MF II/2.7–9. feladatok. Összetettebbek a háromszögekre, négyzetekre, illetve
testek síklapjaira vonatkozó TK II/2.8–9. és MF II/2.11–13. feladatok.
II/3. Egybevágóság
A csoportmunka segítségével szó szerint változatos egybevágó alakzatok keletkeznek. A
háromszögek egybevágóságának az a három alapesete szerepel a leckében, amelyeket az
aktuális előismeretek alapján fel is tudunk használni szerkesztésre. A gyakorlást a TK II/3.1–3.
példái segítik. Ha szükséges, könnyen készíthetünk magunk is ezekhez hasonlót más
adatokkal. A TK II/3.1–8. és a MF II/3.1–8. feladatai sokfélék és összetettek (optikai csalódás
leleplezése, hamis állítás kiválasztása, egybevágó példányok párosítása, telefonos egyeztetés
az egybevágóságról, egybevágó háromszögekre bontás).
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II/4. Kör és a hozzá kapcsolódó fogalmak
A bevezető feladat jó ráhangolás, mert összekötheti a kört, a kereket és a gurulást. Az
embléma tervezése pedig jól szolgálja a körzőhasználat tanulását.
A TK II/4. rejtvény szövegértési feladatként is felfogható, hiszen a „Rajzold le az ábrát
a füzetedbe! Rajzolj hozzá még három kört úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban
négy-négy kör legyen!” utasítás nem kéri, hogy 4 oszlop és 4 sor legyen, de a tanulók többsége
mégis ezzel próbálkozik.
A TK II/4.1–5. példái, a TK II/4.1. és 5., valamint a MF II/4.1–4. és 10. feladatai szolgálják
a lecke legfontosabb tudnivalóinak gyakorlását. Összetettebbek a TK II/4.2–4. és a MF II/4.5–
9. és 11. feladatai.
II/5. Tengelyes tükrözés
Összehajtott papírlap segítségével indul a tengelyes tükrözés, majd a TK
II/5.1–2. példái, a TK II/5.1–2. és a MF II/5.1–2. feladatai segítik a lecke
anyagának feldolgozását. A TK II/5.3–7. és a MF II/5.3–7. feladatai
összetettebbek: keressük a pont ősét, a tükrözés tengelyét, tükrözünk
négyzetet, keressük az összetett alakzat szimmetriatengelyeit.
II/6. A tengelyes tükrözés tulajdonságai
A TK II/6.1–3. példái, a TK II/6.4–5. valamint a MF II/6.1. és 5. feladatai segítségével áttekinthetjük és gyakorolhatjuk a tengelyes tükrözés legfontosabb tulajdonságait. Összetett
feladatok a tankönyvben és a munkafüzetben is találhatók (TK II/6.1–3. és 6–7., valamint MF
II/6.2–4. és 6.). A MF II/6.7. feladata például az idő mérését és a képzeletbeli tükrözést köti
össze:

II/7. A tengelyes tükrözés alkalmazásai
A visszapillantó tükörben helyesen olvasható feliratok, a rombuszok és deltoidok, palindrom
szavak és mondatok készítése (TK II/7.1–3. példái és a kutatómunka) hívja fel a figyelmet a sok
lehetséges alkalmazásra. A gyakorlást a TK II/7.1–6. és MF II/7.5. feladatai segítik. Összetett
feladatokat a munkafüzetben találunk (MF II/7.1–4., 6–7.).
A római számok írásképének szimmetriáján alapszik a MF II/7.6. feladat rejtvénye:
Hogyan lehet a tizenkettőnek hét a fele? (A római 12-é.)
II/8. Tengelyes szimmetria
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok készítése és keresése a lecke témája. Szép és változatos
példákat láthatunk a papírkivágástól az élőlényeken át az épített környezetünkig. (A fényképeket nem térbeli alakzatként, hanem képként kell szemlélni.)
A TK II/8.1–3. példáiban szakasz és szög szimmetriatengelyét szerkesztjük.
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A TK II/8.1., 4., 9. és a MF II/8.1–6., 9. feladatai egyszerűek, a TK II/8.2–3., 5–8. és a MF
II/8.7–8. feladatai összetettek. A MF II/8.7. feladata például: A régészek egy római kori
piactérről kiderítették, hogy négyzet alakú volt, és 4 fal határolta. Ismert, hogy a piac közepén
állt egy kút, amelybe az árusok egy támadás alkalmával elrejtették a pénzüket. A feltárás során
találtak egy oszlopot, mely közvetlenül a piac egyik sarkába futó falszakasz mellett állt.
Megtalálták az ezzel a sarokkal átellenes sarokból kifutó falak egy-egy méternyi darabját. Hol
keressék a kútba rejtett kincset?

II/9. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek
Tengelyesen szimmetrikus háromszögek készítése és keresése a lecke témája. A TK II/9.1–2.
példái, a tervezés és a játék, valamint a MF II/9.1–2., 4.
feladatai segítik a gyakorlást. Ezekhez hasonlókat
magunk is készíthetünk más adatokkal.
Jobb felkészültségű tanulóknak szólnak a TK II/9.1–5.
és a MF II/9.3., 5–8. feladatai. A MF II/9.7. feladatában
például szimmetrikus háromszögeket keresünk és
szögek nagyságát is vizsgáljuk.
II/10. Tengelyesen szimmetrikus négyszögek, sokszögek
Tengelyesen szimmetrikus sokszögek készítése és keresése, illetve a szimmetriatengelyek
megtalálása a lecke témája. Előnyben részesítjük a húrtrapéz elnevezést, hiszen a régi
egyenlőszárú trapéz elnevezés helyett tengelyesen szimmetrikus trapéz elnevezést kellene
használni, hogy megkülönböztessük a paralelogrammától, de ha elhagyjuk a tengelyes jelzőt,
akkor ismét beletartozik a szimmetrikus trapézok osztályába a középpontosan szimmetrikus
paralelogramma. A TK II/10.1–4. példái és a MF II/10.1–2., 4. feladatai segítik a gyakorlást.
Jobb felkészültségű tanulóknak szólnak a TK II/10. 1–7. és a MF II/10. 3–8. feladatai. A MF
II/9.7. feladatában megadott színes idomokat érdemes papírból kivágni, hogy akinek
nehézséget okoz, ne képzeletben kelljen próbálkoznia a kirakással.
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II/11. Szerkesztések
Átismételjük a körzős-vonalzós szerkesztés alapszabályait és alaplépéseit. A TK II/11.1–2.
példái és TK II/11.1–10. feladatai segítik a játékos gyakorlást is. Magunk is könnyen
készíthetünk hasonló gyakorlófeladatokat színes papír és olló, vagy éppen grafikus szerkesztő
program segítségével.

Jobb felkészültségű tanulóknak szólnak a MF II/11. 1–11. feladatai.
II/12. Összefoglalás
Változatos feladattípusokkal tekintjük át a tanultakat (csoportmunka, kérdések és válaszok,
tesztfeladatok, rajzolás, szerkesztés, színezés, saját feladvány készítése stb.). A tankönyvben
található 24 feladat között van néhány egyszerűbb (TK II/12.2–4.), de többségben vannak az
igényesebb feladatok, és a munkafüzetben is összetettebb mind a 12 feladat. A MF II/12.1.
sakktáblás feladata érdekes és összetett, de kevésbé felkészült tanulók is érhetnek el
játékosan sikert a mennyiségek nagyság szerinti rendezésében. A MF II/12.9. feladatát
érdemes átlátszó papírra vagy fóliára másoltatni, hogy az is boldoguljon vele, aki összetett
alakzat tükörképét még nehezebben tudja elképzelni.

A hatodikos tankönyv IV. Kerület, terület, felszín, térfogat című fejezet leckéinek áttekintése
Mindegyik fogalomnak vannak már előzményei az ötödik osztályból. A szabályainkat
alkalmazzuk az új alakzatokra, új képleteket ismerünk meg.
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IV/1. A sokszögek kerülete
A TK IV/1.1–2. példái és a TK IV/1.1–7., valamint a MF IV/1.1–5. feladatai segítik a gyakorlást.
Jobb felkészültségű tanulóknak szólnak a TK IV/1.8–11. feladatai. A munkafüzet
tesztkérdéseire nem feltétlenül egy jó válasz van megadva, erre érdemes figyelmeztetni a
tanulókat.
IV/ 2. Terület, térfogat
Áttekintjük az 5. osztályból ismert mértékegységeket. A kutatómunka során az űrmérték régi
mértékegységeit kell összevetni a maiakkal. A TK IV/2.1–5., 8–9. és a MF IV/2.1., 3–4. feladatai
segítik a gyakorlást. Jobb felkészültségű tanulóknak szólnak a TK IV/2.6–7., 10–11. és a MF
IV/2.5–8. feladatai.
IV/ 3. A sokszögek területe
A TK IV/3.1–3. példái mutatják be a derékszögű háromszög és a deltoid területének
kiszámítását. A TK IV/3.1–4., valamint a MF IV/3.1–4. feladatai és csapatmunka segítik a
gyakorlást. Jobb felkészültségű tanulóknak szólnak a TK IV/3.5–9. és a MF IV/3.5–10. feladatai.
Magunk is készíthetünk a MF IV/3.10. feladatához hasonlót (téglalappá átdarabolható).

IV/ 4. Alakzatok a térben
Nagyon fontos, hogy a tanulók ne csak rajzon hosszabbítsanak meg éleket, húzzanak be átlót,
hanem figyeljék meg a valóságban, és élvázas modelleken fonallal, hurkapálcával jelöljék a
szóban forgó egyenest. A TK IV/4.1–3. gondosan kidolgozott példái vezetnek el a valódi testek
alkotóelemeitől a betűkkel jelölt objektumokig (élek, lapátlók, testátlók, párhuzamos, metsző
és kitérő). A TK IV/4.4–5., valamint a MF IV/4.1. feladatai segítik a gyakorlást. Jobb
felkészültségű tanulóknak szólnak a TK IV/4.2–7. és a MF IV/4.1–3., 6–7. feladatai. Ha igazi
dobókockából vagy kockacukorból rakatjuk ki a MF IV/4.5. feladatának alakzatát (vagy valami
hasonlót), akkor a kevésbé ügyesek is boldogulhatnak vele.
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IV/5. Testek felszíne
Egyrészt ismételjük az 5. osztályos anyagot, másrészt a TK IV/5. 1–2. példáiban újabb testek
felszínének meghatározására vállalkozunk. A TK IV/5. 1–3., valamint a MF IV/5. 1–4. feladatai
egyszerű, a kevésbé felkészült tanulók gyakorlását is szolgáló feladatok. Jobb felkészültségű
tanulóknak szólnak a TK IV/5. 4–7. és a MF IV/5. 5–7. feladatai.
IV/ 6. Felszínszámítással kapcsolatos gyakorlati feladatok
Fürdőszoba burkolását, tetőtér beépítését tervezzük a TK IV/6. 1–2. példái segítségével. Ennek
mintájára készíthetünk gyakorló (rész)feladatokat. A TK IV/6. 1–8., valamint a MF IV/6. 1–4.
feladatai jobb felkészültségű tanulóknak szólnak.
IV/ 7. Átdarabolással megadható testek térfogata
Olyan testek térfogatát határozzuk meg, amelyeket ismert vagy könnyen kiszámítható
térfogatú testbe (kockába, téglatestbe vagy ezek részeibe) tudunk átdarabolni. Ilyenek
szerepelnek a TK IV/7.1–2. példájában. A TK IV/7.1–3., 5–8., valamint a MF IV/7.1., 3., 5–6.
feladatai egyszerű, a kevésbé felkészültek gyakorlását is szolgáló feladatok. Jobb
felkészültségű tanulóknak szólnak a TK IV/7.4. és a MF IV/7.2., 4., 7–8. feladatai.
IV/ 8. Összefoglalás
12 ismétlő kérdés és a TK IV/8.1–32., valamint a MF IV/8.1–17. változatos feladatai segítik a
tanultak áttekintését. Ezek többsége összetett, igényes feladat, amelyeket szemléltetőeszközzel tehetünk mindenki számára kezelhetővé.
2.2.4. Adatgyűjtés, valószínűségszámítás, statisztika
Ötödik, és részben még a hatodik osztályban is, a szemléletes gondolkodásmód, a konkrét
tevékenység jellemző. Ennek a két évnek a feladata, hogy tovább folytassa az alsó tagozat
tapasztalatgyűjtő, alapozó munkáját, integrálja azokat, és eközben tudatosan építse az
absztrakció szükséges lépcsőfokait. Célunk az, hogy a gyerekek elsajátítsák és biztos kézzel,
tudatosan alkalmazzák az adatgyűjtés és táblázatba rendezés módszereit, a valószínűség
absztrakciója előtti, azt megalapozó fogalmakat, kifejezéseket (kísérlet, megfigyelés,
esemény, esély, biztos esemény, lehetetlen esemény). A számokkal és a számfogalommal
kapcsolatban megjelennek az átlaghoz kötődő paraméterek (medián, módusz, számtani vagy
aritmetikai átlag). Hatodik osztályban a táblázatos formában szereplő adatokat és arányokat
nem csak tört vagy tizedes tört alakban célszerű megjeleníteni, hanem százalékos alakban is.
A számok sokféle alakban való használata támogatja a gazdagabb számképzetet, ezzel a
számfogalom elmélyülését, a belső tantárgyi koncentrációt.
Matematikai tartalmukat tekintve az 5. és 6. osztályban megjelenő
valószínűségszámítással és statisztikával foglalkozó fejezetek nem nehezek. Ugyanakkor nem
szabad abba a hibába esni, hogy elhanyagoljuk ezeket, mert a benne szereplő fogalmak
mélyebb megértése feltétlenül szükséges a további évfolyamokon és más tantárgyak számára
is. A fejezetekben található példák és feladatok nehézségi foka nagyon jó lehetőséget nyújt a
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korábban átlag alatt teljesítő tanulóknak, hogy ők is aktívabban és jobb teljesítménnyel
kapcsolódhassanak be az órákba, és egy-két játékosabb és szórakoztatóbb feladat
megoldásával javíthassanak félévi jegyükön.
Pedagógiai és tanítási céljaink eléréséhez az egész könyvben, de ebben a fejezetben
különösen nagy hangsúlyt helyeztünk a játékokra és a játékosan szerzett adatok
összegyűjtésére. Természetes módon jelenhet meg a csoportos tevékenység, mert
statisztikailag értékelhető adatmennyiség egyéni előállítása hosszadalmas és nagyon unalmas
tevékenység lehet sok tanuló számára. Ugyanakkor a játékok során alkalmazott logikus
következtetések és stratégiák, valamint a csoportban megszerezhető munkaszervezési és
szociális készségek olyan önálló gondolkodást igényelnek, amelyek nem csak a matematika
tanítása során tartoznak fontos céljaink közé, de a mindennapi életben is a fejlesztendő fő
kompetenciaterületek között vannak.
Lényeges, hogy a tanulók merjenek próbálkozni, kísérletezni, tippelni, becsülni,
kérdezni. A matematika tanulása során is igaz az az életből ellesett bölcsesség, hogy sokszor
többet és mélyebben tanulunk egy-egy saját hibából, mint ha készen kapjuk a több száz év
alatt kiérlelt tudást. Bátorítsuk a gyerekeket a próbálkozásra, kísérletezésre! Erre is
tökéletesen alkalmas ez a témakör.
Örülünk, hogy a kipróbálók és felhasználók hasonló alapelveket vallanak ennek a
témakörnek az oktatásáról, mint mi magunk. Kéréseiknek eleget téve egy-két nehéznek
bizonyuló vagy összetett feladatot kihagytunk, módosítottunk. Sajnos terjedelmi okokból nem
vállalkozhattunk arra, hogy tankönyvünk egyben feladatgyűjtemény is legyen. Bízunk abban,
hogy az NKP-n a későbbiekben megjelenő játékok, feladatok, ötletek, óratervek gyűjteménye
minden tanár és tanuló számára kielégítő lesz.
Idézet néhány tanári véleményből:
„Jó, hogy a végére ez a témakör került. Az előző témakör után és év végén már
fáradtabbak a gyerekek. Ezek a játékok élvezetesebbé teszik az órát. Észrevétlenül
tanulnak.”
„Rövid, mégis lényegre törő lecke. A tanulóknak nagyon tetszettek a feladatok, több
gyengébb képességű tanuló is sikerélményhez jutott. Elegendő feladat áll
rendelkezésre az új fogalmak begyakorlására.”
„Nagyon jó kezdeményezés, hogy legyen egy játékóra. A lecke hozzájárul a
matematikatanítás tartalmi megújulásához. A feladatok ötletesek, nagyon motiválóak.
A második játék esetében rajzoltak maguknak a füzetbe hosszabb pályát, és úgy is
játszották.”
„A tankönyv a tanulókat érdeklő szövegű példákon mutatja be az adatok
összegyűjtésének célszerű módjait és az ábrázolás lehetőségeit. Az ábrák színesek,
szemléletesek. A feladatok a tanulókhoz kötődők. A munkafüzet az olimpiai
kalapácsvetésről szóló feladatával nevelési célokat is megvalósít. A többi feladat is
motiváló.”
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A továbbiakban minden leckéből kiemelünk egy-két olyan részt, amely jellemzi a
matematika oktatásáról vallott nézeteinket. Reméljük, hogy az ehhez fűzött javaslatok,
megjegyzések, ötletek további segítséget adnak a tankönyv felhasználói számára, hogy a
gyerekek játszva, észrevétlenül sajátíthassanak el alapvető matematikai ismereteket.
Az egyik fontos célunkat hagytuk utoljára: legyen a matematikaóra kedveltebb,
szeressék jobban a gyerekek és a tanárok is. Mindenki találja meg a matematikaórák során is
az élvezetes pillanatokat. Épüljön ki a gyerekekben az a belső hajtóerő (intrinszik motiváció),
amely nélkülözhetetlen része az eredményes tanulásnak.
Az ötödikes tankönyv VII. Adatgyűjtés, statisztika fejezet leckéinek áttekintése
VII/1. Játékok
Első játékunk az Akasztófa (Hangman). Szántszándékkal tettünk be első helyre olyan játékot,
amit nagyon sok gyerek ismer. Ne kelljen megküzdeniük a játék szabályainak megértésével!
Ugyanakkor későbbi céljainkhoz nagyon jó alapozó. A játék mellett szereplő két kérdés csak
ízelítő. Ha a gyerekek könnyen boldogulnak vele, akkor már most elő lehet készíteni a
hatodikos könyvben lévő feladatokat.
További kérdések az Akasztófa játékhoz:
a) Játszottatok már akasztófa játékot a neten? (Rengeteg applikáció, illetve netes
lehetőség van erre is.)
b) Mikor könnyebb találni egy jó betűt? Amikor elkezded, vagy amikor már csak 1-2
betű hiányzik?
c) Szerinted melyik a leggyakoribb magyar betű?
d) Hogyan állapítanád mg, hogy melyik betű a leggyakoribb?
e) Mit gondolsz, a xilofon leírásában is ugyanazok a betűk szerepelnek gyakran? (Ha
nem tudod, mi a xilofon, nézz utána a neten!)
f) Mondjatok ti is olyan szavakat, amelyekben ritka betűk vannak!
f) Tanulsz idegen nyelvet? Mit gondolsz, mindegyikben ugyanazok a leggyakoribb
betűk?
g) Ismered a Scrabble játékot? Szerinted miért pont az a pontértéke az egyes betűknek,
ami rájuk van írva?
A kérdések messzire vezetnek, és a tanárnak kell az egyes osztályokban döntenie, hogy
meddig vezeti el a gyerekeket az óra során.
A munkafüzetben egyetlen játék kapott helyet, a „Shut the Box”. Ez egy stratégiai játék,
de nem feladat az optimális stratégia megtalálása. Egyetemi szakdolgozat szintje lenne a játék
(véges Markov-lánc) állapotainak áttekintése. A feladat csupán annyi, hogy a gyerekek
élvezzék, és egy idő után vegyék észre, hogy igenis van különbség a között, hogy hetest dob
valaki vagy kettest. Az egyes szituációkban lehet egy döntés jobb vagy kevésbé jó. Érdemes
olyan lehetőségeket meghagyni, amelyek nagyobb valószínűséggel fordulnak elő.

70

FI-503010501/1 Matematika 5. | FI-503010601/1 Matematika 6. – Tanári kézikönyv

A játék leírása hosszadalmasnak tűnhet, és az is. A játék maga pofonegyszerű, de itt is
megtapasztalhatjuk, hogy sok dolgot sokkal könnyebb megmutatni, mint elmagyarázni
anélkül, hogy megcsinálnánk. Érdemes a tanárnak előre elolvasni, játszani egy-két partit
otthon, például a http://www.playonlinedicegames.com/shutthebox helyen, vagy bárhol
másutt (ha beírjuk a keresőbe a „shut the box online” kifejezést, akkor 39 800 000 találatot
kapunk). Mint oly sok más játéknak, ennek is sokféle variánsa van. Ha valaki kicsit más
szabályokkal ismeri, az is természetes.
Ne feledkezzünk meg mögöttes célunkról! A gyerekek örömüket leljék benne, legyenek
lelkesek! Erre minden reményünk megvan, ha nem akarjuk a játékok során túlmatematizálni
az egyes kérdéseket.
VII/2. Adatgyűjtés, az adatok ábrázolása
A tankönyv kidolgozott példái talán inkább a fiúkat motiválják, habár 2017-ben Marozsán
Dzsenifer (https://hu.wikipedia.org/wiki/Marozs%C3%A1n_Dzsenifer) lett az év játékosa. Az
első példában megfogalmazott feladatok egyszerűek. A koordinátatengelyek felcserélésén túl
bemutatható a pont diagram, vagy akár megfelelő hosszú cipőfűzőkkel is jelölhetnénk az
egyes cipőméretek gyakoriságát. Legegyszerűbb az internetről vetíteni egy-két grafikont.
Nagyon hasznosnak találnánk, ha a matematika mellett nem sikkadna el a rózsaszín
keretben lévő kérdések megválaszolása. A feladat jól példázza a történelemmel és a nyelvvel
kapcsolatos tantárgyi koncentráció megjelenését.
Nem csak ebben a leckében, de a tankönyv többi részében sem kell az összes feladatot
megcsináltatni a gyerekekkel. A tanár az, aki meg tudja ítélni, hogy egyes feladatok jobban
vagy kevésbé szolgálják a tananyag elsajátítását az adott osztályban.
A 2. feladatot nyilván kihagyjuk, ha tudjuk, hogy valamelyik gyerek családjában
tragédia történt, vagy egy másik példa a lecke 5. feladata. Volt, aki arról számolt be, hogy a
gyerekek élvezték, és nagyon jól szórakoztak, miközben adatokat gyűjtöttek és grafikont
készítettek az adatokból, és volt, aki azt kérte, ez ne legyen feladat, mert nála teljesen
szétesett az osztály.
A munkafüzet első feladatát általában kedvelték a tanárok. Természetesen le lehet
cserélni saját feladatra, 2012 kezd a régmúltba tűnni. Sajnos nekünk nincs lehetőségünk
évente cserélni a feladatokat, hogy mindig aktuálisak legyenek, de Pars Krisztián olimpiai
aranyérme talán még 5-10 év távlatából is megér egy feladatot. Igyekeztünk szinte minden
leckében kitekinteni a matematikai feladatból egy kicsit a valóság felé – olyan valós
adatsorokat használni, amelyek nem csak valósnak látszanak, de tényleg azok.
VII/3. Átlag és tulajdonságai
Az átlagok számítása során ezen a szinten azt az elsődleges célt tűztük magunk elé, és így a
pedagógusok elé is, hogy legyen a gyerekeknek szemléletes képe az átlag elhelyezkedéséről,
szimmetrikus adathalmaz esetén pedig számolás nélkül is kapásból meg tudják mondani az
átlagot. Azaz kössék össze, és így alkossanak több kapcsolatot az adatok numerikus,
geometriai és képi megjelenítésével, legyen fogalmuk az átlag alapvető tulajdonságairól.
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Az első mintapéldában remek lehetőség van arra, hogy megkérdezzük a gyerekektől,
hol találkoztak Kengyel, illetve Tutajos nevével, tudnak-e más szereplőket megemlíteni stb.
Azaz itt is megnyílik a tantárgyi koncentráció lehetősége.
A második mintapéldát a végleges kiadásban sokkal egyszerűbbre cseréltük. Igaza volt
a kipróbálóknak, bevezető példának túl összetett volt az eredeti. Ez a könnyített változat már
sokkal jobban szolgálja azt a célt, hogy az átlagokat ki tudjuk számolni, és változásukat nyomon
tudjuk követni.
Ugyanakkor ezen anyagrész tanításával kapcsolatban személyes tapasztalatokról is be
tudunk számolni. Egyetlen feladattal foglalkoztunk egész órán, a munkafüzet 140. oldalán
található csoportmunkával.
Kérdések a szervezéssel kapcsolatban:
Lehetséges kérdések:
a) Tudnak-e repülőgépet hajtogatni?
b) Milyen technikát alkalmaznak a röptetéshez?
c) Milyen pontossággal érdemes mérni?
d) Milyen mértékegységet használjunk?
e) Honnan kezdjünk mérni?
f) Hol hajtsuk végre a kísérleteket?
A tanulók könnyen és gyorsan csoportokba rendeződtek. Sajnos volt néhány csoport,
amelyikben egyetlen gyerek sem akadt, aki tudott volna repülőgépet hajtogatni, úgyhogy
irányítottan kellett újraszervezni a csoportokat. Ezután már gördülékeny volt a feladat
végrehajtása. Élvezték a versenyszerű környezetet, és még az eredmények is kedvezőek
voltak. Egy kiugró érték volt, a többi pedig 4-5 méterrel rövidebb. Volt, akinek megfordult a
levegőben a gépe, de megszavaztuk, hogy távolságot fogunk mérni.
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1. röptetés
2. röptetés
3. röptetés
átlag

I. csapat
6,4
6,0
5,8
6,07

II. csapat
5,2
6,2
4,4
5,27

III. csapat
11,0
6,4
2,2
6,53

IV. csapat
3,2
6,4
2,4
4,0

V. csapat
6,8
3,8
2,8
4,47

Rengeteg kérdés hangzott el, amelyeknek csak egy részét kellett a tanárnak megfogalmaznia.
Mi lenne, ha a III. csapat 2. dobása 1 méterrel kisebb lett volna? Hogyan változna az átlaguk?
Mi lenne, ha a III. csapat 2. dobása 2 méterrel kisebb lett volna? Hogyan változna az átlaguk?
Mi lenne, ha a III. csapat 2. dobása 3 méterrel kisebb lett volna? Hogyan változna az átlaguk?
Mennyivel kellene csökkennie a dobásaiknak, ha az átlagukat legalább 46 centivel akarjuk
csökkenteni?
Várhatóan mi történne több kísérlet esetén? Módosulnának az eredmények?
A gyerekek első egy két válasza csak akkor született meg, amikor a módosított
adatokkal is kiszámolták az összeget és az átlagot, de volt olyan közöttük, aki egy idő után
rájött, hogy felesleges munkát végez, hiszen ha hárommal csökkent egy adatot a háromból,
akkor az átlag biztosan eggyel fog csökkenni. Ezek után már könnyen megoldották a visszafelé
kérdezett feladatot is. A legnagyobb problémát az jelentette számukra, hogy a 46 cm-t
hárommal meg kellett szorozniuk.
Az eredményeket összefoglaltuk. Egyetlen feladattal töltöttük az óra jelentős részét,
de a kimenetelét tekintve tökéletesen sikerült. Tudtak átlagot számolni, és az óra végére
mindenki értette a számtani közép változását az adatok változásának függvényében.
VII/4. Lehetetlen, lehetséges, biztos
Ez egy rövid lecke. Ugyanakkor nem lehet elhanyagolni, mert a szabatos fogalmazás és a
logikus következtetés elengedhetetlen. A feladatok száma nem sok, de a csoportmunka során
gyűjtött mondatokkal, logikai állításokkal kiegészítve biztos, hogy bőven elegendő lesz egy
órára. A munkafüzet második feladata ismétli az egyszerű oszthatósági kérdéseket, amelyek
az első fejezetben fordultak elő (belső koncentráció).
VII/5. Összefoglalás
Az összefoglaló leckében igyekeztünk minden korábbi fejezetet érinteni. Nem éreztük úgy,
hogy érdemes lenne elméleti összefoglalást tartani ennek a rövid fejezetnek a végén. A tanult
fogalmak újra elő fognak kerülni hatodikban, és a matematika más területein is.
A tankönyvben és a munkafüzetben szerepel titkosírás, mint játék, átlagszámítás,
grafikonrajzolás, és rengeteg igaz-hamis állítás, megtoldva két kutatómunkával.
A tesztfeladatok sikert arattak, sokan jelezték, hogy maguk is állítottak össze tesztkérdéseket
a saját osztályuknak. Reméljük, hogy mire ezt olvassák, addigra a felhasználók már
megoszthatják saját tananyagaikat az NKP erre szolgáló felületén.
Az egész fejezetben arra törekedtünk, hogy a gyerekek valós, gyakorlati életből vett
saját, vagy legalábbis hozzájuk viszonylag közel álló adatok alapján sajátítsák el a tananyagot.
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Az általános visszajelzések azt mutatták, hogy a tanárok szerették ezt a fejezetet. Sajnos
néhányan azt is jelezték, hogy nem maradt elég idejük rá.
A hatodikos tankönyv V. Statisztika fejezet leckéinek áttekintése
V/1. Játékok
A tankönyvben szereplő bás játék sokak által ismert. Most is el lehet mondani, amit minden
játéknál, hogy aki ismeri és játszotta már, annak egyszerű, aki nem ismeri és most olvassa
először, annak zavarosnak és bonyolultnak tűnhet. Az a javaslatunk, hogy a tanár készüljön föl
előre, ha úgy gondolja, olvasson el a neten leírásokat
(http://tarsasoznijo.blog.hu/2011/07/30/kockajatek_bas vagy
http://jatek.gyujtemeny.net/jatekszabaly/747.php vagy
http://matekold.fazekas.hu/portal/kutatomunkak/kopejatek/5.html ),
és intenzíven segítse a gyerekeket az első körökben. Gyorsan bele fognak jönni. Játék közben
pedig esélyeket, valószínűségeket fognak mérlegelni, és döntést hozni. Most is érvényes, hogy
nem csak ezeken az órákon lehet játszani. Játékra minden óra alkalmas. Ha az osztály feszült,
ha kifulladt, ha fáradt, ha fel kell dobni a hangulatot stb. A játéknak hatalmas szerepe van a
gyerekek szociális fejlődésében is. Sok ezer oldal szakirodalom említhető ezzel kapcsolatban,
elég csak az Új köznevelésben, illetve az Érintőben nemrégen megjelent írásra hivatkozni:
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/jatekos-matematika illetve
http://www.ematlap.hu/index.php/tanora-szakkor-2016-09/346-jatekok-a-tanoranszakkoron
A munkafüzetben található egyszámjáték kitűnő és hasznos szórakozás.

Bármikor játszható, de különösen az órák elején érdemes alkalmazni, figyelemfelkeltő
és koncentrációs célból. Nagyjából 2 percbe telik, amíg lezajlik egy játék. A nyertes pontot kap,
és ha sokan vannak az osztályban, lehet módosítani, akár az első 3 nyertes gyerekig, akár úgy,
hogy nem egy, hanem mindenki két számot írhat fel. Az ember azt gondolná, hogy ez véletlen
játék, de mindkét félévben volt egy-egy gyerek, aki társainál kb. kétszer gyakrabban nyert.
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A munkafüzet Négyet egy sorba játéka is jó szívvel ajánlható. Ez elsősorban számolási
készséget erősítő feladat, de a véletlennek is erős szerepe van a játék lefolyásában. Jó
számolási készséggel és stratégiai tervezéssel lehet valamelyest ellensúlyozni a peches
dobások sorát.
Lezárásnak egy unos-untalan ismételt kérés. Ne csak ezeken az órákon játsszunk a
gyerekekkel! Rengeteg helyre lehet odaillő, a tananyag megértését támogató játékot
becsempészni.
V/2. Grafikonok, diagramok, összefüggések
Grafikonokkal már ötödikben is találkoztunk. Azok többnyire oszlopdiagramok voltak, míg
most sok olyan diagram is megjelenik, amely vonaldiagram, illetve megadott összefüggéseket
koordináta-rendszerben szemléltet. Ezek természetesen mind-mind a függvényfogalommal
vannak kapcsolatban, annak megértését készítik elő, illetve mélyítik el.
Most is igyekeztünk teljesen valós adatok alapján megadott grafikonokhoz kapcsolódó
feladatokat összegyűjteni, de a legszínesebb és legjobb megoldások akkor szoktak előkerülni,
amikor a Kutatómunka kérésének megfelelően a gyerekek által hozott diagramokat néztük
végig. (Keress újságokban, katalógusokban grafikonokat, diagramokat! Vágd ki, és hozd be
matematikaórára!) A tanárnak ebben az esetben természetesen helyben kell reagálnia a
feltett kérdésekre, és természetes, hogy nem érthet mindenhez. A hatodikosok azonban már
nagyon jól veszik azt a feladatot, hogy „Sajnos ezt nem tudom, de ha utánaolvasol a következő
órára, és elmeséled a többieknek, amit kiderítettél, akkor kapsz egy piros pontot, kisötöst stb.”
Nem kívánhatunk többet, mint azt, hogy a gyerekek önállóan (vagy felnőtt támogatással)
legyenek képesek feldolgozni matematikával kapcsolatos anyagokat.
Nagy sikert szokott aratni az osztályban a tankönyv 2. feladatához kapcsolódó, a KSH
lapján található interaktív korfa: https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html.
A gyerekek maguktól néznek meg és értelmeznek ezernyi adatot és összefüggést rajta.
Nagyon jól követhetők itt a háborúk és a háborút követő időszakok.
V/3. Adatok ábrázolása
Ez a lecke közvetlen folytatása az előzőnek. Míg a 2. leckében elsősorban a grafikonok
elemzése, értelmezése, használata volt a cél, addig most már a grafikonok előállítása kerül
előtérbe. Ennek a mondatnak ugyan pont ellentmond az, hogy a munkafüzet első feladata
adatok értelmes leolvasását követeli meg, de a 2-3-4. feladatoknál a gyerekeknek kell egyszerű
grafikonokat létrehozni, megalkotni. Inkább legyen lassabb, de hozzájuk mérten szépen
kivitelezett. A grafikonok elsődleges célja a szemléltetés, az információk vizuális térbe
helyezése. Ez teljesen elveszik, ha megelégszünk egy odafirkált girbegurba alakzattal, amit
nehezebb kisilabizálni, mint egy táblázat adatait.
A tankönyvben szereplő első példa lehet folytatása az ötödikes Akasztófa játéknak, de
önállóan is működik. A sok számolás végrehajtásához javasoljuk, hogy ha kell, a gyerekek
használhassanak zsebszámológépet vagy a mobiltelefonjuk számológép funkcióját. A lecke
célja nem a vég nélküli és unalmas számolások gyakorlása. Ezzel valószínűleg pontosan
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ellentétes hatást érnénk el, mint szeretnénk. Nagyon kevés az olyan tizenkét éves gyerek,
akinek örömet okoz a nagy számokkal való papír alapú számolás.
A 2. példára több visszajelzést is kaptunk, sokan furcsállták. Reméljük, hogy azóta jó
barátságot kötöttek vele. Mi meghagytuk a tankönyvben, mert rengeteg olyan fogalmat és
matematikai értelemben használt kifejezést tartalmaz, amely a későbbi matematikaórákon
előfordulhat (állandó, egycsúcsú, ferde, kétcsúcsú, szimmetrikus).
A feladatok közül kiemeljük a másodikat. Olyan grafikai fogásra világít rá, amellyel nap
mint nap találkozhatunk a különböző médiafelületeken. Ha ezeket tudatosan akarjuk kezelni,
érzékelni, elemezni, akkor fel kell készülnünk arra, hogy ilyenekkel találkozhatunk. Szemre
persze az egyik oszlop kétszer akkora, mint a másik, de ebből helytelen volna, ha az adatokra
is következtetnénk. Az adatok a tengelyek mellett olvashatók le, és 210, illetve 200, tehát a
magasabb oszlop mindössze 5%-kal magasabb. Erre a számokon kívül az y tengely megtörése
utal, amely a valós grafikonokon nem mindig szerepel. A gyerekek figyelmét feltétlenül hívjuk
fel ezekre a trükkökre!

V/4. Kördiagram
Ez a lecke sok helyen elhelyezhető lett volna. Ha a pedagógus úgy látja jónak, teheti a
százalékszámításhoz is. Teheti a grafikonokhoz is. Teheti az arányokhoz is.
Mi azért tettük mindezek mögé, mert így lehetőségünk nyílik éven belül rámutatni
arra, hogy amiket korábban tanultunk, azokat fel kell elevenítünk, használnunk a matematika
más területein is (tantárgyon belüli koncentráció). Egy idő után a matematika rengeteg
területe fog összemosódni egymással. Szinte minden rész kapcsolódik mindegyikhez. Vannak
is olyan kezdeményezések (tagozatos osztályokban), hogy ne egy, hanem két-három témát
tanítsanak egyszerre, mert ezzel mélyebb megértést lehet elérni. Mindenképpen igaz, hogy
ha többször nyúlunk egy témához, az több emlékképet, többirányú rögzülést tesz lehetővé.
Köszönjük a pozitív megjegyzéseket az első példa ötletes ábrájához, és a bírálatokat a
kicsit kusza megfogalmazásról. Az ábrát megtartottuk, a megfogalmazást a végleges verzióban
jobban áttekinthető táblázatba rendeztük. Így már sokkal több tanár tetszését nyerte el.
Kiemelendő, hogy a táblázatban a százalékok számításánál már csak a „tizedes törttel
szorzom” alakú számolást szerepeltettük. Nagyon hasznos, ha ezt szokják meg a gyerekek,
mert ezekkel lehet továbblépni majd nyolcadikban a mértani sorozatok felé.
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A 3. feladatot sokan kritizálták, úgyhogy a szöveget pontosítottuk, és kiemeltük, hogy
ez egy humoros felirat. Véleményünk szerint a humor, a szórakozás helyet kell hogy kapjon a
matematikaórákon is.
Az 5. feladatban a fiúknak kedveztünk. Természetesen most is ezernyi egyéb kérdést
lehetne megfogalmazni. Pl.: Igaz-e, hogy a gólarányok is hűen tükrözik a csapatok sorrendjét?
Összegezve ez egy színes anyagrész, amelyet több témakör kapcsán is említhetünk. A
tankönyv és a munkafüzet ehhez ad egy javaslatot, amely szerintünk logikus, de sokféle logika
mellett lehet beilleszteni a témakört a tananyagba.
V/5. Sorbarendezések
A Sorbarendezések hálás témakör. Sok gyereknek van saját ötlete arra nézve, hogyan rakjon
sorrendbe különböző dolgokat. Ezeket az ötleteket érdemes bátorítani, ha helyesek, és
érdemes megbeszélni, ha kihagynak egyes elemeket, illetve nagyon bonyolulttá válna a
javasolt eljárással a dolgok sorbarendezése. A fadiagram szerepel a kerettantervben, de
ugyanúgy elfogadható egy logikus felsorolás vagy egy lexikografikus rendezés is. Ha a
gyerekeknek az természetesebb, akkor hadd csinálják úgy.
Amikor érdemes közbeavatkozni, az akkor következik be, amikor a permutációkat
össze-vissza, minden logika és terv nélkül kezdik el felsorolni. Természetesen mi is találkozunk
ezekkel a helyzetekkel. Ilyenkor általában megvárjuk, amíg a tanuló azt gondolja, hogy
megtalálta az összes esetet, és csak akkor keresünk másikat is. Kis elemszám esetén ilyenkor
is lehet tökéletes a tanuló megoldása, de nagyobb számosság esetén szinte biztos, hogy nem
lesz tökéletes a logika nélkül felírt felsorolás.
Egy érdekesség a tankönyv 7. feladatához, amelyik felvételi feladat volt 2015-ben, a
hatosztályos gimnáziumokba.
„A Brazíliában megrendezett 2014-es labdarúgó-világbajnokságon 32 csapat vett részt.
A csapatokat 8 négyes csoportba sorsolták. Az azonos csoportba került csapatok
körmérkőzést játszottak egymással. (A csoporton belül mindegyik csapat egy
mérkőzést játszott az összes többi csapattal.) A csoportokból az első két helyezett
csapat jutott tovább, a másik két csapat kiesett. A továbbjutó 16 csapat kieséses
rendszerben játszott tovább. (A továbbjutó csapatokat párokba sorsolták, és az egy
párba került két csapat játszott egymás ellen. A mérkőzések vesztesei kiestek, a
győztesek továbbjutottak. Ezt egészen a végső győztes kiválasztásáig folytatták.)
a) Hány mérkőzést játszott az a csapat, amelyik nem jutott tovább a csoportjából?
b) Hány mérkőzést játszott a győztes Németország csapata?
c) Hány csapat játszott pontosan 5 mérkőzést?
(felvételi feladat 2015)”
Egy javító tanár mosolyogva mesélte, hogy volt olyan felvételiző, aki nem csak
megválaszolta a c) kérdést, de fel is sorolta, hogy Kolumbia, Costa Rica, Franciaország és
Belgium játszott pontosan 5 mérkőzést. Sajnos ezért nem kaphatott pluszpontot.
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A munkafüzetben csak két feladat található, de a tankönyv hét másik feladatával
együtt ezek általában elegendőnek bizonyultak. Ha mégsem, akkor mint azt már másutt is
javasoltuk, bátran lehet nyúlni a feladatgyűjteményekhez, internetes forrásokhoz vagy saját
ötletekhez.
V/6. Összefoglalás
Az összefoglaló leckékről nyilatkozni nem túl hálás feladat. Leírhatnánk még egyszer
ugyanazokat a gondolatokat és megjegyzéseket, amelyeket a tankönyvben, a munkafüzetben,
vagy éppen ebben a kézikönyvben korábban már leírtunk (spirális építkezés, tantárgyi
koncentráció, valóságból vett példák stb.). Ehelyett inkább összeszedjük egy csokorba azokat
a javaslatokat, kéréseket, amelyeket a kipróbáló tanárok megfogalmaztak felénk.
„Legyen több csoportmunka.”
„Némelyik feladat, mint az összefoglalás régi feladata, teljesen hasonló a tankönyvi
lecke feladatához, unalmas, a gyereknek sokat kell számolni. Legyen inkább
csoportmunka.”
Az lett. A változtatást javasló kollégáknak igazuk volt. Csoportban gyorsabb, pergőbb,
jobban élvezhető a munka. A levonható következtetések pedig maguktól adódnak. Egy költő,
egy vers adatai alapján teljesen hasonló statisztikákat lehet kapni a betűgyakoriságokra, az
ingadozásokat csak a véletlen okozza.
Más feladatok kapcsán is felmerült, hogy a tanár jelezte, inkább csoportmunkában
oldják meg azokat. (Azért nem írunk konkrét példát, mert nem erre a fejezetre vonatkoznak.)
Szíve joga. Mi csak örülünk annak, ha változatos, szórakoztató munkaformákban tudják a
gyerekek elsajátítani a matematika alapjait.
A fordított esetre is volt példa. Mi azt írtuk egy feladatra, hogy csoportmunka, de több
tanár jelezte, hogy ez náluk nem működött. Nekik is igazuk volt. Belegondolva nálunk is csak
azért működhetett, mert van 3-4 tehetséges gyerek az osztályban. Módosítottuk, a feladatot
töröltük, illetve átírtuk egyszerűbb feladattá.
A MF V/6 első csoportmunkája is jó példa erre.
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Sok gyerek tippeli a kísérlet elvégzése előtt, hogy mind a négy lehetőség egyformán
esélyes, azaz mind a négy helyre kb. az esetek negyedében jutnak. Nos, ez nem egészen így
van. A kísérlet elvégzése után látják, hogy nagyon kevés eséllyel jutnak a két szélső pozícióba,
a bikához, illetve a szoknyához. Sokan meglepődnek. Egyelőre nem feladat kiszámolni az
esélyeket, de el tudjuk képzelni, hogy van olyan osztály, ahol meg lehet tenni.
A T KV/6.8. feladata is abba a csoportba tartozik, amelyet lehet, hogy érdemesebb
csoportban megoldani. Nagyon sok kérdés vetődhet fel, és részben tisztázható a szabálytalan
kockával kapcsolatban. Minden tanuló kísérletezik a saját készítésű kockájával.

Bár a pöttyöket szabályosan festettük fel, mégsem szabályos a kocka, mert a 6-os lap
a sokkal nehezebb. Azt várjuk, hogy az 1-es lesz a leggyakrabban előforduló szám, de nem
biztos, hogy 20 kísérletből az 1-es lesz a leggyakoribb. Minden tanuló vagy pár, illetve csoport
ábrázolhatja a saját adatait oszlopdiagramon. Az ötletek sora vég nélkül folytatható.
Javasoljuk, hogy mindenki mérlegeljen saját ízlése, saját osztálya, saját lehetőségei
szerint. Egyetlen tankönyv sem lehet felkészülve 100 000 különböző tanuló igényeire,
elvárásaira, képességeire.
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3. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS
LEHETŐSÉGEI
A tankönyvek írásakor igyekeztünk megfogalmazásokkal és konkrét utasításokkal orientálni a
tanárokat, hogy véleményünk szerint hogyan lehetne a leghatékonyabban használni a
tankönyvet. Ezek a megjelenő elemek azonban természetesem csak javaslatok. A tanár van
döntési helyzetben, neki kell az osztály, a tankönyv és saját tudása alapján mérlegelni, hogy
mi lenne a diákok számára leghasznosabb.
Lehetséges, hogy egy tanár jól el tudja képzelni a saját matematikaóráit tankönyv és
munkafüzet nélkül, és lehet, hogy tökéletesen meg is tudja valósítani tanítási céljait.
Ugyanakkor nem pusztán egy konkrét tananyagot tanítunk, hanem az egész életen át tartó
tanulásra kell a diákokat felkészíteni. Így például meg kell tanulnia az írott matematikai szöveg
értő olvasását, feldolgozását, saját jegyzetek készítését. Még az eddig tankönyv nélkül
eredményesen tanító tanárnak is hozzá kell járulnia ezen kompetenciák kialakításához,
fejlesztéséhez. A tankönyv, a munkafüzet és a füzet tehát a mai matematikatanulás
alapkellékei.
Az újgenerációs tankönyvek és munkafüzetek a felfedezéshez, az anyaggyűjtéshez, a
rendszerezéshez és a magyarázathoz felsorakoztatják a matematikatanításban elfogadott és
gyakran használt szemléltető, illetve munkaeszközök (körző, vonalzó, logikai készlet, szertári
modellek) mellett a valóság tárgyait, változatos képi eszközöket (kiegészítendő ábrákat,
optikai trükköket, táblázatokat, folyamatábrákat stb.).

Számolási feladat az 5. osztályos munkafüzetben (23. o.).
Az anyagot színesítik, az érdeklődés felkeltését segítik a történeti utalások és
érdekességek.
A szöveg funkciója is változatos, a kerettantervben megfogalmazott fejlesztési
feladatokat a tankönyv változatos szövegkörnyezettel, önálló cselekvésre ösztönözve, a
szocializációt is segítve, sokszínűen közelíti meg. Ilyenek például
 az utalások személyes tapasztalatokra,
 a véleményalkotásra ösztönző kérdések,
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a korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására késztető, valamint a
megértést ellenőrző kérdések,
 a feladat tartalmához illeszkedő javaslat a munkaformákra.
 A munkaformák közül kiemeljük a csoportmunkát, amelynek során a tanulók
párban vagy kis (4–6 fős) csoportokban dolgoznak. Érdemes a munkát úgy
szervezni, hogy a csoport tagjai feloszthassák egymás között a feladatokat;
mindenki felelős legyen a saját munkájáért, és szükség esetén segítsenek
egymásnak, ugyanakkor arra is törekedjenek, hogy mindenki elkészüljön a
feladattal, megtanulja az aktuális ismeretet. Ha heterogén csoportokkal dolgozunk,
akkor ez esélyt ad a lassabban haladóknak, hogy ne maradjanak le, a jobb
felkészültségűeknek pedig, hogy az adott témában mélyebb tudást szerezzenek.
Tanári segítséggel eredményesebb a tanulás, hiszen személyre szóló feladatokat és
útmutatást kaphatnak a tanulók az órai munka során, a házi feladatok jellege és mennyisége
pedig az órán mutatott teljesítmény függvényében alakíthatók.
Ugyanakkor arra is alkalmas a tankönyv és a munkafüzet, hogy a tanulók önállóan
dolgozzanak fel egy-egy leckét. Ekkor érdemes a tankönyvi leckével kezdeni, a részletesen
kidolgozott példákat megfigyelni. Ha a leckéhez tartozó tankönyvi feladatok nehéznek
bizonyulnak, akkor több sikerélményt nyújthatnak a munkafüzet kapcsolódó egyszerűbb
feladatai, főleg a kis lépésekre lebontott, előkészített megoldások.

Feladat az 5. osztályos munkafüzetben kis lépésekre bontott, előkészített megoldással (64. o.).

A kutatómunkát igénylő feladatok is általában tetszést arattak. A világháló
bevonásával is hatékonyabbá tehetjük az egyéni vagy az osztályközösségben folyó tanulást.

Internet segítségével ellenőrizhető feladat az 5. osztályos tankönyvben (17. o.).
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Összefoglalva, tehát a matematikai ismeretek mellett igyekeztünk a mindennapi
élethez tartozó ismeretekkel is felvértezni a gyerekeket, törekedtünk arra, hogy olyan
képességeket, kompetenciákat is fejlesszünk, amelyek nem pusztán matematikai gyökerűek.
Valljuk, hogy a logikus gondolkodás, a rendszerező képesség, az alkalmazhatóság és sok egyéb
összetevő teszi nem csak a matematika, de mindegyik tankönyvet sokszínűvé, használhatóvá
és szerethetővé.

4. MUNKAFÜZETEK
A munkafüzetek szorosan kapcsolódnak a tankönyvi leckékhez, így ezeket a feladatokat is a
tankönyvi leckék tárgyalásakor vettük számba.
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