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11-12. évfolyam számára 

 

Célok és feladatok 

 

A matematika tanítása mutassa be középfokon a matematika legfontosabb fejezeteinek elemeit, 

jellemző gondolkodási módszereit és a gyakorlatban való alkalmazhatóságát. Nyújtson olyan 

alapképzést, amire majd a tényleges képzés épülhet. Adjon megfelelő alapokat az érettségi 

vizsgához és a felsőfokú továbbtanuláshoz. E feladatok mellett matematika-oktatásunkban a 

hangsúlyt a mennyiségi szemléletről inkább a minőségre kell helyezni. Lehetővé kell tenni, 

hogy tanulóink gondolkodási, problémamegoldási módszereket és megtanuljanak. 

Törekednünk kell arra, hogy az egyes szakmák számára alkalmazható matematikai 

ismeretekkel is rendelkezzenek. 

 

Fontos azoknak a nevelési lehetőségeknek a kihasználása, amelyekre a matematika-oktatás 

lehetőséget ad: így elengedhetetlen az önállóságra, a kretivitásra, a logikus gondolkodásra, az 

absztrakcióra,a pontos, kitartó, magunk által is ellenőrzött munkára nevelés. Adjunk 

lehetőséget arra, hogy tanulóink a matematikában is felfedezzék a szépséget és a harmoniát. A 

feladatmegoldások során fejlesszük az esztétikai érzéket és az emlékező képességet. Kiemelten 

fontos szerepet szánjunk a matematika beszélt és írott nyelvezetének a megismertetésére, a 

szabatos, pontos és szép nyelvhasználatra. 

 

„A tanítás céljáról régimódi felfogást vallok, először és elsősorban GONDOLKODNI kell 

tanítanunk!” Pólya György: A problémamegoldás iskolája.  

 

Követelmények 

 

A célok és feladatok megvalósításához az alábbiakat javasoljuk: 

a matematikát minden évfolyamon csoportbontásban tanítsuk, 

a tananyag javasolt elrendezése egyféle lehetőség, amelyet az iskola igényeinek megfelelően 

lehet változtatni. 

 

A követelményrendszer kidolgozása során az alábbi szinteket alkalmazzuk:  

 

A megértés szintje: 

A matematikai fogalmakat akkor nevezhetjük megértettnek, ha a fogalomnak matematikailag 

lényeges jegyeit helyesen tudják felhasználnia  tanulók. A tételeket akkor értik, ha értik a 

tételben szereplő fogalmakat és világosan látják, hogy a tételben megfogalmazott állítás(ok) 

mely feltételek mellett igaz(ak), mely feltételek mellett nem. 

 

Az ismereteket számukra új helyzetben is alkotó módon tudják alkalmazni. A matematikában 

az alkalmazás szintét az önálló problémamegoldás képessége jellemezheti. 

 

Természetesen ezen a szinten belül nagyon sok fokozat lehetséges, az egyszerű feladatok 

önálló megoldásától a versenyfeladatok megoldásáig. Itt valamiféle felső határt megszabni 

szinte lehetetlen. 

 

A nagy gyakorlat szintje: 

A felsorolt ismereteket és eljárásokat rutinszerűen, biztos eszközként tudja alkalmazni a 

tanuló. 
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Módszertani javaslatok: 

 

„A tanárnak ismernie kell a tanulás útjait, módjait. A terméketleneket mellőznie, a 

termékenyeket alkalmaznia kell. Nem mellékes az sem, hogy mit mond a tanár az osztályban, 

de ezerszer fontosabb az, hogy mit gondol a diák! Az ötleteknek a diák fejében kell 

megszületniük – a tanár csak bábáskodhat.” Csak az aktív tanulás vezethet eredményre. 

Fontos a motiváció. 

 

„A tanárnak – a tudományok árusítójának – kötelessége meggyőzni a diákot arról, hogy a 

matematika érdekes, megéri a fáradságot az a feladat, amit éppen most kel megoldania.” A 

tanításnak be kell tartania a tanulás, mint tevékenység három fázisát: a felderítés, a 

formalizálás és az asszimilálás fázisait.  

Ezek az elvek egyfajta elképzelésen alapulnak. 

„De a tanítás – mint olyan sok minden más is – sokszor nem azon múlik, hogy kinek milyen 

az elgondolása, hanem inkább azon, hogy van-e egyáltalán valamilyen elgondolása.” 

Az idézetek Pólya György: A problémamegoldás iskolája c. könyvéből származnak.” 

 

Értékelés: 

 

Folyamatos megfigyelés, korrekció.  

Csoportos és egyéni szóbeli számonkérés. 

Témazáró feladatlapok. 

Diagnosztizáló felmérés. 

 

Projektmunka értékelése. 

Otthoni önálló munka értékelése. 

Év végi szintmérés. 

 

Feltételek 

 

Az adatok négy évre és évfolyamonként egy-egy osztályra vonatkoznak. 
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11. évfolyam 

Összesen: 72 óra 

 Gondolkodási módszerek: 6 óra 

 Számtan, algebra: 22 óra 

 Függvények, sorozatok: 25 óra 

 Geometria, mérés: 14 óra 

 Valószínűségszámítás: 5 óra 

Gondolkodási módszerek 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK  

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

A kombinatív készség fejlesztése. 

A többféle megoldási mód 

lehetőségének keresése. Becslés, a 

becslés összevetése a számításokkal. 

Ismerje, bizonyítsa és alkalmazza a 

permutációk, variációk (ismétlés 

nélkül és ismétléssel), kombinációk 

(ismétlés nélkül) kiszámítására 

vonatkozó képleteket. 

Ismerje és alkalmazza a binomiális 

tételt. 

Összetett kombinatorikai feladatok 

megoldása. Bizonyítási módszerek 

alkalmazása. 

A gráf modellként való felhasználása. Definiálja a következő fogalmakat: 

pont, él, fok, út, kör, összefüggő gráf, 

fa. 

Ismerje az egyszerű gráf pontjainak 

foka és éleinek száma, valamint a fa 

pontjai és élei száma közötti 

összefüggést. 

A gráf szemléletes fogalma, 

alkalmazások. 

Számtan, algebra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

A számelméleti problémák megoldása, 

az algebra felépítése 

Számelmélet alaptételének ismerete, 

oszthatóság alkalmazása, ismerje a 

számrendszereket. 

Oszthatósági feladatokat meg tud 

oldani, ismeri a számelmélet 

alaptételét. Át tud írni számokat 

tetszőleges számrendszerbe. 

Egyenletek megoldása, egyenletekkel 

megoldható feladatok levezetése. 

 

Tudja alkalmazni feladatokban az 

n na b , illetve az ba
mm 1212    

kifejezés szorzattá alakítását. 

Tudjon paraméteres elsőfokú 

egyenleteket megoldani. 

Két- és háromismeretlenes elsőfokú 

egyenletrendszerek megoldása 

(paraméteresen is). 

Igazolja a másodfokú egyenlet 

megoldóképletét. 

Igazolja és alkalmazza a gyökök és 

együtthatók közötti összefüggéseket. 

Másodfokú paraméteres feladatok 

megoldása. 

Tudjon másodfokúra visszavezethető 

egyenletrendszereket megoldani. 

Értelmezési tartomány, illetve 

értékkészlet-vizsgálattal, valamint 

szorzattá alakítással megoldható 

feladatok, összetett feladatok 

megoldása. 

Az egyenletrendszerek és a 

másodfokú egyenletek, illetve a 

másodfokúra visszavezethető 

egyenletek megoldása. 

Paraméteres egyenletek alkalmazása, a 

paraméter helyes alkalmazása. 
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Abszolútértékes egyenletek algebrai 

megoldása. 

Egyenlőtlenségek alkalmazásai Tudjon megoldani összetett 

feladatokat. 

Tudjon egyszerű négyzetgyökös, 

abszolútértékes, exponenciális, 

logaritmikus és trigonometrikus) 

egyenlőtlenségeket. 

Egyenlőtlenségek alkalmazása, helyes 

értelmezése. 

Hatványozás, gyökvonás kiterjesztése, 

a logaritmus fogalmának bevezetése, 

alkalmazása 

Permanencia elv. 

Irracionális kitevőjű hatvány 

értelmezése szemléletesen. 

Bizonyítsa a hatványozás 

azonosságait egész kitevő esetén. 

Bizonyítsa a négyzetgyökvonás 

azonosságait. 

Bizonyítsa a logaritmus azonosságait. 

Ismeri a szükséges bizonyításokat, a 

témához kapcsolódó feladatokat jól 

tudja megoldani. 

Függvények, sorozatok  

FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

A függvényfogalom fejlesztése. 

Összefüggések felismerése a 

matematika különböző területei 

között. 

A bizonyításra való törekvés 

fejlesztése. 

Ismerje az alapvető függvényeket, 

tudja azokat ábrázolni, ismerje a 

függvény-transzformációkat. 

Ismerje az összetett függvény 

fogalmát. 

Tudjon függvényt elemezni. 

A szükséges fogalmak ismerete 

(korlátosság, konvexség, értelmezési 

tartomány, értékkészlet, zérushely) 

Sorozatok vizsgálata Ismerje a sorozat határértékét, tudjon 

feladatokat megoldani. 

Határérték fogalmának alkalmazása 

Differenciálszámítás bevezetése, 

alkalmazások megismerése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrálszámítás 

Ismerje a függvényeknél előforduló 

határértékek fogalmát, tudja mit jelet a 

függvény folytonossága. 

Tudja a differencia- és 

differenciálhányados definícióját. 

Alkalmazza az összeg, 

konstansszoros, szorzat- és 

hányadosfüggvény deriválási 

szabályait. 

Alkalmazza egyszerű esetekben az 

összetett függvény deriválási 

szabályát. 

Ismerje a trigonometrikus függvények 

deriváltját. 

Alkalmazza a differenciálszámítást: 

– érintő egyenletének felírására, 

– szélsőérték-feladatok megoldására, 

– polinomfüggvények (menet, 

szélsőérték, alak) vizsgálatára.  

Ismerje folytonos függvényekre a 

határozott integrál szemléletes 

fogalmát és tulajdonságait. 

Ismerje a kétoldali közelítés 

módszerét, az integrálfüggvény 

fogalmát, a primitív függvény 

fogalmát, valamint a Newton–Leibniz-

tételt. 

Tudja polinomfüggvények, illetve a 

szinusz és koszinusz függvény 

grafikonja alatti területet számolni. 

Az alapfüggvények ábrái és 

legfontosabb tulajdonságainak 

vizsgálata (értelmezési-tartomány, 

értékkészlet, zérushely, szélsőérték). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja alkalmazni az integrálszámítást 

egyszerűbb feladatokban. 
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Geometria, mérés 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

A térszemlélet fejlesztése. 

Pontos fogalomalkotásra törekvés. 

Bizonyítás iránti igény 

továbbfejlesztése. 

A fizika és a matematika termékeny 

kapcsolatának megmutatása. 

A vektorokról tanultak áttekintése 

A vektorműveletek tulajdonságai. 

Két vektor skaláris szorzata. 

A skaláris szorzat tulajdonságainak 

felsorolása. 

Vektorműveletek és tulajdonságaik 

(összeadás, kivonás, skalárral való 

szorzás). 

Vektorok alkalmazásai. 

Tervszerű munkára nevelés. 

Az esztétikai érzék fejlesztése. 

Szinusztétel, koszinusztétel. Az 

alkalmazásukhoz szükséges egyszerű 

trigonometrikus egyenletek. 

A szinusztétel és a koszinusztétel 

alkalmazása alapfeladatok 

megoldásában (a háromszög hiányzó 

adatainak meghatározása). 

Geometriai feladatok megoldása 

algebrai eszközökkel. 

Helyvektor. 

Műveletek koordinátákkal adott 

vektorokkal. 

Vektorok koordinátáinak biztos 

használata. 

A bizonyítási készség fejlesztése. Szakasz felezőpontja, harmadoló 

pontja. A háromszög súlypontja. 

Szakasz felezőpontja koordinátáinak 

kiszámítása. 

 Két pont távolsága, szakasz hossza. 

A kör egyenletei. 

A kör középponti egyenletének 

ismerete. 

Adott probléma többféle 

megközelítése. 

Az irányvektor, a normálvektor, az 

iránytangens fogalma, ezek 

kapcsolata. Az egyenes egyenletének 

levezetése, különböző kiindulási 

adatokból. 

Két egyenes párhuzamosságának, 

merőlegességének feltétele, két 

egyenes metszéspontja. 

Kör egyenletének levezetése. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. A 

kör adott pontjához tartozó érintője. 

A parabola mint ponthalmaz 

Az egyenes egy szabadon választott 

egyenletének tudása. 

 

Két egyenes metszéspontjának 

meghatározása. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzetének 

vizsgálata. 

Két kör kölcsönös helyzetének 

vizsgálata. 

Valószínűség, statisztika 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

A körülmények kellő 

figyelembevétele. 

Előzetes becslés összevetése a 

számításokkal. 

Egyszerű valószínűség-számítási 

problémák. 

A binomiális eloszlás (visszatevéses 

mintavétel). 

Eseményekkel végzett műveletek 

egyszerű, konkrét feladatokban. 

 

Modellalkotásra nevelés. Relatív gyakoriság. 

A valószínűség klasszikus modellje. 

Geometriai valószínűség 

A relatív gyakoriság és a valószínűség 

közötti szemléletes kapcsolat ismerete, 

egyszerű valószínűségi feladatok 

megoldása. 

A számítógép alkalmazása statisztikai 

adatok, illetve véletlen jelenségek 

vizsgálatára. 

A mindennapi problémák értelmezése, 

a statisztikai zsebkönyvek, a napi sajtó 

adatainak elemzése. 

Statisztikai mintavétel. a gyakorlati 

életben. 
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12. évfolyam 

Összesen: 64 óra 

 Gondolkodási módszerek: 3 óra 

 Számtan, algebra: 20 óra 

 Függvények, sorozatok: 12 óra 

 Geometria, mérés: 21 óra 

 Valószínűségszámítás: 8 óra 

Gondolkodási módszerek 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK  

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

Bizonyítási igény fejlesztése, 

bizonyítási eljárások alkalmazása 

Bizonyítási eljárások ismerete Bizonyítási módszerek alkalmazása. 

Számtan, algebra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

Az algebra fogalmának megismerése, 

műveletek, műveleti tulajdonságok. 

Számhalmazok ismerete, a 

számhalmazokon elvégezhető 

műveletek csopoprtosítása. 

Racionális és irracionális számok 

ismerete. Tudja, hogy mit értünk adott 

műveletre zárt számhalmazon. 

Rendszerező összefoglalás 

 

A korábban megtanult azonosságok 

alkalmazása 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása 

 

Hatványozás, gyökvonás, logaritmus 

fogalmának, alkalmazása 

Feladatok megoldása logaritmikus, 

exponenciális kifejezésekkel. 

 

Függvények, sorozatok  

FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

A függvényfogalom fejlesztése. 

Összefüggések felismerése a 

matematika különböző területei 

között. 

A bizonyításra való törekvés 

fejlesztése. 

Ismerje az alapvető függvényeket, 

tudja azokat ábrázolni, ismerje a 

függvény-transzformációkat. 

Ismerje az összetett függvény 

fogalmát. 

Tudjon függvényt elemezni. 

A szükséges fogalmak ismerete 

(korlátosság, konvexség, értelmezési 

tartomány, értékkészlet, zérushely) 

Geometria, mérés 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

A térszemlélet fejlesztése. 

Pontos fogalomalkotásra törekvés. 

Bizonyítás iránti igény 

továbbfejlesztése. 

A fizika és a matematika termékeny 

kapcsolatának megmutatása. 

A geometria axiómatikus felépítése. 

Alapfogalmak ismerete, 

ponthalmazok távolságának 

bevezetése. 

Geometriai transzformáció 

függvényként való értelmezése. 

Geometriai transzformációk ismerete 

Ismerje a geometria alapfogalmait, 

tudja az illeszkedési axiómákat. 

 

 

Tudja alkalmazni a geometriai 

transzformációkat. 

Rendszerező összefoglalás Trigonometria 

Kerület-, területszámítás 

Területképletek ismerete 

Térszemlélet fejlesztése Térgeometria Felszín-, térfogatszámítás 
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Valószínűség, statisztika 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

A körülmények kellő 

figyelembevétele. 

Előzetes becslés összevetése a 

számításokkal. 

Várható érték, szórás fogalma és 

kiszámítása a diszkrét egyenletes és a 

binomiális eloszlás esetén. 

A binomiális eloszlás alkalmazása. A 

minta relatív gyakoriságának becslése 

a sokaság paraméterének ismeretében. 

Nehezebb feladatok megoldása. 

Modellalkotásra nevelés. Relatív gyakoriság. 

A valószínűség klasszikus modellje. 

Geometriai valószínűség 

A relatív gyakoriság és a valószínűség 

közötti szemléletes kapcsolat ismerete, 

egyszerű valószínűségi feladatok 

megoldása. 

 


