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Matematika helyi tanterv  

Gimnázium 9-10. évfolyam 
 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított 

készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes 

témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában je-

lennek meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiá-

lásának, az állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igé-

nye. Erre a szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe 

foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetősé-

gekhez mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel 

az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkafor-

mák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommuniká-

ciót. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a 

megértést és a felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és 

kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban 

jelennek meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másod-

fokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és ré-

szei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a 

tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő 

egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé 

teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és a megoldás során 

alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 

A Matematika tagozatos C osztályokban a helyi sajátosságoknak megfelelően a kötelező 

óraszám mellett +2 órát fordítunk az emelt szintű tananyag elsajátítására és a kötelező 

tananyag elmélyítésére. A többlet tananyagtartalmat a továbbiakban zöld színnel jelöljük. 

Kerettantervi megfelelés 

2020-as NAT –hoz illeszkedő kerettanterv alapján készült helyi tanterv. 

A kerettanterv* által meghatározott 20 %-os szabad mozgásteret kiegészítő tananyagok és a 

megtanított ismeretek elmélyítésére oktatására használjuk fel. Az egyes témakörökben dőlt be-

tűvel jelöltük ezeket a plusz tananyagtartalmakat.  

* https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_- 12_evf  

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_-%2012_evf
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Alkalmazott tankönyvek, segédeszközök: A hivatalos tankönyvjegyzékben közzétett tan-

könyvek, feladatgyűjtemények, munkafüzetek 

Heti és éves óraszámok 

 9. évf.  10. évf. 

Kerettantervi óraszámok alapján 

heti /éves  
3 /108 3/108 

Helyi tantervi óraszámok alapján 

heti/éves 
5/180 5/180 

Tantárgyi struktúra, témakörök szétbontása 

Témakörök a 9-10. évfolyamon 

Kerettanterv  

javasolt óra-

szám (9-10) 

Helyi tan-

tervi óraszá-

mok 

9. évf. 

Helyi tan-

tervi óraszá-

mok 

10. évf. 

Halmazok 10 10 0 

Matematikai logika 10 5 5 

Kombinatorika, gráfok 12 0+10 12+6 

Számhalmazok, műveletek 8 8 0 

Hatvány, gyök 14 6+4 8+7 

Betűs kifejezések alkalmazása  10 12+17 0+10 

Arányosság, százalékszámítás 12 8 0 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 

18 18+6 0 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 12 0 16+24 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 16 10+7 8+7 

Geometriai alapismeretek 8 4 0 

Háromszögek 16 6+7 10+7 

Négyszögek, sokszögek 10 5+4 5 

A kör és részei 10 5+2 5+3 

Transzformációk, szerkesztések 20 10+2 10+10 

Leíró statisztika 10 5 5 

Valószínűségszámítás 8 0 8+5 

Kerettanterv szerinti összes  204 171 171 

Számonkérés és ismétlés  12 9 9 

összesen:  216 180 180 
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9. évfolyam 

 

Témakör Halmazok 
Óraszám 

10 

Előzetes tudás 
Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges halmazokon. Halmazábra. Részhalmaz. Számhal-

mazok, ponthalmazok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmaz fogalmának mélyítése, alkalmazása problémamegoldásra, matematikai modellek alkotására. Különböző dolgok, 

tárgyak, elemek, fogalmak adott szempont szerinti csoportosítása, rendezése, összefüggések keresése. Definíciók, jelölé-

sek használata során az emlékezet fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Halmazok megadása különböző módokon. 

Halmazműveletek 2-3 halmazra:  unióképzés, metszetképzés, különbség-

képzés, komplementer halmaz.  

Definíciók megfogalmazása, megértése.  

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára. 

Hétköznapi életből, más tantár-

gyakból vagy a matematika más 

témaköreiből vett feladatok meg-

oldása.   

Konkrét dolgok csoportosítása 

adott, vagy a tanulók által java-

solt szempontok szerint. Szituá-

ciós játék, barkochba játék egy-

egy halmaz, vagy egy-egy elem 

kitalálására. 

Informatika: adatbázis-kezelés, 

adatállományok, adatok szűrése 

különböző szempontok szerint. 

 

Biológia-egészségtan: rendszer-

tan. 

Halmazok számossága. 

Véges és végtelen halmazok, megszámlálható, nem megszámlálható hal-

mazok. 

Logikai szita módszere 2-3 halmaz elemszámának meghatározásához.  

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 

A „végtelen szálloda” mint mo-

dell. 

Mindennapi életből vett felada-

tok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: mon-

datok, szavak, hangok rendszere-

zése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
alaphalmaz, részhalmaz, üreshalmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, halmazműveletek, halmazok 

elemszáma, logikai szita. 

Továbbhaladás feltétele 

- halmazokat különböző módon megad 

- halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi 

- alkalmazza a logikai szita elvét 

- véges halmazok elemszámát meghatározza 

 

Témakör Matematikai logika 
Óraszám 

5 

Előzetes tudás Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből. Matematikai állítások vizsgálata. Igaz és hamis állítások. Állítás tagadása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi életben használt logikai következtetések és a matematikai logikában használt kifejezések összevetése. A hét-

köznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése, rendszerezése a célnak megfele-

lően. Matematikai állítások helyes megfogalmazása, érvelés, vitakultúra fejlesztése 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

Állítás logikai értékének megállapítása (igaz-hamis) feladatokban. 

Állítás tagadása egyszerű feladatokban. 

Érvelés és vita, ellenpélda szerepe 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása.   

Más tantárgyakból vett feladatok 

illetve a matematika más témakö-

reiből vett feladatok megoldása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: retori-

kai alapismeretek  

Szövegértés bármely tantárgyban. 

 

A „nem” , az „és” , a megengedő  „vagy” és a kizáró „vagy” logikai je-

lentésének ismerete és alkalmazása.  

A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értéke és tagadása. 

 

 

Stratégiai és logikai játékok. 

 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak  igaz-hamis, „nem”, ”és”, „vagy…, vagy”, „ha…, akkor”,   

Továbbhaladás feltétele 

A tanuló lássa a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

Tudja megállapítani egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét; 

Tudjon egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 



 

6 
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Témakör Kombinatorika, gráfok 
Óraszám 

5 

Előzetes tudás Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf használata egyszerű leszámolási feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a figye-

lem fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Egyszerű sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása. 

Az összeszámlálás technikáinak megértése, alkalmazása. 

n!, nk típusú feladatok. 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása rendszerezett leszám-

lálással. 

 

 

Sport: csapatjátékok 

 

Gráf alkalmazása konkrét hétköznapi matematikai szituációk szemlélteté-

sére, feladatok megoldására.  

Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Sorba rendezési feladatok megol-

dásának szemléltetése gráffal 

 

Kémia: molekulák szerkezete. 

Sport. csapatjátékok szemléltetése 

Kulcsfogalmak/Fogalmak  faktoriális, gráf , gráf csúcsa, él 

Továbbhaladás feltétele 

- Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására rendszerezés-

sel 

- Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására matematikai problémákban 

- Összeszámlálási modellek alkalmazására feladatok megoldásában 

- Gráfok alkalmazására konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok megoldá-

sára 

 

 

Témakör Számhalmazok, műveletek 
Óraszám 

8 

Előzetes tudás 
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fej-

ben, írásban. Műveletek előjeles számokkal. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok felépülése. 

Racionális számok tizedes tört alakja. Véges, végtelen szakaszos, végte-

len nem szakaszos tizedes törtek. Átírás. 

Irracionális számok. A valós számkör. 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás, zárójelek helyes használata. 

A valós számok és a számegyenes kapcsolata.  

Számológép helyes használatának 

elsajátítása, pl. műveleti sorrend, 

zárójelek, előjelek.  

Egyszerű szöveges összefüggések 

leírása matematikai jelekkel, hal-

lás és olvasás alapján. 

Tanulói kiselőadás helyiértékes 

számírás kialakulásáról, a számje-

gyek kialakulásáról.  

 

 

Természettudományok: mérték-

egységek, nagyságrendek. 

Számok abszolútértéke, ellentettje, reciprok. 

Adott jegyre kerekítés, észszerű kerekítés. 

Becslés, nagyságrendek ellenőr-

zése. 

Tanteremben végzett mérések 

esetén megfelelő kerekítés. 

 

Intervallumok: zárt, nyílt, félig zárt, félig nyílt. A fogalom szemléletes ki-

alakítása, majd definiálása. 

Matematika más témaköreiből 

vett feladatok megoldása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Racionális szám, irracionális szám, valós szám, normálalak, kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás, 

abszolútérték, ellentett, reciprok, nyílt intervallum, zárt intervallum  

Továbbhaladás feltétele 

- műveleti azonosságok helyes használata 

- racionális számokat tizedestörtbe és rendes törtbe is felír 

- ismeri az intervallumokat, abszolútérték, ellentett és reciprok fogalmát 

- a számolással kapott eredményt nagyságrendileg megbecsüli,  

- megfelelően kerekít 
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Témakör Hatvány, gyök 
Óraszám 

6+4 

Előzetes tudás Hatványozás pozitív egész kitevőre. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő szá-

molás. 

Fizika; kémia; biológia- 

 a tér, az idő, az anyagmennyiség 

nagy és kis méreteinek megadása 

normálalakkal. 

Hatványozás  

Pozitív egész, 0, és negatív egész kitevőre. 

Hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése. 

hatványazonosságok bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevőre. 

Hatványozás azonosságainak bizonyítása 

Csoportmunka: papírlap hajtoga-

tási feladat 

2,3,5 hatványainak felismerése 

Természettudományok: mérték-

egységek törtrészei és többszörö-

sei. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak normálalak, hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri és alkalmazza az egész kitevős hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait 

- ismeri és alkalmazza a normál alakot 

 

 

Témakör 
Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során  

 

Óraszám 

12+17 

Előzetes tudás Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási mód-

szer alkalmazása. Ismeretek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. 

Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések. A kifejezés értelme-

zési tartománya. 

Helyettesítési érték. 

Műveleti tulajdonságok (kommutativitás, asszociativitás, disztri-

butivitás) vizsgálata. 

  

Fizika; kémia: mennyiségek ki-

számítása képlet alapján, képletek 

átrendezése. 

Műveletek többtagú egész algebrai kifejezésekkel. 

Többtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezésekkel – zárójelfel-

bontás, előjelszabályok. 

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel, nevezetes azo-

nosságok alkalmazásával 

„Gondolj egy szára és én kitalá-

lom” játék, matematika bű-

vésztrükkök algebrai magyarázata 

 

Nevezetes azonosságok: 

; ; további nevezetes azonosságok 

Nevezetes azonosságok bizonyítása 

 nba  kiszámítása Pascal háromszög segítségével 

Ismeretek (képletek) tudatos memorizálása. 

 

Egyszerű másodfokú polinom teljes négyzetté alakítása. 

Algebrai kifejezésekkel végzett 

műveletek geometriai modelle-

zése. 

Nevezetes azonosságok geomet-

riai megjelenítése. 

Számolási „trükkök” fejben, azo-

nosságok segítségével. 

 
2)ba(     baba 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös fo-

galma 

Prímszám, összetett szám 

Számelmélet alaptétele 

Osztók számának, szorzatának meghatározása a prímtényezős felbontás-

ból 

Algebrai azonosságok alkalmazása oszthatósági feladatokban 

Számrendszerek, átváltások számrendszerek között 

Lineáris diophantoszi egyenletek megoldása 

  

Számtani-mértani közép fogalma,  köztük lévő összefüggés   

Azonos átalakítások. 

 Polinomok összeadása, kivonása, szorzása, hatványozása. Kiemelés, 

szorzattá alakítás. Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb 

közös többszöröse. 

 Algebrai törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása. Egyszerűsí-

tés. Bővítés. 

A tanult azonosságok, tulajdonságok felhasználása algebrai átala-

kítások, egyszerűsítések során.  

Polinom osztása polinommal 

  

Fizika; kémia: képletek értelme-

zése, egyenletek rendezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak összeg, tag, tényező, egynemű kifejezés, együttható, polinom, teljes négyzet, algebrai tört, azonosság 

Továbbhaladás feltétele 

- műveleteket végez algebrai kifejezésekkel,  

- ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat,  

- átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával 
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Témakör Arányosság, százalékszámítás 
Óraszám 

8 

Előzetes tudás mértékegységek átváltása, egyenes arányosság, fordított arányosság 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenes és a fordított arányosság definiálása és grafikus ábrázolása. Arányossági feladatok megoldása. Legyen stabil a 

százalék fogalma. Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyenes és fordított arányosság fogalma.  

Alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során. 

Grafikon felismerése, készítése 

Mindennapi életből vett mennyiségpárok. 

Gyűjtőmunka (egyéni, csoportos): 

szakácskönyvek, gépjármű-kata-

lógusok stb. tanulmányozása, ará-

nyosságok keresése. 

Fizika: egyenes és fordított ará-

nyos mennyiségek.  

pl. Út-idő grafikon , nyomás-tér-

fogat grafikon 

Százalékszámítási feladatok 

Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó egyszerű feladatok  

 

Háztartási számlák elemzése az 

azokban megjelenő egységárak és 

fizetendő összegek figyelembevé-

tele. 

Törtrészek  és százalék közötti 

kapcsolat, egyszerű százalékok 

fejben gyakoroltatása.  

Fizika, kémia, földrajz, informa-

tika: százalékszámítási feladatok, 

százalékos adatok értelmezése. 

Keveréses feladatok. 

Állampolgári ismeretek: THM, 

EBKM  fogalma. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék alap, százalékláb, százalékérték 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri a százalék alap, -érték, -láb, -pont fogalmát 

- ismeri és alkalmazza az egyenes és fordított arányosságot 

 

 

Témakör Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
Óraszám 

18+6 

Előzetes tudás 
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöve-

ges feladatok – matematikai modell alkotása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábban tanult feladattípusok megoldási módszereinek elmélyítése. Gyakorlati problémák matematikai modelljének 

felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az ellenőrzés fontosságának be-

látása. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma.  

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása, algebrai azonosságok al-

kalmazása. 

Egyenletek megoldása grafikus módszerrel 

Egyenletek megoldása szorzattá alakítással 

Egyenletek megoldása értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálattal 

Paraméteres egyenletek megoldása 

Adott egyenlethez szöveges fel-

adat alkotása és „feladatküldés” 

csoportban.  

 

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. Értelmezési tartomány. Ekvivalens 

átalakítások. Az ellenőrzés szerepe, szükségessége. Törtek előjelének 

vizsgálata. 

  

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Több abszolutértéket tartalmazó egyenletek megoldása 

Digitális technikák használata az 

egyenletmegoldás során 

 

Elsőfokú egyenletrendszerek:  

Grafikus megoldás, behelyettesítő módszer, egyenlő együtthatók mód-

szere.  

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

Lineáris többismeretlenes egyenletrendszerek 

A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának vizsgálata 

 

Hiányos, túlhatározott, illetve el-

lentmondó adatokat tartalmazó 

problémák vizsgálata. 

 

Informatika: számítógépes prog-

ram használata. 

Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel és grafikusan.  

 

Nyílt végű problémák megoldása  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható 

szöveges feladatok megoldása 

Út-idő-sebesség, közös munka-

végzés, keveréses feladatok, pénz-

ügyi és gazdasági tematikájú fel-

adatok 

Fizika: kinematika, dinamika. 

 

Kémia: oldatok összetétele 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz, ellentmondás, azonosság, értelmezési tartomány, mérlegelv, ekvivalens átalakí-

tás, hamis gyök.  

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, szor-

zattá alakítás 

- tud megoldani elsőfokú egyenletet, egyenlőtlenséget, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszert 

 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 
Óraszám 

10+7 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris 

függvények, fordított arányosság függvénye, abszolút érték-függvény,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogal-

mazása: egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés. 

 

Összetett, valódi helyzetekkel, 

kapcsolatos grafikonok elemzése 

csoportmunkában 

Földrajz, pénzügyi ismeretek:  

demográfiai,  pénzügyi grafiko-

nok 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Függvény fogalma.  

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése. Függvények ábrá-

zolása táblázat alapján. 

Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gya-

korlati problémák megoldására. 

A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészleté-

nek, minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a nö-

vekedés és fogyás leolvasása 

Zérushely, monotonitás, szélsőérték fogalma. 

 periodicitás, paritás, korlátosság, konvexitás 

 

 

Számítógép bevonása a függvé-

nyek ábrázolásába, vizsgálatába. 

 

 

 

Informatika: függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása  

Hétköznapi tevékenységekhez 

kapcsolódó grafikonok ábrázolása 

és elemzése (pl. út-idő az iskolába 

való eljutáshoz) 

Fizika; kémia: egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Abszolút érték-függvény 

Másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény  

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. (elemi függvények) grafi-

konja, tulajdonságai 

Hozzárendelési utasítás leolvasása grafikonról.  

Hatványfüggvények. 

Abszolútérték-függvény. (Több abszolút értéket tartalmazók is.)  

Egészrész-, törtrész-, előjelfüggvény, Dirichlet-féle függvény. 

Függvények inverze. 

Gyökfüggvények. 

 Fizika; kémia: fordítottan arányos 

mennyiségek. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Függvény-transzformációk. 

- A tanult függvények többlépéses transzformációi az alábbiak ösz-

szetételével: ; ; ; . 

Helyettesítési érték számolása,   f(x)=c alapján x meghatározása 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, érték-

készlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás, paritás, függvénytranszformáció 

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvény hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, azokat táblázatba rendezi+ 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

 

 

Témakör Geometriai alapismeretek  
Óraszám 

4 

Előzetes tudás 
Térelemek, illeszkedés. 
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, hajlásszöge.  Alapszerkesztések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. Síkbeli és térbeli analógiák felfedezése. A valóság tárgyainak jellemzése a 

geometriai fogalmak segítségével, absztrakciós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Pont, egyenes, sík kölcsönös helyzete 

Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolsága, hajlásszöge. 

Osztályteremben „egyenesek” 

kölcsönös helyzetének megadása, 

ezen távolságok megmérése. 

Méretarányt tartalmazó térkép 

alapján valódi távolságok megha-

tározása, becslése 

 

Földrajz: térképészet, arányos tá-

volságok meghatározása 

Képzőművészet, kertészet, sza-

bás- varrás. 

  cxf   cxf   xfc   xf
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szögfajták, szögek szerkesztése, szögmásolás. 

Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszö-

gek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, 

váltószögek 

  

Nevezetes ponthalmazok. 

Szakaszfelező merőleges és szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságai-

nak ismerete.  

Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata. 

Alapszerkesztések végrehajtása 

hagyományos vagy digitális esz-

közzel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, szögfelező, szakaszfelező merőleges, 

pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

Továbbhaladás feltételei 

- ismeri a térelemek kölcsönös helyzetét és alkalmazza feladatokban 

- ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait 

- alapszerkesztéseket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel 

 

 

Témakör Háromszögek 
Óraszám 

6+7 

Előzetes tudás 

Háromszögek tulajdonságai, speciális háromszögek elnevezései és tulajdonságai. Mértékegységek helyes átváltása. Há-

romszögek szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel ismerete. Há-

romszög területe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Bizonyítási igény kialakítása. Valós probléma geometriai modelljének 

megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számológép, számítógép használata 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A háromszög oldalai, szögei és oldalai valamint szögei közötti összefüg-

gések. Háromszög-egyenlőtlenség.  

A háromszögek szögeiről, oldalairól tanult tételek bizonyítása, al-

kalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási feladatokban 

Speciális háromszögek tulajdonságai, szabályos, egyenlő szárú, derék-

szögű. 

 

Konkrét alakzatok átdarabolása 

más alakzatokká.  

 

 

A háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fo-

galmak , tételek ismerete és alkalmazása:  

A háromszög oldalfelező merőlegesei, a háromszög köré írt köre. 

A háromszög magasságvonalai, magasságpontja. 

A háromszög szögfelező egyenesei, a háromszög beírt köre, hozzáírt 

körei. 

A háromszög súlyvonalai, súlypontja. 

A háromszög középvonalai 

Oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonat-

kozó tétel bizonyítása.   

A  fenti tételek bizonyításai 

Euler egyenes és Feuerbach kör 

 

A háromszög nevezetes vonalaira, 

pontjaira és köreire vonatkozó té-

telek felfedeztetése szerkesztéssel 

vagy dinamikus geometriai szoft-

ver alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában.  

 

Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása.  

Pitagorasz tételének és megfordításának bizonyítása 

Pitagorasz tételének alkalmazása bizonyítási feladatokban. 

Mikor hegyesszögű, illetve tompaszögű a háromszög? 

Paralelogramma oldalainak négyzetösszege egyenlő az oldalak négyzet-

összegével 

Számítási feladatok síkban és térben. 

Derékszögű háromszög oldalaira 

szerkesztett négyzetek átdarabo-

lása Pitagorasz –tételnek megfele-

lően.  

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, szögfelező, ma-

gasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt és beírt kör 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 
-ismeri és alkalmazza a háromszögre vonatkozó ismereteket, 

- ismeri és alkalmazza a Pitagorasz –tételt  és megfordítását 

 

 

Témakör Négyszögek, sokszögek 
Óraszám 

5+4 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és belső szögeinek összegére vonat-

kozó tételek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket tudja kiszámítani; 

Ismeje és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; tudja kiszámítani a konvex sokszög belső és külső szögeinek összegét. 

Átdarabolással tudja kiszámítani a sokszögek területét. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Négyszögek 

Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) tulajdonságai. 

Belső és külső szögekre vonatkozó tételek 

  

Sokszögek. 

Szabályos sokszög fogalma. 

Átlók száma konvex sokszögeknél átlók száma, külső és belső 

szögösszegre vonatkozó tételek, azok bizonyítása és alkalmazása. 

Sokszögek területének kiszámítása 

Belső és külső szögösszegre vo-

natkozó tételek felfedeztetése, il-

lusztrálása átdarabolással, hajto-

gatással vagy dinamikus geomet-

riai szoftver segítségével 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 
ismeri és alkalmazza a négyszögekre és sokszögekre vonatkozó ismereteket  

ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait,  
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Témakör A kör és részei 
Óraszám 

5+2 

Előzetes tudás Kör definíciója, kerülete, területe 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje a körérintő fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

Ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Bizonyítási igény kialakítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Thalész tétele és a tétel megfordításának ismerete és alkalmazása. 

A Thalész-tétel bizonyítása 

Thalész-tétel alkalmazása szerkesztési és bizonyítási feladatokban 

Kerületi és középponti szögek, húrnégyszög, érintőnégyszög 

Ívmérték, átváltások 

Thalész-tétel felfedeztetése szer-

kesztéssel, szögméréssel vagy di-

namikus geometriai szoftver al-

kalmazásával.  

Állítás, és megfordításának gya-

korlása 

Fizika: látószög fogalma 

Kör érintője és az érintési pontba húzott sugár merőlegessége. 

A külső pontból húzott érintőszakaszok tétele. 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok. Körérintő szerkesztése. 

Két kör közös érintőinek megszerkesztése 

 Fizika: a körmozgást végző test 

sebessége 

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, látószög 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza Thalész –tételét és megfordítását 

- ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral, az érintőszakaszok 

egyenlőségét 

 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések 
Óraszám 

10+2 

Előzetes tudás Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, párhuzamos eltolás, forgatás. Szimmetrikus alakzatok. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A transzformációk során megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása 

Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a környezetünkben található tárgyakban 

Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges affinitás, térkép, fényké-

pezés) 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális 

eszközzel.  

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli elforgatás, 

eltolás. 

Vektorok fogalma, párhuzamos eltolás. 

Műveletek vektorokkal 

Egybevágósági transzformációk tulajdonságai: 

Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása. 

Egyszerű szerkesztési feladatokmegoldása hagyományos vagy digitális 

eszközzel, diszkusszió. 

Geometriai szélsőértékfeladatok 

Gyakorlati példák keresése geo-

metriai hozzárendelésre, pl. fény-

képezés, filmvetítés. 

 

Tengelyes vagy középpontos 

szimmetriára alapozó stratégiai já-

tékok páros munkában. 

Fizika: vektormennyiségek, vek-

torműveletek 

 

Fizika: elmozdulásvektor, forgá-

sok. Földrajz: bolygók tengely kö-

rüli forgása, keringés a Nap körül. 

Az egybevágóság fogalma.  

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

Alakzatok egybevágósága. 

Sík parkettázása egybevágó há-

romszögekkel, négyszögekkel pa-

pírsablonok vagy dinamikus geo-

metriai szoftver segítségével. 

 

Szimmetrikus alakzatok. 

Egybevágó alakzatok, szimmetriák felismerése 

A szimmetrián alapuló tulajdonságok felismerése: szögek, szaka-

szok egyenlősége. 

Escher és Vasarely néhány inter-

neten is elérhető alkotásának 

elemzése a szimmetriák szem-

pontjából. 

Vizuális kultúra: kifejezés, képző-

művészet, művészettörténeti stí-

luskorszakok 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Építészeti alkotások 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok. 

Az egybevágóság, a szimmetria felismerése, hatékony alkalma-

zása feladatokban, tételek bizonyításában. 

Egyszerű szerkesztési feladatok 

megoldása hagyományos vagy di-

gitális eszközzel, diszkusszió. 

 

A paralelogramma, a háromszög és a trapéz középvonala. 

A középpontos tükrözés alkalmazása. 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, forgásszög, 

vektor, vektorok összege 

Továbbhaladás feltételei 

- ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket 

- ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok egybevá-

góságát 

- megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját, párhuza-

mos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel 

 

Témakör 16. Leíró statisztika 
Óraszám 

5 

Előzetes tudás Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése.  Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésé-

ben, ábrázolásában 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása hagyományos és in-

ternetes forrásból.  

Adatok rendezése,  táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos 

és digitális eszközökkel.  

Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont.  

Adatok értelmezése, következtetések levonása.  

Adatgyűjtés megtervezése, pl. for-

galomszámlálás vagy iskolai fel-

mérés lebonyolítása. A statisztikai 

adatgyűjtés lebonyolítása, ered-

mények szemléltetése, értékelése 

tanulói kiselőadás formájában.  

Földrajz: időjárási, éghajlati és 

gazdasági statisztikák. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: történelmi, tár-

sadalmi témák vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram).  

 

Informatika: adatkezelés, adatfel-

dolgozás, információ-megjelení-

tés. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, medián, módusz,  

 

Különböző adatsokaságok eseté-

ben annak vizsgálata, hogy jelle-

mezhetők-e az ismert középérté-

kekkel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, szórás 

Továbbhaladás feltételei 

- Képes számsokaság számtani közepének kiszámítására. 

- Ismeri a módusz és a medián, fogalmát.  

- Alapszinten értelmezi a kördiagram, oszlopdiagram adatait 
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10. évfolyam 
 

Témakör Matematikai logika 
Óraszám 

5 

Előzetes tudás Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből. Matematikai állítások vizsgálata. Igaz és hamis állítások. Állítás tagadása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi életben használt logikai következtetések és a matematikai logikában használt kifejezések összevetése. A hét-

köznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése, rendszerezése a célnak megfele-

lően. Matematikai állítások helyes megfogalmazása, érvelés, vitakultúra fejlesztése 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

Tétel kimondása, bizonyítása. Állítás és megfordítása. 

Állítás logikai értékének megállapítása (igaz-hamis) feladatokban. 

Érvelés és vita, ellenpélda szerepe 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása.   

Más tantárgyakból vett feladatok 

illetve a matematika más témakö-

reiből vett feladatok megoldása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: retori-

kai alapismeretek  

Szövegértés bármely tantárgyban. 

 

A „nem” , az „és” , a megengedő  „vagy” és a kizáró „vagy” logikai je-

lentésének ismerete és alkalmazása.  

A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értéke és tagadása. 

A „ Ha …akkor”  és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logi-

kai értéke és tagadása. 

 

Stratégiai és logikai játékok. 

„Szigetlakó”, „ki a tettes” típusú 

feladatok csoportmunkában. 

Állampolgári ismeretek: tudatos 

pénzügyi tervezés. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Tétel, bizonyítás, igaz-hamis, „nem”, ”és”, „vagy…, vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és csak akkor”  

Továbbhaladás feltétele 

A tanuló lássa a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

Tudja megállapítani egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét; 

Tudjon egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 
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Témakör Kombinatorika, gráfok 
Óraszám 

12+6 

Előzetes tudás Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf használata egyszerű leszámolási feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a figye-

lem fejlesztése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása. 

Az összeszámlálás technikáinak megértése, alkalmazása. 

A szorzási elv alkalmazása. 

Kombinatorika. 

Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Kombináció – ismétlés nélkül. 

Vegyes kombinatorikai feladatokon keresztül ismétlés, a feladat-

megoldási rutin mélyítése. 

Jelek használata: n! ,









k

n

. 

Binomiális együtthatók, egyszerű tulajdonságaik. 

Pascal-háromszög. 

Matematikatörténet: Blaise Pascal, Erdős Pál. 

Néhány kombinatorikus geometriai feladat. 

n pont maximum hány egyenest határoz meg? 

n egyenesnek maximum hány metszéspontja lehet?  

n egyenes maximum hány részre osztja a síkot? 

Gráfok. 

Néhány probléma ábrázolása gráfokkal. 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása rendszerezett leszám-

lálással. 

Szorzat vagy összeg alakban meg-

adott eredményű feladatokhoz sa-

ját szöveg írása, „feladatküldés” 

csoportmunkában. 

Téves megoldású kombinatorika-

feladatokban a hiba megtalálása 

és a tévedés kijavítása 

 

Sport: csapatjátékok 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Gráf alkalmazása konkrét hétköznapi matematikai szituációk szemlélteté-

sére, feladatok megoldására.  

Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Fokszám tétel 

Sorba rendezési feladatok megol-

dásának szemléltetése gráffal 

Adott gráfhoz hozzáillő feladat-

szöveg alkotása és „feladatkül-

dés” csoportmunkában 

Kémia: molekulák szerkezete. 

Informatika: számítógépes háló-

zatok felépítése. 

Földrajz: térképek, úthálózat. 

Sport. csapatjátékok szemléltetése 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális, gráf , gráf csúcsa, él, csúcs fokszáma,  

Továbbhaladás feltétele 

- Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására rendszerezés-

sel 

- Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására matematikai problémákban 

- Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazására feladatok megoldásában  

- Összeszámlálási modellek alkalmazására feladatok megoldásában 

- Gráfok alkalmazására konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok megoldá-

sára 

 

 

Témakör Hatvány, gyök 
Óraszám 

8+7 

Előzetes tudás 
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fej-

ben, írásban. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. Ismerje és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök fogalma.  

A négyzetgyökvonás azonosságai és bizonyításuk 

Műveletek gyökös kifejezésekkel.  

Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól. 

Nevező gyöktelenítése. 

n  irracionális, ha n nem négyzetszám. Indirekt bizonyítás. 

 

A pontos érték meghatározása 

igényének kialakítása 

A számológép célszerű alkalma-

zása a szükséges számításokban 

Többféle bizonyítási lehetőség be-

mutatása (a számtani- és mértani 

közép közti egyenlőtlenség bizo-

nyítására) 

Fizika: fonalinga lengésideje, 

rezgésidő kiszámítása 

 

 

Az n-edik gyök fogalma és alkalmazása 

n-edik gyök azonosságai és bizonyításuk 

Páros és páratlan gyökkitevő 

Bevitel az n-edik gyökjel alá, kiemelés az n-edik gyökjel alól 

A pontos érték kiszámításának 

igénye, illetve a számológép cél-

szerű alkalmazása a szükséges 

számításokban. 

 

Pénzügyi számítások: a kamatláb 

kiszámítása 

Kulcsfogalmak/Fogalmak  négyzetgyök, n-edik gyök 

Továbbhaladás feltétele 
- A négyzetgyök, és az n-edik gyök fogalmának, azonosságainak ismerete, a velük végzett műveletek ma-

gabiztos elvégzése mind a pontos érték, mind a közelítő érték meghatározásának tekintetében.  

 

 

Témakör 
Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során  

 

Óraszám 

10 

Előzetes tudás Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási mód-

szer alkalmazása. Ismeretek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számtani, mértani, négyzetes és harmonikus közép, a köztük lévő egyen-

lőtlenség. 

Algebrai bizonyítás két változóra.  

Szélsőérték-feladatok közepek segítségével. 

Kapcsolat: másodfokú függvények vizsgálata. 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak Algebrai kifejezés, szélsőérték, másodfokú függvény 

Továbbhaladás feltétele 

- műveleteket végez algebrai kifejezésekkel,  

- ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat,  

- átalakít algebrai kifejezéseket szélsőértéket számol 

 

 

 

Témakör Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
Óraszám 

16+24 

Előzetes tudás Mérlegelv, egyenletmegoldás lépései, nevezetes azonosságok, egyenlőtlenség fogalma, grafikus megoldás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a mate-

matikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése. Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, 

készítése. Modellalkotás, megoldási módszerek. Szövegben történő ellenőrzés. Ellenőrzés és válaszadás az ésszerűségi 

szempontokat figyelembe véve. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Másodfokú egyenletek megoldása. 

grafikus megoldás  

teljes négyzetté kiegészítés  

szorzattá alakítással 

mérlegelvvel. 

Másodfokú egyenlet megoldása 

konkrét együtthatókkal és para-

méterekkel, a lépéseket párhuza-

mosan végezve 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás leírása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete és bizonyítása 

Diszkrimináns. 

A gyöktényezős alak. 

  

Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása.  Tanulói kiselőadás tartása maga-

sabb fokú egyenletek megoldásá-

nak történetéről, érdekességeiről. 

 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 

A megoldóképlet készségszintű alkalmazása. 

Számológép használata. 

A másodfokú egyenlet diszkriminánsa. 

Diszkusszió. 

Önellenőrzés. 

Gyöktényezős alak, Viete-formulák. 

Másodfokúra visszavezethető egyenletek. 

Új ismeretlen bevezetése. 

Racionális gyökök keresése. Viete-formulák. 

Néhány további módszer az egyenlet speciális tulajdonságainak 

felhasználásával. 

Matematikatörténet: magasabb fokú egyenletek megoldhatósága.  Car-

dano, Galois, Abel 

 
Fizika: fizikai tartalmú minimum- 

és maximumproblémák. 

 

Filozófia: egy adott rendszeren 

belül megoldhatatlan problémák 

létezése 

Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan. 

Másodfokú egyenlőtlenség megoldása algebrai úton 

Többféle megoldási módszer összevetése 

Digitális eszköz használata egyen-

letek, egyenlőtlenségek grafikus 

megoldása során 

 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 

 

 Fizika, kémia: számítási feladatok 

Másodfokú egyenletrendszerek megoldási módszerei 

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

 Fizika: Ütközések 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

baxcx   

Több négyzetgyököt tartalmazó egyenletek 

Értelmezési tartomány, ellenőrzés szerepe, szükségessége.  

Négyzetgyökös egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

  

Paraméteres másodfokú egyenletek megoldása 

Esetszétválasztások, divergens gondolkodás fejlesztése 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

egyenletrendszer, négyzetgyökös egyenlet, paraméteres egyenlet, hamis gyök 

Továbbhaladás feltétele 

- problémának megfelelő matematikai modellt választ 

- a modellben kapott megoldást az eredeti problémába visszahelyettesítéssel értelmezi, ellenőrzi  

- megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, ismeri és alkalmazza a diszkri-

minánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot 

- egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi 

 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 
Óraszám 

8+7 

Előzetes tudás 
Függvény fogalma. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordított arányosság függvénye, ab-

szolút érték-függvény. Függvények tulajdonságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Másodfokú függvények ábrázolása és jellemzése. (Ismétlés) 

Ábrázolás teljes négyzetté alakítással. 

Függvénytranszformációk. ; ; ; , )( xcf   

Összetett függvények , ábrázolásuk, jellemzésük 

Műveletek függvényekkel 

geometriai szerkesztő program 

használata 

Informatika: függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Négyzetgyök függvény ábrázolása, jellemzése és függvény transzformá-

ciók végrehajtása. (Ismétlés) 

  

Szögfüggvények általánosítása ,  

Szögfüggvények ábrázolása, jellemzésük 

  

Egyszerű másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati élethez kap-

csolódó szélsőértékfeladatok 

megoldása csoportmunkában  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, érték-

készlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvényt hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, f(x)=c megoldja 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

-  

 

 

Témakör Háromszögek 
Óraszám 

10+7 

Előzetes tudás 
Derékszögű háromszög, Pitagorasz –tétel. Háromszögek oldalaira és szögeire vonatkozó ismeretek. Speciális háromszögek. 

Háromszög területe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Síkbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról. Számítási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény megta-

lálása. Számológép használata. 

 

  cxf   cxf   xfc   xf
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hegyesszögek szögfüggvényei 

Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítsé-

gével gyakorlati helyzetekben 

Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei 

között: pitagoraszi összefüggés, pótszögek és mellékszögek szög-

függvényei 

Pótszögek szögfüggvényei. 

Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között. 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

Nevezetes szögek szögfüggvényei: 

30°; 60°; 45°. (Megtanulandók.) 

18º, 36º, 54º, 72º. (Kiszámolás az „aranyháromszögből”.) 

Hegyesszög egy tetszőleges szögfüggvényének értékéből a többi 

szögfüggvény pontos értékének kiszámolása. 

 

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének megal-

kotása, a problémák önálló meg-

oldása 

Épület magasságának meghatáro-

zása a látószög és a távolságok mé-

résének segítségével csoportmun-

kában 

 

Fizika: erővektorfelbontása derék-

szögű összetevőkre 

Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeret-

ében. 

Összetett területszámítási feladatok megoldása szögfüggvények segítség-

ével 

Tetszőlegesen kijelölt háromszög 

alakú részek területének meghatá-

rozása csoportmunkában, távolsá-

gok és szögek mérése alapján 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak szinusz, koszinusz, tangens 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben 

- alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

- kiszámítja a háromszögek területét 

- válaszait megfelelő mértékegységben adja meg 
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Témakör Négyszögek, sokszögek 
Óraszám 

5 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és belső szögeinek összegére vonat-

kozó tételek ismerete. Négyszögek és tulajdonságai. Pitagorasz –tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Négyszögek területének meghatározása különböző módszerekkel 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vo-

natkozó formula felfedeztetése átdarabolással.  

Területszámítási feladatok megoldása. 

Projektmunka: lakás/iskola alap-

rajzának elkészítése méretarányo-

san 

 

Szabályos sokszög területének kiszámítása   

Kulcsfogalmak/Fogalmak trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 
- ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

- ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.  

 

 

Témakör A kör és részei 
Óraszám 

5+3 

Előzetes tudás Egyenes arányosság. Kör fogalma, kerülete, területe. Középponti szög.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Körrel kapcsolatos ismeretek bővítése. A valóság tárgyainak geometriai modellezéséhez szükséges képességek továbbfej-

lesztése. A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő megoldási képességének fejlesztése. Geometriai fogalmak 

segítségével az absztrakciós képesség fejlesztése. Összefüggések, képletek felfedezése gyakorlati tapasztalatból kiin-

dulva, azok általánosítása és alkalmazása más esetekben, más tantárgyakban. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen ará-

nyos a hozzá tartozó körív hosszával 

Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen ará-

nyos a hozzá tartozó körcikk területével 

Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása. 

Ívhossz kiszámítása 

Annak felfedeztetése méréssel, 

hogy a  középponti szög egyene-

sen arányos a körív hosszával; kü-

lönböző méretű körök esetén ka-

pott adatok táblázatba foglalása. 

Körívekkel készíthető motívumok 

tervezése. 

Fizika: szögsebesség, körmozgás, 

rezgőmozgás.  

Földrajz: tájékozódás a földgöm-

bön; hosszúsági és szélességi kö-

rök, helymeghatározás. 

Képzőművészet, építészet, model-

lezés.  

Természeti környezet, kertépítés.  

Kerületi szög fogalma 

Kerületi szögek tétele 

Kerületi és középponti szögek tétele 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet 

Továbbhaladás feltétele 
- ki tudja számolni a kör részeinek területét, kerületét 

- geometriai feladatokban a mértékegységeknek megfelelően adja meg a választ 

 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések 
Óraszám 

10+10 

Előzetes tudás Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése környezetünkben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk alkalmazása a problémamegoldásban. 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. 

Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logi-

kus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmé-

nyek összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A párhuzamos szelők tétele (bizonyítás nélkül) és megfordítása, követ-

kezmények. 

Szögfelező tétel. 

A párhuzamos szelőszakaszok tétele. 

Szakasz arányos osztása. 

Negyedik arányos szerkesztése. 

  

   

A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai. 

A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai. 

Aránytartó transzformáció. 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok. 

Gyakorlati feladatok megoldása 

hasonlóság segítségével (például 

alaprajz-, térképkészítés, modelle-

zés 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Földrajz: térképkészítés, térképol-

vasás. 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

A sokszögek hasonlósága. 

A hasonló síkidomok területének aránya. 

A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Az iskola közelében lévő magas 

épület (például templomtorony) 

magasságának meghatározása egy 

egyenes bot segítségével a bot és 

az épület árnyékának méréséből 

(„Thalész-módszer”) csoportmun-

kában 

Vizuális kultúra: összetett arány-

viszonyok érzékeltetése, forma-

rend, az aranymetszés megjele-

nése a természetben, alkalmazása 

a művészetekben. 

Szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel.   
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Arányossági tételek háromszögekben. 

Magasságtétel, befogótétel. 

A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség geometriai 

bizonyítása. 

Mértani közép szerkesztése. 

Szögfelező tétel 

Egyszerű szélsőérték-feladatok. 

Körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele. 

Aranymetszés. 

Kapcsolat a Fibonacci-sorozattal. 

 
Vizuális kultúra: festészet, építé-

szet. 

 

Ének-zene: az aranymetszés meg-

jelenése zenei művekben. 

További nem távolságtartó transzformációk. 

Merőleges affinitás. 

Kapcsolat a függvény-transzformációkkal. 

Inverzió. 

(Csak mint példa nem távolságtartó transzformációra.) 

 
 

Kulcsfogalmak/Fogalmak középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Továbbhaladás feltételei 

- ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az 

alakzatok hasonlóságát 

- ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének, valamint a hasonló testek felszíné-

nek, és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

 

 

Témakör 16. Leíró statisztika 
Óraszám 

5 

Előzetes tudás Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, százalékszámítás. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése.  Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésé-

ben, ábrázolásában 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása hagyományos és in-

ternetes forrásból.  

Adatok rendezése, osztályokba sorolása, táblázatba rendezése, áb-

rázolása hagyományos és digitális eszközökkel.  

Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont.  

Adatok értelmezése, következtetések levonása. Grafikus manipulációk 

felismerése és javítása 

 

Adatgyűjtés megtervezése, pl. for-

galomszámlálás vagy iskolai fel-

mérés lebonyolítása. A statisztikai 

adatgyűjtés lebonyolítása, ered-

mények szemléltetése, értékelése 

tanulói kiselőadás formájában.  

Földrajz: időjárási, éghajlati és 

gazdasági statisztikák. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: történelmi, tár-

sadalmi témák vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram).  

 

Informatika: adatkezelés, adatfel-

dolgozás, információ-megjelení-

tés. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás. 

 

Különböző adatsokaságok eseté-

ben annak vizsgálata, hogy jelle-

mezhetők-e az ismert középérté-

kekkel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, szórás 

Továbbhaladás feltételei 

- Képes számsokaság számtani közepének kiszámítására. 

- Ismeri a módusz és a medián, valamint a szórás fogalmát.  

- Alapszinten értelmezi a kördiagram, oszlopdiagram adatait 
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Témakör 17. Valószínűségszámítás 
Óraszám 

8+5 

Előzetes tudás Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése, következtetések.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakoriság, relatív gyakoriság táblá-

zatok készítése 

Valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

Konkrét valószínűségi kísérletek 

végrehajtása vagy dinamikus 

szoftver segítségével történő szi-

mulálása (dobások szabályos do-

bókockával, pénzérmével…). 

Informatika: véletlenszám generá-

lás, véletlen események szimulá-

lása 

Klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása Különböző társasjátékokban nye-

rési esély meghatározása. 

Szerencsjátékok esetében nyerési 

esélyek összehasonlítása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség 

Továbbhaladás feltételei 
- konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság, 

valószínűség, fogalmát értelmezi és alkalmazza. 

 


