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Vizsgatematika 
 

 

Mindegyik tételben be kell mutatni a téma tantervi épülését (pontos matematikai tartalommal); a feldolgozás 

legfontosabb módszertani lépéseit, eljárásait; a hozzá tartozó feladatanyag jellemzését; a tanításban 

felhasználható munkaeszközöket és használatukat. 

 

1. A szöveges feladatok tanítása. 

2. A törtszám-fogalom tapasztalati előkészítése; egység-törtek értelmezése különféle 

mennyiségeken. 

3. A törtszám-fogalom tapasztalati előkészítése; az egységtörtek többszörösei, törtek 

nagyságrendje, többféle alakja (az egyszerűsítés és bővítés tapasztalati előkészítése); számok 

törtrésze, következtetés törtrészről az egészre. 

4. A negatívszám-fogalom tapasztalati alapjai (hőmérő-modellel, irányított mennyiségekkel, 

hiánnyal). 

5. Függvények, sorozatok modell-szerepe az alsó tagozaton.  

Relációk kifejezése rámutatással, párokba válogatással, elempárok összekapcsolásával, elemek 

osztályozásával, rendezésével, szóval, gráffal, jellel. 

Függvények, sorozatok elemeinek keresése valóságos problémák értelmezéséhez, leírásához és 

megadott szabályok szerint. 

6. Függvények, sorozatok szerepe az alsó tagozaton az összefüggés-felismerő képesség 

fejlesztésében. Függvények, sorozatok szabályának keresése, az összefüggés-felismerés 

segítése; lehetséges szabályok alkotása néhány elem, elempár ismeretében; ellenőrzés. 

7. Relációkkal, függvényekkel, sorozatokkal kapcsolatos elemi ismeretek alapozása, előkészítése 

az alsó tagozaton (növekedés, csökkenés, stagnálás, a változás „sebessége”, különbségsorozat, 

hányados-sorozat, „meredekség”) megfigyelése, érzékelése függvényekben, sorozatokban. 

8. Gondolkodási és megismerési módszerek alapozása;  

Az alsó tagozatos megismerési folyamat általános jellemzése a matematikatanulásban: az 

induktív út; a megismerő képességek és adottságok fejlődése és fejlesztése. 

A fogalom alakítása; elsődleges és magasabb rendű fogalmak; osztályozás,  a megnevezés 

szerepe a fogalmak alakításában. A szkémák és szerepük a megértésben.  

A szétválogatás, kétfelé válogatás, logikai „nem”; a „címkézés” szigorúsága 

9. Fogalmak egymáshoz való viszonya; – halmazok egymáshoz való viszonya;  

Halmazműveletek; a logikai „és”, logikai „vagy” előkészítése az alsó tagozaton. Értelmezés; a 

megértés szerepe és biztosítása; megoldás keresése tevékenységgel, rajzzal; a kérdés szerepe;  

10. A logikai gondolkodás előkészítése; igaz, nem igaz; állítások készítése, állítások igazságának 

megítélése. A nyitott mondatok tanítása. A nyitott mondatok modell-szerepe (szöveges 

feladatok, függvények). 

 

A tételhez választott feladat, tevékenység elemzésének menete 

1. A feladat megoldása (kisiskolás módon) 

2. Tartalmának megvilágítása: a folyamatban való helye; céljai (előzmény, ráépülés) 

3. A megoldáshoz szükséges közvetlen feltételek (tevékenységek, eszközök, előkészítő feladatok) 

4. Hibázási lehetőségek és hibajavítás 


