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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történő fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át,
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képesség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak,
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további
kutatásokat igényelne.
Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2. A
 fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L)
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő,
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínűségi következtetés

Problémamegoldás
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak.
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és
a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetőségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk
ilyen jellegű feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A
 rendszerEző és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát
követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak
alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek, képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál
lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését,
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.

tanári útmutató





A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy...,
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja,
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja,
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabályalkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesztés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok,
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása
a matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők,
tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő,
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen
az erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes
témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínűségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak,
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket,
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak,
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában,
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész
tanévet átfogva.

tanári útmutató
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe.
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütemben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges.
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik.
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke,
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési
feladatok.

Felhasznált irodalom
C. Neményi Eszter és Somfai Zsuzsa (2001): A matematikai tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai.
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Csíkos Csaba és Dobi János (2001): Matematikai nevelés. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 355–372.
Dobi János (szerk., 1994): A matematikatanítás a gondolkodásfejlesztés szolgálatában. PSZMP – Calibra –
Keraban, Budapest.
Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.
Nagy József (2003): A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása. Magyar Pedagógia,
3. sz., 269–314.
Nagy József (2004): Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása.
Iskolakultúra, 8. sz., 3–20.
Vidákovich Tibor (2002): Tudományos és hétköznapi logika: a tanulók deduktív gondolkodása. In: Csapó Benő
(szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest, 201–230.
Vidákovich Tibor (2004): Tapasztalati következtetés. In: Nagy József (szerk.): Az elemi alapkészségek fejlődése
4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged, 52–62.
Vidákovich Tibor (2005): A matematikai kompetencia fejlesztésének koncepciója. suliNova Kht., Budapest.
dr. Vidákovich Tibor

tanári útmutató

Útmutató

13

Útmutató
Ez az útmutató a matematikai kompetenciafejlesztés érdekében több évfolyamon, több tantárgyban
megjelenő fejlesztés elősegítésére irányuló feladatokhoz készült.
A természettudományok, így a földrajz tanítása is több hasonlóságot mutat a matematikával a gondolkodás fejlesztésére való felhasználást illetően. Lényeges különbség viszont, hogy amíg természettudományok tanításában korán megjelent a tapasztalati, gyakorlati mozzanat, addig a matematikát mint
formális rendszert kívánták az értelem művelésére felhasználni.
Napjainkra a földrajz tanítása gyakran az ismeretek közlésére szűkül le, ezért is fontos, hogy a gondolkodásfejlesztő gyakorlatok minél nagyobb hangsúlyt kapjanak. A természettudományos gondolkodásfejlesztéssel legtöbbször az a probléma, hogy a tanárok a saját gondolatmenetüket „kényszerítik”
a gyerekekre.
A „Földünk és környezetünk” műveltségterület is alkalmas arra, hogy a megtanult ismeretek mellett
fejlessze a gyerekek általános gondolkodási képességeit.
A következőkben ezeknek a feladatoknak az alkalmazásához szeretnék néhány hasznos tanácsot nyújtani.
• Ez a füzet öt különálló modult tartalmaz, melyek a nyolcadik évfolyamos földrajz tananyagot ölelik
fel. Az öt modul öt témakört dolgoz fel, témakörönként öt egységgel.
1. modul:
		
		
		
		
		

Közép-Európa
1. Közép-Európa helyzete, tájai
2. Közép-Európa országai
3. Németország mezőgazdasága
4. Az Alpok
5. Románia nehézipara

2. modul:
		
		
		
		
		

Magyarország természeti viszonyai
1. Magyarország földtörténete
2. Hazánk vizei
3. Hazánk éghajlata
4. Hazánk természetes növényzete
5. Összefoglalás

3. modul:
		
		
		
		
		

Magyarország gazdasági élete
1. Magyarország energiahordozói
2. Nemzetiségeink
3. Kereskedelmünk
4. Településtípusaink
5. Magyarország mezőgazdasága

4. modul:
		
		
		
		
		

Alföldjeink
1. Az Alföld felszíne I.
2. Az Alföld felszíne II.
3. Az Alföld ipara
4. A Kisalföld tájai
5. A Kisalföld mezőgazdasága
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5. modul:
		
		
		
		
		

tanári útmutató

Hegységeink
1. Az Északi-középhegység tájai
2. Az Északi-középhegység ásványkincsei
3. A Dunántúli-középhegység tájai
4. A Dunántúli-középhegység ipara
5. Az Alpokalja ipara

• Az egységek előtt levő szövegek nem ölelik fel a teljes témát, annak csak egy tömör összefoglalása
vagy csak egy részlete. Arra törekedtem, hogy a szövegek ne legyenek hosszúak, hiszen a fejlesztő
füzetnek nem a szövegértés mérése, és nem a tananyag megtanítása a célja.
• A feladatok többségét célszerű az óra elején feldolgozni, de megítélés szerint máshova is beilleszthetők.
• Egy órán egy egységnél többet nem célszerű feldolgozni.
• Egy-egy egység teljes megoldására 8–10 percet szánjunk.
• Azok a feladatok, amelyek jól mennek, kihagyhatók.
• Ha egy-egy egység feladatai nem férnek bele egy órába, akkor több órán is feldolgozhatók.
• A feladatokat a tanulók önállóan, párban vagy csoportmunkában is megoldhatják
• Fontos, hogy a feladatokat mindig ellenőrizzék, és az esetleges hibákat javítsák, beszéljék meg.
Jó munkát kíván
a szerző

1. MODUL
Közép-európa

tanári útmutató
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás

+

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

+
+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés

+
+

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+

+

+
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1. egység
Közép-Európa határai: északon az Északi- és a Balti-tenger, délen az Alpok déli vonulatai, nyugaton a
Rajna folyó, keleten a Kelet-európai-síkság.
Közép-Európa felszíne nagyon változatos. Legrégebben kialakult felszíni tájai az óidőben keletkezett,
azóta jelentősen lepusztult röghegységek (pl.: Német-középhegység, Érchegység, Szudéták, Lengyelközéphegység). Az újidő harmadidőszakában gyűrthegységek keletkeztek: az Alpok és a Kárpátok
vonulatai. Közép-Európa alföldjeit északon az újidő negyedidőszak jégkorában a belföldi jégtakaró
hordaléka töltötte fel (Germán- és Lengyel-alföld). Közép-Európa déli részén a folyók feltöltő munkája
napjainkban is tart. Ilyen síkság például az Alföld és a Román-alföld.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
Közép-Európa

negyedidőszak

Kárpátok

Szudéták

Román-alföld

óidő

Alpok

jégkor

Alföld

harmadidőszak

Germán-alföld

újidő

jelenkor

Lengyel-alföld

Érchegység

pl.: Érchegység
óidő
pl.: Szudéták

Közép-Európa
harmadidőszak

pl.: Német-alföld
újidő

jégkor
pl.:
Lengyel-alföld
negyedidőszak
pl.: Román-alföld
jelenkor
pl.: Alföld
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2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – visszalépő következtetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
Ha egy hegység az óidőben keletkezett, akkor az napjainkban röghegység.
Az Alpok nem röghegység tehát az nem az óidőben keletkezett.

3.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

Német-alföld

::

jég feltöltő
munkája

=

Román-alföld

::

folyók feltöltő
munkája

Érchegység

::

lepusztulás

=

Alföld

::

feltöltődés

4.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképzés
Rendezd a tájakat a kialakulásuk sorrendjében!
Alpok
Érchegység

Érchegység



Alpok

Román-alföld



Német-alföld

A Kárpátok legmagasabb hegysége a Magas-Tátra

Német-alföld



Román-alföld
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5.	feladat
	Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Gábor nem tanulta meg, hogy mikor keletkeztek Közép-Európa mai felszínformái. Dolgozatírás közben hogyan párosíthatta a kialakulás idejét a felszínformákkal? Töltsd ki a számok és a betűk beírásával a táblázatot! Az összes lehetőséget írd be!

1. – óidő						

A – alföldek

2. – újidő harmadidőszak				

R – röghegységek

3. – újidő negyedidőszak				

G – gyűrthegységek

Kialakulás ideje
Felszínforma

1

1

1

2

2

2

3

3

3

A

R

G

A

R

G

A

R

G

Karikázd be az(oka)t a pár(oka)t, melye(ke)t Gábornak kellett volna írnia a hibátlan megoldáshoz!

tanári útmutató
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2. egység
Közép-Európa országai között napjainkra jelentős fejlettségbeli különbségek alakultak ki. Svájc, Liechtenstein, Ausztria és Németország a kontinens legfejlettebb országai közé tartoznak. Utóbbi kettő az
Európai Unió tagja.
Közép-Európa keleti országai a 90-es évek elejéig a Szovjetunió érdekövezetbe tartoztak, annak csatlósállamai voltak. Ennek következtében a térség országai (Lengyelország, Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Románia) fejlődése leállt és a későbbiekben is lassan indult meg. Nagy lehetőséget
jelent számukra, hogy 2004. május 1-jétől az EU tagjaivá váltak (Románia 2007. január 1-jétől lett EU
tag). Ezt követően a szocialista diktatúra tervgazdálkodásról át kellett állniuk a kapitalizmusra jellemző piacgazdaságra. A termőföld egy része valamint több állami vállalat került magánkézbe.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a privatizáció!
magánkéz

vagyon

folyamat

állami

A privatizáció az a folyamat, amikor az állami vagyon magánkézbe kerül.

2.	feladat
	Rendszerező képesség – besorolás
Gyűjtsd ki a szövegből Közép-Európa országait!
Lengyelország, Svájc, Ausztria Németország, Csehország, Szlovákia, Liechtenstein, Magyarország,
Románia.
Csoportosítsd az országokat Európai Uniós tagságuk szerint!
tagja az Európai Uniónak

nem tagja az Európai Uniónak

Lengyelország
Németország
Ausztria
Csehország
Szlovákia
Magyarország
Románia

Liechtenstein
Svájc
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3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Találd ki és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
Közép-Európa országaiban a II. világháború után vagy piacgazdaság, vagy a diktatórikus tervgazdaság volt jellemző. Lengyelország közép-európai ország, és Lengyelországban a II. világháború után
nem piacgazdaság volt, tehát Lengyelországban diktatórikus tervgazdaság volt jellemző.

4.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
Tamásék Budapesten laknak, és Németországba készülnek nyaralni. Azt tervezik, hogy menet közben három országot érintenek. Mely országokat érinthetik? Írd le az összes lehetőséget! A betűk beírásával válaszolj!
A – Ausztria

S – Svájc

C – Csehország

Z – Szlovákia

L – Lengyelország

A

S

Z

A

S

C

A

S

L

A

C

Z

A

C

L

A

Z

L

S

C

Z

S

C

L

S

Z

L

C

Z

L

Karikázd be azokat, amelyeket autóval is megtehettek!

5.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
A következő feladatban találd meg a pár hiányzó tagját!

kapitalizmus

::

piacgazdaság

=

szocializmus

::

tervgazdaság

tanári útmutató
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6.	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
Húzd át azt az országnevet, amelyik nem illik a sorba!
		
		
		
		

Svájc
Magyarország
Lengyelország
Románia

Választásodat indokold!
Nem tagja az EU-nak.
Más, helyesen megindokolt válasz is elfogadható!

Berlin Németország fővárosa
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3. egység
Németországban a mezőgazdaság magas színvonalú, ennek ellenére a termelési értéke jelentősen
elmarad az ipar mögött.
Nyugaton a családi farmgazdaságok és a tőkés szövetkezetek, keleten a termelőszövetkezetekből
átalakult mezőgazdasági nagyüzemek a gazdálkodás színterei.
A mezőgazdaság vezető ágazata az állattenyésztés. Az északi területeken a növénytermesztés (lucerna,
burgonya) elsősorban a szarvasmarha-tenyésztést szolgálja. A gabonák közül az északi területeken
rozst, árpát, a délin búzát, a Sváb–Bajor-medencében sörárpát termelnek.

1.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
Egy német család elhatározta, hogy a családi farmon állatokat fognak tenyészteni. Abban megállapodtak, hogy kétfajta állattal fognak foglalkozni. Milyen állatok tenyésztésébe foghattak az alábbiak
közül? Az összes lehetőséget írd be! A betűk beírásával válaszolj!
S – szarvasmarha

S

D

D – sertés

K – kecske

B – baromfi

S

K

S

B

D

B

K

B

D

K
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2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
Egy észak-németországi farmer elhatározta, hogy
vagy takarmánynövényt termel, vagy szarvasmarhát tenyészt, vagy mindkét tevékenységbe belefog.
Döntsd el, hogy a táblázatban felsorolt esetek közül melyik felel meg az elhatározásának!
Tegyél X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
lehetőségek

megfelel

A farmer takarmánynövényt termel, és szarvasmarhát tenyészt.

X

A farmer takarmánynövényt termel, és nem tenyészt szarvasmarhát.

X

A farmer szarvasmarhát tenyészt, és nem termel takarmánynövényt.

X

A farmer nem termel takarmánynövényt, és nem tenyészt szarvasmarhát.

nem felel meg

X

5.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

nyugat

::

családi farmgazdaságok

=

kelet

::

mezőgazdasági
nagyüzem

északi területek

::

burgonya

=

Sváb–bajor
medence

::

sörárpa
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4.	feladat
	Induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba!
lucerna
rozs
árpa
búza
Választásodat indokold!
Nem gabonanövény.
Más, helyesen megindokolt válasz is elfogadható!

búza

tanári útmutató
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4. egység
Az Alpok az Eurázsiai- és az Afrikai-kőzetlemez összeütközése következtében alakult ki. Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. Az Alpok kialakulása az újidő harmadidőszakára tehető. Éghajlata
hegyvidéki. A természetes növényzet a magasság szerint övezetes. A lomhullató erdőket (tölgyesek,
bükkösök) a tűlevelű erdők (fenyvesek, törpefenyvesek) váltják fel. Ennél magasabban a havasi rétek,
majd a sziklahavasok következnek. A magasabb csúcsokat örök hó borítja.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a hóhatár!
lehullott

több marad meg

elolvad

felett

területsáv

hó

A hóhatár az a területsáv, amely felett a lehullott hóból több marad meg, mint amennyi elolvad.

2.	feladat
	Induktív gondolkodás – átkódolás
Végezd el a „műveleteket” a minta alapján!
örök hó
sziklahavas
havasi rét
törpefenyves
fenyves
bükkös
tölgyes

tölgyes + fenyves

= törpefenyves

fenyves + törpefenyves = örök hó
bükkös + fenyves

= havasi rét

bükkös + törpefenyves = sziklahavas
örök hó – havasi rét

= bükkös
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3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – feltételképzés
A tanárnő a földrajzórán azt mondta, hogy:
EGY HEGYSÉG AKKOR ÉS CSAK AKKOR MAGASHEGYSÉG, HA A TENGERSZINT FELETTI
MAGASSÁGA 1500 MÉTERNÉL TÖBB.
Döntsd el, hogy a táblázatban felsorolt esetek közül melyek felelnek meg a kijelentésnek és melyek
nem.
Tegyél X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
állítás

megfelel

Az 1500 méternél nem magasabb hegységek nem magashegységek.

nem felel meg

X

Nem magashegység az a hegység, amelyik 1500 méternél magasabb.
Az 1500 méternél magasabb hegység magashegység.

X
X

Az 1500 méternél nem magasabb hegységek magashegységek.

X

4.	feladat
kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
A földrajzórán a gyerekek az Alpokban készült képeket nézegettek. Az alábbi növényzeti övek közül
melyeket láthatták? Az összes lehetőséget írd le! A betűk beírásával válaszolj!
L – lomhullató erdő

F – fenyves

T – törpefenyves

–

L

F

T

L, F

L, T

F, T

L, F, T

tanári útmutató
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5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,
választó következtetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
a)	A hegységek magasabb részein hideg van. A hideg területeken kevesebb élőlényt lehet megfigyelni.
Tehát a hegységek magasabb részein kevesebb élőlényt lehet megfigyelni.
b)	Magasságuk szerint a hegységek 1500 méternél magasabb magashegységek, vagy 500–1500 méter
magasságú középhegységek.
Az Alpok nem 500–1500 m magasságú középhegység, tehát magashegység.

6.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
a magashegységek növényzeti övei
lombhullató erdő

sziklahavas

tölgyes
tűlevelű erdő

havasi rét
bükkös

törpefenyves
örök hó

fenyves

tölgyes
lombullató erdő
bükkös

fenyves
tűlevelű erdő
törpefenyves

a magashegységek
növényzeti övei
havasi rét

sziklahavas

örök hó
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5. egység
Romániában a II. világháború után főként az energiaigényes iparágakat fejlesztették. Ennek következtében napjainkra a készletei megfogyatkoztak.
Helyi nyersanyagot (feketekőszenet, vasércet) dolgoz fel Reşiţ a és Vajdahunyad, külföldit (ukrán)
Galaţi vas- és acélkohászati üzeme.
A Ploieşti és környékén levő vegyipari központok hazai szénhidrogéneket (kőolajat, földgázt) dolgoznak fel.
A gépgyártás legnagyobb központjai Bukarestben, Piteştiben (Dacia autógyártás), Brassóban (mezőgazdasági gépek gyártása) és Temesvárott (nehézgépgyártás) vannak.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – felosztás
Csoportosítsd az alábbi romániai városokat! Adj nevet a halmazoknak!
Reşiţ a

Ploieşti

Temesvár

vas- és acélkohászat

Reşiţa
Vajdahunyad
Galaţi

Piteşti

Vajdahunyad
gépgyártás

Brassó

Galaţi
vegyipar

Brassó
Bukarest
Piteşti
Temesvár

vaskohászat

Ploieşti

Bukarest

tanári útmutató

1. modul • KÖZÉP-EURÓPA

31

2.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
A román gépgyártásban arra törekednek, hogy hazai alapanyagokat használjanak fel. Honnan szerezheti be a fémet egy gépgyár, ha egyszerre két acélkohóval van szerződése? A betűk beírásával
válaszolj! Az összes lehetőséget írd be!

V – Vajdahunyad

V

R

V

R – Reşiţ a

G

G – Galaţi

R

G

3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Találd ki és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
A román vaskohók hazai vagy ukrán kokszot és vasércet használnak fel.
A Galaţi-i vaskohó nem hazai kokszot és vasércet használ fel, tehát ukrán kokszot és vasércet használ
fel.

32

Matematika „B” • FÖLDünk és környezetünk • 8. évfolyam

tanári útmutató

4.	feladat
	Deduktív gondolkodás – kvantorok
Olvasd el a mondatot!
A REŞIŢAI VASKOHÓ HAZAI NYERSANYAGOT HASZNÁL FEL.
Ki(k) vontak le helyes következtetést ebből? Karikázd be az(oka)t, aki(k) helyes következtetést vont(ak)
le! A többiek nevét húzd át!
Andrea:

Van olyan román vaskohó, amelyik nem hazai nyersanyagot dolgoz fel.

Bálint:		

Minden román vaskohó hazai nyersanyagot dolgoz fel.

Csilla:		

Van olyan román vaskohó, amelyik hazai nyersanyagot dolgoz fel.

Dénes:		

Nincs olyan román vaskohó, amelyik hazai nyersanyagot dolgoz fel.

Elemér:		

Egyetlen olyan román vaskohó sincs, amelyik hazai nyersanyagot dolgoz fel.

Flóra:		

Nincs olyan román vaskohó, amelyik nem hazai nyersanyagot dolgoz fel.

Húzd alá azt a következtetést, amelyik igaz, de nem következik az állításból!

5.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

Vajdahunyad

::

vaskohászat

=

Ploieşti

::

vegyipar

kőolaj, földgáz

::

vegyipar

=

feketekőszén,
vasérc

::

vaskohászat

6.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképzés
Rendezd a nehézipari ágazatokat gyártási sorrendbe!
acélkohászat

gépgyártás

vasércbányászat

vaskohászat

vasércbányászat  vaskohászat  acélkohászat  gépgyártás

2. MODUL
magyarország
természeti
viszonyai
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+

+

+

+

+

+

+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás

+

Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés

+

Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+

+

+

+
+
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1. egység
Hazánk legidősebb (a felszínen is megfigyelhető) maradványa az óidőben keletkezett röghegység, a
Velencei-hegység.
A középidőt a tengerek térhódítása jellemezte, ekkor üledékes kőzetek (mészkő, dolomit) keletkeztek.
Ezek alkotják mészkőhegységeink fő tömegét (pl.: Mecsek, Bakony, Bükk), melyek szintén röghegységek.
Az újidő harmadidőszaka a mai gyűrthegységek kialakulásának fő időszaka. Ekkor keletkeztek a
Kárpátok részét képező Északi-középhegység vulkanikus hegységei (pl.: Börzsöny, Mátra, Zemplénihegység). A negyedidőszak első részében (jégkor) a hordalékkúpok kialakulása jellemző (Mátraalja,
Nyírség). Napjainkban (jelenkor) is tart az Alföld és a Kisalföld egyes részeinek feltöltődése (árterek:
Bodrogköz, Nagykunság).

1.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
földtörténet

negyedidőszak

jégkor

ősidő

jelenkor

óidő

újidő

harmadidőszak

középidő

ősidő

óidő
földtörténet

középidő

harmadidőszak
jégkor

újidő
negyedidőszak

jelenkor

tanári útmutató
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2.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképzés
Rendezd a tájakat kialakulásuk idejének sorrendjében!
Nyírség

Velencei-hegység

Velencei-hegység



Mátra

Mátra



Nyírség

Nagykunság



Nagykunság

3.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Keress megfelelő párt a téglalapokba!

Mecsek

::

mészkő

=

Mátra

::

andezit

negyedidőszak

::

Nyírség

=

óidő

::

Velencei-hegység

4.	feladat
	Kombinatív képesség – variálás
Péter és Zsuzsanna szabad hétvégéiket kirándulással töltik. Idén a Mátrába, a Bükkbe és a Velenceihegységbe szeretnének eljutni. Hova juthatnak el, ha csak két szabad hétvégével rendelkeznek, és
ugyanabba a hegységbe kétszer is elmehetnek?
Írd a betűket a hegyekbe! Az összes lehetőséget írd le!
M – Mátra

B – Bükk

V – Velencei- hegység

M M

M B

B M

M V

B

B V

V

V V

B

B

V M
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5. 	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
a) A z Északi-középhegység hegységei vagy üledékes vagy vulkanikus kőzetből épülnek fel.
A Mátra az Északi-középhegység tagja, de nem üledékes kőzetek építik fel, tehát vulkanikus kőzetek építik fel.
b) Hazánk síkságai vagy az újidő harmadidőszakában, vagy az újidő negyedidőszakában alakultak ki.
A Nyírség síkság, de nem az újidő harmadidőszakban alakult ki, tehát az újidő negyedidőszakában alakult ki.
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2. egység
Hazánk vizeit két csoportba oszthatjuk: felszín alatti és felszíni vizek.
A talajba szivárgó csapadékvíz addig mozog lefelé, amíg olyan réteg nem állja az útját, ami nem ereszti
át a vizet. Az ilyen réteget vízzáró rétegnek nevezzük. A legfelső vízzáró réteg felett elhelyezkedő víz
a talajvíz. Hóolvadás vagy esőzések után a talajvíz a felszínt is elboríthatja, ez a belvíz. Két vízzáró
réteg között felgyülemlett víz a rétegvíz.
A felszíni vizek: álló- vagy folyóvizek lehetnek.
Hazánk állóvizei süllyedéssel (Balaton, Velencei-tó), folyókanyarulatok levágásával (Szelidi-tó), földcsuszamlással (Arlói-tó), szélvájta mélyedésben (Fehér-tó), illetve mesterséges úton (Tisza-tó) jöttek
létre.
Legnagyobb folyóvizünk a Duna.

1.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

süllyedés

::

Velencei-tó

=

földcsuszamlás

::

Arlói-tó

tó

::

felszíni víz

=

talajvíz

::

felszín alatti víz

Velencei-tó
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2.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
A nyári szünetben a Nagy család egy autós kiránduláson vett részt. A túra során három tóban szerettek volna fürdeni. A Balatonban, a Szelidi-tóban és a Velencei-tóban. Mely tavakban úszkálhattak, ha
menet közben elromlott az idő, és az egyik tóban való fürdőzést ki kellett hagyniuk? Írd a betűket a
tavakba! Az összes lehetőséget írd le!

B

B – Balaton,

S – Szelidi-tó,

S

B

V – Velencei-tó

V

S

V

3.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
hazánk vizei

Duna

felszíni víz

talajvíz

folyóvíz

rétegvíz

állóvíz

felszín alatti víz

Balaton

hazánk vizei

felszíni víz

felszín alatti víz

állóvíz

folyóvíz

pl.: Balaton

pl.: Duna

talajvíz

rétegvíz
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4.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a rétegvíz!
víz

között

két

gyülemlett fel

felszín alatti

vízzáró réteg

A rétegvíz olyan felszín alatti víz, amelyik két vízzáró réteg között gyülemlett fel.

5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
A tanárnő azt mondta, hogy:
A CSAPADÉKVÍZ VAGY A TALAJBA SZIVÁROG VAGY A FOLYÓK ELVEZETIK, DE LEHET, HOGY
MINDKETTŐ MEGTÖRTÉNIK.
Mely tanuló(k) értelmezté(k) helyesen a tanárnő kijelentését? A helyes következtetést levonó tanulót
karikázd be, a többit húzd át!
Éva:

A csapadékvíz a talajba szivárog, és a folyók elvezetik.

Anna:

A csapadékvíz a talajba szivárog, és a folyók nem vezetik el.

Margit:

A csapadékvizet a folyók elvezetik, és nem szivárog a talajba.

Erzsi:

A csapadékvíz nem szivárog a talajba, és a folyók nem vezetik el.
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6.	feladat
	Deduktív gondolkodás – feltételképzés
A tanárnő azt mondta, hogy:
A FELSZÍN ALATTI VÍZ AKKOR ÉS CSAK AKKOR RÉTEGVÍZ, HA KÉT VÍZZÁRÓ RÉTEG KÖZÖTT
HELYEZKEDIK EL.
Döntsd el, hogy a táblázatban felsorolt esetek közül melyik fordulhat elő!
Tegyél X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
lehetőségek
A felszín alatti víz rétegvíz és két vízzáró réteg között helyezkedik el.

előfordul
X

A felszín alatti víz nem rétegvíz, de két vízzáró réteg között
helyezkedik el.
A felszín alatti víz nem rétegvíz, de nem két vízzáró réteg között
helyezkedik el.
A felszín alatti víz rétegvíz, de nem két vízzáró réteg között
helyezkedik el.

nem fordul elő

X
X
X

tanári útmutató
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3. egység
Hazánk az északi mérsékelt övezet valódi mérsékelt övében fekszik. Éghajlata nedves kontinentális.
A nyár meleg és száraz, a tél hideg. A csapadék eloszlása egyenlőtlen, ezért folyóinak vízjárása ingadozó. Az óceán (óceáni éghajlat) felől érkező légtömegek nyáron lehűlést, télen enyhülést és egész
évben csapadékot hoznak. A Földközi-tenger (mediterrán éghajlat) irányából érkező légtömegek
nyáron forró száraz, télen enyhe csapadékos időjárást okoznak. Kelet felől száraz kontinentális hatásként nyáron forróságra, télen nagyon hidegre számíthatunk. A sarkvidékek felől érkező légtömegek
tartós lehűlést okoznak.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképzés
Írd az ábra megfelelő helyére az alábbi fogalmakat!
Magyarország éghajlata

éghajlati öv

kontinentális éghajlat

éghajlati övezet

éghajlati övezet
éghajlati öv
éghajlat

Magyarország éghajlata

2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés,
lánckövetkeztetés, előrelépő következtetés
Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorokra a legmegfelelőbb befejezést!
a) Hazánkban a nyár akkor és csak akkor forró, ha vagy a kontinentális, vagy a mediterrán hatás érvényesül. A múlt nyáron forróság volt, és nem a kontinentális hatás érvényesült, tehát a mediterrán
hatás érvényesült.
b) Ha egy adott területen egy évben van olyan időszak, amikor több, máskor kevesebb csapadék esik,
ott a csapadék eloszlása egyenlőtlen. Ahol a csapadék eloszlása egyenlőtlen, ott a folyók vízjárása
ingadozó. Magyarországon van olyan időszak, amikor több, máskor kevesebb csapadék esik, tehát
Magyarországon a folyók vízjárása ingadozó.
c) Ha hazánkban a nyár hűvös és csapadékos, akkor az óceáni hatás érvényesül. Az idei nyár hűvös és
csapadékos volt, tehát az óceáni hatás érvényesült.
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Dávid és Balázs a vakáció előtt nagy figyelemmel követték az időjárási előrejelzéseket. A meteorológusok jövendölése szerint mediterrán, óceáni és sarkvidéki hatás is éri az országot. Nyáron forró száraz,
hűvös csapadékos időjárás és tartós lehűlés is várható.
Földrajzórán nem figyeltek, így nem tudták, hogy az éghajlati hatások milyen következményekkel
járnak.
Hogyan párosíthatták az éghajlati hatásokat és a várható időjárást? Töltsd ki a táblázatot! Az összes
lehetőséget írd be!

1. – mediterrán hatás
2. – óceáni hatás
3. – sarkvidéki hatás

H – hűvös csapadékos
L – tartós lehűlés
F – forró száraz

éghajlati hatás

1

1

1

2

2

2

3

3

3

várható időjárás

H

L

F

H

L

F

H

L

F

Karikázd be ezek közül a helyes párosításokat!

4.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

a nyár hűvös
csapadékos

::

óceáni hatás

=

a tél hideg

::

kontinentális
hatás

mérsékelt

::

övezet

=

óceáni

::

éghajlat
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4. egység
Magyarország természetes növényzete nagyon sokszínű. Megtalálható itt a mediterrán területekre
jellemző örökzöld, az óceánira jellemző lombhullató erdő és a száraz kontinentális éghajlatra jellemző
füves puszta is. Középhegységeink és dombságaink (pl.: Mátra, Bükk, Bakony, Zalai-dombság) jellegzetes lombhullató fái az alacsonyabban élő tölgyek (kocsánytalan tölgy, csertölgy) és a magasabban található bükk. Őshonos örökzöld erdővel (lucfenyő) szinte csak az Alpokalján találkozhatunk.
Folyóink melletti ártéri erdők jellemző fái a fűz és a nyár. Az Alföld csapadékosabb részein kocsányos
tölgyerdőket figyelhetünk meg. Az ország legszárazabb területein füves puszta alakult ki.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – besorolás
Gyűjtsd ki a szövegből, hogy melyek a hazánkban előforduló leggyakoribb fafajok!
kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, bükk, lucfenyő, fűz, nyár
Jelöld a rajzon, hogy melyik fafaj hol fordul elő!
lucfenyő

kocsánytalan tölgy
bükk

kocsányos tölgy

Duna
Alpokalja

Kisalföld

Bakony

Mezőföld

fűz

nyár

Tisza
Kiskunság

Nagykunság

2.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

lombhullató

::

kocsányos tölgy

=

örökzöld

::

lucfenyő

alföld

::

füves puszta

=

dombság

::

lombhullató erdő
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3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – kvantorok
Amikor a Kiss család a Hortobágyra kirándult, Éva megjegyezte:
FÜVES PUSZTA SZÁRAZ TERÜLETEN ALAKUL KI.
Ki(k) vontak le helyes következtetést ebből? Karikázd be, a többit húzd át!
Az édesapja azt gondolta:

Van olyan puszta, amelyik száraz területen alakul ki.

Az édesanyja azt gondolta:

Van olyan puszta, amelyik nem száraz területen alakul ki.

A húga azt gondolta:

Nincs olyan puszta, amelyik száraz területen alakul ki.

Az öccse azt gondolta:

Nincs olyan puszta, amelyik nem száraz területen alakul ki.

A nővére azt gondolta:

Minden puszta száraz területen alakul ki.

A bátyja azt gondolta:

Egyetlen puszta sem száraz területen alakul ki.

Húzd alá, amelyik nem következik a kijelentésből, de igaz!

4.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
Gábor a bükkfáról, a nyárfáról és a kocsánytalan tölgyről készített kiselőadást. Az óra elején megtudta,
hogy két fafaj bemutatására van idő. A tanárnő azt kérte, hogy a beszámolót azzal a fával kezdje,
amelyik alacsonyabban él. Hogyan tervezhette meg Gábor, hogy melyik kettőről tart kiselőadást?
A betűket írd a fák lombkoronájába! Az összes lehetőséget írd le!
B – bükkfa

N

K

N – nyárfa

N

K – kocsánytalan tölgy

B

K

B
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5.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
Magyarország erdői

hegyvidéki erdők

lombhullató erdő

bükkfa

lucfenyő

ártéri erdő

örökzöld erdő

nyírfa

tölgyfa

nyárfa

örökzöld erdő

pl.: nyárfa

Magyarország
erdői

ártéri erdő
pl.: nyírfa
lombhullató erdő
pl.: tölgyfa
hegyvidéki erdő
pl.: bükkfa

fiatal bükkös

47

48

Matematika „B” • FÖLDünk és környezetünk • 8. évfolyam

tanári útmutató

5. egység
1.	feladat
	Induktív gondolkodás – sorozatok képzése
Földrajzórán a tanárnő azt kérte a tanítványaitól, hogy határozzák meg a Kiskunság helyzetét.
Az első diák ezt mondta:
A Kiskunság az Alföldön található.
Helyes – válaszolta a tanárnő –, de ki tudná folytatni?
A második tanuló ezt mondta:
A Kiskunság az Alföldön, Magyarországon található.
Helyes – válaszolta a tanárnő –, de ki tudná még folytatni?
Mit mondhattak a következő tanulók?
A harmadik tanuló ezt mondta:
A Kiskunság az Alföldön, Magyarországon a Kárpát-medencében található.
A negyedik tanuló ezt mondta:
A Kiskunság az Alföldön, Magyarországon a Kárpát-medencében, Közép-Európában található.

2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – kapcsolás
Földrajzórán a tanárnő hazánk éghajlatával kapcsolatban azt tanította, hogy
A NYÁR MELEG ÉS SZÁRAZ, A TÉL HIDEG.
A következő órán számonkéréskor a tanulók az alábbi válaszokat adták:
Karikázd be annak (azoknak) a nevét, aki(k)nek a válasza megfelel a tanárnő kijelentésének! Akik
helytelen választ adtak, azok nevét húzd át!
Gábor:

A nyár meleg és száraz, a tél nem hideg.

Éva:

A tél nem hideg, a nyár meleg és nem száraz.

Feri:

A tél hideg, a nyár száraz és meleg.

Zsuzsanna:

A tél hideg, a nyár nem meleg, de száraz.

Dani:

A nyár nem meleg és nem száraz, a tél nem hideg.

Józsi:

A nyár nem meleg és nem száraz, viszont a tél hideg.

Anna:

A tél hideg, a nyár nem száraz, de meleg.

Helga:

A nyár nem meleg, de száraz, a tél nem hideg.

tanári útmutató
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
Gábor vonattal utazott Debrecenből Hatvanba. A vonat sorra elhaladt a Zemplén-hegység, a Bükk és
a Mátra mellett. Melyik hegységeket láthatta Gábor, ha menet közben néha-néha elszunyókált?

B – Bükk

Z – Zemplén-hegység

M – Mátra

–

ZMB

ZM

ZM

BM

Z

M

B
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4.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, hogy mi a nedves kontinentális éghajlat!
csapadék

meleg

nyár

tél

éghajlat

egyenlőtlen

száraz

hideg

eloszlás

A nedves kontinentális éghajlat olyan éghajlat, ahol a nyár meleg és száraz, a tél hideg, és a csapadék
eloszlása egyenlőtlen.

5.	feladat
	Rendszerező képesség – felosztás
Írd a számokat a megfelelő helyre! Adj nevet a halmazoknak!
1. forró nyár

2. téli enyhülés
5. télen nagy hideg

3. egész évben sok csapadék
6. nyáron lehűlés

mediterrán hatás

2 7

4. nyári szárazság

7. téli csapadék

3 6

óceáni hatás

1 4
5

kontinentális hatás

6.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

fű

::

puszta

=

fa

::

erdő

kocsányos tölgy

::

alföld

=

bükk

::

hegyvidék

3. MODUL
magyarország
gazdasági
élete
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

+

+

+

+

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+
+

Hierarchikus osztályozás

+
+

+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás

+

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

+
+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+
+

Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés

+

+

Lánckövetkeztetés

+

+

Kvantorok

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+

+
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1. egység
Hazánk energiahordozókban közepes ellátottságú ország. Az energiahordozók közül a kőszénvagyon jelentős, de a szeneink fűtőértéke gyenge. Legjobb minőségű a Mecsekben bányászott feketekőszén, de ebből van a legkevesebb. Legnagyobb mennyiségben a leggyengébb fűtőértékű lignit áll
rendelkezésre, melyet a Bükkalján és a Mátraalján bányásznak. A közepes fűtőértékű barnakőszenet
a Dunántúli-középhegységben és az Északi-középhegység medencéiben bányásszák.
A szénhidrogének kitermelése napjainkban az Alföldre összpontosul. A kőolaj-kitermelés Algyő környékén a legjelentősebb. A földgázlelőhelyek Algyő és Hajdúszoboszló körzetében a legjelentősebbek.
Hazánk egyetlen uránércbányáját (Kővágószőlős – Mecsek) a gazdaságtalan kitermelés miatt bezárták.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképzés
a) Rendezd a szénféléket fűtőértékük szerint növekvő sorrendbe!
feketekőszén

lignit

barnakőszén

lignit  barnakőszén  feketekőszén
b) Rendezd a szénféléket a hazánkban előforduló mennyiségük szerint növekvő sorrendbe!
feketekőszén

lignit

barnakőszén

feketekőszén  barnakőszén  lignit

2.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

Bükkalja

::

lignit

=

Mecsek

::

feketekőszén

földgáz

::

Hajdúszoboszló

=

uránérc

::

Kővágószőlős
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3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
Az órán a tanár úr ezt mondta:
A SZÉNBÁNYÁK VAGY GAZDASÁGOSAN ÜZEMELNEK, VAGY BEZÁRJÁK ŐKET.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be az(oka)t a betű(ke)t, amelyek előfordulhatnak! Húzd át
az(oka)t, amely(ek) nem fordulhatnak elő!
A)

Egy szénbánya gazdaságosan üzemel, nem zárják be.

B)

Egy szénbánya nem üzemel gazdaságosan, nem zárják be.

C)

Egy szénbánya gazdaságosan üzemel, és bezárják.

D)

Egy szénbánya nem üzemel gazdaságosan, és bezárják

4.	feladat
	Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Péter feladata az volt, hogy párosítsa a barnakőszenet, a feketekőszenet és a lignitet a kitermelésük
helyével. Mivel a szénfélék ránézésre nagyon hasonlítanak egymásra, nem volt biztos a dolgában.
Milyen módon párosíthatta a szénféléket? Az összes lehetőséget írd be a táblázatba! A betűk beírásával
válaszolj!
B – barnakőszén

M – Mecsek

F – feketekőszén

B – Bükkalja

L – lignit

É – Északi-középhegység medencéi

szénféle

B

B

B

F

F

F

L

L

L

kitermelés helye

M

B

É

M

B

É

M

B

É

Karikázd be azokat, amelyek a valóságnak megfelelnek!

5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
Az órán a tanár úr ezt mondta:
EGY SZÉNHIDROGÉN-LELŐHELYEN vagy FÖLDGÁZ, VAGY KŐOLAJ, VAGY MINDKETTŐ ELŐFORDUL.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be az(oka)t a betű(ke)t, amelyek megfelelnek a tanár kijelentésének! Húzd át az(oka)t, amely(ek) nem felel(nek) meg!
A)

Egy szénhidrogén-lelőhelyen a kőolaj és a földgáz előfordul.

B)

Egy szénhidrogén-lelőhelyen a földgáz előfordul, a kőolaj nem fordul elő.

C)

Egy szénhidrogén-lelőhelyen a kőolaj előfordul, a földgáz nem fordul elő.

D)

Egy szénhidrogén-lelőhelyen sem földgáz, sem kőolaj nem fordul elő.
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2. egység
Magyarország lakóinak száma kb. 10,1 millió fő. A népesség száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökken. Az országban a magyarokon kívül nemzetiségek és bevándorlók laknak. A legnagyobb
hazai nemzetiség a német, akik a nyugati határ közelében, a Dunántúli-középhegységben, illetve
Tolna és Baranya megyében élnek. A szlovákok az Északi-középhegységben és Békés megyében élnek
nagyobb számban. A délszlávok (horvátok, szerbek, szlovének, sokácok) Magyarország déli részén
(Baranya, Tolna, Zala, Vas megye) telepedtek le. Románokkal az ország keleti határa mentén találkozhatunk. A bevándorlók egy része (görögök) politikai okból, más részük (kínaiak) gazdasági okból
érkeztek hazánkba.
A hazánkban élő romák etnikai kisebbséget alkotnak.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mik a nemzetiségek!
közös

népcsoport
anyanyelv

kultúra

történelmi múlt

A nemzetiségek olyan népcsoportok, amelyek közös anyanyelvvel, történelmi múlttal és kultúrával
rendelkeznek.

2.	feladat
	Kombinatív képesség – variálás
Egy nemzetiségi faluban milyen módon házasodhatnak a fiatalok? Az összes lehetőséget írd le!
A betűk beírásával válaszolj!
D – délszláv

N – német

M – magyar

M

M

M

N

M

D

D

D

D

N

N

N

N

M

N

D

D

M
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3.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
Magyarország lakói

görögök

horvátok

bevándorlók

magyarok

németek

nemzetiségek

délszlávok

sokácok

szlovének

románok

szerbek

kínaiak

szlovákok

magyarok

horvátok
szlovákok
szerbek
délszlávok
Magyarország
lakói

sokácok

nemzetiségek
németek

szlovének
románok

kínaiak
bevándorlók
görögök
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4.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés,
lánckövetkeztetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
a) A nemzetiségek Magyarországon vagy magyarul, vagy az
anyanyelvükön tanulnak.
Az iskolában a hazai nemzetiségek többsége nem az anyanyelvén tanul, tehát magyarul tanul.
b) A zokban az országokban, ahol a halálozások száma meghaladja a születések számát, természetes fogyásról beszélünk. Ha egy országban természetes fogyásról beszélünk,
ott a népesség elöregszik. Tehát ahol a halálozások száma
meghaladja a születések számát, ott a népesség elöregszik.

Városlőd – Tájház

5.	feladat
	Induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba!
román

szerb

horvát

Választásodat indokold!
Nem délszláv népcsoport.
Más, helyesen megindokolt válasz is elfogadható!

Sokác népszokás a mohácsi busójárás

sokác
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3. egység
A kereskedelem két ágazata a bel- és a külkereskedelem. A belkereskedelem feladata a termékek
hazai piacra juttatása. Megkülönböztetünk kis- és nagykereskedelmet. A nagykereskedelem nagytételben szerzi be az árut a termelőktől, majd a kiskereskedelembe továbbítja azt. A kiskereskedelem
feladata a napi szükségletek ellátása. A külkereskedelem biztosítja az országok közötti árucserét. Két
iránya van: import (behozatal) és export (kivitel).
Behozatalra szorulunk energiahordozókból, könnyű- és nehézipari nyersanyagokból, gépekből, szállítóeszközökből és a hazánkban nem termeszthető mezőgazdasági termékekből (déligyümölcs, gyapot). Kivitelünkben a félkész termékek, a gyógyszerek, a fogyasztási cikkek, az elektronikai ipar késztermékei és az élelmiszerek játsszák a vezető szerepet.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a belkereskedelem!
foglalkozik

áruk

kereskedelem

ágazat

belföldi

forgalmazás

A belkereskedelem a kereskedelemnek az az ágazata, amely az áruk belföldi forgalmazásával foglalkozik.

2.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
export

külkereskedelem

nagykereskedelem

kiskereskedelem

belkereskedelem

import

kereskedelem

kereskedelem

belkereskedelem

nagykereskedelem

kiskereskedelem

külkereskedelem

export

import
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
Mely országokba indulhat az exportra szánt árukkal a vonat, ha egy nap két országba tudnak szállítmányt útnak indítani? Az összes lehetőséget írd le! A betűket írd a vagonokba!
A – Ausztria

S – Szlovákia

U – Ukrajna

R – Románia

A

S

A

U

A

S

U

S

R

U

R

R

4.	feladat
	Deduktív gondolkodás – feltételképzés
A tanárnő azt mondta, hogy:
EGY TERMÉK AKKOR ÉS CSAK AKKOR IMPORTÁRU, HA KÜLFÖLDRŐL HOZZÁK BE.
Döntsd el, hogy a táblázatban felsorolt esetek közül melyik igaz és melyik hamis!
Tegyél X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
állítás

igaz

Lehet, hogy egy külföldről behozott termék nem importáru.

X

Lehet, hogy egy külföldről behozott termék importáru.

X

Lehet, hogy egy nem külföldről behozott termék, nem importáru.

X

Lehet, hogy egy nem külföldről behozott termék importáru.

hamis

X
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5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
Egy mezőgazdasági terméket vagy meg lehet termelni Magyarországon, vagy importálni kell.
Narancsot nem lehet termeszteni Magyarországon, tehát importálni kell.

6.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a pár hiányzó tagját!

::

import

behozatal

=

export

::

kivitel

7.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképzés
Rendezd a sorrendbe az alábbi kifejezéseket!
termelők

fogyasztók

kiskereskedelem

nagykereskedelem

termelők  nagykereskedelem  kiskereskedelem  fogyasztók
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4. egység
Magyarországon három településtípus alakult ki.
Az Alföld szórványtelepülései a tanyák. Ezek jellegzetes példái a Nyírségben a bokortanya, a Kiskunságon a szórt tanya, az Alföld déli részén a sortanya.
Hazánk településeinek túlnyomó többsége falu. A népesség száma alapján megkülönböztetünk aprófalvakat és óriásfalvakat.
Városokban él a hazai népesség közel kétharmada. Egy város lehet ipari város (Miskolc), mezőváros
(Hódmezővásárhely), kereskedelmi (Győr), közlekedési (Székesfehérvár), igazgatási központ (Budapest). Természetesen egy város több funkciót is betölthet.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a település!
lakóhely

emberek

munkahely

területi képződmény

A település olyan területi képződmény, amely emberek lakóhelyéül és munkahelyéül szolgál.

falusi ház – Szatmárcseke

tanári útmutató
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2.	feladat
	Kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
Az Alföldön autózva Éva elszunyókált, néha-néha felébredt. Útja során milyen településtípus(oka)t
figyelhetett meg? Az összes lehetőséget írd le! A betűk beírásával válaszolj
T – tanya

F – falu

V – város

–

T

F

V

T, F

T, V

F, V

T, F, V
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3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,
választó következtetés, visszalépő következtetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
a) Ha egy településen nincs munkalehetőség, onnan a fiatalok elvándorolnak.
Azok a települések, ahonnan a fiatalok elvándorolnak, előbb-utóbb elnéptelenednek.
Tehát ha egy településen nincs munkalehetőség, előbb-utóbb elnéptelenedik.
b) Magyarországon az emberek vagy tanyán, vagy falvakban, vagy városokban laknak.
Józsiék nem tanyán és nem városban laknak, tehát faluban laknak.
c) A
 mezővárosok évszázadokkal ezelőtt kialakult mezőgazdasági központok.
Miskolc nem évszázadokkal ezelőtt kialakult mezőgazdasági központ, tehát nem mezőváros.

4.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

szórt tanya

::

Kiskunság

=

bokortanya

::

Nyírség

igazgatási központ

::

város

=

szórványtelepülés

::

tanya
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5.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!

sortanya

óriásfalu

bokortanya

város

szórt tanya

aprófalu

település

tanya

falu

város

aprófalu
település

falu
óriásfalu

sortanya

tanya

bokortanya

szórt tanya
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5. egység
Magyarország természeti viszonyai kedvezőek a mezőgazdaság számára. A szántóföldi növények termőterületének nagysága folyamatosan csökken.
A gabonanövények közül a búza termőterülete a legnagyobb. Jelentős a kukorica- és az árpatermesztés is.
Az ipari növények közül a cukorrépa és a napraforgó vetésterülete a feldolgozó üzemek közelében
van. A burgonyatermelés országszerte fontos.
A szántóföldi zöldségek termesztése (káposzta, zöldbab, borsó, paradicsom, paprika) az Alföldön a
legjelentősebb.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a szántóföld!
növénytermesztés

folytatnak

rendszeresen

földterület

A szántóföld olyan földterület, amelyen rendszeresen növénytermesztést folytatnak.
Egy földterület akkor és csak akkor szántóföld, ha azon rendszeresen növénytermesztést folytatnak.

2.	feladat
	Rendszerező képesség – felosztás
Csoportosítsd a növényeket! Adj nevet a halmazoknak!
cukorrépa

káposzta

búza

napraforgó

hagyma

kukorica

rozs

gabona

ipari növény

zöldség

búza
rozs
kukorica

napraforgó
cukorrépa

káposzta
borsó
hagyma

napraforgó

borsó
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás, variálás
a) A termelőszövetkezet tagjai kétféle gabonanövényt szeretnének termeszteni. Milyen növényeket
termelhetnek, ha két nagy összefüggő terület áll rendelkezésükre, és egy területen csak egyfajta
gabonát vetnek? Az összes lehetőséget írd le! A betűk beírásával válaszolj!

B – búza

R – rozs

Á – árpa

Z – zab

B

Z

B

Á

B

R

R

Á

Á

Z

R

Z
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b) A két gabonatermelésre kijelölt terület a falu alvégén és felvégén volt. Hogyan ültethették be a területeket? Az összes lehetőséget írd le! (A betűk beírásával válaszolj!
B – búza

R – rozs

Á – árpa

Z – zab

alvég

felvég

alvég

felvég

alvég

felvég

alvég

felvég

B

R

R

B

B

Á

Á

B

alvég

felvég

alvég

felvég

alvég

felvég

alvég

felvég

B

Z

Z

B

R

Á

Á

R

alvég

felvég

alvég

felvég

alvég

felvég

alvég

felvég

R

Z

Z

R

Á

Z

Z

Á

4.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
Hazánk paprikatermelő vidékein csemegepaprikát vagy fűszerpaprikát termesztenek.
Kalocsa környéke az egyik leghíresebb magyar paprikatermelő vidék, és ott nem csemegepaprikát
termesztenek, tehát fűszerpaprikát termesztenek.

5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – kvantorOK
Földrajzórán a tanárnő a következőt mondta:
A MAGYARORSZÁGI CUKORGYÁRAKAT A CUKORRÉPA-TERMESZTŐ TERÜLETEK KÖZELÉBE
ÉPÍTETTÉK.
Ki(k) vontak le helyes következtetést ebből? A helyes következtetést levonó tanuló(k) nevét karikázd
be, a többiekét húzd át!
Éva:		Minden cukorgyárat a cukorrépa-termesztő területek közelébe építették.
Józsi:		Van olyan cukorgyár, amelyet a cukorrépa-termesztő területek közelébe építettek.
Gábor:		Van olyan cukorgyár, amelyet nem a cukorrépa-termesztő területek közelébe építettek.
Imre: 		Nincs olyan cukorgyár, amelyet nem a cukorrépa-termesztő területek közelébe építettek.
Andrea:		Nincs olyan cukorgyár, amelyet a cukorrépa-termesztő területek közelébe építettek.
Bálint: 		Egyetlen cukorgyárat sem építettek a cukorrépa-termesztő területek közelébe.

4. MODUL
alföldjeink
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+
+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+
+

Hierarchikus osztályozás

+
+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+
+

Descartes-szorzat képzése

+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés

+

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés
Lánckövetkeztetés

+
+

+

Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+

+
+
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1. egység
Magyarország legnagyobb nagytája az Alföld. Az ország területének több mint a felét foglalja magában. A felszín takarórétege alapján több résztájra különül.
A löszös területek (Mezőföld, Nagykunság, Hajdúság, Maros-Körös köze) a jégkorszakban fújó szél
következtében alakultak ki.
A hordalékkúpok a környezetükből kiemelkedő felszínformák. A szél, a folyók vagy mindkettő által
összehordott hordalékból állnak. A Mátraalja, a Bükkalja, és a Maros hordalékkúpjának kialakulásában a folyóknak volt nagyobb szerepe. A Kiskunság és a Nyírség futóhomokjának kialakulása a
folyóvíz és a szél munkájának az eredménye.
Az árterek tökéletes síkságok (Bodrogköz, Hortobágy, Jászság, Körös-vidék, Dráva-mellék), melyet a
folyószabályozás előtt a folyók áradásaik során rendszeresen elöntöttek.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi az alföld!
tengerszint

magasság
0 méter

sík terület
feletti

200 méter
között

Az alföld olyan sík terület, ahol a tengerszint feletti magasság 0 méter és 200 méter között van.

2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
Olvasd el a kijelentést!
AZ ALFÖLD TÁJAIT A SZÉL VAGY A FOLYÓK ALAKÍTOTTÁK KI, ESETLEG MINDKETTŐ.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be a(zok)nak a betűjelét, amely(ek) előfordulhatnak! Húzd át
az(oka)t, amely(ek) nem fordulhatnak elő!
A)

Az Alföld hordalékkúpjait a szél és a folyók alakították ki.

B)

Az Alföld hordalékkúpjait a szél, és nem a folyók alakították ki.

C)

Az Alföld hordalékkúpjait a folyók, és nem a szél alakították ki

D)

Az Alföld hordalékkúpjait sem a szél, sem a folyók nem alakították ki.

tökéletes síkság – Hortobágy
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – Összes részhalmaz képzése
Panni elhatározta, hogy az osztálykiránduláson annyiféle kőzetet gyűjt, amennyit tud.
Milyen kőzeteket gyűjthetett? Az összes lehetőséget írd le! A betűk beírásával válaszolj!
F – folyami hordalék (kavics)

H – homok

L – lösz

–

F

H

L

F, H

F, L

L, H

F, L, H

4.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

Hortobágy

::

folyóvíz

=

Mezőföld

::

szél

Hajdúság

::

kistáj

=

Alföld

::

nagytáj

5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés
Találd ki és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
A Mezőföld löszös terület. A löszös területek a jégkorszakban fújó szél következtében alakultak ki.
Tehát a Mezőföld a jégkorszakban fújó szél következtében alakult ki.

Mezőföld
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2. egység
A következő feladatok az előző egység szövegéhez kapcsolódnak.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – felosztás
Csoportosítsd a tájakat! Adj nevet a halmazoknak!
Mezőföld

Jászság

Bodrogköz

Maros–Körös köze

Nagykunság

Hortobágy

Hajdúság

Dráva-mellék

főként a szél munkája alakította ki
löszös terület

főleg a folyók alakították ki
ártér

Mezőföld
Nagykunság
Hajdúság
Maros–Körös köze

Bodrogköz
Hortobágy
Dráva-mellék
Jászság

2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – feltételképzés
A tanár a földrajzórán a tökéletes síkságok kialakulásáról azt mondta, hogy:
MAGYARORSZÁGON HA EGY TERÜLET TÖKÉLETES SÍKSÁG, AKKOR AZT A FOLYÓK TÖLTÖTTÉK FEL.
Döntsd el, hogy a táblázatban felsorolt esetek közül melyik fordulhat elő!
Tegyél X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
lehetőségek
Hazánkban egy területet folyók töltöttek fel, és tökéletes síkság.

előfordulhat

nem fordulhat
elő

X

Hazánkban egy területet nem folyók töltöttek fel, de tökéletes
síkság.

X

Hazánkban egy területet folyók töltöttek fel, de nem tökéletes
síkság.

X

Hazánkban egy területet nem folyók töltöttek fel, és nem tökéletes síkság.

X
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Péter az osztálykiránduláson három helyről gyűjtött kőzeteket, de mivel nem volt írószerszáma, nem
tudta egyből felírni, hogy melyik honnan származik. Hazaérve elfelejtette, hogy melyiket hol gyűjtötte. Hogyan címkézhette fel otthon a tartóedényeket? A betűk beírásával válaszolj! Az összes lehetőséget írd le!
1. – Kiskunság
2. – Hajdúság
3. – Bodrogköz

F – folyami hordalék
H – homok
L – lösz

terület

1

1

1

2

2

2

3

3

3

kőzetanyag

H

F

L

F

L

H

L

H

F

Karikázd be a helyes párosításokat!

4.	feladat
	Induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba!
a)
		
		
		

Bükkalja
b)
Maros hordalékkúpja		
Körös–Maros köze		
Kiskunság		

Körös–Maros köze
Nagykunság
Hajdúság
Hortobágy

Választásodat indokold!
a)
b)

Nem hordalékkúp.
Nem löszös terület.

Más, helyesen megindokolt válasz is elfogadható!
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3. egység
Az Alföld déli részén és a Tiszántúlon jelentős földgáz- és kőolajmezőket tártak fel. Azt itt kitermelt
és a külföldről csővezetéken behozott kőolaj elégetésével a tiszaújvárosi, a tiszapalkonyai és a százhalombattai hőerőműben állítanak elő elektromos áramot. Pakson üzemel hazánk egyetlen dúsított
uránnal fűtött atomerőműve. Kiskörénél és Tiszalökön vízerőmű üzemel.
A vegyipar a nehézipar legdinamikusabban fejlődő ága az Alföldön. Az alföldi vegyipar nagyon sokrétű. Algyőn helyi, Százhalombattán és Tiszaújvárosban hazai és külföldi kőolajat feldolgozó kőolajfinomító létesült. Szolnokon műtrágyát, festéket, mosószereket, Szegeden és Nyíregyházán gumit,
Tiszaújvárosban műanyagot gyártanak.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi az energiagazdaság!
anyagok

nehézipari ágazat
megvalósul felhasználása

kitermelése
energiahordozó

Az energiagazdaság az a nehézipari ágazat, melynek során az energiahordozó anyagok kitermelése és
felhasználása megvalósul.

2.	feladat
	Rendszerező képesség – felosztás
Gyűjtsd ki a szövegből, hogy mely alföldi településen van erőmű!
Paks, Százhalombatta, Kisköre, Tiszapalkonya, Tiszaújváros, Tiszalök.
Csoportosítsd a településeket! Adj nevet a halmazoknak!
hőerőmű

atomerőmű

vízerőmű

Tiszaújváros
Tiszapalkonya
Százhalombatta

Paks

Tiszalök
Kisköre
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3.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

Százhalombatta

::

hőerőmű

=

Tiszalök

::

vízierőmű

kőolaj

::

hőerőmű

=

dúsított urán

::

atomerőmű

4.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképző osztályozás
Helyezd el az ábrába a fogalmakat!
nehézipar

vegyipar

kőolaj-finomítás
ipar

nehézipar
vegyipar

kőolaj-finomítás

5.	feladat
	Induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át azt a várost, amelyik nem illik a sorba!
Tiszaújváros
Százhalombatta
Kisköre
Tiszapalkonya
Választásodat indokold!
Nem hőerőmű üzemel ott, hanem vízerőmű.
Elfogadható Százhalombatta is, mert az a Duna mellett van.
Ezeken kívül más, helyesen megindokolt válasz is elfogadható!

ipar

77

78

Matematika „B” • FÖLDünk és környezetünk • 8. évfolyam

tanári útmutató

6.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
A tanár földrajzórán a százhalombattai hőerőműről azt mondta, hogy:
A SZÁZHALOMBATTAI KŐOLAJFINOMÍTÓ HAZAI VAGY KÜLFÖLDI KŐOLAJAT DOLGOZ
FEL, DE LEHET, HOGY MINDKETTŐT.
A kijelentés alapján döntsd el, hogy a táblázatban felsorolt esetek közül mely(ek) fordulhat(nak) elő!
Tegyél X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
lehetőségek

előfordulhat

A százhalombattai kőolaj-finomító hazai és külföldi kőolajat is
feldolgoz.

X

Hazai és nem külföldi kőolajat dolgoz fel a százhalombattai
kőolaj-finomító.

X

A százhalombattai kőolaj-finomító külföldi és nem hazai kőolajat
dolgoz fel.

X

nem fordulhat
elő

A százhalombattai kőolaj-finomító sem hazai, sem külföldi kőolajat
nem dolgoz fel.

X

7.	feladat
	Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Földrajzórára három tanulónak egy-egy különböző erőműről kellett kiselőadást készítenie. Milyen
módon osztozhattak a feladaton? Töltsd ki a táblázatot!
P – Péter
K – Károly
F – Ferenc

A – atomerőmű
H – hőerőmű
V – vízerőmű

tanuló

P

P

P

K

K

K

F

F

F

erőmű

A

H

V

A

H

V

A

H

V
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4. egység
A Kisalföld felszíne az Alföldéhez hasonló. Kialakításában a Duna és mellékfolyói játszottak szerepet.
Tájai: a Győri-medence, a Győr–tatai-teraszvidék és a Marcal-medence.
A Győri-medencét a folyók töltöttek fel. Kistájai a Szigetköz és a Rábaköz, melyek hordalékkúpok,
valamint a Hanság és a Mosoni-síkság
A Kisalföldön, mivel közelebb van az óceánhoz, jobban érvényesül az óceáni hatás, mint az Alföldön.
Ennek következtében a tél enyhébb, a nyár hűvösebb, mint az Alföldön. A Kisalföldön a csapadék
mennyisége több, eloszlása egyenletesebb, ezért vízhálózata is sűrűbb.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
Marcal-medence

Mosoni-síkság

Hanság

Kisalföld

Szigetköz

Rábaköz

Győr–tatai-teraszvidék

Győri-medence

Marcal-medence

Szigetköz

Hanság
Kisalföld

Győri-medence
Rábaköz

Mosoni-síkság

Győri–tatai-medence

2.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

Marcal-medence

::

táj

=

Mosoni-síkság

::

kistáj

kevesebb csapadék

::

Alföld

=

több csapadék

::

Kisalföld
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3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
A Győri-medence kistájai vagy hordalékkúpok, vagy tökéletes síkságok.
A Hanság a Győri-medence kistája, de nem hordalékkúp, tehát tökéletes síkság.

4.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
Gábor él-hal a kajakozásért. Ha tehetné, az összes hazai vízfolyáson lapátolna egyet. Mely folyókon
evezhetett Győrben, ha csak kétszer tudott vízre szállni, mert elromlott az idő? Az összes lehetőséget
írd le! Írd a betűket a folyókba!
D – Mosoni-Duna

R – Rába

D
R

R
M

M – Marcal

D
M

R

B – Rábca

D
B

M
B

B

5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
A Kisalföld közelebb van az óceánhoz, mint az Alföld, ezért itt jobban érvényesül az óceáni hatás.
Ahol jobban érvényesül az óceáni hatás, ott több a csapadék mennyisége.
A Kisalföld közelebb van az óceánhoz, mint az Alföld, ezért ott több a csapadék mennyisége.
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5. egység
A kukorica és a búza mellett a Kisalföldön a takarmánynövények, az árpa és a cukorrépa termelése is
jelentős.
A Kisalföld a kedvező éghajlati hatások, a dús füvű legelők és a takarmánynövények termesztése
miatt hazánk egyik legjelentősebb szarvasmarha-tenyésztő területe. Az állatot elsősorban a tejéért
tartják, amit a tejipar hasznosít (Répcelak). A sertéstenyésztés a kukoricát és az árpát használja fel.
A sertések húsát a húsipar üzemei dolgozzák fel (Pápa). A baromfitartás a hús- és tojástermelést szolgálja (Bábolna).
A cukorrépát a cukorgyárak dolgozzák fel (Ács, Petőháza).

1.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképzés
Rendezd ok–okozati sorrendbe az alábbi kifejezéseket!
szarvasmarha-tenyésztés

dús füvű legelők

tejipar kedvező

éghajlati hatások

kedvező éghajlati hatások  dús füvű legelők  szarvasmarha-tenyésztés  tejipar

2.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
baromfitartás

húsipar

növénytermesztés

állattenyésztés

szarvasmarha-tenyésztés

tejipar

tojástermelés

mezőgazdaság

sertéstenyésztés

mezőgazdaság

állattenyésztés

növénytermesztés

szarvasmarha-tenyésztés

sertéstenyésztés

baromfitartás

tejipar

húsipar

tojástermelés
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3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
Olvasd el a mondatot!
A KISALFÖLDÖN A SERTÉSEKET KUKORICÁVAL VAGY ÁRPÁVAL, ESETLEG MINDKETTŐVEL
ETETIK.
A kijelentés alapján döntsd el, hogy a táblázatban felsorolt esetek közül mely(ek) fordulhat(nak) elő!
Tegyél X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
lehetőségek

nem fordulhat
elő

előfordulhat

A sertéseket árpával és kukoricával is etetik.

X

A sertéseket árpával és nem kukoricával etetik.

X

A sertéseket sem árpával, sem kukoricával nem etetik.

X

A sertéseket kukoricával és nem árpával etetik.

X

4.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
A Kisalföldön termesztett cukorrépát az ácsi vagy a petőházi cukorgyár dolgozza fel.
A cukorrépát most nem az ácsi cukorgyár dolgozza fel, tehát a petőházi cukorgyár dolgozza fel.

5.	feladat
	Induktív gondolkodás – sorozatOK képzése
Egy sertéstenyésztő gazda hetente feljegyezte kedvenc kismalacának tömeggyarapodását.
Mekkora lehetett a kismalac tömege a 6–8. héten, ha a fejlődése a táblázat szerint változott.
hét

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

tömeg (kg)

18

21

20

23

22

25

24

27

Mi a szabályszerűség a kismalac tömegének változásában?
Páros héten a tömege 3 kg-mal gyarapszik, páratlan héten a tömege 1 kg-mal csökken.
Más, helyesen megindokolt válasz is elfogadható!
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6.	feladat
	Kombinatív képesség – variálás
A gazdának egy nap sok elintéznivalója volt. Egy napon délelőtt és délután csak egy-egy helyre tud
eljutni. Hogyan oszthatta be az aznapi feladatait? Az összes lehetőséget írd be! A betűk beírásával
válaszolj!
T – takarmányvásárlás

H – húsüzem

Á – állatorvos

De.

Du.

De.

Du.

De.

Du.

De.

Du.

T

H

H

T

T

Á

Á

T

De.

Du.

De.

Du.

H

Á

Á

H

szürkemarha

5. MODUL
heGységeink
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

+

+

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+
+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+

+
+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+
+

+

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+

+
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1. egység
Az Északi-középhegység Magyarország legváltozatosabb és legmagasabb nagytája. Legrégebbi tagjai
az ó- és középidőben keletkezett üledékréteg vetődésével létrejött Bükk és Aggteleki-karszt (mészkő).
A harmadidőszaki vulkáni tevékenység alakította ki a Börzsöny és a Mátra (andezit), valamint a Zemplén-hegység (riolit) hegyvonulatait. A hegységek közötti törésvonalak mentén medencesor alakult ki.
Ezek felszínét a folyók és a suvadások erősen feltagolták, dombvidékké alakították.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – felosztás
Gyűjtsd ki a szövegből az Északi-középhegység tagjait!
Bükk, Aggteleki-karszt, Börzsöny, Mátra, Zemplén-hegység
Csoportosítsd a hegységeket! Adj nevet a halmazoknak!
főként üledékes kőzetből áll

főleg vulkanikus kőzetből áll

Bükk
Aggteleki-karszt

Zemplén-hegység
Mátra
Börzsöny

2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Találd ki és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
Az Északi-középhegység vulkanikus eredetű tagjainak fő kőzetanyaga vagy andezit, vagy bazalt,
vagy riolit.
A Zemplén-hegység fő kőzetanyaga sem nem andezit, sem nem bazalt, tehát riolit.

Riolittufa bánya

riolitbánya – Gyöngyössolymos

tanári útmutató
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Péter feladata az volt, hogy párosítsa az Északi-középhegység tagjait fő kőzetanyagukkal. Hogyan
végezhette el a feladatát, ha nem készült fel az órára, és próbálkozással szerette volna megoldani a
feladatot? A betűk és számok beírásával válaszolj! Az összes lehetőséget írd le!
1. – Bükk
2. – Mátra
3. – Zemplén

R – riolit
A – andezit
M – mészkő

hegység

1

1

1

2

2

2

3

3

3

kőzetanyag

M

A

R

M

A

R

M

A

R

Karikázd be a helyes párosításokat!

4.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

vulkáni
tevékenység

::

hegység

=

törésvonal

::

medence / árok

mészkő

::

Bükk

=

riolit

::

Zemplén-hegység

5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választó következtetés
Folytasd a mondatot! Találd ki és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
Az Északi-középhegység hegységeit vagy harmadidőszaki vulkáni tevékenység alakította ki, vagy az
ó- és középidőben keletkezett üledékréteg vetődésével jöttek létre.
A Mátra az Északi-középhegység hegysége, de nem az ó- és középidőben keletkezett üledékréteg
vetődésével jött létre, tehát harmadidőszaki vulkáni tevékenység alakította ki.
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2. egység
Az Északi-középhegység hazánk ásványkincsekben leggazdagabb nagytája.
Energiahordozók. A szénfélék közül barnakőszenet a Borsodi- és a Nógrádi-medencében, lignitet a
Bükkalján és a Mátraalján bányásznak. A Bükkalján jelentős kőolajmezőt is feltártak.
Ércek. Hazánk egyetlen vasércbányája Rudabányán volt, de a gazdaságtalan kitermelés miatt bezárt.
A Mátrában Recsk térségében nagy mennyiségű rézérc található, de jelenleg ez a bánya sem üzemel.
A Zemplén-hegységben Telkibányán aranyérc található.
Nemérces ásványkincsek: a Zemplén-hegységben bányászott kaolin és perlit.
Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a Visegrádi-hegység keletkezése szerint az Északi-középhegység vulkanikus láncához tartozik!

1.	feladat
	Rendszerező képesség – sorképző osztályozás
Helyezd el az ábrába a fogalmakat!
barnakőszén

ásványkincs

szénféle

energiahordozó

ásványkincs
energiahordozó
szénféle

barnakőszén

2. Feladat
	Deduktív gondolkodás – előrelépő következtetés
Találd ki és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
Az Északi-középhegység szénbányászai vagy lignitet, vagy barnakőszenet bányásznak.
A Nógrádi-medence szénbányászai nem lignitet bányásznak, hanem barnakőszenet bányásznak.
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – Összes részhalmaz képzése
Egy külföldi cég perlit, kaolin és aranyérc bányászatára kapott engedélyt. Milyen bányászatot folytathat a
cég, ha dönthet, hogy ezek közül melye(ke)t termeli ki? A betűk beírásával válaszolj! Az összes lehetőséget
írd le!
P – perlit

K – kaolin

A – aranyérc

–

P

K

A

P, K

P, A

K, A

P, K, A

4.	feladat
	Deduktív gondolkodás – kvantorok
Földrajzórán a tanárnő azt tanította, hogy:
A RUDABÁNYAI VASÉRCET NEM LEHET GAZDASÁGOSAN KITERMELNI.
Ki(k) vontak le helyes következtetést ebből? A helyes következtetést levonó(k) nevét karikázd be, a
többiekét húzd át!
Éva: 		

Van olyan vasérc, amelyet nem lehet gazdaságosan kitermelni.

Józsi:

Van olyan vasérc, amelyet gazdaságosan ki lehet termelni.

Andrea:

Nincs olyan vasérc, amelyet nem lehet gazdaságosan kitermelni.

Bálint:

Nincs olyan vasérc, amelyet gazdaságosan ki lehet termelni.

Feri:

Minden vasércet gazdaságosan ki lehet termelni.

Zoltán:

Egyetlen vasércet sem lehet gazdaságosan kitermelni.

Húzd alá azt az állítást, amelyik igaz, de nem következik a nagybetűs kijelentésből !

5.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

rézérc

::

Recsk

=

vasérc

::

Rudabánya

barnakőszén

::

szénféle

=

kaolin

::

nem érces
ásványkincs
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3. egység
A Dunántúli-középhegység a Zalától a Dunáig délnyugat–északkelet irányban húzódó középhegység. Részei a Keszthelyi-hegység, a Bakony, a Vértes és a Dunazug-hegység. Ennek részei a Gerecse,
a Budai-hegység, a Pilis és a Visegrádi-hegység. Ez utóbbi kőzetanyaga vulkanikus eredetű (andezit,
andezittufa), a többié üledékes (homokkő, mészkő, dolomit).
Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a Visegrádi-hegység keletkezése szerint az Északi-középhegység vulkanikus láncához tartozik!

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a középhegység!
magassága

hegység

1500 méter

éri fel

meghaladja

500 méter

A középhegység olyan hegység, melynek a magassága az 500 métert meghaladja, de az 1500 métert
nem éri el.

2.	feladat
	Induktív gondolkodás – kizárás
Húzd át annak a hegységnek a nevét, amelyik nem illik a sorba!
a)
		
		
		

Vértes
b)
Pilis		
Budai-hegység		
Gerecse		

Budai- hegység
Gerecse
Pilis
Visegrádi-hegység

Választásodat indokold!
a)
Nem a Dunazug-hegység része.
b)
Nem üledékes kőzet építi fel.
Más, helyesen megindokolt válasz is elfogadható!

3.	feladat
	Deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
A Balaton-felvidék alapkőzete homokszemcsékből és kötőanyagból áll. Ha egy kőzet homokszemcsékből és kötőanyagból áll, akkor az homokkő.
A Balaton-felvidék alapkőzete tehát homokkő.
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4.	feladat
	Rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
Töltsd ki az ábrát az alábbi fogalmak felhasználásával!
Dunazug-hegység

Bakony

Gerecse

Pilis

Vértes

Keszthelyi-hegység

Budai-hegység

Visegrádi-hegység

Dunántúli-középhegység

Pilis
Keszthelyi-hegység
Budai-hegység
Dunazug-hegység
Visegrádi-hegység

Dunántúli-középhegység
Bakony

Gerecse
Vértes

5.	feladat
	Kombinatív képesség – Descartes-szorzat képzése
Péter az édesapjával minden nyáron kétszer egy hetet túrázik hazai
hegységekben. Az idei nyáron azonban mind a ketten máshova szeretnének utazni. Hova juthatnak el, ha az első hét úticéljára Péter, a másodikéra az édesapja tehetett javaslatot? Az összes lehetőséget írd le!
Péter céljai:
Az apa céljai:

Visegrádi-hegység
Budai-hegység

Pilis
Gerecse
Bakony	Vértes

Visegrádi-hegység

Visegrádi-hegység

Visegrádi-hegység

Budai-hegység

Bakony

Vértes

Pilis

Pilis

Pilis

Budai-hegység

Bakony

Vértes

Gerecse

Gerecse

Gerecse

Budai-hegység

Bakony

Vértes
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6.	feladat
	Deduktív gondolkodás – feltételképzés
A földrajztanár azt mondta, hogy:
EGY HEGYSÉG AKKOR ÉS CSAK AKKOR KÖZÉPHEGYSÉG, HA 500 MÉTERNÉL MAGASABB, DE
1500 MÉTERNÉL ALACSONYABB.
Döntsd el, hogy a táblázatban felsorolt esetek közül melyik fordulhat elő és melyik nem!
Tegyél X jelet a táblázat megfelelő cellájába!
lehetőségek

előfordulhat

A hegység középhegység, és 500 méternél magasabb, de
1500 méternél alacsonyabb.

nem fordulhat
elő

X

A hegység középhegység, de nem 500–1500 méter magasságú.

X

A hegység nem középhegység, de 500 méternél magasabb, és
1500 méternél alacsonyabb.

X

A hegység nem középhegység, és nem 500–1500 méter magasságú.

A Visegrádi-hegység

X
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4. egység
A Dunántúli-középhegység legfontosabb ipari ágazata a rendszerváltásig az alumíniumgyártás volt.
Napjainkban azonban már csak az ajkai timföldgyár, a várpalotai alumíniumkohó és a székesfehérvári hengermű üzemel.
A nagytáj hagyományos iparága még a barnakőszénre települt villamosenergia-termelés (Tatabánya,
Oroszlány hőerőművei).
Napjainkra sokat vesztett jelentőségéből a vegyipar (Pétfürdő – műtrágyagyártás).
Az iparszerkezet átalakítása miatt egyre több új üzem települt a térségbe (Esztergom – autógyártás).

1.	feladat
	Rendszerező képesség – definiálás
Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi az iparszerkezet átalakítása!
gazdaságtalan

folyamat

korszerűbb

iparágak

telepítenek

jövedelmezőbb

Az iparszerkezet átalakítása az a folyamat, melyben a gazdaságtalan iparágak helyett korszerűbb,
jövedelmezőbb iparágakat telepítenek.

2.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
Az órán a tanár úr ezt mondta:
A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG HŐERŐMŰVEIT BARNAKŐSZÉNNEL VAGY LIGNITTEL
FŰTIK, DE LEHET, HOGY MIND A KETTŐVEL.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek esetén a tanár kijelentése igaz!
Húzd át azokét, amelyek esetén a kijelentés hamis!
A)

Egy Dunántúli-középhegységben levő hőerőművet lignittel és barnakőszénnel fűtenek.

B) 	Egy Dunántúli-középhegységben levő hőerőművet nem lignittel, hanem barnakőszénnel fűtenek.
C) 	Egy Dunántúli-középhegységben levő hőerőművet lignittel és nem barnakőszénnel fűtenek.
D) 	Egy Dunántúli-középhegységben levő hőerőművet sem lignittel, sem barnakőszénnel nem fűtenek.
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3.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

autógyártás

::

Esztergom

=

timföldgyártás

::

Ajka

Tatabánya

::

hőerőmű

=

Pétfürdő

::

vegyipar

4.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
Egy hazánkba érkező küldöttség a magyarországi alumíniumipart szerette volna megismerni. Mely
üzemeket tekinthették meg, ha csak két gyárlátogatásra volt idejük? Az összes lehetőséget írd le! Írd
a betűket az üzemek alá!
H – hengermű

H

K

K – alumíniumkohó

H

T

T – timföldgyár

K

T

5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – visszalépő következtetés,
lánckövetkeztetés
Találd ki, és írd le a legmegfelelőbb befejezést!
a) Ha egy területen nem történik meg az iparszerkezet átalakítása, akkor azon a területen a gazdasági
élet hanyatlani kezd.
Esztergomban nem hanyatlik a gazdasági élet, tehát megtörtént az iparszerkezet átalakítása.
b) Ha egy kőszénbánya kimerül, a közelében levő hőerőmű nem tud gazdaságosan villamos energiát
előállítani. Ha egy hőerőmű nem tud gazdaságosan villamos energiát előállítani, akkor azt bezárják.
Tehát ha egy kőszénbánya kimerül, a közelében levő hőerőművet bezárják.
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5. egység
Az Alpokalja legnépesebb városa Szombathely. Cipő- és faipara, valamint gépgyártása országos
jelentőségű. Textilipar és élénk idegenforgalom jellemzi Kőszeget. Sopronnak is jelentős az idegenforgalma, valamint textil- és faipara.

1.	feladat
	Rendszerező képesség – felosztás
A szöveg alapján töltsd ki az ábrát! Nevezd meg a halmazokat!
1. idegenforgalom

2. cipőipar

Szombathely

2

3. textilipar

4. faipar

5. gépgyártás

Sopron

5

4

3
1

Kőszeg

2.	feladat
	Kombinatív képesség – variálás
A magyarul, angolul és németül beszélő idegenvezető délelőtt és délután vezet csoportokat. Milyen
nyelveken tudja bemutatni Sopron nevezetességeit?
Az összes lehetséges megoldást írd le! A betűk beírásával válaszolj!
M – magyar

A – angol

N – német

De.

Du.

De.

Du.

De.

Du.

M

M

M

A

M

N

De.

Du.

De.

Du.

De.

Du.

N

A

N

N

N

M

De.

Du.

De.

Du.

De.

Du.

A

A

A

N

A

M
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3.	feladat
	Kombinatív képesség – kombinálás
Az utazási irodában magyar, angol, német és orosz nyelvű ismertetők voltak. Balázs két különböző
nyelvűt vitt haza. Milyen nyelveken olvashatta el otthon az ismertetőket?
Az összes lehetséges megoldást írd le! A betűket írd az ismertetőkbe!
M – magyar

A – angol

N – német

O – orosz

M

A

M

N

M

O

A

N

A

O

N

O

4.	feladat
	Deduktív gondolkodás – választás
A család nyári kirándulásán nagyon eltelt az idő, ezért úgy döntöttek, hogy
vagy Sopront, vagy Kőszeget nézik meg.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyik a család programja lehet! Húzd
át azokét, amelyek nem!
A)

Sopront és Kőszeget is megnézik.

B)

Nem Sopront, hanem Kőszeget nézik meg.

C)

Nem Kőszeget, hanem Sopront tekintik meg.

D)

Sem Sopront, sem Kőszeget nem tekintik meg.

Sopron

Kőszeg
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5.	feladat
	Deduktív gondolkodás – kvantorok
A szentgotthárdi gyárlátogatáson az üzemet bemutató mérnök a következőt mondta:
MAGYARORSZÁGON AZ OPEL AUTÓT SZENTGOTTHÁRDON GYÁRTJÁK.
Ki(k) vontak le helyes következtetést ebből? A helyes következtetést levonó(k) nevét karikázd be, a
többit húzd át!
Éva:		

Minden autót Szentgotthárdon gyártanak.

Józsi:		

Van olyan autó, amelyet Szentgotthárdon gyártanak.

Gábor:		

Van olyan autó, amelyet nem Szentgotthárdon gyártanak.

Imre:		

Nincs olyan autó, amelyet Szentgotthárdon gyártanak.

Andrea:

Nincs olyan autó, amelyet nem Szentgotthárdon gyártanak.

Bálint:		

Egyetlen autót sem gyártanak Szentgotthárdon.

Húzd alá azt az állítást, amelyik igaz, de nem a nagybetűs mondatból következik!

6.	feladat
	Induktív gondolkodás – analógiák képzése
Találd meg a párok hiányzó tagjait!

Szombathely

::

cipő- és faipar

=

Sopron

::

textil- és faipar

Sopron és Kőszeg

::

idegenforgalom

=

Sopron és
Szombathely

::

faipar

