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azok a BŰVÖS SZÁMOK

Matematikatörténeti szemelvények
értelmezésére irányuló képességfejlesztés
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matematika 6.

MODULLEÍRÁS
A modul célja

A tanulók lássák a matematika társadalomtudományokban, humán kultúrában betöltött szerepét. Kapjanak képet a matematikáról mint sajátos emberi megismerési tevékenységről. Legyenek
képesek a szövegben szereplő direkt információk visszakeresésére.

Időkeret

1 x 15 perc

Ajánlott korosztály

6. évfolyam (11–12 év)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tantervi kapcsolódások
Tágabb környezetben
Kereszttantervi kapcsolódások:
Anyanyelv- és szövegértelmező olvasás, szaknyelvi szókincs bővítése
Információs és kommunikációs kultúra
– könyvtárhasználat, információkeresés módjai,
könyvhasználat (szótárak, lexikonok stb.)
Tanulás
– szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasz
nálása
– történeti szemléletmód alakítása
– rövid távú memória fejlesztése
Szűkebb környezetben
Matematika: Számtan, algebra
Számelméleti alapismeretek: prímszám, ikerprím, összetett szám stb. fogalma
Matematikatörténeti szöveg olvasásával szaknyelvi szó
kincs gyarapítása
A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a matematika
tantárgyban
Magyar nyelv és irodalom: tulajdonnevek és számnevek
helyesírása és olvasása
Ajánlott megelőző tevékenységek:
Osztó, osztópár, többszörös, prímszám, összetett szám
fogalmának tisztázása
Ajánlott követő tevékenységek:
Prímtényezős felbontás
A képességfejlesztés fókuszai
– szövegen belüli tájékozódás: direkt és indirekt információk lokalizálása, azonosítása, értelmezése
– a szövegbeli kapcsolatok felismerése
– összefüggések megfigyelése, megfogalmazása
– az önművelés, önfejlesztés (pl. szókincsbővítés) igényének alakítása könyvhasználattal (pl. lexikon, szótár, kézikönyv, CD-ROM, internet)
– szövegjelentés feltárása, a szöveg globális megértése
– a figyelem tartósságának növelése

Tanári útmutató

Azok a bűvös számok 5

AJÁNLÁS
Az olvasás-szövegértés és a matematika tudásterületek kombinációja kapcsolódik össze a modul feldolgozásakor. E két eszközjellegű tudás elengedhetetlen fontosságú a mindennapi életben való eligazodáshoz, hiszen a minket körülvevő világ megismeréséhez nyújt segítséget.
Ez a modul matematikatörténeti szemelvény, s általa a szövegértés fejleszthető elsődlegesen. A lényegkiemelő képesség fejlesztése a tudományos ismeretterjesztő szöveggel való munkálkodással igen eredményes. A modul ismeretközvetítő funkciója összekapcsolódik a képességfejlesztő céllal. A szöveg fogalmainak és összefüggéseinek megértése, a következtetések
megfogalmazása, azaz a szövegekkel végzett bármely tevékenység a tanulás minden szintjén
meghatározó tényező. A szövegekkel való bánni tudás a tanulás egyik legfontosabb fejlesztő
tényezője. A modulban elsajátított ismeretek rögtön alkalmazásra is kerülnek.
A differenciálás szempontja lehet a tanulók különböző szövegértelmezési szintje, tempója,
az irányítás szükségessége, a matematikához fűződő viszonya. A csoport összetételétől függően
ugyanazon feladatlap különböző munkaformában való feldolgozása lehetőséget ad a differenciálásra. Egy-egy feladat részbeni vagy teljes megoldásával is lehet differenciálni (3. feladat). A
leglassabban haladóknak tanári irányítással a csoportmunka javasolt.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a fejlesztési munkában elért eredményt, a sikert vagy a
lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is, a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges:
– minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, azaz azonnali
visszacsatolás;
– önértékelés az önálló munka ellenőrzésével.

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok
Ellenőrző feladatlapok megoldókulccsal
Magyar szólások és közmondások szótára. Tinta kiadó. 2005.
Magyar értelmező kéziszótár. szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky
Miklós. Akadémiai Kiadó. 2003.
Magyar értelmező kéziszótár. CD-ROM
Négyjegyű függvénytáblázat vagy prímszámokat tartalmazó táblázat

háttértudás aktivizálása

A szöveges és a számszerű in- háttértudás aktivizálása,
formációk integrálása
lényegkiemelés,
Szókincsbővítés
a szövegjelentés feltárása,
kapcsolatok, relációk fel
ismerése,
szövegértés alapján az új
tudás integrációja

2.

Célcsoport,
A differenciálás lehetőségei

a 3. feladatban szereplő számok válogatása,
a 4. feladat csak a
gyorsabban
hala
dóknak ajánlott,
a 4/c a matematika
iránt érdeklődőknek

munkaforma
könyvhasználat,
megválasztásával
információkeresés,
írásbeli szövegalkotás,
értelmező és jelentéstu
lajdonító képesség,
megfigyelés alapján önálló véleményalkotás
munkaforma megválasztásával

Szómagyarázat
Önművelés

A Munkalap feladatainak megoldása

A háttértudás aktivizálása

A prímszám, az összetett
szám, az osztó, és a valódi
osztó fogalmának tisztázása

Kiemelt készségek,
képességek

1.

1.

Lépések, tevékenységek

A MODUL VÁZLATA

önálló vagy
csoportos munka
tanári
irányítással

csoportmunka

frontális munka

Munkaformák

önálló
feladatmegoldás,
közös megbeszélés,
megoldások
összehasonlítása

önálló
feladatmegoldás

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap
3. és 4. feladata

Munkalap
1. és 2. feladata,
Magyar értelmező
kéziszótár,
Magyar szólások és
közmondások könyve

Eszköz,
(mellékletben)
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Tanári útmutató

Azok a bűvös számok 7

A feldolgozásÁNAK menete
Tanári tevékenység

Előzetes tevékenység a taneszközök előkészítése.
Motiváció
Beszélgetés kezdeményezése a matematika jelentőségéről az
emberi megismerés tevékenységében.

Tanulói tevékenység

véleményalkotás
mások véleményének meghallgatása

tanult meghatározások felidézéIsmétlés
Az osztó, valódi osztó fogalmának felidézése. A prímszám, se
összetett szám fogalmának ismétlése (esetleg mostani megtanítása).
Feladat
Csoportbeosztás elkészítése.
Mindegyik feladat egy rövid szöveggel kezdődik, erre vonatkoznak az utasítások. Ennek tisztázása a feladatmegoldások
előtt.  
Munkalap 1., 2. feladata

szólások, közmondások keresése
szövegalkotás: ikerprím meghatározása saját vélemény alapján
meghatározás kikeresése

információk keresése a szövegből
Munkalap 3. feladata
A vizsgálandó számok kijelölése, ha a csoportok szintjei ezt szövegjelentés feltárása
kapcsolatok, relációk felismerése
megkívánják.
a szövegben
a szöveges és a számszerű információk integrálása
Differenciálási lehetőség
A csoport felkészültségi szintjétől függően különböző munkaformákkal: önálló, csoportos, csoportos tanári irányítással.
Az 1. feladatban a kikeresett szólások, közmondások száma lehet különböző. A 3. feladatban szereplő számok mennyisége
változtatható, esetleg házi feladat is lehet egy része, a tanulók összehasonlítják megoldásukat
szintjétől függően. A 4. feladatot csupán a leggyorsabban dol- a tanár által bemutatott helyes
gozó tanulók végezzék el, esetleg házi feladatként oldják meg megoldással, és ahol szükséges,
otthon mindannyian. A 4/c feladat a matematikát szívesen ta- javítanak
nulóknak.
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári példányról vagy frontálisan.
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matematika 6.

Munkalap
Azok a bűvös számok
1.

Az emberek a prímszámok közül többet (pl. a 3-at, a 7-et, a 13-at) különféle bűvös tulajdonságokkal ruháztak fel. Szólásaink a mai napig őrzik ezeket. Pl. Heten, mint a gonoszok.
Az olvasott példa alapján gyűjts prímszámokat tartalmazó szólásokat, közmondásokat a
Mag yar szólások és közmondások c. kötetből!
Pl.: Három a magyar igazság. Hetesével jár a rossz. Hétmérföldes csizma. Hetedhét országon túl. Hétpecsétes titok. Hét országra szóló lakodalom. A hetedik mennyországban érzi
magát.

2.

A 3 és 5, 5 és 7, 11 és 13, 17 és 19, 29 és 31 számpárokat ikerprímeknek nevezik.
Figyeld meg a számpárokat, majd írd le, hogy véleményed szerint miért kapták ezek a számok ezt a nevet!
Egymás melletti prímszámok. Olyan prímszámok, amelyek különbsége kettő.

3.

Az ókori görögök többféleképpen is osztályozták a számokat: így lehettek párosak vagy
páratlanok, prímszámok vagy összetett számok, illetve tökéletesek, hiányosak vagy bővelkedők, barátságosak vagy szépek.

Tökéletes az olyan szám, amely egyenlő az önmagánál kisebb osztóinak összegével.
(Pl. a 6 önmagánál kisebb osztói: 3, 2 és az 1. Ezek összege: 3+2+1=6=6)
Bővelkedő az a szám, amelynél ez az összeg nagyobb. (Pl. a 12 önmagánál kisebb osztói 6, 4,
3, 2 és az 1. 6+4+3+2+1=16>12)
A hiányos szám kisebb, mint ez az összeg. (Pl. a 14 önmagánál kisebb osztói 7, 2 és az 1.
7+2+1=10<14)
Egy szám szép, ha egyenlő valódi osztóinak szorzatával. (Pl. a 6 valódi osztói a 2, 3, és
6=2x3)

Azok a bűvös számok 9

Tanári útmutató

Hányféle számcsoportról van szó a szövegben? 9
Sorold fel a csoportokat!
Páros, páratlan, prím, összetett, tökéletes, hiányos, bővelkedő, barátságos, szép.
A következő számokat a fentiek alapján csoportosítsátok!
6, 8, 12, 14, 28, 63, 496, 500

a szám

összes osztó

önmagánál
kisebb
osztók
összege

a valódi
osztók
szorzata

megállapítás
(a csoport,
ahova
tartozik a
szám)

6

1, 2, 3, 6

6

6

tökéletes,  szép

8

1, 2, 4, 8

7

8

hiányos, szép

12

1, 2, 3, 4, 6, 12

16

144

bővelkedő

14

1, 2, 7, 14

10

14

hiányos, szép

28

1, 2, 4, 7, 14, 28

28

784

tökéletes

63

1, 3, 7, 9, 21, 63

41

3969

hiányos

496

1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496

496

*

tökéletes

500

1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250,
500

592

*

bővelkedő

4.

A baráti (barátságos) számpárok olyan számkettősök, amelyek bármelyike egyenlő a másik önmagán kívüli osztóinak összegével. A pitagoreusok csak a 220 és 284 barátságos
számokat ismerték. Euler, az egyik legnagyobb matematikus az 1740-es évek táján 59 barátságos számpárt fedezett fel.
	Ma már jóval több ilyen tulajdonságú számpárt ismerünk: pl. 1184 és 1210, 17296 és 18416,
9363584 és 9437056 stb.
a)

A szöveg alapján határozd meg, hogy mi mindennek az ismerete szükséges a barátságosság eldöntéséhez?
Az önmagán kívüli osztók összegének ismerete.

b) A feladat elején olvasott meghatározás alapján ellenőrizd, hogy valóban baráti számoke a 220 és a 284!
220 osztói: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 110, 220
1+2+4+5+10+11+20+22+44+110=284
284 osztói: 1, 2, 4, 71, 142, 284
1+2+4+71+142=220
c)

Euler a 2620-at is felfedezte, mint barátságos számot. A szükséges számolások elvégzése
után határozd meg a párját!
2620 osztói: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 131, 262, 524, 655, 1310, 2620
Önmagán kívüli osztók összege: 2924
A 2620 párja a 2924.

SZÖVEGBE BÚJT MATEMATIKA
(SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA)

Verbális információk
vizuális megjelenítése

Szövegbe bújt matematika 11

Tanári útmutató

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási 
pontok

A szövegeknek megfelelő matematikai összefüggések, modellek
készítése, modelleknek megfelelő szövegek készítése

5 x 15 perc
6. évfolyam (11–12 év)
Tantervi kapcsolódások
Tágabb környezetben
• Kereszttantervi kapcsolódások:
Énkép, önismeret – A tanulók szemléletének formálása; Az
egyén szerepének hangsúlyozása
Problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális információhordozók által közvetített tudás értelmezése
• Szűkebb környezetben
Matematika 6. évfolyam: Számtan, algebra
1. modul: műveletek törtekkel (esetleg egyenletek megoldása)
2. modul: legkisebb közös többszörös meghatározása
3. modul: arány, arányosság
4. modul: egyenes arány
5. modul: százalékérték kiszámítása
Ajánlott megelőző tevékenységek:
1. modul: különböző nevezőjű törtek összevonása
2. modul: LNKO és LKKT meghatározása
3. modul: –
4. modul: arány, arányosság
5. modul: százalékérték kiszámítása
Osztó, osztópár, többszörös, prímszám, összetett szám fogalmának tisztázása
Ajánlott követő tevékenységek:
1. modul: törtek szorzása, osztása
2. modul: LNKO és LKKT meghatározása különböző feladatokban
3. modul: arány, arányosság
4. modul: egyenes arány
5. modul: különböző gyakorló feladatok
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A képességfejlesztés 
fókuszai

matematika 6.

Kompetenciaterületi
• hallás utáni szövegértés
• a probléma tömör megfogalmazása
• matematikai modell, megoldási terv alkotása
• pontos megoldás
• a szövegben található direkt és indirekt információk keresése,
értelmezése
• információk szétválasztása
• kérdések megértése
• vizuális és verbális információk megfeleltetése
NAT
• a figyelem terjedelmének, tartósságának növelése
• az önművelés, önfejlesztés (pl. szókincsbővítés) igényének alakítása
• történés grafikus ábrázolása
• együttműködés a társakkal
• egymás segítése
• munkamegosztás kialakítása, betartása

AJÁNLÁS
A 6. évfolyamon az egyik kiemelt feladat az információkeresés, az információk szétválasztása,
az indirekt információk megtalálása. Ebben a modulban mindennapi problémák kerülnek elő.
Tapasztalhatják a diákok, hogy a matematika a gyakorlati életben is sokszor előkerül. Fontos a
tájékozódás a valóságos viszonyokról különböző információhordozók alapján, ezért előkerül
recept, menetrend, reklám. Fontos, hogy a tanulók a szövegnek megfelelő ábrát tudjanak készíteni, táblázatot tudjanak kitölteni, értelmezni. A tanulók figyelmét fel kell hívni a szótisztázásra:
ha a feladatmegoldások során olyan szóval találkoznak, amit nem ismernek, keressék ki a megfelelő szótárból. Ezért mindig legyen kéznél értelmező kéziszótár!

Tanári útmutató

Szövegbe bújt matematika 13

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés a modulban a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges. Fontos az aktív tanulás
közbeni értékelés: minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése.
Önértékelés az önálló munka ellenőrzésével; Páros munka vagy csoportmunka esetén ön- és
társértékelés, a párok együttműködésének értékelése
Az értékelés alapelvei:
– a diák a megoldása során a megfelelő gondolatmenetet követte-e, megértette-e azt az elvet, amely célként szerepelt,
– milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során.

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok.
Magyar értelmező kéziszótár. szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky
Miklós. Akadémiai Kiadó. 2003.
Magyar értelmező kéziszótár CD-ROM

Kiemelt készségek,
képességek

Szöveg alapján rajz készítése, táblázat kitöltése
történés grafikus ábrázolása,
verbális információ vizuá
lis megjelenítése,
szöveg adatainak ki
gyűjtése

Szöveg alapján rajz készítése,
táblázat kitöltése

3.

1.

szövegértelmezés,
információkeresés,
ítéletalkotás

Műveletek a szöveggel:
állítások logikai értékének meghatározása, adatok keresése

2.

Számítások elvégzése, válasz
adás. Indirekt adatok meghatározása

információk feldolgozása,
összefüggések
felfede
zése

II. A szöveges feladat mint matematika feladat

írott szöveg megértése

A szöveg önálló elolvasása

1.

I. A matematikai feladatleírás mint szöveg

Lépések,
tevékenységek

AZ 1. rész VÁZLATA

különböző munkalappal A, B jelű,
munkaformával

különböző munkalappal A, B jelű,
munkaformával

különböző munkalappal A, B jelű,
munkaformával

különböző munkalappal A, B jelű,
munkaformával

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló munka,
páros munka

önálló,
páros munka

önálló,
páros munka

önálló munka,
pármunka

Munkaformák

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
2. feladata

munkalapok
1. d  feladata

munkalapok
1. feladata

a munkalap
feladatának
szövege,
A és B

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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vizuális információ verbális megjelenítése

Állítások megfogalmazása
A menetrend globális értel
mezése

3.

1.

vizuális információhordozó értelmezése,
információ megosztása

Néma olvasás egyéni tempó
ban
A menetrend globális értel
mezése

2.

Számítások elvégzése
szükséges adatok kivá
lasztása,
összefüggések felfedezése

II. A matematikai feladat megoldása

auditív szövegértés,
hallott szöveg átadása

Hallott szöveg megértése, reprodukálása szóban

Kiemelt készségek,
képességek

1.

I. A szöveg elolvasása

Lépések,
tevékenységek

A 2. rész VÁZLATA

A és B jelű feladatok

megfogalmazott állítások mennyisége

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló,
páros munka

önálló,
páros munka

önálló,
páros munka

frontális munka

Munkaformák

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
3. feladata

a munkalap
2. feladata

a munkalap szövege, 1. feladata

szöveg a feldolgozás menetében

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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Kiemelt készségek,
képességek

összefüggések
zése
néma olvasás,
szakszókincs bővítése
szövegértés alapján az új
tudás integrációja,
szakszókincs használata
szövegalkotás minta a
lapján

Adott mennyiségek közötti ös�szefüggések keresése

A párhuzamos és az ellentétes
változás fogalmának megismerése

A párhuzamos és az ellentétes
változás felismerése

Példák írása párhuzamosan és
ellentétesen változó mennyi
ségekre  

1.

2.

3.

4.

felfede

néma olvasás,
információkeresés

Rövid (történeti) szöveg feldolgozása

2.

II. Mennyiségek közötti összefüggések

önálló véleményalkotás

Kép segítségével motiválás a
témára
Beszélgetés az arányosságról

1.

I. Az arányosság kifejezés értelmezése

Lépések,
tevékenységek

A 3. rész VÁZLATA

az írt példák menynyiségével

munkaforma
megválasztásával

munkaforma
megválasztásával

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló munka

önálló,  
páros,
csoportos
ellenőrzés

önálló munka

önálló,
páros, csoportos

önálló munka

frontális munka

Munkaformák

önálló megoldás,
csoportos
megbeszélés

önálló megoldás,
csoportos
megbeszélés

önálló megoldás,
csoportos
megbeszélés

a feladat önálló meg
oldása,
csoportos megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
5. feladata

a munkalap
4. feladata

a munkalap
3. feladata

szöveg
a mellékletben

a munkalap  1. és
2. feladata

a munkalap képei

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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globális szövegértelmezés
adatok rögzítése táblázatban,
információk kikeresése,
szétválogatása
lényegkiemelés
címadással
kritikai olvasás

ok-okozati összefüggé
sek alkalmazása

Műveletek a szöveggel

Címadás

A tudományos és a köznyelv
különbözősége

Adott szempont szerint adatok
átalakítása

Kiemelt készségek,
képességek

Szöveg önálló elolvasása

I. A szöveg értelmezése

Lépések,
tevékenységek

A 4. rész VÁZLATA

B munkalap

A munkalap

A munkalap

különböző munkalappal (A,B), munkaforma megválasztásával

az A és B jelű mun
kalapok szövegei

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló munka

önálló munka

önálló munka

önálló, csoportos

önálló munka

Munkaformák

hibakeresés

munkalap
önálló
megoldása,
ellenőrzése,
csoportos
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap B
3. feladata

munkalap A
4. feladat

munkalap A
3. feladata

munkalapok
1. és 2.feladata

munkalapok szövege

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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képértelmezés,
értelmező képesség

szókincsbővítés

kritikai olvasás

A kép értelmezése

Szómagyarázat

A hirdetés helyességének ellenőrzése

2.

3.

4.

szöveg globális értelme
zése

szöveg adatainak táblázatos értelmezése,
hiányzó szövegrészek
pótlása,
adatok értelmezése

kérdésekre válaszadás a
szöveg alapján,
indirekt
információk
meghatározása

A szöveg önálló olvasása

A szöveg adatainak értelme
zése, kigyűjtése

Műveletek a szöveggel

1.

2.

3.

II. Mennyiségek törtrészének meghatározása

önálló véleményalkotás

Kép segítségével motiválás a
témára
Beszélgetés a százalékról

Kiemelt készségek,
képességek

1.

I. Képértelmezés

Lépések,
tevékenységek

AZ 5. rész VÁZLATA

a 3. A és 3. B jelű
feladatok

a 2. A és 2. B feladatok

különböző szövegek:
2. A és 2. B jelű

munkaformával

munkaformával

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló,
páros munka

önálló,
páros munka

önálló,
páros munka

önálló,
páros munka

frontális munka

önálló,
páros munka

frontális munka

Munkaformák

munkalap
önálló megoldása,
ellenőrzése

feladat megoldása

közös megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
3. feladata

a munkalap
2. feladata

a munkalap
2. A és 2. B feladatá
nak szövege

a munkalap
1. c feladata

a munkalap
1. feladata

a munkalap képe

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

18 szövegértés–szövegalkotás 
matematika 6.

Tanári útmutató

Szövegbe bújt matematika 19

AZ 1. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása
Törtes szöveges feladatok megoldása
Feladat
A szöveg figyelmes elolvasása
Szöveg alapján a munkalap feladatainak megoldása
Adatgyűjtés
Vizuális megjelenítés
Számítások

A feladatok ellenőrzése
Differenciálási lehetőség
A és B jelű munkalapok vannak. (Az A jelű a könnyebb.) A
munkalapok kiválasztása mellett a munkaforma megválasztásával is. A leggyengébben teljesítőknek a csoportos munka
ajánlott tanári irányítással.
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel a kivetített tanári példányról.
A feladatok megoldhatóak egyenlettel is. A tanév végén az ismétlésnél meg lehet oldani újra, másképp, egyenletfelírással.

• néma olvasás
• információk keresése a szövegből
• rajz készítése
• táblázat kitöltése
• számolás, a szöveges feladat
megoldása
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AZ 2. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A modul feladatának meghatározása
Az alaptörténet, azaz az alábbi szöveg felolvasása:
Niki és Enikő egyszerre mentek haza az iskolából a 6. óra
után. Éppen elment a 63-as és a 75-ös busz is, amivel utazni akartak, így megvárták, míg a két busz ismét egyszerre
érkezett. Amikor a két lány fel akart szállni a buszra, meglátták Gyöngyit, aki éppen az 56-os buszra igyekezett feljutni. Niki és Enikő visszafordultak, mert beszélni akartak
Gyöngyivel, aki le is szállt, mert észrevette őket. Elhatározták, hogy ha ismét egyszerre jön a három busz, biztosan elindulnak.
A hallott szöveg visszamondása
Kérdések megfogalmazása
A valódi kérdés tartalma: Hány percet kellet várakozniuk, ha
egyszerre akartak haza indulni?

• a hallott szöveg felidézése
• kérdések megfogalmazása a
hallott szöveg alapján

Feladat
A szöveg figyelmes elolvasása; a menetrend értelmezése
Szöveg alapján a munkalap feladatainak megoldása

• néma olvasás
• információk keresése a szövegből, hiányos mondatok kiegészítése (1. feladat)
• állítások megfogalmazása (2.
feladat)

Számítások.

• szükséges adatok kiválasztása
(3. feladat)
• számolás, a szöveges feladat
megoldása

A feladatok ellenőrzése.
A 3. A és a 3. B jelű feladatok eredményének összehasonlítása,
megbeszélése.

Differenciálási lehetőség
A 3. feladat A és B jelű. (Az A jelű a könnyebb.) A munkalapok kiválasztása mellett a munkaforma megválasztásával is. A
páros munka ajánlott a menetrend értelmezésénél. A leggyengébben teljesítőknek a csoportos munka ajánlott tanári irányítással.
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető frontálisan.

• összefüggések felfedezése

Tanári útmutató
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A 3. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Motiváció
Beszélgetés a munkalapon látható képekről
Hogyan változtak az eredetihez képest a lovak?
Hogyan változott a macska?
Beszélgetés az arányról, az arányosságról

Tanulói tevékenység

• közös megbeszélés
• véleményalkotás

1. feladat
Tájékoztató szöveg olvasása, feldolgozása

• néma olvasás

2. feladat
A szöveg figyelmes elolvasása; mennyiségek közötti összefüggések felfedezése

• ábra értelmezése
• összefüggések keresése

3. feladat
Meghatározások értelmezése; kép és szöveg összehasonlítása.  
Szakszókincs bővítése

• néma olvasás
• ismeretszerzés

4. feladat
Megismert fogalom alkalmazása

• egymás tanítása, megg yőzése
párban vagy kiscsoportban
• új ismeret alkalmazása

5. feladat
Megismert fogalom alkalmazása.

A csoportok válasszanak ki egy-két általuk írt összefüggést, arról az osztály többi tagja döntse el, hogy párhuzamosan változó, vagy ellentétesen.
Differenciálási lehetőség
Heterogén pármunka vagy heterogén kiscsoportos munka
ajánlott. A diákok szívesen tanulnak egymástól, és tanítva tanulhatnak. Egy-egy önálló munkát csoportosan ellenőrizzenek.

• gyakorlati példák, összefüggések megfogalmazása
• szövegalkotás
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A 4. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

A modul feladatának meghatározása
Az arányosság, arányos fogalmak ismétlése
A szöveg figyelmes elolvasása
Szöveg alapján a munkalap feladatainak megoldása
Adatgyűjtés
Vizuális megjelenítés
Számítások

Tanulói tevékenység

• közös megbeszélés
• néma olvasás
• táblázatok kitöltése
• számítások elvégzése

A megoldások 2006-ra vonatkoznak.
Differenciálási lehetőség
A és B jelű munkalapok. (Az A jelű a könnyebb.) A munkalapok kiválasztása mellett a munkaforma megválasztásával is. Az
önálló munka ajánlott. A leggyengébben teljesítőknek a csoportos munka ajánlott tanári irányítással.
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári példányról.

• adatgyűjtés
• ellenőrzés

Tanári útmutató
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AZ 5. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Motiváció
Beszélgetés a munkalapon látható képről
Mi látható a képen?
Hol lehet ilyeneket látni?
Milyen mennyiségek jelennek meg a képen? (tömeg, ár)
Mire hívja fel a legjobban a figyelmet a kép?
1. feladat
Ábra kitöltése; Frontális ellenőrzés
Az egységár fogalmának tisztázása (Szókincsbővítés)
Számolás: a hirdetés helyességének ellenőrzése
2. feladat (A és B)
A szöveg figyelmes elolvasása
Szöveg alapján a munkalap feladatainak megoldása
Szókincsbővítés (B)
Számítások

Tanulói tevékenység

• közös megbeszélés

• ábra értelmezése
• táblázatok kitöltése
• számítások elvégzése

• néma olvasás
• adatgyűjtés (A)
• új ismeret alkalmazása (B)
• szövegértelmezés, számolás

3. feladat (A és B)
Szöveg alapján az indirekt információk meghatározása

Differenciálási lehetőség
A és B jelű feladatok; (az A jelű a könnyebb) a munkalapok kiválasztása mellett a munkaforma megválasztásával is; az önálló munka ajánlott. A leggyengébben teljesítőknek a csoportos
munka ajánlott tanári irányítással.
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári
példányról.
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1. rész

A) Munkalap
Olvasd el figyelmesen a következő szöveget!

Micimackó elhatározta, hogy meglátogatja barátját, Fülest. Az útjának kéthatod
részénél találkozott Kangával, és együtt tették meg az út négytized részét.
Ekkor csatlakozott hozzájuk Nyuszi, akivel hármasban megtették még az út
tizenötödét. Itt beszóltak Bagolynak, így együtt már megtették a Füles otthonáig
hátralevő utat.
1.

Az alábbi feladatokat a szöveg alapján oldd meg!
a) Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!
Micimackó Kangával indult el Füleshez.  h
Bagoly csatlakozott utolsónak a társasághoz.  i
Micimackó először Nyuszival találkozott.  h
1
Micimackó az út       részénél
találkozott Kangával.  i
–
3
Malacka és Nyuszi egyszerre találkoztak Micimackóékkal.  h
b) Írd le a szereplők nevét a találkozás sorrendjében!
Micimackó, Kanga, Nyuszi, Bagoly, Füles
2 1
c) Az út hányad részét tette meg Micimackó egyedül? – = –
6 3
4 2
Az út hányad részét tették meg ketten? —0= –
10 5
1
Az út hányad részét tették meg hárman? —
15
d) A
 z alábbi szakasz a feladatbeli utat szemlélteti. A jelölt találkozási pontokhoz írd oda a
csatlakozó szereplő nevét!

Micimackó			

Kanga				Nyuszi Bagoly	Füles

e) Jelöld be a szakaszon pirossal azt a részt, amelyet négyen tettek meg!

Tanári útmutató
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Az alábbi feladatok megoldásához végezd el a szükséges számításokat!
a) Az út hányad részét tette meg Micimackó, míg találkozott Bagollyal?
1 2 1 12
– +–+ —=0—
3 5 15 15
b) Az összes utat (az egészet) hányad részként célszerű megadni?
(Segíthet a válaszban az előbb meghatározott érték!)
15
—
15
c) Az út hányad részén haladtak négyen?
12
3
1- — = —
15 15

d) Egészítsd ki a mondatokat!

10 2
—0= –
Kanga az egész út                       részét
tette meg.
15 3
4
—
Nyuszi és Kanga a teljes út                részén
haladtak együtt.
15
4 2
—0= –
Micimackó és Kanga a Füleshez vezető út                       részén
mentek kettesben.
10 5
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B) Munkalap
Olvasd el figyelmesen a következő verset, amely egyben egy matematikai feladat is!

1.

Pitagorasz, múzsák fia
Tudósoknak elseje.
Mondd meg nékem, hány tanulót
Rejt hazádnak belseje!

Negyedének a természet
Mely előtte terül el,
S egyhetede bölcs módjára
Hallgatásba merül el.

Számold meg hát kíváncsi!
Jól figyeld meg beszédem
Csak a számok tudománya
Jár felének eszében.

Három végre zenész köztük,
Ennél többen nincsenek.
Adja az ég, hogy hazánkra
Ragyogó fényt hintsenek.

Az alábbi feladatokat a szöveg alapján oldd meg!
a) Húzd alá a szövegben pirossal a kérdést!
b) Saját szavaiddal átfogalmazva tedd fel a szöveges feladat kérdését!
Hány tanítványod van?
c) Húzd alá a szövegben kékkel a matematikai információkat!
d) Töltsd ki az ábrát a verses feladat szövege alapján!
(Nem kell minden részt a kijegyzetelésnél kitölteni!)

Pitagorasz tanítványai tevékenységi kör szerint

Tevékenység:

matematika

Összes tanítványnak
hányad része:

Hány fő:                          14

1
–
2

természettudomány

1
–
4

7

bölcselet

1
–
7

4

zene

3
—
28

3

Tanári útmutató
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Az alábbi feladatok megoldásához végezd el a szükséges számításokat!
a) A tanítványok hányad része nem foglalkozik zenével? Számítsd ki!
1 1 1 25
– +–+ – = —
2 4 7 28
b) Az összes tanítványt (az egészet) hányad részként célszerű megadni? (Segíthet a válaszban az előbb meghatározott érték!)
28-adokban
c) Az összes tanítványnak hányad része zenész?
3
—
28
d) A
 számításaid eredményeit felhasználva egészítsd ki az előző feladatban található ábrát!
e) Válaszolj egész mondatban az általad, az első feladatban is feltett kérdésre!
Pitagorasznak 28 tanítványa van.
f)

A tanítványok hányad része foglalkozik reál (matematika, fizika, kémia, biológia stb.)
tudományokkal?
1 1 3
– +– = –
2 4 4

g) A
 tanítványok hányad része foglalkozik humán (irodalom, történelem, zene, filozófia,
művészetek stb.) tudományokkal?
3 1
1– – =–
4 4
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2. rész

Munkalap
Niki és Enikő 6. óra után egyszerre mentek haza az iskolából. Éppen elment a 63-as
és a 75-ös busz is, amivel utazni akartak. Az autóbusz megállójában a menetrenden
a következő információkat olvasták a követési időre vonatkozóan. (A követési idő azt
mutatja meg, hogy mennyi idő telik el két busz indulása között.)
Követési idő

Busz

56

Napszak

63

75

5:00–6:00

25 perc

30 perc

40 perc

6:00–8:00

4 perc

5 perc

8 perc

8:00–13:00

15 perc

20 perc

25 perc

13:00–17:00

8 perc

12 perc

15 perc

17:00–18:00

15 perc

20 perc

25 perc

18:00–20:00

25 perc

30 perc

40 perc

1.

Egészítsd ki a következő mondatokat a menetrend alapján!
A legtöbb busz 6 és 8 óra között jár, mert ekkor a legrövidebb a követési idő.
Az 56-os busz jár a legsűrűbben.
A legritkább járat a 75-ös.
Legtöbbet a következő járatra 5:00–6:00 és 18:00–20:00 között kell várni.
17 és 18 óra között összesen 3 db 63-as busz közlekedik.
A délutáni csúcsidőben (13 h és 17 h között) egy óra alatt 4 db 75-ös busz jár.

2.	Írj legalább 2-2 igaz és hamis állítást a menetrenddel kapcsolatosan!
A legrövidebb követési idő 4 perc. i
A legtöbb busz 13:00–17:00 között jár. i
A 75-ös busz este 6 óra után fél óránként közlekedik. h
A legtöbb busz éjszaka közlekedik. h
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3. 	Legalább hány percet beszélgethettek még, ha megvárták, míg a két busz ismét egyszerre
érkezett?
Jelöld be a menetrendben  pirossal a válaszadáshoz szükséges információkat!
A válaszadáshoz milyen adat meghatározása szükséges? legkisebb közös többszörös
Oldd meg a feladatot!
12 = 22 · 3

15 = 3 · 5

[12;15] = 22 · 3 · 5 = 60

60 percet beszélgethettek.
3.

Amikor a két lány fel akart szállni a buszra, meglátták Gyöngyit, aki éppen az 56-os
buszra igyekezett feljutni. Niki és Enikő visszafordultak, mert beszélni akartak Gyöngyivel, aki le is szállt. Elhatározták, hogy ha ismét egyszerre jön a három busz, biztosan
elindulnak.
a) Mennyi ideig kellett várakozniuk?
Jelöld be a menetrendben a válaszadáshoz szükséges információkat! (vastag betű)
A válaszadáshoz milyen adat meghatározása szükséges? legkisebb közös többszörös
Oldd meg a feladatot!
12 = 22 · 3

15 = 3 · 5

8 = 23

[8;12;15] = 23 · 3 · 5 = 120

2 órát kellett várakozniuk.

b) Ha Niki és Enikő rögtön a 6. óra utáni busszal elmennek haza, hány perccel érkeznek
előbb?
180 perccel érkeznek előbb.
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3. modul

Munkalap

Az arányosság fogalma szinte egyidős az emberi kultúrával. Tartalma az évek során
folyamatosan változott. Az ókori görögök azt mondták arányosnak, ami egyenletes,
mértékletes volt. Arisztotelész és Platón tanítása szerint az arányosság maga a szépség,
az erkölcsi jóság. Az arányérzék azonban emberi tulajdonság, valószínűleg velünk
születik. A középkorban néhányan azt vallották, hogy az arány nem embertől való.
	Az arányosság egymáshoz való nagyságrendi viszonyt, tulajdonságot jelent.
Napjainkban akkor használjuk az arányos kifejezést, ha valami valamihez viszonyítva
helyes, megfelelő arányú.
1.

A szöveg alapján kösd össze a megfelelő párokat!
egyenletes, mértékletes
viszony, tulajdonság
szépség, erkölcsi jóság
nem embertől való

Arisztotelész és Platón
középkor
napjaink
ókori görögök

Tanári útmutató
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2.	Állapítsd meg, hogy van-e összefüggés, kapcsolat a következő mennyiségek változása
között! Értelemszerűen írd mellé a van, illetve a nincs szavakat!
a) egy fa magassága és kora – van
b) az iskolában eltöltött órák és az otthon eltöltött órák száma – van
c) az életkorod és a testsúlyod – nincs
d) egy torta (azonos méretű) szeleteinek száma és a szelet tömege – van
e) egy könyv elolvasott és el nem olvasott oldalainak száma; – van
f) ugyanakkora útvonalon a lépések száma és a lépéshossz – van
g) egy futópálya területe és a beterítéséhez szükséges salak mennyisége – van
h) az ember életkora és a napi alvásigénye – van
i) a levegő oxigéntartalma és a tengerszint feletti magasság – van
j) a cipő mérete és a cipő ára – nincs

3.

Ha a két mennyiség együtt csökken vagy együtt nő, azt mondjuk, hogy a két mennyiség
párhuzamosan változik.
Ha a két mennyiség úgy változik, hogy ha az egyik nő, a másik csökken, vagy ha az egyik
csökken, akkor a másik nő, akkor azt mondjuk, hogy a két mennyiség ellentétesen változik.
Vizsgáld meg a lovas és a macskás ábrákat!
Párhuzamosan vagy ellentétesen változtak az eredeti alakzatok méretei?
A lovak esetén: ellentétesen
A macskánál: párhuzamosan

4.	Ismét olvasd el a 2-es feladat összefüggéseit, majd betűjelüket írd a megfelelő helyre!
Párhuzamosan változó: a, g
Ellentétesen változó: b, d, e, f, h, i
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5.	Írj példákat ellentétes változásokra és írj példákat párhuzamos változásokra!
Párhuzamosan változó:
– egy termék ára és mennyisége;
– a fagyi ára és a gombócok száma;
– a lakás mérete és fenntartási költsége;
– egy négyzet területe és oldala

Ellentétesen változó:
– egy autó által megtett út és sebesség, ha menetidő állandó;
– ébren töltött idő és az álomban töltött idő;
– a zsúron résztvevő gyerekek száma és az 1 tortából jutó szelet tömege, ha mindenki eszik a tortából;
– egy ház felépítésének ideje és az építkezésen dolgozó kőművesek száma
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4. rész

a) Munkalap
Juli születésnapi bulijára készül. Saját készítésű süteménnyel szeretné meglepni a társait.
Nagymamája receptjei között egy megsárgult papíron a következőt találta. Olvasd el a receptet!
Végy 30 deka lisztet. Gyúrd össze 12 deka margarinnal, 10 deka juhtúróval, 1 tojás sárgájával és kb. 2 deka sajttal. Tegyél bele 2 kávéskanál sót és annyi tejfölt, hogy rugalmas tésztát
kapj. Ha összedolgoztad, két óra hosszat pihentesd, majd nyújtsd fél cm vékonyra.
A tojás fehérjével kend meg, és 8 deka sajttal hintsd meg, derelyemetszővel vágd kis kockákra. Rakd zsírozott, lisztezett tepsibe egymástól távol. Forró sütőben süsd aranysárgára.
Ebből a mennyiségből két tepsi sütemény lesz.
1. 	Milyen hozzávalókat kell vásárolni? Miből mennyire van szükség? Írd a táblázatban
a megfelelő helyre!
Hozzávalók

A szükséges mennyiség

A változtatott mennyiség

liszt

30 dkg

45 dkg

margarin

12 dkg

18 dkg

juhtúró

10 dkg

15 dkg

tojás

1 db

1,5 db

só

2 kávéskanál

3 kávéskanál

sajt

2 dkg

3 dkg

tejföl

Rugalmas tésztához megfelelő

Rugalmas tésztához megfelelő

2. 	Juli úgy gondolta, hogy három tepsi süteményre lesz szükség. Hogyan változtassa meg a
hozzávalók mennyiségét, hogy elegendő legyen? Írd a változtatott mennyiségeket a fenti
táblázat harmadik oszlopába!
3.

A papíron nem olvasható a sütemény neve. Te milyen nevet adnál?
juhtúrós pogácsa, sajtos kocka

4.	Dolgozz a szöveggel!
a) Keress példát a szövegben a köznyelv és a matematikai nyelv különbözőségére!
deka dkg
b) Nyelvtanilag milyen hibát fedeztél fel a szövegben?
A felszólító mondatok végén pont van felkiáltójel helyett.
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B) Munkalap
Pöttyösországban minden lakón a születésnapján két új pötty keletkezik, ami élete
végéig megmarad. Hány pöttyös az a 3 gyermekes család az országban, akikről
a következőket tudjuk: Ancsa 2000. szeptember 1-jén született, Balázsnak 8 pöttyel
többje van, mint Ancsának. Cili 2 évvel korábban született, mint Ancsa. Édesanyjuknak
54 pöttye volt, amikor Cili született, és 4 évvel fiatalabb édesapjuknál.
1.

A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!
a) Hány tagú a család? 5
c) Mi a különlegessége Pöttyösországnak? Minden lakón a születésnapján két új pötty
keletkezik.
d) Írd le a gyerekek nevét a táblázatba a születésük időpontja szerint! (A legidősebbet írd
előre!)
e) Hány éves volt az édesanya, amikor Cili született? 27
f) Milyen kapcsolat van az emberek életkora és a pöttyeik száma között? Az idősebbeknek több pöttyük van. Egyenes arány. Kétszer annyi pötty, mint ahány éves.
g) Az életkor alapján hogyan határozható meg a pöttyök száma?
	Pöttyök száma = életkor(-év) kétszerese.
h) A pöttyök számából hogyan határozható meg az életkor?
A pöttyök számának a fele.
i) Az édesanya és az édesapa pöttyeinek száma között milyen kapcsolat van?
Az édesapának 8-cal több pöttye van.

2.	Töltsd ki a táblázatot!
Név

Jelenlegi
életkoruk

Születésük éve

Pöttyeik száma

Anya

1975

35 év

70

Apa

1971

31 év

62

Balázs

1996

10 év

20

Cili

1998

8 év

16

Ancsa

2000

6 év

12

összesen

180

Hány pöttyel büszkélkedik a család?
Összesen 180 pöttye van a családnak.
3.	Mely adatok, és hogyan változnak a szövegben, ha a lakókon kettő helyett három pötty
keletkezik? Egészítsd ki!
Pöttyösországban minden lakón a születésnapján 3 új pötty keletkezik, ami élete végéig megmarad. Hány pöttyös az a 3 gyermekes család az országban, akikről a következőket tudjuk:
Ancsa 2000. szeptember 1-jén született, Balázsnak 12 pöttyel többje van, mint Ancsának. 
Cili 2 évvel  korábban született, mint Ancsa. Édesanyjuknak 81 pöttye volt, amikor Cili született, és 4 évvel fiatalabb édesapjuknál.
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5. rész

Munkalap
Az alábbi kép egy reklámújságban volt látható. Figyeld meg a hirdetést, majd válaszolj a kérdésekre!

árengedmény mérték
régi darabár

		
egységár

új darabár

1. 	Írd be az ábrán a megfelelő helyre: egységár, új darabár, régi darabár, árengedmény
mértéke kifejezéseket!
Mit jelent az egységár?
Egységnyi mennyiségű termék ára. Itt: 1 kg ára.
A képen látható egységár a csökkentett vagy az eredeti ár?
csökkentett
Ellenőrizd a hirdetés helyességét számolással!
339 · 0,77 = 261,03
431,67 · 0,61 = 259,02
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A) változat
2. A) Egy ember érrendszerében öt liter vér kering. Ez az alábbiak szerint oszlik el: 10%-a a
szívbe, 15%-a az agyba, 1– része az emésztőrendszerbe, 25%-a a vesébe, a többi a bőrbe és
5
az izmokba kerül.
A szerveinkbe jutó vér mennyiségét % és tört alakban is írd be a szöveg alapján a táblázat
megfelelő soraiba! A törtrészt a legegyszerűbb alakban add meg!
A szervek

% alak

tört alak

agy

15%

3
—
20

bőr és izom

30%

3
—
10

emésztőrendszer

20%

szív

10%

vese

25%

1
–
5
1
—
10
1
–
4

3. A) A szöveg alapján a szükséges számítások elvégzése után egészítsd ki az állításokat!
a) 1 l vér kerül az emésztőrendszerbe
1
–
b) A vér        része
a  vesébe kerül.
4
c) A keringés során a szívbe 5 dl vér jut.
d) Az emésztőrendszerbe, a bőrbe és az izomzatba összesen 2,5 l vér kerül.
e) Az agyba 7,5 dl vér áramlik.
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B) változat
2.

Az arany nagyon puha fém, ezért az aranyékszereket ötvözetből készítik.
Az ötvözetben az arany mennyiségét karátban mérik. Az ötvösök rendszerint 14 és 18
karátos arannyal dolgoznak. Az ötvözet összetételét nem jelzi a „karát” megjelölés.
A különböző színű aranytárgyak más-más ötvöző anyagokat tartalmaznak.
Az Egyesült Államokban 10 karátos lehet a legkisebb aranytartalmú ékszer.
Angliában legalább 9, Franciaországban legalább 18 karátos arany ékszert szabad csak
árulni.
Az ötvözetek szóról az Akadémiai kislexikon így ír: két v. több fém elegyei, melyeket az alkotórészek összeolvasztásával … állítanak elő.
A karát szóról a Larousse enciklopédiában ez olvasható: aranyötvözetek finomságát kifejező
1
viszonyszám: — súlyrész. Ez azt jelenti, hogy a színarany 24 karátos.
24

A karát szó meghatározásának segítségével értelmezd a következőket!
a) Mit jelent az, hogy egy aranyékszer 14 karátos?
14
—
24

része tiszta arany.

b) Mit jelent az, hogy 18 karátos?
18
—
24

része tiszta arany.

c) Hány százalék aranyat tartalmaz egy 18 karátos aranyékszer?
18
—= 0,75
24

75% aranyat tartalmaz.

d) Fejezd ki karátban az ékszer aranytartalmát, ha az 25 % tiszta aranyat tartalmaz!
1
25 % = – rész
4

1
6
– =—
4
24

6 karátos
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A fenti szöveg (l. a 2. feladat) alapján válaszolj a kérdésekre!
b) Egy, az Egyesült Államokban vásárolt aranyékszer legalább hány százalék aranyat tartalmaz?
10
— = 0,4166667
24

c)

kb. 42% aranyat tartalmaz

Egy ugyanakkora tömegű, a kapható legalacsonyabb karátszámú gyűrűért az említett
országok közül hol kell a legtöbbet fizetni? Miért?
Franciaországban, mert ott a legmagasabb az előírt karátszám.

d) Vettem két 18 karátos gyűrűt, de a színük különböző, az egyik kicsit vöröses árnyalatú.
Becsaptak, és az egyik nem is 18 karátos?
Nem feltétlenül, mert a különböző ötvöző anyagok mást színt adnak.
e)

24 karátos gyűrűt akartam venni, de az üzletben azt mondták, hogy olyat nem tartanak, legfeljebb megrendelésre készítenek, mert arra nincs kereslet. Mi lehet az oka?
Mert az arany nagyon puha. A gyűrű könnyen elkopna a kézmosás, kesztyű stb. miatt.

EUKLEIDÉSZ ÉS A GEOMETRIA

Információk azonosításár a, értelmezésére
irányuló képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási 
pontok

A szövegbeli kapcsolatok felismerése. A tanulók lássák a matematika társadalomtudományokban, humán kultúrában betöltött
szerepét; Képesek legyenek a matematikatörténeti ismereteket alkalmazni, mint sajátos emberi megismerési tevékenységet
1 x 15 perc
6. évfolyam (11–12 év)
Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások
Matematika 6. évfolyam
Geometria, mérés
Kereszttantervi kapcsolódások:
Anyanyelv–szövegértelmező olvasás, szaknyelvi szókincs gyarapítása.
Információs és kommunikációs kultúra – könyvtárhasználat,
információkeresés módjai, könyvhasználat (szótárak, lexikonok stb.)
Tanulás
– szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása
– történeti szemléletmód alakítása
– rövidtávú memória fejlesztése

Szűkebb környezetben
Matematika: matematikatörténeti szöveg olvasásával szak
nyelvi szókincs bővítése
A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a matematika tan
tárgyban
Magyar nyelv és irodalom: Tulajdonnevek helyesírása és olvasás
Ajánlott megelőző tevékenységek:
(A témakör bevezető órája)
Ajánlott követő tevékenységek:
Geometriai alapfogalmak, alakzatok

Tanári útmutató

A képességfejlesztés 

fókuszai
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•• szövegen belüli tájékozódás: információk lokalizálása,
azonosítása, értelmezése
•• a szövegbeli kapcsolatok felismerése
•• szövegstruktúra felismerése
•• az önművelés, önfejlesztés (pl. szókincsbővítés) igényének
alakítása könyvhasználattal (pl. lexikon, szótár, kézikönyv,
CD-ROM, internet)
•• a szövegjelentés feltárása, a szöveg globális megértése
•• a figyelem tartósságának növelése, fejlesztése
•• logikai képesség fejlesztése

AJÁNLÁS
A modul matematikatörténeti érdekességet tartalmaz, s e szemelvénnyel a szövegértés fejleszthető elsődlegesen. A lényegkiemelő képesség fejlesztése a tudományos, illetve ismeretterjesztő
szöveggel való munkálkodással a legeredményesebb. A modul ismeretközvetítő funkciója
összekapcsolódik a képességfejlesztő céllal.
A differenciálás szempontja lehet a tanulók különböző szövegértelmezési szintje, tempója,
az irányítás szükségessége. A csoport összetételétől függően ugyanazon feladatlap különböző
munkaformában való feldolgozása lehetőséget ad a differenciálásra. Azaz ily módon a szövegértési helyzetet individuális vagy kooperatív tanulási szituációként is értelmezni tudjuk. Olvasni
önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történhet más-más munkaformában. A
leglassabban haladóknak tanári irányítással a csoportmunka javasolt.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a fejlesztési munkában elért eredményt, a sikert vagy a
lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges:
– minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, azaz azonnali
visszacsatolás;
– önértékelés az önálló munka ellenőrzésével.
Az értékelés alapelvei:
– a diák a megoldása során a megfelelő gondolatmenetet követte-e, megértette-e azt az elvet, amely célként szerepelt;
– milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során.

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok
Magyar értelmező kéziszótár. szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky
Miklós. Akadémiai Kiadó. 2003.
Magyar értelmező kéziszótár. CD-ROM
Magyar értelmező kéziszótár. Pusztai Ferenc. Akadémiai Kiadó. 2003.
Idegen szavak és kifejezések szótára. Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó. 2002.

auditív és vizuális szö
vegértés,
áttekintő olvasás

Közös, hangos olvasás

Néma olvasás egyéni tempóban

2.

3.

szövegértelmezés, adat
keresés: a lényeges és lényegtelen információ elkülönítése
szótárhasználat,
a szaknyelvi szókincs bővítése

Információkeresés a szövegből

Ismeretlen szavak, kifejezések
értelmezése

1.

2.

II. A munkalap feladatainak megoldása

írott szövegben tájéko
zódás

vizuális információhordozók értelmezése

Olvasás nélküli rátekintés a
szövegre
Áttekintő olvasás

Kiemelt készségek,
képességek

1.

I. A szöveg elolvasása

Lépések,
tevékenységek

A MODUL VÁZLATA

munkaforma megválasztásában

munkaforma megválasztásában differenciálhatunk

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

önálló
vagy csoportos
munka, tanári
irányítással

önálló
vagy csoportos
munka, tanári
irányítással

egyéni munka

frontális munka

frontális munka

Munkaformák

közös
megbeszélés,
megoldások
összehasonlítása

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
4. feladata,
Magyar
értelmező
kéziszótár vagy
Idegen szavak és kifejezések szótára

munkalap
1., 2., 3. feladata
a mellékletben

a szöveg
a mellékletben

a szöveg
a mellékletben

a szöveg
a mellékletben

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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szövegrészek, bekezdések kapcsolatának
felismerése,
a szövegjelentés feltárása
kapcsolatok, összefüggé
sek felismerése, vizuális
megjelenítése,
szakszókincs használata
adott információk kere
sése a szövegből,
írásbeli szövegalkotás
hallott és olvasott infor
mációk átadása,
szelektív szövegértés,
lényegkiemelés

Szövegstruktúra felismerése

Fürtábra kitöltése

Szöveg reprodukálása

A szöveg tartalmának felidé
zése

4.

5.

6.

Kiemelt készségek,
képességek

3.

Lépések,
tevékenységek

gyorsabban
haladóknak

gyorsabban
haladóknak

munkaforma megválasztásában,
gyorsabban
haladóknak

munkaforma megválasztásában

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

önálló munka

önálló munka

önálló
vagy csoportos
munka, tanári
irányítással

önálló
vagy csoportos
munka, tanári
irányítással

Munkaformák

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
8. feladata

munkalap
7. feladata

munkalap
6. feladata

munkalap
5. feladata

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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A FELDOLGOZÁS MENETE

Tanári tevékenység

Rátekintés a szövegre
A keretezett rész értelmezése. Eukleidész
(i.e. 365?–300?)
„Miért van a számok után kérdőjel?”
A szemelvény hangos felolvasása
Az idegen szavak miatt célszerű, ha a tanár olvassa fel.
Feladat
A szöveg figyelmes elolvasása alapján a munkalap feladatainak
megoldása
Tájékozódás a szövegben: direkt információk keresése.
Szókincsbővítés, -fejlesztés:
szótár-, lexikonhasználat (a lexikonban használt rövidítések feloldása) a szöveg kiemelt fogalmainak meghatározása
Ábra és szövegrész összekapcsolása témaazonosítás alapján

Tanulói tevékenység

•• jelölés értelmezése

•• szövegkövetés

•• néma olvasás
•• információk keresése a szövegből
•• szavak jelentésének meghatározása
•• kapcsolatok, összefüggések
felismerése a szövegben
•• megoldások összehasonlítása a tanár által bemutatott
helyes megoldással, ahol
szükséges, javítás

•• az olvasottak felidézése
Munkafüzet becsukva; az olvasott szöveg tartalmának vissza
idézése szempontok alapján!
A feladatok ellenőrzése
Differenciálási lehetőség
A csoport felkészültségi szintjétől függően különböző munkaformákkal: önálló, csoportos tanári irányítással. A 6., 7. és 8. feladat a gyorsabban haladóknak
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári példányról vagy frontálisan.

Eukleidész és a geometria 45

Tanári útmutató

Munkalap
A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolj a kérdésekre!

Eukleidész
(i. e. 365?–300?)
Görög matematikus. Az első nagy alexandriai tudósok közé tartozott.
Eukleidészt béketűrő, segítőkész embernek ismerték. Proklosz görög
történetíró jegyezte le róla a következő történetet: I. Ptolemaiosz király megkérdezte tőle, hogyan lehetne a geometriát könnyen elsajátítani. Eukleidész ezt felelte:
„A geometriához nem vezet királyi út.”
(Ezért Sain Márton matematikatörténeti művének a Nincs királyi út
Eukleidész
címet adta.) Egy másik történet is jól mutatja Eukleidész jellemét. Egy
tanítványa megkérdezte tőle, mi a haszna a geometria tanulásának. Eukleidész odaszólt egyik
rabszolgájának:
„Adj ennek az embernek három obolust, mert a geometria tanulásának hasznát keresi.”
Eukleidész fő műve a Sztoikheia, ’Elemek’, amely 13 könyvből áll. Ez az első görög mű,  amely
teljes egészében ránk maradt. A Biblia után a legtöbb kiadást megért könyv. Eukleidész arra
törekedett, hogy a geometria alapjait a logikus gondolkodás segítségével, mennél kevesebb kiindulási ismeret alapján alkossa meg. Az alapfogalmak és axiómák, illetve posztulátumok, definíciók
alapján kizárólag logikai következtetéssel építi fel a tételeit, állításait. Eukleidész könyvében
minden tétel egy külön fejezet. Ennek elején megfogalmazta a tételt, majd bizonyította. A fejezeteket mindig azonos mondattal zárta: „Éppen ezt kellett megmutatni.” Tőle származik a geometriai szerkesztések szabályainak megfogalmazása is. (eukleidészi szerkesztés) Elemek című
könyvében eljutott a szabályos testek ismertetéséig. Ő bizonyította elsőnek, hogy csak 5 féle
szabályos test létezik. Az Elemek VI. könyvében bizonyította, hogy az adott kerületű téglalapok
között a négyzet a legnagyobb területű.
Eukleidész többi munkája csak részleteiben maradt fenn. A prímszámok meghatározását is ő
adta, és ő bizonyította be, hogy a prímszámok száma végtelen. Tőle származik a „legnagyobb
közös osztó” meghatározás.
Foglalkozott zeneelmélettel és csillagászattal is.

Bolyai János
(1802–1860)
A legnag yobb magyar matematikus, akinek (az orosz Lobacsevszkijjel
egyidőben) először sikerült továbbfejlesztenie az eukleidészi geometriát.
Munkájában megalapozta a modern térszemléletet. 1823-ban írta
édesapjának, a szintén matematikus Bolyai Farkasnak:
„Semmiből egy új, más világot teremtettem.”
Bolyai János

46 szövegértés–szövegalkotás 

matematika 6.

A szöveg alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! A füzetedbe írj!
1.	Milyen származású Eukleidész, illetve Bolyai?
Eukleidész görög.
Bolyai magyar.
2.	Mi az eredeti címe Eukleidész Elemek című művének?
Sztokheia
3.	Nevezd meg a szövegben szereplő matematikai műveket!
Sain Márton: Nincs királyi út
Eukleidész: Elemek
4.	Magyarázd meg a dőlt betűs szavak jelentését! Segítségként használhatsz lexikont, értelmező szótárt!
Obulus: ógörög váltópénz.
Axióma: sarkigazság, alapigazság.
Posztulátum: sarktétel, axióma.
Definíció: valamely fogalom meghatározása.
Tétel: viszonyt, tényt kifejező állítás, amelyre újabb állítások épülnek.
5.

A matematikatörténeti szöveg tartalmilag 3 szerkezeti egységekre tagolható. Hogyan?
Válaszodat indokold!
Eukleidész (magán-) élete.
Eukleidész munkássága.
Bolyaiak.

6.

Az olvasott szöveg és a kiemelt szavak meghatározása alapján egészítsd ki az Eukleidészféle geometria felépítését szemléltető alábbi ábrát!

A GEOMETRIA FELÉPÍTÉSE

fogalmak

alapfogalom

definiált fogalom

állítások

axióma

tétel

Tanári útmutató

Eukleidész és a geometria 47

7.	Mire lehetünk mi magyarok büszkék a szöveg alapján?
Bolyai János, magyar matematikus elsőként fejlesztette tovább az eukleidészi geometriát.
8.

Takard le az olvasott szöveget, majd oldd meg a következő feladatokat!
a) Idézz fel 2-3 tulajdonnevet!
Eukleidész, Proklosz, Ptolemaiosz, Sain Márton, Bolyai János, Lobacsevszkij,
Bolyai Farkas
b) A szöveget felidézve emlékezetből írd le az egyik, Eukleidész alakjához kapcsolódó,
csattanóval záruló történet!

ALAKZATOK VIZSGÁLATA (Háromszögek,
négyszögek)

Rövid szakszövegek értelmezésére irányuló
képességfejlesztés

Alakzatok vizsgálata 49

Tanári útmutató

MODULLEÍRÁS
A modul célja

A tanulók legyenek képesek szöveg alapján új ismereteket elsajátítani, alkalmazni.

Időkeret

2 x 15 perc

Ajánlott korosztály

6. évfolyam (11–12 év)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben

••Kereszttantervi kapcsolódások:
Énkép, önismeret – A tanulók szemléletének formálása
Az egyén szerepének hangsúlyozása
Problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése
Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális információhordozók által közvetített tudás értelmezése
••Szűkebb környezetben
Matematika – Geometria: háromszögek, négyszögek
Szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a matematika tantárgyban
Ajánlott megelőző tevékenységek:
1. modul: Geometriai alapfogalmak ismétlése
2. modul: Háromszögek szerkesztése
Ajánlott követő tevékenységek:
1. modul: Háromszögekre vonatkozó tételek
2. modul: Négyszögek tulajdonságai, elnevezések

A képességfejlesztés 
fókuszai

••olvasott szöveg megértésével szaknyelvi szókincs fejlesztése
••a fogalmak jelentésének megértése, erre építve felismerése, alkalmazása
••szakszókincs használata
••összefüggések felfedezése
••információkeresés
••szóbeli információ képi megjelenítése
••ábra, kép értelmezése adott szempont szerint
••ismeretalkalmazás
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AJÁNLÁS
Új ismeret (a háromszögek, négyszögek csoportosítása) feldolgozása a modul kompetenciafejlesztésen kívüli célja. Az új ismeret elsajátítása mindenki számára kötelező. Amennyiben a
diák az új fogalmakat pontatlanul tanulja meg, nehezen fogja elsajátítani az egymásra épülő
tananyagot. Szükséges tehát, hogy a tanulók mindig tanulják meg a meghatározásokat. Fontos
a megtanulás mellett természetesen a jelentések tényleges ismerete, megértése, használata. A
modul feladatai erre irányulnak elsődlegesen. Ezért az ajánlott munkaforma a heterogén pármunka, ahol is a diákok egymásnak seg íthetnek, illetve tanítva tanulhatnak.
A differenciálás szempontja lehet a tanulók különböző szövegértelmezési szintje, tempója,
az irányítás szükségessége. Önállóan kell olvasni. A modulok tartalmaznak olyan feladatokat,
melyek megoldása csak a gyorsabban haladóknak ajánlott. Az erősen lemaradók a szövegértelmezési feladatokat tanári irányítással kis csoportban is megoldhatják.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a fejlesztési munkában elért eredményt, a sikert vagy a
lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges:
– minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése,
– önértékelés az önálló munka ellenőrzésével.
Az értékelés alapelvei:
– a diák a megoldása során a megfelelő gondolatmenetet követte-e, megértette-e azt az elvet, amely célként szerepelt,
– milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során.

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok.
Magyar értelmező kéziszótár. szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky
Miklós. Akadémiai Kiadó. 2003.

Kiemelt készségek,
képességek

a szöveg implicit tartalmai
nak felfedezése,
információkeresés,
címjóslás

A szöveg önálló olvasása
Műveletek a szöveggel

2.

képi és verbális információk
integrálása,
hiányzó szavak keresése

képi és verbális informá
ciók integrálása

összefüggések felismerése,
táblázat értelmezése, adott
szempont szerinti válogatás, figyelemtartósság

összefüggések felismerése

Mondat kiegészítése ábra alapján

Ábra készítése leírás alapján

Háromszögek több szempontú
csoportba sorolása az olvasott
definíciók alapján

A táblázat üresen maradt ré
szeinek értelmezése

1.

2.

3.

4.

II. Az olvasottak alkalmazása

verbális szövegértés

A szöveg hangos olvasása, ér
telmezése
A szöveg matematikai tartal
mának felfedezése, megértése

1.

I. A szöveg olvasása, értelmezése

Lépések,
tevékenységek

AZ 1. rész VÁZLATA

gyorsabban
dóknak

hala

munkaformával

munkaformával

munkaformával

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

önálló munka

pármunka

egyéni munka

pármunka

egyéni munka,
páros munka

frontális munka

Munkaformák

közös megbeszélés

grafikus eljárás:
táblázat

differenciált
egyéni munka

közös
megbeszélés

adott szempont
szerinti néma
olvasás

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
4. feladata

a munkalap
3. feladata

a munkalap
2. feladata

a munkalap
1. feladata

a munkalap
szövege

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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Kiemelt készségek,
képességek

verbális szövegértés

olvasott szöveg megérté
sével szaknyelvi szók incs
bővítése,
információkeresés,
lényegkiemelés
képi és verbális infor
mációk integrálása

szövegértés alapján új
tudás integrációja,
tájékozódás a szövegben
a szöveg direkt és indirekt
információinak lokalizá
lása

A szöveg hangos olvasása, ér
telmezése
A szöveg matematikai tartal
mának felfedezése, megértése

A szöveg önálló olvasása
Műveletek a szöveggel

Verbális információ képi megjelenítése

Szakszókincs használata

Mondat kiegészítése

1.

2.

3.

4.

5.

I. A szöveg olvasása, értelmezése

Lépések,
tevékenységek

A 2. rész VÁZLATA

gyengén olvasók
nak csoportmunka, tanári irá
nyítással

gyengén olvasók
nak csoportmunka, tanári irá
nyítással

gyengén olvasók
nak csoportmunka, tanári irá
nyítással

gyengén olvasók
nak csoportmunka, tanári irá
nyítással

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni munka

egyéni munka

pármunka,
csoportmunka
tanári irányítással

egyéni munka

frontális munka

Munkaformák

önálló munka
írásban

differenciált
egyéni munka

közös megbeszélés

adott
szempont szerinti
néma olvasás

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
6. feladata

a munkalap
4. és 5. feladata

a munkalap
3. feladata

a munkalap
1. és 2. feladata

a munkalap
szövege

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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összefüggések felismerése,
mögöttes jelentés feltárása
ok-okozati viszonyok fel
tárása,
logikai képességek
új ismeret alkalmazása,
háttértudás aktivizálása,
önálló érvelés fejlesztése

Fürtábra kitöltése

Állítások megfogalmazása

Állítások igazságértékének
meghatározása

7.

8.

Kiemelt készségek,
képességek

6.

Lépések,
tevékenységek

gyorsabban
haladóknak

gyorsabban
haladóknak

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

frontális munka

önálló munka

önálló munka

Munkaformák

közös megbeszélés

kreatív írás

grafikus eljárás:
fürtábra

Módszerek

Tanulásszervezés

a diákok által írt
állítások

a munkalap
8. feladata

a munkalap
7. feladata

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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AZ 1. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE
Tanári tevékenység

Feladat
A munkalap szövegének elolvasása
Feladat
A munkalap 1. feladata,
a szöveg értelmezése
A következő feladatok a szöveg megértését erősítik, az új ismeretet alkalmazni kell, így a rögzítés hatékonyabb
Munkalap 2. feladata
Szókincsbővítés: timpanon

Tanulói tevékenység

•• közös hangos olvasás, megbeszélés
•• az információ kiválasztása
•• ábra alapján mondatok kiegészítése
•• oldalak és szögek mérése

Munkalap 3. feladata
Munkalap 4. feladata
Ellenőrzés
Munkalap 5. feladata
A próbálkozás tapasztalatszerzés is lehet a szögek összegére
vonatkozóan.

Differenciálási lehetőség
A csoport felkészültségi szintjétől függően különböző munkaformákkal
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel, kivetített tanári példányról vagy frontálisan.

•• szöveg alapján ábra ké
szítése
•• az összefüggések alapján   a
táblázat kitöltése
•• ellenőrzés, javítás
•• közös megbeszélés
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A 2. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE
Tanári tevékenység

Motiváció
Beszélgetés a képről
Milyen alakzatok láthatóak a képen?

Tanulói tevékenység

•• közös megbeszélés
•• véleményalkotás
•• mások véleményének meg
hallgatása

Szöveg hangos olvasása; globális szövegértés
A szöveg néma, önálló olvasása
Tájékozódás a szövegben
Az 1., 2. és a 3. feladat megoldása
Ellenőrzés
Az előzetesen elkészített megoldólapok segítségével
A további sikeres munkához nagy segítség a helyesen megoldott 3. feladat.

•• definíciók megértése
•• írásbeli feladat megoldása
•• összehasonlítják
megol
dásaikat a tanár által bemutatott helyes megoldással,
ahol szükséges, javítanak
•• feladatmegoldás írásban

A 4., 5. és 6. feladat a megértés ellenőrzését szolgálja.
A megoldásokat frontálisan célszerű ellenőrizni.
Irányító kérdések, pótlás
Differenciálási lehetőség
A két utolsó feladat (7. és 8.) a gyorsan és logikusan gondolkodóknak ajánlott.
A 8. feladatban elkészült állítások felolvasása, igazságértékük
megbeszélése, indoklással (lehetőleg a szöveg alapján, esetleg
a döntést támogató információ aláhúzásával)

•• közös megbeszélés
•• ellenőrzés
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matematika 6.

1. rész

Munkalap
	A háromszögek olyan sokszögek, melyeknek három csúcsuk, három oldaluk és három
szögük van.
	A háromszögeket lehet oldalaik és szögeik szerint csoportosítani. A csoportoknak neve
is van, hogy lehessen róluk beszélni.
	Az egyik csoportba tartozó háromszögek legnagyobb szögük alapján kapják a nevüket.
Ennek alapján a háromszög hegyesszögű, derékszögű vagy tompaszögű lehet.
Tompaszögű a háromszög, ha van tompaszöge. Derékszögű a háromszög, ha van
derékszöge. Hegyesszögű a háromszög, ha minden szöge hegyesszög.
	A másik csoportosítás a háromszög oldalainak összehasonlítása alapján történik. Ennek
megfelelően egyenlő oldalú, egyenlő szárú és általános háromszögről lehet beszélni.
Egyenlő oldalú a háromszög, ha minden oldala egyenlő. Egyenlő szárú a háromszög, ha
két oldala egyenlő. Ha a háromszög oldalai különbözőek, akkor az általános háromszög
nevet kapja.
	A szimmetriáik szerint is meg lehet különböztetni a háromszögeket.
1.

A szöveg alapján oldd meg a következő feladatokat!
Adj címet az olvasott szövegnek!
Háromszögek csoportosítása
Mi szerint lehet csoportosítani a háromszögeket?
oldalaik és legnagyobb szögeik szerint
Húzd alá a szövegben pirossal a derékszögű háromszög definícióját!
Húzd alá a szövegben kékkel az egyenlő szárú háromszög definícióját!
Hogyan nevezik azt a háromszöget, amelynek minden oldala különböző?
általános háromszög

2. a) Az alábbi háromszögre vonatkozóan egészítsd ki a mondatokat!
A pontos válaszadáshoz mérd meg a szükséges adatokat! Írd le a mérésed eredményét!

Szögei szerint hegyesszögű, mert minden szöge hegyesszög.
Oldalai szerint egyenlő oldalú, mert minden oldala egyenlő.
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b) Épület homlokzatán lévő háromszög alakú, domborművekkel díszített falrészt timpanonnak nevezzük. Karikázd be a képen a timpanont!
Milyen fajta háromszög a képen látható timpanon?

Szögei szerint: tompaszögű

Oldalai szerint: egyenlő szárú
Szépművészeti Múzeum

3.	Rajzolj olyan háromszöget, melynek van derékszöge és van két egyenlő oldala!
4.

A következő táblázat a háromszögek csoportosítását mutatja.
A szöveg alapján az alábbi háromszögek sorszámát írd a megfelelő helyre!
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matematika 6.

Oldalai szerint

Derékszögű
Tompaszögű

Szögei szerint

Hegyesszögű

Általános

Egyenlő szárú

Egyenlő oldalú

3

2

6

4

5

nincs

1

7

nincs

5.	Miért maradt üres része a táblázatnak? Tudsz oda illő háromszöget rajzolni? Indokold
válaszod!
A 3. oldal mindig nagyobb lesz, ezért legfeljebb csak egyenlő szárú lehet a derékszögű és
a tompaszögű háromszög is.
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2. rész

Munkalap
Néhány speciális négyszög definíciója olvasható a következő sorokban. Olvasd el figyelmesen,
majd oldd meg a feladatokat!

	Azokat a négyszögeket, amelyeknek van két párhuzamos oldaluk, trapézoknak
nevezzük. Szimmetrikus vagy egyenlő szárú trapéznak nevezzük az olyan trapézokat,
melyeknek a nem párhuzamos oldalaik egyenlőek. Egy trapézt derékszögű trapéznak
nevezünk, ha van derékszöge.
	Azokat a négyszögeket, amelyeknek két-két szemközti oldala párhuzamos,
paralelogrammának nevezzük.
	Az olyan négyszöget, amelynek minden szöge egyenlő, téglalapnak nevezzük.
	Az olyan négyszöget, amelynek minden oldala egyenlő, rombusznak nevezzük.
Deltoidnak nevezzük azokat a négyszögeket, amelyeknek két-két szomszédos oldala
egyenlő.
	Az olyan négyszöget, amelynek oldalai és szögei egyenlőek, négyzetnek nevezzük.
1.

Hányféle speciális négyszög meghatározása szerepel a szövegben? (8)

2.

A szöveg alapján határozd meg, hogy miknek a vizsgálata szükséges annak eldöntéséhez,
hogy egy négyszög
rombusz oldalainak
négyzet oldalainak és szögeinek

3.

téglalap szögeinek
deltoid két-két szomszédos oldalának

Sorold fel a szövegben olvasott főbb csoportokat, majd az alábbi négyszögek számát írd a
megfelelő helyre!
Trapéz: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Paralelogramma: 2, 3, 5, 6

Rombusz: 5, 6

Téglalap: 3, 6

Deltoid: 5, 6, 7

Négyzet: 6
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4.

matematika 6.

Hogyan nevezik azt a négyszöget, melynek
két párhuzamos oldalpárja van: paralelogramma
van párhuzamos oldalpárja: trapéz
oldalai egyenlőek: rombusz
minden szöge derékszög: téglalap

5.	Mondd másképp! Használd a szövegben olvasott elnevezéseket!
derékszögű rombusz négyzet
derékszögű paralelogramma téglalap
egyenlő oldalú paralelogramma rombusz
egyenlő oldalú deltoid rombusz
szabályos négyszög négyzet
6.

Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján úgy, hogy igaz állításokat kapj!
Pl. Minden négyzet téglalap.
Minden paralelogramma trapéz.
Minden rombusz deltoid/ paralelogramma/ trapéz.
Ha egy négyszög téglalap, akkor paralelogramma/ trapéz is.
Ha egy négyszög négyzet, akkor deltoid/paralelogramma/ rombusz/téglalap/trapéz is.

7.

Az olvasott definíciók alapján töltsd ki az alábbi ábrát!

Négyszögek

Trapéz

Általános

Általános

Derékszögű

Deltoid

Egyenlő szárú

Téglalap

Paralelogramma

Rombusz

Négyzet

Tanári útmutató

8.
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Az olvasottak alapján írj legalább 3-3 igaz és hamis állítást a négyszögekről!
Igaz:
Minden négyzet téglalap.
Minden rombusz deltoid.
Van olyan deltoid, ami paralelogramma.
Hamis:
Minden trapéz négyzet.
Minden deltoid paralelogramma.
Minden négyszög téglalap.

környező világunk és a geometria (becslés,
tengelyes szimmetria)

a rendszerezőképesség és a szabálytudat
fejlesztésére irányuló képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás); összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés
Figyelem terjedelmének, tartósságának növelése

Időkeret

3 x 15 perc

Ajánlott korosztály

6. évfolyam   (11–12 év)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Művészetek – Vizuális kultúra: Ismerkedés műalkotásokkal
Ének-zene: Népzenei dallamszerkezet felismerése
Kereszttantervi kapcsolódások:
Hon- és népismeret – Kulturális örökségünk megismerése
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Énkép, önismeret – A tanulók szemléletének formálása az
egyén szerepének hangsúlyozása, problémamegoldó, alkotó
gondolkodásmód fejlesztése
Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális infor
mációhordozók által közvetített tudás értelmezése
Szűkebb környezetben
Matematika 6. évfolyam – Geometria, mérés
1. modul: Mérés, becslés, alakzatok összehasonlítása mennyi
ségi tulajdonságaik szerint
2. modul: A szimmetria
3. modul: Tengelyesen tükrös alakzatok
Ajánlott megelőző tevékenységek:
1. modul: Arányosság
2. modul: Geometriai transzformációk
3. modul: Tengelyes tükrözés
Ismerkedés egybevágósági transzformációkkal
Ajánlott követő tevékenységek:
1.modul: Mértékegységekről tanultak gyakorlása
2. modul: Tengelyes tükrözés legfontosabb tulajdonságai
3. modul: Szimmetrikus alakzatok vizsgálata
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A képességfejlesztés 
fókuszai

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

matematika 6.

a rendszerezőképesség fejlesztése
szabálytudat fejlesztése
ábra- és képértelmezés
asszociációs képesség fejlesztése
összefüggések felfedezése
a szövegkohézió nyelvi és tartalmi elemeinek felfedeztetése
képi információk szóbeli megjelenítése
logikai képesség
tér-és formaészlelés
irány-, arány-, nagyságtartás
formakövetés

AJÁNLÁS
Az olvasás-szövegértés és a matematika tudásterületek kombinációja kapcsolódik össze a három modul feldolgozásakor. E két eszközjellegű tudás elengedhetetlen fontosságú a mindennapi életben való eligazodáshoz – a minket körülvevő világ megismeréséhez nyújt segítséget.
A modulok ismeretközvetítő funkciója összekapcsolódik a képességfejlesztő céllal. Az információkkal való bánni tudás a tanulékonyság egyik legfontosabb fejlesztő tényezője. A matematika műveltségi terület fejlesztésének kiemelt területei ebben a három modulban a a problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése, a jelenségekhez illeszkedő gondolkodásmódok,
módszerek kiválasztásának és alkalmazásának tudása.
Az 1. modul kitekintés a becslés, a logikus gondolkodás területére. Fejlesztési feladat a tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, a tapasztalatszerzés. Az arány- és nagyságérzékelés,
a viszonyítási alap keresése a cél, a képi információk megfelelő feldolgozásával.
A 2. és 3. modulban a fejlesztési feladat a tapasztalatszerzés, az ismeretek rendszerezése,
alkotás adott feltételek szerint. A 2. modulban a képzelet fejlesztése is a feladat. Az olvasott történés, helyzet képzeletbeli követése, megjelenítése az elvárás.
A differenciálás szempontja lehet a tanulók különböző szövegértelmezési szintje, tempója, az
irányítás szükségessége, a matematikához fűződő viszonya. A csoport összetételétől függően
ugyanazon feladatlap különböző munkaformában való feldolgozása lehetőséget ad a differenciálásra. Egy-egy munkalap részbeni vagy teljes megoldásával, azaz bizonyos feladatok kihagyásával is lehet differenciálni. A leglassabban haladóknak tanári irányítással a csoportmunka
javasolt.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a fejlesztési munkában elért eredményt, a sikert vagy a
lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges:
– minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, azaz azonnali
visszacsatolás,
– önértékelés az önálló munka ellenőrzésével.

Tanári útmutató
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TANESZKÖZÖK
Zsebtükör minden tanulónak
A modulhoz kapcsolódó munkalapok
Idegen szavak és kifejezések szótára. szerk. Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó. Bp. 2002.
Magyar értelmező kéziszótár. szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky
Miklós. Akadémiai Kiadó. 2003.
Magyar értelmező kéziszótár. CD-ROM

véleményalkotás,
mások véleményének meghallgatása,
logikai kapcsolatok megtalálása

nagyságviszonyok megértése, összefüggések felfedezése

vizuális információ verbális megjelenítése,
a kép látható adatainak kigyűjtése

információk feldolgozása,
integrálása,
logikai kapcsolatok megtalálása

Képértelmezés

Valóságos viszonyok becslése
Magasságmeghatározás
Számítások elvégzése, válaszadás

Osztályozás adott szempont
szerint

Állítások megítélése igazság
értékük szerint

2.

3.

4.

Kiemelt készségek,
képességek

1.

Lépések,
tevékenységek

1. MODUL VÁZLATA

munkaformával,
B jelű feladat

munkaformával,
A jelű feladat

munkaformával

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

önálló munka,
páros munka

páros
munka,
csoportmunka

páros
munka,
csoportmunka

frontális munka

Munkaformák

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
2. B) feladata

munkalap
2. A) feladata

munkalap
1. feladata

a munkalap képe,
1. feladat.

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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Kiemelt készségek,
képességek

értő-elemző olvasás

normakövetés
képessé
gének fejlesztése
a szerző, az elbeszélő és a
szereplő közötti különb
ségtétel
a szövegkontextus felfede
zése, megismerése: szövegen belül

szelektív szövegértési ké
pesség fejlesztése

Néma olvasás egyéni tempóban

Képértelmezés

A szerzőség kérdése

A szöveg direkt információinak megkeresése

A szövegkohézió tartalminyelvi elemeinek felfedezte
tése

1.

2.

3.

4.

5.

I. A szöveg olvasása, értelmezése

Lépések,
tevékenységek

2. MODUL VÁZLATA

munkaformával

munkaformával

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló vagy
páros munka

egyéni vagy
páros munka

önálló munka

egyéni munka

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
4. feladata

munkalap
3. feladata

munkalap
2. feladata

munkalap
1. feladata

a szöveg
a mellékletben

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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ok-okozati összefüggés
megkeresése
háttértudás aktivizálása

normakövetés képességé
nek fejlesztése,
tolerancia fejlesztése,
grafomotoros
képesség
fejlesztése
logikai képesség fejlesztése, különbség keresése,
képi információk verbális
megjelenítése

logikai képesség fejlesztése, térlátás fejlesztése,
szövegértés alapján az új
tudás integrációja

A szövegtartalom megértésé
nek igazolása

A szövegrészletből kiragadott mondat magyarázata, ér
telmezése
A szöveg implicit tartalmának
felfedezése

Formaészlelés

Képértelmezés

Képértelmezés
Térészlelés

7.

8.

9.

10.

Kiemelt készségek,
képességek

6.

Lépések,
tevékenységek

munkaformával

munkaformával

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
páros munka

egyéni vagy
páros munka

egyéni munka

egyéni vagy
páros munka

egyéni munka

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
9. feladata

munkalap
8. feladata

munkalap
7. feladata

munkalap
6. feladata

munkalap
5. feladata

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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értő olvasás

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

frontális munka

Munkaformák

a rendszerező képesség
fejlesztése,
összehasonlítás
írott és képi információk
azonosítása

háttértudás aktivizálása

koncentráció tartósságá
nak növelése, szabálytudat
fejlesztése, grafomotoros
képesség és tolerancia fej
lesztése

Képértelmezés
Formakövetés

Verbális információk vizuális
dekódolása

Népzenei dallamszerkezet felismerése

Normakövetés: irány-, arányés formakövetés

3.

4.

5.

munkaformával

egyéni munka

egyéni munka

önálló,
páros munka

egyéni munka

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

I. Különböző információközvetítők fajtáinak vizsgálata, a tükörszimmetria felismerése

Hangos olvasás

Kiemelt készségek,
képességek

2.

1.

Lépések,
tevékenységek

3. MODUL VÁZLATA

munkalap
3. feladata

munkalap
2. feladata

munkalap
1. b feladata

munkalap
1.  a feladata

a szöveg
a mellékletben

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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háttértudás aktivizálása

háttértudás aktivizálása

szakszókincsbővítés, lexikonhasználat,
önművelés

az elsajátított új ismeret
aktivizálása

A magyar ábécé betű- és szó
készletének vizsgálata

A számrendszerünk vizsgálata

A számrendszerünk vizsgálata

A számrendszerünk vizsgálata

7.

8.

9.

Kiemelt készségek,
képességek

6.

Lépések,
tevékenységek

a matematika iránt
érdeklődőknek

a matematika iránt
érdeklődőknek

a matematika iránt
érdeklődőknek

munkaformával

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló vagy
páros munka

önálló vagy
páros munka

önálló  agy
páros munka

önálló,
csoportmunka

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap
5. d) feladata

munkalap
5. c) feladata

munkalap
5. a) és b) feladata

munkalap
4. a) és b) feladata

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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AZ 1. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Beszélgetés a képről
Mi látható a képen?
Mit lehet elmondani az épületről?
Az épületen kívül még mi látható?
Az 1. feladat megbeszélése
Mi látható a képen, aminek tudod a magasságát?
Egy átlagos felnőtt férfi kb. 180 cm: a becslésnél célszerű ezzel
az adattal számolni.
A becslés elvégzése
Válaszadás
2. A feladat
Tulajdonságok kiemelése, analizálás
2. B feladat
Közös tulajdonságok felismerése; tagadás; Szétválogatás; meg
osztott figyelem

Differenciálási lehetőség
A csoport felkészültségi szintjétől függően különböző munkaformákkal. A 2.A jelű feladat a lassabban haladóknak ajánlott.
A gyorsaknak, logikusan gondolkodóknak a 2.B feladat a javasolt.
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári példányról vagy frontálisan

Tanulói tevékenység

•• közös megbeszélés

•• önálló feladatmegoldás
•• hiányos mondatok kiegészí
tése
•• táblázat kitöltése
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A 2. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Eszközök előkészítése
Minden tanulónak legyen zsebtükre!
Szöveg olvasása
Tükör segítségével a versrészlet elolvasása. 1. feladat
Tájékozódás a szövegben: Munkalap 2., 3., 4. feladat
Megértés ellenőrzése: 5. feladat
Mondat értelmezése: 6. feladat

Tanulói tevékenység

•• néma olvasás
•• tükörkép értelmezése
••
••
••
••

olvasás
kiemelés
információkeresés
választás

•• szövegrészlet magyarázata

Játékos feladat: 7. feladat

•• kétkezes írás

Képértelmezés, kiválasztás. 8. és 9. feladat

•• tükörkép keresése

Differenciálási lehetőség
Ebben a modulban a munkaforma megválasztásával célszerű
differenciálni. Fontos, hogy a gyengébbek mellett legyen egy
segítő, ezért a heterogén pármunka a javasolt.

Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári példányról.

Tanári útmutató
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A 3. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Motiváció
Játsszunk „Tükörországosat”! Mit jelenthet ez?
(Párba állnak a diákok. Kettőjük közül az egyik a tükörfigura,
úgy viselkedik, mint az eredeti alak tükörképe.
Egy-két mozdulat után szerepet lehet cserélni.)
1. feladat
Képértelmezés
2. feladat
Magyar népdal szimmetrikus szerkezetének felismerése:
ABBA
3. feladat
Szabálykövetés? Forma-és aránytartás
(Házi feladat lehet a rajz kiszínezése, a szimmetriaviszonyok
betartásával.)
4. feladat
A „köznapi” és geometriai értelemben vett szimmetria közötti
különbség
Differenciálási lehetőség
5. feladat
Szókincsfejlesztés
Szótárhasználat, megfelelő jelentés kiválasztása
A munkaforma megválasztásával is; Az önálló munka ajánlott. A leggyengébben teljesítőknek a csoportos munka ajánlott tanári irányítással.
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári példányról.

Tanulói tevékenység

•• közös megbeszélés

•• képek csoportosítása
•• tükörtengelyek berajzolása
•• ábra készítése, kiegészítése
•• betűkeresés

•• lexikon használata
•• meghatározás pontos használata
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1. rész

Munkalap
1.

A képen látható épület a moszkvai Vaszilij Blazsennij Székesegyház.
Hány méter magas lehet? Becsüld meg!
A kép mely részlete segít a becslésben?
Az emberek.
Egy férfi kb. 180 cm. Kb. tízszer fér rá, tehát
18 m magas lehet.

2. A) Hiányos állításokat olvashatsz a képpel kapcsolatosan.
Egészítsd ki!

A székesegyháznak 6 hagymakupolája látszik a képen.
Az épület előtti szoborcsoport 3 tagból áll.
	Az épületnek 3 csúcsos tornya látható a képen.
A díszítőelemek között található háromszög egyenlő szárú.
A hagymakupolán a sárga szín mellett még a zöld jelenik meg.
A díszítőelemek között téglalapok, félkörök, háromszögek fordul(nak) elő.
2. B) Egy négyfős társaság moszkvai városnézés közben a következőket mondta a székesegyházról:

	Anna: Az épület egyáltalán nem tetszik.
Béla: A színe és a formája egyaránt tetszik.
Csilla: Csak a formája tetszik.
Dénes: Tetszik a színe.
Az épületről alkotott vélemények alapján négy tény alakulhat ki:
1. Tetszik a színe, tetszik a formája.
2. Tetszik a színe, nem tetszik a formája.
3. Nem tetszik a színe, tetszik a formája.
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Töltsd ki a táblázatot I és H betűkkel aszerint, hogy melyik gyerek esetén melyik tény az igaz!

Anna

Béla

Csilla

Dénes

1.

H

I

H

H

2.

H

H

H

I

3.

H

H

I

H

4.

I

H

H

H
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2. rész

Munkalap
Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Lewis Carroll Alice Tükörországban című művében ez olvasható:
Cili, ha rám figyelsz, és nem locsogsz annyit, elmondom, milyennek képzelem
én a Tükörházat. Hát először is ott van az a szoba, amelyet az üvegen át láthatsz:
ugyanolyan, mint a mi nappalink, csak éppen minden fordítva van benne. Ha fölállok
egy székre, jól látom az egészet, kivéve azt a részt, amelyik a kandalló előtt van. Jaj de
szeretném egyszer azt is megnézni! Kíváncsi vagyok, vajon ők is raknak-e tüzet télen.
(...) Nem lehet tudni, hacsak a mi kandallónk füstölni nem kezd, mert akkor abban
a szobában is megjelenik a füst (...), de lehet, ez csak színlelés, hogy úgy nézzen ki,
mintha náluk is égne a tűz. A könyveik nagyon hasonlítanak a mi könyveinkhez, csak
a szavak fordítva vannak bennük. Ezt onnan tudom, hogy egyszer fölmutattam egy
könyvet a tükör előtt, és ők is föltartottak egyet odaát. (…) Játsszuk most azt, Cili,
hogy valahogy át lehet jutni a Tükörházba (…)!
A következő pillanatban Alice már át is jutott rajta, és puhán leugrott a
kandallópárkányról, egyenest a tükörszobába. (…) Aztán nézelődni kezdett, és
észrevette, hogy amit a régi szobából is láthatott, az mind szokványos és érdektelen,
de a többi már egészen más. Például a kandalló melletti falon függő képek mintha
megelevenedtek volna, és a párkányon álló órának (amelynek odaátról csak a
hátát lehetett látni a tükörben) innen nézve öregemberarca volt, és ez az arc Alicere vigyorgott. (…) Alice mellett egy könyv feküdt az asztalon, (…) belelapozott a
könyvbe, hátha talál benne olyan részt, amelyet el tud olvasni, „(...) olyan fura nyelven
van írva, egy szót se értek belőle” – mondta magában.
A könyvben ilyenek voltak:

ÓRSCAFFUGR A
kóygirb sáklayn ,tráj arnoszéN
,népez a katrrup ,katlobruT
,kóytirip a dnim ttognolmayn
.ynélp ismam a tneytförB

Egy darabig törte rajta a fejét, aztán végül eszébe jutott a megoldás. „Hiszen ez
tükörkönyv, mi más volna! Ha a tükör elé tartom, a helyes irányba mennek a
szavak.”

Tanári útmutató
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1.	Tükör segítségével Te is olvasd el, és írd le a furcsa versrészletet!
A GRUFFACSÓR
Nézsonra járt, nyalkás brigyók
Turboltak, purrtak a zepén,
nyamlongott mind a pirityók,
Bröftyent a mamsi plény.
2.

Keresd meg és húzd alá pirossal a szövegrészlet szerzőjének nevét!

3.	Melyik helyiség a tükörszoba eredetije? Húzd alá zölddel a szövegben a megfelelő választ!
4.

Hol van a szobában a tükör? A szöveg mely részletéből tudsz erre következtetni?
Ha ügyes vagy, több utalást is találsz! Keresd meg a szövegben!
A kandalló fölött

5.

A tükörszobában található könyvek „fura nyelvű” szövegét merről merre olvashatjuk?
Karikázd be a helyes irányt a szöveg alapján!

6.

Az 5. feladat megoldása után magyarázd meg, mit jelent a következő szövegrészlet:
„…a helyes irányba mennek a szavak…”!

7.

Próbálj tükörírással írni! Ha jobb és bal kézzel egyszerre próbálsz írni, könnyebben fog
menni!

8.	Figyeld meg alaposan az alábbi két képet! Jelöld meg az „eredeti” képet!
A kép mely részlete segít a döntéshozatalban?
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9. Itt a szegedi dómról látsz fotókat. Ezek közül némelyik „Alice tükörszobájából” való.
	Válaszd ki a tükörképeket, ha tudod, hogy az A jelű kép az eredeti!

Tanári útmutató
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3. rész

Munkalap
„A szimmetria – bármily tágan vagy szűken is értelmezzük –, egyike azoknak
a fogalmaknak, ame-lyek segítségével a történelem folyamán az emberek igyekeztek
a rendet, a szépséget és a tökéletességet megérteni és megvalósítani.” (H. Weyl)
A tükörszimmetria abból adódó szabályosság, hogy egy képzeletbeli síkkal
vagy egyenessel   két részre osztott alakzat így keletkezett részei egymásnak
tükörképszerűen megfelelnek.
A természetben és az emberi alkotásokban nap mint nap találkozhatunk ezzel
a tulajdonsággal.
1.

A képzeletbeli Tükörországban két megye létezik: Mesterséges megye és Természetes
megye.
a) A képeket válogasd szét aszerint, hogy Mesterséges vagy Természetes megyében találhatóak! Írd le a sorszámukat!
Mesterséges: 3, 4, 5, 6
Természetes: 1, 2, 7
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2. sirály

1. víztükör

3. Escher-grafika

6. Taj Mahal

4. Escher-grafika részlete

5. Honfoglalás kori
aranyozott tarisnyalemez

7. hópehely

b) Tükör segítségével állapítsd meg, hogy tükrösek-e (szimmetrikusak) a fenti fotókon látható természetes, illetve mesterséges alkotások! Ha igen, rajzold be, hogy hová helyezted el
a tükröt! Keresd meg az összes lehetőséget!
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2.
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Milyen szabályosságot ismersz fel ebben a magyar népdalban?

ABBA szerkezetű

3.

Készítsd el az alábbi ábra tükörszimmetrikus képét!
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a) Keress a magyar ábécé nyomtatott nagybetűi között tükörszimmetrikus betűket (pl. X)!
A gyűjtött betűkészletből készíts tükörszimmetrikus szavakat (pl. AMA)!
A, B, C, D, E, H, I, M, O, T, V, W, Y
AHA, IMI
b) Mi az érdekessége az ANNA, BÁB szavaknak és a GÉZA KÉK AZ ÉG mondatnak?
Indokold meg, hogy szimmetrikusak-e geometriai értelemben!
Visszafele is ugyanaz olvasható.
Geometriai értelemben nem szimmetrikusak. Tükörrel lehet bizonyítani.

5.

a) Keress tükörszimmetrikus számjegyeket!
Készíts belőlük szintén tükörszimmetrikus többjegyű számokat!
0, 3, 8
808, 8008, 80808, stb.
b)	Mi az érdekessége a 121 és a 32523 számoknak?
Az ilyen számokat palindrom számoknak nevezzük.
c) Sejtésed alapján mit nevezünk palindrom számnak?
	Nézz utána a pontos meghatározásnak! Használd az Idegen szavak és kifejezések szótárát!
Visszafele olvasva is ugyanazt kapjuk.
d) Hány háromjegyű palindrom szám van? És hány négyjegyű palindrom szám létezik?
90-90 db

adatok, táblázatok, diagramok

Adatok gyűjtése, elemzése, megjelenítése,
ábrázolása
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret

A tanulók legyenek képesek adatgyűjtésre, adatok elemzésére,
megjelenítésére, ábrázolására. Valószínűségi kísérletek végzése,
kimeneteleinek megfigyelése, rögzítése; A figyelem terjedelmének, tartósságának növelése
3 x 15 perc

Ajánlott korosztály

6. évfolyam  (11–12 év)

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Matematika 6. évfolyam – Valószínűség, statisztika
Kereszttantervi kapcsolódások:
Énkép, önismeret – A tanulók szemléletének formálása, az
egyén szerepének hangsúlyozása, problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése
Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális informá
cióhordozók által közvetített tudás értelmezése
Szűkebb környezetben
Matematika: Grafikonok, táblázatok, diagramok elemzése
Szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a matematika tan
tárgyban
Ajánlott megelőző tevékenységek:
Tapasztalati függvények összetartozó értékeinek leolvasása
Kördiagram értelmezése
Szöveges feladatok megoldása
Ajánlott követő tevékenységek:
Grafikonok, diagramok olvasása, készítése
Valószínűségi kísérletek
Tapasztalati függvények grafikonjának elkészítése

A képességfejlesztés 
fókuszai

•• ábrák, képek, diagramok, grafikonok megértése, értelme
zése, készítése
•• matematikai modellek átkódolása más modellbe
•• különböző információk összekapcsolása
•• összefüggések megfigyelése, megfogalmazása
•• adatok szöveges értelmezése
•• kérdések megfogalmazása
•• együttműködési készség

Tanári útmutató
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AJÁNLÁS
A PISA 2000 felmérés tanulságai szerint fontos (és mindeddig elhanyagolt) területe a magyar
matematikatanításnak a statisztikai adatok, grafikonok értelmezése, elemzése, ezért célszerű a
tankönyvi feladatok mellett tényleges valószínűségi kísérleteket végezni, aktuális statisztikai
adatokat gyűjteni. Cél, hogy a tanulók képesek legyenek
– a tapasztalati függvények összetartozó értékeinek leolvasására, értelmezésére táblázatokból, piktográfokból, oszlopdiagramokról;
– statisztikai grafikonokat készíteni, illetve kiegészíteni.
A diákokkal szembeni elvárás, hogy képesek legyenek felismerni, megvizsgálni, kiválasztani, és ábrázolni összefüggéseket a matematikán belül és kívül egyaránt. Ennek egyik előzménye
az adatgyűjtés, az adatok elemzése, megjelenítése, ábrázolása. Ebben a modulban a formális
valószínűséggel szemben az adatelemzés kap hangsúlyos szerepet.
A statisztikai vizsgálatok (táblázatok, grafikonok, diagramok elemzése, készítése) 6. évfolyamon a számtan és a függvények témakörhöz kapcsolódnak.
A differenciálás szempontja lehet a tanulók különböző szövegértelmezési szintje, tempója,
az irányítás szükségessége.  A csoport összetételétől függően ugyanazon munkalap különböző
munkaformában való feldolgozása is lehetőséget adhat a differenciálásra. A modulok tartalmaznak olyan feladatokat, melyek megoldása csak a gyorsabban haladóknak ajánlott. Az erősen
lemaradók a szövegalkotási feladatokat tanári irányítással kis csoportban is megoldhatják.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a fejlesztési munkában elért eredményt, a sikert vagy a
lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a fejlesztés különböző fázisaiban szükséges:
– minden esetben a feleletek, megoldások rövid, lényegre törő szóbeli értékelése,
– önértékelés az önálló munka ellenőrzésével.
Az értékelés alapelvei:
– a diák a megoldása során a megfelelő gondolatmenetet követte-e, megértette-e azt az elvet, amely célként szerepelt,
– milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során.

TANESZKÖZÖK
A modulhoz kapcsolódó munkalapok.
Magyar értelmező kéziszótár. szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky
Miklós. Akadémiai Kiadó. 2003.

Kiemelt készségek,
képességek

saját vélemény megfogalmazása,
mások véleményének meghallgatása
áttekintő olvasás, vizuális
információhordozók
ér
telmezése
a megfelelő információ kiválasztása,
adatok táblázatos feldolgozása
adatok közötti kapcsolatok
megértése,
táblázat adatainak szöve
ges feldolgozása
utasítások megértése,
információkezelés

szövegalkotás

Lépések,
tevékenységek

A forgalomszámlálás szó értel
mezése
Közös beszélgetés a témáról

A diagram értelmezése

A táblázat kitöltése

A kérdések megválaszolása

Diagram elkészítése

Kérdések megfogalmazása az
összesített adatokra vonatkoztatva

1.

2.

3.

4.

5.

6.

AZ 1. rész VÁZLATA

gyorsabban
haladóknak

lassabbaknak osz
lopdiagram, gyor
sabbaknak kördiagram

munkaforma
megválasztásával

munkaforma
megválasztásával

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

páros munka

páros munka

páros munka,
önálló munka

önálló munka

frontális
vagy
csoportmunka

frontális munka

Munkaformák

páros megbeszélés

feladat megoldása
írásban

feladat megoldása
írásban

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
4. feladata

a munkalap
3/a vagy 3/b feladata

a munkalap
2. feladata

a munkalap
2. feladata

a munkalap
1. feladata

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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a szöveg implicit tartalmai
nak felfedezése,
információkeresés

A szöveg önálló olvasása adott
szempont szerint

2.

szókincs fejlesztése,
diktálás utáni írás

munkamegosztás,
szöveg adatainak táblázatos feldolgozása,
táblázatértelmezés,
adott szempont szerinti válogatás,
figyelemtartósság

A gyakoriság és a gyakorisági
táblázat szavak értelmezése

Adatgyűjtés

1.

2.

II. A valószínűségi kísérlet

verbális szövegértés,
véleményalkotás,
mások
véleményének meghallgatása

A vers hangos olvasása, ér
telmezése
Irodalmi szöveg matematikai
tartalmának felfedezése, megértése

Kiemelt készségek,
képességek

1.

I. A vers olvasása, értelmezése

Lépések,
tevékenységek

A 2. rész VÁZLATA

kooperatív
csoportmunka

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

heterogén
kiscsoport

frontális munka

egyéni munka

frontális munka

Munkaformák

differenciált
egyéni munka

közös megbeszélés

adott
szempont
szerinti néma olvasás

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

a munkalap
1. feladata

a munkalap
szövege

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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kooperatív feladatmeg
oldás, együttműködési
készség,
információ feldolgozásá
nak, megosztásának ké
pessége

önellenőrzés

A gyakorisági táblázat elké
szítése

A csoportok eredményeinek
összevetése
Ellenőrzés

4.

Kiemelt készségek,
képességek

3.

Lépések,
tevékenységek

kooperatív
csoportmunka

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

frontális munka

heterogén
kiscsoport

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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hallott szöveg, kérdések
megértése,
ismeretek felidézése,
háttértudás aktivizálása,
figyelemtartósság növelése

A teszt megoldása

2.

Adatgyűjtés
A táblázatok elkészítése

A gyakorisági táblázat elké
szítése

2.

3.

kooperatív feladatmegol
dás,
együttműködési készség,
információ megosztásá
nak, feldolgozásának
képessége

II. Adatgyűjtés, adatok rögzítése

utasítások megértése

A feladat értelmezése

Kiemelt készségek,
képességek

1.

I. A teszt kitöltése

Lépések,
tevékenységek

A 3. rész VÁZLATA

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

heterogén
kiscsoport

heterogén
kiscsoport

egyéni munka

frontális munka

Munkaformák

közös
megbeszélés

egyéni
munka

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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Az osztály eredménye alapján
vélemények megfogalmazása

Az osztály eredménye alapján
kérdések megfogalmazása

4.

5.

Lépések,
tevékenységek

véleményalkotás, mások
véleményének meghallgatása

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport
A
differenciálás
lehetőségei

frontális munka

frontális munka

Munkaformák

közös
megbeszélés

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Eszköz
Feladat
Gyűjtemény
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Tanári útmutató

Adatok, táblázatok, diagramok 91

AZ 1. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Feladat
A munkalap szövegének elolvasása
A forgalomszámlálás kifejezés értelmezése
Feladat
A munkalap 1. feladatában szereplő diagram értelmezése
Az osztály szintjétől függően önálló vagy csoportmunkával
Az előző feladat adatait felhasználva táblázat kitöltése
Munkalap 2. feladata

Ellenőrzés
Az előző feladat adatait felhasználva újabb diagram készítése
A munkalap 3/a vagy 3/b feladatának megoldása
Az összesített adatokra vonatkoztatva kérdések megfogalmazása

Tanulói tevékenység

•• közös hangos olvasás, megbeszélés
•• információ kiválasztása
•• diagram értelmezése
•• táblázatban adatok ábrázolása
•• adatok közötti összefüggések
alapján válaszolnak a feladat
kérdéseire
•• ellenőrzik megoldásukat, a
hibákat javítják
•• diagram készítése
•• kérdések megfogalmazása

Differenciálási lehetőség
A csoport felkészültségi szintjétől függően különböző munkaformákkal
A munkalap 3. feladatából az a) vagy b) rész kiválasztása
A munkalap 4. feladata a gyorsabban haladóknak
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldás ellenőrizhető önellenőrzéssel kivetített tanári példányról vagy frontálisan.
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A 2. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

A modul feladatának meghatározása
A vers felolvasása
Beszélgetés a versről. Mire hívja fel a figyelmet a vers?
A feladat ismertetése
A vers néma önálló olvasása közben figyeljetek arra, hogy milyen műveletekről esik szó! Húzzátok alá a szövegben az erre
utaló részeket!
Szaknyelvi szókincsbővítés
A „gyakoriság” és a „gyakorisági táblázat” kifejezések jelen
tésének meghatározása. Példa bemutatása
Meghatározás diktálása
Azt a számot, amely megmutatja, hogy egy kísérletsorozatban
a lehetséges esetek hányszor fordulnak elő, gyakoriságnak nevezzük
Azt a táblázatot, amely a gyakoriságokat mutatja meg, gyakorisági táblázatnak nevezzük

Adatgyűjtés a szövegből
Az adatok táblázatos feldolgozása
Legalább 5 fős csoportok legyenek, így minden tag más-más
magánhangzót számolhat
Ellenőrzés
A különböző csoportok eredményeinek összehasonlítása

Tanulói tevékenység

•• közös megbeszélés
•• véleményalkotás
•• mások véleményének meghallgatása
•• néma olvasás

•• véleményalkotás
•• közös megbeszélés

•• hallott szöveg rögzítése írásban

•• adatgyűjtés

•• ellenőrzés

Tanári útmutató
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3. rész FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

Tanári tevékenység

Feladat
„Tíz kérdés fog elhangozni. A kérdés elhangzása után azonnal
írjátok le a válaszokat! Statisztikát fogunk készíteni a válaszotok alapján. Minden helyes válasz 1 pontot ér, minden helytelen válasz 0 pontot ér.”

Tanulói tevékenység

•• közös megbeszélés
•• a feladat közös értelmezése

A kérdések:
Melyik a legkisebb természetes szám?
Hány elemű az a halmaz, amely az aradi vértanúk nevét
tartalmazza?
Írd le a legnagyobb alaki értékű számot!
Írd le a 16 felénél 2-vel nagyobb szám négyzetét!
Hány nevet tartalmaz a világűrben járt magyar űrhajósok
halmaza?
Mekkora a területe az 5 cm oldalhosszúságú négyzetnek?
Három egyforma csokiért 126 Ft-ot fizettem. Mennyibe kerül egy csoki?
2,5 l hány dl?
Mivel egyenlő egy szám kétszeresének a fele?
Melyik az az egyetlen emlősállat, amelynek négy térde
van?

•• írásban feladat megoldás

Feladat
„A táblázat egyik oszlopában azt rögzítsétek, hogy melyik
kérdésre hány jó válaszszületett a csoportban, a másikban azt,
hogy az osztályban!” (Az első táblázat adatai csoportonként
kerüljenek fel a táblára!)
„Ha készen vagytok, készítsétek el a gyakorisági táblázatot az
egész osztályra vonatkozóan!”

•• táblázatok készítése és kitöl
tése

Feladat
A kérdések szövegének kivetítése, láthatóvá tétele
Mit állapíthatunk meg az összesített gyakorisági táblázat alapján?

•• véleményt mondanak
•• meghallgatják egymás gondolatait

A 4. feladat megoldása

•• adatok értelmezése

94 szövegértés–szövegalkotás 

matematika 6.

1. rész

Munkalap
1.

Elemér, Frici és Gerzson forgalomszámlálást végeztek. A begyűjtött adatokat a következő
diagramon ábrázolták: pirossal a kerékpárok adatait, sárgával a személyautókét, kékkel a
teherautók számát.

7–8 óra
8–9 óra
9–10 óra
7–8 óra
8–9 óra
9–10 óra
7–8 óra
8–9 óra
9–10 óra
0

2.

       25

       50

       75

       100
darab

A fenti diagram alapján töltsd ki a táblázatot, majd válaszolj a kérdésekre!
Időszak

7–8 óra

8–9 óra

9–10 óra

összesen

kerékpár

20

10

5

35

személyautó

110

60

45

215

teherautó

55

35

20

110

Összesen

185

105

70

360

a) Melyik járműből haladt el a legtöbb 8 és 9 óra között? teherautó
b) Melyik jármű közlekedett a legritkábban 8 és 9 óra között? kerékpár
c) Hány kerékpárt számláltak meg 7 és 10 óra között? 35
d) Mikor haladt el a legtöbb teherautó? 7–8 óra között
e) Hány járművet számláltak meg a megfigyelők 7 és 10 óra között? 360

Tanári útmutató
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3. A) A táblázat összesített adatait ábrázold a megfelelő oszlopdiagramokon!

3. B) Az összesített információkat ábrázold kördiagramon!
	Jelöld be, hogy hány fokos szög képviseli az egyes járműveket!

Kerékpár: 35o
Személyautó: 215o
Teherautó: 110o
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4.	Fogalmazz meg legalább három kérdést a diagram alapján!
Melyik járműből haladt el a legkevesebb?
Melyik járműből haladt el a legtöbb?
Mikor haladt el a legkevesebb jármű?
Mikor haladt el a legtöbb jármű?

matematika 6.

Adatok, táblázatok, diagramok 97

Tanári útmutató

2. rész

Munkalap
Fodor Ákos: Dal a 0-ról
Ha a 0 a helyén áll, az igen helyes,
Sőt, tiszta haszon, mit megszerezni érdemes!
Mert hisz az 1-ből egyből 10-et csinál,
ha érdeme szerint szerényen a sor végére áll:
értékét meg-10-szerezi az a világ,
mely önnön 0-inak elébe vág;
ámde minden tüstént 1/10-ére lappad,
hol arcátlanul az élre kaptat:
ha 0-nk a sornak e-végére áll,
az minden értéknek: 9/10 halál…
Fenti 10 sor arról szólt, hogy minek hol jó lenni,
s ezek során tán kiderült, hogy a 0 nem épp semmi!
1. Számold meg, hogy az a, e, i, o, u magánhangzók hányszor szerepelnek a fenti versben!
	Ne vedd figyelembe az ékezeteket, a hosszú magánhangzókat a rövid társukkal együtt
számold, például az á-t a-nak, az é-t e-nek, az ö-t o-nak, az ü-t u-nak!

Készíts gyakorisági táblázatot!
Magánhangzók

Gyakoriság

a

41

e

58

i

17

o

21

u

2

Melyik magánhangzó fordul elő a leggyakrabban? e
Melyik magánhangzó a legritkább?  u
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3. rész

Munkalap
1.	Válaszoljatok az elhangzó kérdésekre!
	Minden helyes válasz 1 pontot, minden helytelen válasz 0 pontot ér.
a) 0
b) 13
c) 9
d) 100
e) 1
f) 25
g) 42
h) 25
i) önmagával
j) elefánt
2.

Az alábbi táblázatban rögzítsétek, hogy melyik kérdésre hány jó válasz született!

Kérdések betűjele

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A helyes válaszok száma a
csoportban

A helyes válaszok száma az
osztályban

Tanári útmutató

3.
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Készítsétek el a rossz válaszok számának gyakorisági táblázatát az egész osztályra vonatkozóan!
Kérdések betűjele

Gyakoriság az osztályban

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4.

Az osztály adatait fegyelembe véve írd le, hogy melyik két kérdés volt a legnehezebb, és
melyik két kérdés volt a legkönnyebb!
Legnehezebb:
Legkönnyebb:

