
 

 

 

 
 

SZÁMEGYENES, KOORDINÁTA-RENDSZER 
Koordináta-rendszer 
 

KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 

0552. MODUL 



0552. Számegyenes, koordináta-rendszer – Koordináta-rednszer  Tanári útmutató   2 
 

Matematika „A” 5. évfolyam 

MODULLEÍRÁS 
A modul célja Helymeghatározás; Koordináta-rendszer, pontok leolvasása, ábrázolása; Összefüggések koordináták 

között 
Időkeret 4 óra 
Ajánlott korosztály 11-12 évesek; 5. osztály 
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: Természetismeret, adatok ábrázolása 

Szűkebb környezetben: Negatív számok, műveletek tulajdonságai, számok nagysága, kombinatorika, 
szöveges feladatok, modellalkotás, nyitott mondatok, halmazok metszete, komplementere, 
„legalább”, „legfeljebb” alkalmazása 

Ajánlott megelőző tevékenységek: Egész számok, számegyenes 
Ajánlott követő tevékenységek: Statisztika 

A képességfejlesztés fókuszai Számoláskompetencia: Műveletek egész számokkal 
Mérés, becslés: A valóságos világból vett példák a viszonyítás, egységválasztás, közelítés 

alkalmazására; Méréssel adatgyűjtés, adatok lejegyzése, ábrázolása, értelmezése 
Indukció, dedukció: Egyenlőtlenségek, intervallumok kapcsolata; Összefüggések koordináták között 
Szövegértés-kompetencia: Szöveggel felírt összefüggések megfogalmazása az algebra nyelvén és 

fordítva, különböző szövegek alapján modellek alkotása; Egyenlőtlenségek különféle nyelvi 
formákban 

Kombináció-, rendszerezéskompetencia: Koordináta-rendszerben különböző lehetőségek 
számbavétele adott feltételek alapján; Több szempont egyidejű figyelése 

Valószínűségi kompetencia: J Játékok pénzfeldobás, kockadobás alapján, esélylatolgatás 
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AJÁNLÁS: 
Lényeges a gyakorlati megalapozás, és a sok feladat, hogy a koordináták sorrendje, a pontok ábrázolása automatikussá váljon. A grafikonok, 
leolvasása, alkalmazása a függvény fogalmát készíti elő, ami még a hosszú megalapozás után is nehéz. 
Frontális, egyéni és csoportmunka vegyesen (kooperatív módszerek is). A gyerekek az órák alatt (4-6 fős) csoportokban ülnek. 

TÁMOGATÓ RENDSZER: 
Adatokat, grafikonokat tartalmazó szövegek (újságcikkek, ismeretterjesztő anyagok, internetes cikkek, stb.); betű- szám- és műveletkártyák; 
feladatlapok; játékpénzek; „pénztárgép”; színes rudak 

ÉRTÉKELÉS: 
Az egyéni és csoportos munka megfigyelése alapján szóbeli értékelés; számolási és szöveges feladatok írásbeli értékelése 
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MODULVÁZLAT 

 Lépések, 
tevékenységek 

Kiemelt készségek, 
képességek 

Eszközök, 
Feladatok 

I. Helymeghatározás környezetünkben 

1. Gyűjtés: mindennapi példák Modellalkotás Gyűjtés, borítékok 
2. Kincskeresés Analógia, rendszerezés, szabályalkotás Apró tárgyak 
3. Régészek Analógia, rendszerezés, szabályalkotás 1. feladatlap 1. 
4. Térkép Analógia, rendszerezés, szabályalkotás 1. feladatlap 2. 
5. Torpedó Analógia, rendszerezés, szabályalkotás 1. feladatlap 3. 
6. Titkosírás Analógia, rendszerezés, szabályalkotás 1. feladatlap 4. 
7. Földgömb Analógia, rendszerezés, szabályalkotás 1. feladatlap 5.; Földgömb, vagy 

Lénárt gömb 
 

II. Helymeghatározás a síkban – koordináta-rendszer 

1. Koordináta-rendszer; pont koordinátájának leolvasása Rendszerezés, analógia, szabályalkotás 2. feladatlap 1., szám párok 
2. Állandó első és állandó második koordinátájú pontok 

helye 
Rendszerezés, analógia, szabályalkotás 2. feladatlap 2. 

3. Pontok ábrázolása koordinátájuk alapján Számlálás, analógia, szabályalkotás 2. feladatlap 3–4. „blue tech” 
ragasztógyurma, korongok 

4. A koordináta-rendszer síknegyedei; a tengelyek 
pontjainak koordinátái 

Számlálás, analógia, szabályalkotás 2. feladatlap 5–6. 

5. Téglalapok a koordináta-rendszerben Rendszerezés, analógia, szabályalkotás 2. feladatlap 7–9. 
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III. Összefüggések koordináták között 

1. Pontsorozat-ábrázolás Rendszerezés, analógia, szabályalkotás 3. feladatlap 1. 
2. Transzformációk koordinátákkal, ábrázolással Számlálás, analógia, rendszerezés, 

szabályalkotás 
3. feladatlap 2–3. 

3. Adott pontok tulajdonságainak vizsgálata Rendszerezés, analógia, szabályalkotás 3. feladatlap 4–7. 
4. Tartományok – szövegek – koordináták Szövegértés, modellalkotás 3. feladatlap 8–10. 
5. Kombinatorika – bolyongás Kombinatív képességek, esélylatolgatás 3. feladatlap 11., pénzérmék 
 

IV. Grafikonok 

1. Gyűjtés – grafikonokról adatok leolvasása Rendszerezés, analógia 4. feladatlap 1.; gyűjtött grafikonok 
2. Grafikonok készítése Számlálás, analógia, rendszerezés, 

szabályalkotás 
4. feladatlap 2. 

3. Grafikonokról összefüggések leolvasása Számolás, becslés, rendszerezés, 
analógia, rugalmas gondolkodás 

4. feladatlap 3–5. 
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A FELDOLGOZÁS MENETE 

I. Helymeghatározás környezetünkben 

1. Gyűjtés: mindennapi példák 

Adatgyűjtés; 
Hely meghatározása 2 vagy több adattal 
Érdemes a gyerekeknek előző héten házi feladatnak adni, hogy gyűjtsenek olyan helyzeteket, 
eseményeket, amikor szükség van a helymeghatározásra. 
Beszéljük meg, melyik esetben hogyan történik a hely meghatározása, hány adat szükséges 
hozzá. 
Például a leírásnak megfelelő hely megtalálása az alábbiak alapján: 
Mozijegy: 3. sor 5. szék, esetleg bal vagy jobb oldal, erkély; Színházjegy: 2. sor, 12. szék, 
lehet bal vagy jobb, illetve földszint vagy emelet; 
Vonat – helyjegy: 21. kocsi 104-es szék; 
Sakkban a bábuk helyének leírása; 
Szállodában szobák jelzése: 3. emelet, 12. szoba; Könyvtárban könyvek tárolása; 
Számítógépben a könyvtárak, fájlok rendszere; 
A könnyebb keresés érdekében részhalmazokat hozunk létre, ezeknek is részhalmazait, stb. 
rendszerezzük a helyeket. 
Posta: boríték címzése 
Mindenki hozzon egy borítékot, és címezze meg a padtársának! 
Címzett neve, utca, házszám, irányítószám 
Feladó: neve, utca, házszám, irányítószám 
 
A következő pontokban szereplő tevékenységek a gyerekek gyűjtése alapján alakulhatnak, 
változhatnak. Például, ha többen hoznak térképet, akkor szerencsésebb a megfelelő feladatot a 
saját település térképével játszani. A gyerekek környezetéhez kapcsolódó mindennapi esetek 
nem határozhatók meg központilag egy tananyagban sem pontosan. 
 
A további tevékenységek olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyekben két összetartozó 
értékkel lehet egy helyet meghatározni, és ezen értékek sorrendje is lényeges. Ezeket az 
összetartozó értékeket hangsúlyozzuk a tevékenységek során, illetve ezek megfelelő 
sorrendjét. 

2. Kincskeresés 

Elrejtett tárgyak keresése helymeghatározással 
A tevékenység lényege a mozgás, a konkrét tárgyak keresése: pontos leírását nem tudjuk 
megadni, mindenkinek saját környezetének megfelelően kell alakítania, de jó lenne, ha nem 
maradna ki teljesen. 
1. változat 
Ha van udvar, kis park a közelben, minden csapatnak elrejt a tanár egy kis tárgyat (játék, 
szertárból testek) az adott területen, amit egy kis térkép, vagy egyértelmű utasítás alapján kell 
megtalálniuk. Esetleg az osztályteremben is megvalósítható. 
2. változat 
Együtt játszik az osztály. Két gyerek kimegy. Ezalatt közösen elrejtünk egy kis tárgyat. 
Bejönnek a gyerekek, és feltesznek kérdéseket a hellyel kapcsolatban, melyekre igennel vagy 
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nemmel lehet felelni. Pl. „Az ajtó felőli padsorban van?”; „A 4. padban van?” – stb. Ezekből 
kell kitalálniuk az elrejtett tárgy helyét, nem keresgélhetnek. 
Végül mindenki rajzoljon valamilyen egyszerű kis térképet a füzetébe, amelyen jelöli, hogy 
hol találták meg az elrejtett tárgyat. 

3. Régészek 

Ez és a további tevékenységek mind olyan módszereket tudatosítanak a gyerekekben, 
amelyek alapján meg tudunk határozni valamilyen helyet két adattal (oszlop, sor). Ezt a 
meghatározást bárkinek átadva az tudja, melyik helyről van szó. 
Olyan példákat vettünk, amelyekben a helymeghatározásnál előbb az oszlop, majd a sor 
szerepel. 
Az 1. feladatlap 1. feladatának megoldása egyéni munkában. Helymeghatározás 2 adattal. A 
közös ellenőrzés a táblára rajzolt négyzetben történik, esetleg a történelemkönyvből kimásolt 
megfelelő képek felragasztásával. 

1. FELADATLAP 

1. A régészek feltártak egy ősemberbarlangot, ahol különböző leleteket találtak. 
A leletek eredeti helyének feljegyzésére a négyzet alakú barlangot kisebb négyzetekre 
osztották (ábra), és minden tárgyról feljegyezték, melyik kis négyzetben találták. 

 

A feljegyzés a következő volt: 

Sziklarajz – C1 

Koponya – F3 

Agyagedény – A3 

Kőbalta – H7 

Lábszárcsont – E5 

Dárda – G8 
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Rajzold be az ábra megfelelő négyzetébe azt a tárgyat, amelyet a barlangban a négyzetnek 
megfelelő helyen találtak! 
Rajzolj további tárgyakat, és add meg a helyüket! 

 A B C D E F G H 

1   Szikla-
rajz      

2         

3  Agyag-
edény    Kopo-

nya   

4         

5     
Láb-
szár-
csont 

   

6         

7        Kőbalta

8       Dárda  
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4. Térkép 

Helyek megtalálása térképen adott adatok alapján, helymeghatározás térképen, a hely 
jellemzése adatokkal: 
1. Az 1. feladatlapon szereplő térképen keressék meg a gyerekek a megadott utcákat. Majd 
keressék meg a következő utcákat úgy, hogy meg van adva, melyik négyzetben van. Vegyék 
észre, hogy így kisebb részt kell megfigyelni, könnyebb a keresés. 
2. Csoportban dolgoznak a gyerekek: mindegyik csoport felír egy cédulára utcaneveket a 
négyzetek jelölésével, amelyekben azok megtalálhatók. Átadják egy másik csoportnak, 
amelynek feladata megkeresni a felírt utcákat, és megmutatni azokat nekik. Érdemes kijelölni 
csoportonként egy ellenőrt, aki ellenőrzi a másik csoport munkáját. 
3. A játék érdekesebb, ha a saját településük térképével játszanak, ekkor a tanárnak kell előre 
néhány nem túl közismert utcanevet felírni. 
 
2. Térkép 
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Keresd meg a térképen a következő utcákat, helyeket! Melyik téglalapba esnek? Határozd 
meg a téglalapot, melyik betű oszlopában és melyik szám sorában van! 
Vadaskert D5 
Révész u. F4-G5 
Tutaj u. F6-G6 
Keresd meg a következő utcákat, helyeket, ha tudod, hogy a térkép meghatározott részében 
vannak. 
Víztorony D3 
Galagonya u. A3 
Párkány u. F4-G2 
Soó Rezső sétány C4-D4 

5. Torpedó 

A gyerekek párokban játszanak (1. feladatlap 3. feladat). 
Mindenki rajzol két 10×10-es négyzetet. A négyzetek fölé oszloponként egy betűt: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, bal oldalára pedig soronként egy számot ír 1-től 10-ig. Így a 
négyzet minden négyzetére lehet hivatkozni egy betű és egy szám megjelölésével, amiből 
tudható, hogy a négyzet melyik oszlop melyik sorában van. 
A bal oldali négyzetbe mindenki berajzolja a saját hajóit. 
– 1 négyzetből álló hajó: 4 db; 
– 2 négyzetből álló hajó: 3 db; 
– 3 négyzetből álló hajó: 2 db; 
– 4 négyzetből álló hajó: 1 db 
Egy hajó négyzeteinek legalább egy csúcsban találkozniuk kell a hajó egy másik négyzetével, 
viszont különböző hajóknak nem lehet közös pontja, még egy csúcs sem! 
Ezután a játékosok felváltva lőnek az ellenfél hajóira. Egy lövés (pl. F5) után az ellenfél 
megmondja, hogy talált-e. Az ellenfél flottáján esett találatot, és a sikertelen lövést is a jobb 
oldali négyzetben jelölik a játékosok. A bal oldali négyzetben a saját hajóikon esett találatokat 
jelölik, ha egy hajó minden négyzetét eltalálták, akkor be kell mondani, hogy elsüllyedt. 
A gyerekek gyakorolják, hogyan lehet két adattal jelezni egy négyzet megfelelő pontját a sor, 
oszlop jelzésével. 
 
3. A torpedó-játék: 2 játékos játssza. A bal oldali négyzetbe mindenki belerajzolja a saját 
hajóit: 4 db 1 négyzetből, 3 db 2 négyzetből álló, 2 db 3 négyzetből álló és 1 db 4 négyzetből 
álló hajót (az egy hajóhoz tartozó négyzeteknek van közös oldala, a hajó valamelyik másik 
négyzetével). A játék célja az ellenfél hajóinak kilövése. Minden lépésben egyet lőhetnek.(Pl.: 
A2), amit a jobb oldali táblán jelölnek. 
 

 A B C D E F G H   A B C D E F G H 

1          1         

2          2         

3          3         

4          4         

5          5         

6          6         
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7          7         

8          8         

6. Titkosírás 

Elmagyarázzuk a következő titkosírás működését, majd mindenki megfejti a felírt titkos 
üzenetet. Célszerű, ha a gyerekek párban dolgoznak. Akinek sikerült a megfejtés, az kitalálhat 
egy üzenetet, amit kódol ezzel a titkosírással, felír a táblára, és a többiek megfejtik. Úgy is 
játszható, hogy csoportonként írnak egy titkosított üzenetet, amit továbbadnak a következő 
csoportnak, akik megfejtik, így körben mindenki ír is és kap is titkos üzeneteket. 
A titkosírás táblája az 1. feladatlap 4. feladatában található. A betűket belülről kezdve 
csigavonalban írtuk be egy 5×7-es négyzetbe. A dupla betűket két-két külön betűvel jelezzük. 
Minden betűnek megfelel egy szám pár, az első szám mutatja, hogy a táblázat hányadik 
oszlopában van a betű, a második pedig, hogy hányadik sorában. Így az üzenet megfejtésekor 
két-két számhoz tartozik egy betű. 
Mivel egy betűt két számmal helyettesítünk a gyerekek gyakorolják az oszlop és sor 
metszéspontjában levő betű leolvasását, és egy betű helyének pontos felírását. 
 
4. Fejtsd meg az alábbi üzenetet, ha a titkosírásban minden betűt két szám helyettesít a tábla 
szerint (Pl.: 21 = Y). 
A titkosírás táblája 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Z Y X W V Ű Ü 

2 M L K J Í I Ú 
3 N C B Á A H U 
4 O D E É F G T 

5 Ó Ö Ő P Q R S 
 
Az üzenet: 63142213 53457453 22432232 1411731332 
A megfejtés: holnap találkozunk 

7. Földgömb 

Használhatjuk a földgömböt vagy a Lénárt-gömböt a Föld felszínén hely meghatározására. 
Ehhez a hosszúsági és a szélességi köröket írjuk fel (1. feladatlap 5. feladata). 
 
5. Tengerre (óceánra) vagy szárazföldre esnek a szélességi és hosszúsági körök által 
meghatározott alábbi helyek a Földön? 

a) északi szélesség 48°, keleti hosszúság 20° kb. Miskolc 
b) északi szélesség 60°, keleti hosszúság 0° Északi-tenger 
c) északi szélesség 40°, nyugati hosszúság 80° kb. Washington 
d) déli szélesség 40°, nyugati hosszúság 40° Atlanti-óceán 
e) déli szélesség 20°, keleti hosszúság 140° Ausztrália 
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II. Helymeghatározás a síkban – koordináta-rendszer 

1. Koordináta-rendszer; Pont koordinátájának leolvasása 

1. Ha a tanteremben padsorokban ülnek a gyerekek, készítsünk mindenkinek egy kártyát, 
amelyre két számot írunk: az ajtótól számítva hányadik oszlopba és a tanári asztaltól számítva 
hányadik sorba üljön. Ezt a tanterembe belépéskor kiosztjuk, és mindenkinek meg kell 
találnia a helyét. 
2. A koordináta-rendszer bevezetése frontális munkában: A 3. feladatlap tudnivalójában 
foglaltak megbeszélése. 
3. Olvassuk le a koordináta-rendszerben jelölt további pontok koordinátáit! 
Melyik síknegyedben találhatók? 
4. A 2. feladatlap 1. feladatának megoldása egyéni munkában: ábrákon pontok koordinátáinak 
leolvasása. A második, harmadik házi feladatnak is adható. 

2. FELADATLAP 

TUDNIVALÓ: 

A koordináta-rendszer 

– A síkon a hely meghatározásához két adat szükséges. 
– Két, egymást a 0 pontban metsző számegyenes koordináta-rendszert alkot. 
– A számegyenesek: x tengely, y tengely. 
– A számegyenesek metszéspontja a koordináta-rendszer középpontja, az origó. 
– Ha a számegyenesek merőlegesek egymásra, ekkor derékszögű koordinátarendszerről 
beszélünk. 
– A derékszögű koordináta-rendszert szokás Descartes-féle koordinátarendszernek is nevezni. 
Descartes (1596-1650) francia matematikus, filozófus minden probléma megoldását 
matematikai probléma megoldására akarta visszavezetni, a koordináta-rendszer segítségével 
minden geometriai probléma megoldását algebrai probléma megoldására. 

 
 



0552. Számegyenes, koordináta-rendszer – Koordináta-rednszer Tanári útmutató   13 
 

Matematika „A” 5. évfolyam 

– Az A pont első koordinátája 5, második koordinátája 2, röviden: A (5; 2) 
(a bevezető példáknál előfordult szóhasználattal az A pont az 5 oszlopában és a 2 sorában 
van). 
– A B pont első koordinátája 2, a második koordinátája 5, röviden: B (2; 5). 
– Az A és B pontok koordinátái ugyanazok, csak más sorrendben, emiatt a pontok helye 
különböző. Egy pont koordinátáinak sorrendje nem felcserélhető. 
– Az origó koordinátái: O (0; 0) 
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1. Olvassuk le a koordináta-rendszerben jelölt pontok koordinátáit! Figyeljetek a koordináták 
sorrendjére! 
 

 

2. Állandó első és állandó második koordinátájú pontok helye 

A 2. feladatlap 2. feladatának megoldása egyéni munkában 

A (6; 0) B (2; 1) C (5; 5) D (1; 2) 
E (0; 6) F (–1; 2) G (–5; 5) H (–2; 1) 
I (–6; 0) J (–2; –1) K (–5; –5) L (–1; –2) 
M (0; 6) N (–1; 2) P (–5; 5) R (–2; 1) 

A (1; 1) B (4; 1) C (5; 1) D (5; 3) 
E (4; 3) F (6; 1) G (6; 4) H (7; 4) 
I (6; 6) J (5; 6) K (5; 8) L (4; 8) 
M (4; 6) N (1; 6) P (0; 4) R (1; 4) 

A (3; 0) B (7; 0) C (7; 9) 
D (5; 11) E (3; 9) F (3; 4) 
G (0; 6) H (–3; 4) I (–3; 9) 
J (–5; 11) K (–7; 9) L (–7; 0) 
M (–3; 0)  
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Megfigyeljük, hogy az x tengellyel párhuzamos egyenesen levő pontok második koordinátája 
megegyezik (mindegyik 3), és az y tengellyel párhuzamos egyenesen levő pontok első 
koordinátája megegyezik (mindegyik 2). 
Ez alapján ábrázoljuk a P (2; 3) pontot! 
Az x tengelyre a 2 pontban merőlegest állítunk, az y tengelyre a 3 pontban merőlegest 
állítunk. A két egyenes metszéspontjában van a P pont. 
 
 
2. Olvassuk le a koordináta-rendszerben jelölt pontok koordinátáit! Figyeljük meg az A, B, C, 
D pontok közös tulajdonságát, és az X, Y, Z pontok közös tulajdonságát. Ábrázoljuk a P (2; 3) 
pontot! 
 

á  
A (–6; 3) B (–5; 3) C (–3; 3) D (5; 3) 
A pontok második koordinátái: 3.  
X (2; –3) Y (2; –1) Z (2; 5) 
A pontok első koordinátái: 2. 
A P pont a két egyenes metszéspontj 

3. Pontok ábrázolása koordinátájuk alapján 

Pontok megjelölése a 2 koordináta alapján 
1. Dominó: előre elkértünk egy (vagy ahány gyerek az osztályban van) korongot, mindegyikre 
egy-egy koordináta-párt írunk a következőkből: 
(0; 0), (1; 0), (1; 1), (2; 1), (2; –1), (4; –1), (4; 2), (–1; 2), (–1; –4), (7; –4), (7; 3), (5; 3), (5; 5),  
(–2; 5), (–2; 4), (–3; 4), (–3; –6), (8; –6), (8; –7), (9; –7), (9; 7), (–4; 7), (–4; 8), (–6; 8), (–6; 6), 
(–5; 5), (–5; –8), (11; –8), (11; 10), (10; 10), (10; 9). Minden gyerek kap egy korongot. 
A táblára rajzolunk egy koordináta-rendszert, az x tengelyen –7-től 11-ig, az y tengelyen –8-tól 
10-ig lesznek pontok. Felragasztjuk a (0; 0) pontot, ezután az a gyerek ragasztja fel a 
korongját, akinél olyan korong van, melynek egyik koordinátája egyezik az előző pont 
megfelelő koordinátájával. Például az (5; 6) pont után olyat rakhatunk, amelynek első 
koordinátája 5, vagy olyat, amelynek második koordinátája 6. A korongokat blue techhel 
felragaszthatjuk. 
 
2. A 2. feladatlap 3. és 4. feladatának megoldása egyéni munkában; a 3. feladatban a pontot 
szakaszok metszéspontjaként adjuk meg. A 4. feladatban ábrák rajzolódnak ki a pontok 
megfelelő sorrendben való ábrázolásával. Házi feladatnak is adható. 



0552. Számegyenes, koordináta-rendszer – Koordináta-rednszer Tanári útmutató   16 
 

Matematika „A” 5. évfolyam 

 
3. A gyerekek csoportokban dolgoznak. Mindegyik csoport készít egy rajzot. 
Leírja a pontok koordinátáit, és azt, hogy mely pontokat kell összekötni. Ezt a leírást átadják a 
következő csoportnak, akiknek ebből el kell készíteni a rajzot. A küldő csoport ellenőrzi, 
hogy az elkészült rajz megfelel-e az eredetinek. 
Pontok megadása koordinátákkal, illetve koordinátákkal adott pontok helyének megkeresése. 
 
3. A kalózok találtak egy régi térképet, melyen egy koordináta-rendszer látható. 
A titkosírás megfejtése után kiderült, hogy a kincs az A (–1; 4) és B (6; –3) pontokat összekötő 
szakasz és a C (0; –2) és D (4; 4) pontokat összekötő szakasz metszéspontjában van. Melyek a 
kincs helyének koordinátái? 
 

 
 
Kincs: (2; 1) 

4. feladat 
Ábrázoljuk a pontokat és kössük össze őket a felírás sorrendjében. Milyen alakzatot kapunk? 

a) A (6; 0), B (4; 2), C (–2; 0), D (–4; 1), E (–3; 0), F (–4; –2), G (–3; –1), H (4; –4), A (6; 0). 
b) A (7; 1), B (8; 1), C (8; 5), D (9; 6), C (8; 5), E (3; 5), F (2; 6), G (2; 5), H (1; 4), I (2; 3), 

J (3; 4), K (3; 1), L (4; 1), M (4; 3), N (7; 3), A (7; 1). 
c) A (0; –2), B (0; 3) ⏐ C (2; –2), D (3; –2), E (4; –1), F (4; 2), G (3; 3), H (2; 3), C (2; –2) ⏐ 

I (6; –2), J (7; –2), K (8; –1), L (8; 2), M (7; 3), N (7; 4), M, O (6; 3), P (6; 4), O, R (5; 2), 
S (5; –1), I. 
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4. A koordináta-rendszer síknegyedei; A tengelyek pontjainak 
koordinátái 

A 2. feladatlap 5-6. feladatának megoldása. 
Ezekben olyan pontokat ábrázolunk, amelyeknek az egyik koordinátájuk azonos. 
Fedeztessük fel, mi a közös tulajdonsága egy koordinátatengely pontjainak: az x tengely 
pontjainak második koordinátája 0, az y tengely pontjainak első koordinátája 0. 
 
5. Ábrázolj olyan pontokat, amelyek első koordinátája: 

a) 2; b) –3; c) 0; d) 7; e) –5! 
Írd fel a pontok koordinátáit! 
Hol helyezkednek el azok a pontok, amelyek első koordinátája azonos? Egy az y tengellyel 
párhuzamos egyenesen. 
Hol helyezkednek el azok a pontok, amelyek első koordinátája 0? Az y tengelyen. 

6. Ábrázolj olyan pontokat, amelyek második koordinátája: 
a) 1; b) –4; c) 0; d) 6; e) –8 . 

Írd fel a pontok koordinátáit! 
Hol helyezkednek el azok a pontok, amelyek második koordinátája azonos? Egy az x 
tengellyel párhuzamos egyenesen. 
Hol helyezkednek el azok a pontok, amelyek második koordinátája 0? Az x tengelyen. 

5. Téglalapok a koordináta-rendszerben 

1. Rajzoljunk négyzeteket, melyeket a gyerekek kivágnak (ők is megrajzolhatják a 
négyzeteket). A négyzetrácsos füzetben a koordináta-rendszer egysége egy négyzetoldal 
legyen. Legyenek olyan négyzetek, amelyek oldala 3 egység, 5 egység, egy 3x3-as négyzet 
átlója, egy 2x5-ös téglalap átlója. 
A gyerekek vágjanak ki négyzeteket, melyek oldala 3 egység, 5 egység, egy 3x3-as négyzet 
átlója, egy 2x5-ös téglalap átlója. Helyezzék rá a koordinátarendszerre úgy, hogy a négyzet 
csúcsai rácspontok legyenek. Olvassák le a négyzet csúcsainak koordinátáit! 
Ha a következő feladatok megoldásában elbizonytalanodnak, használhatják a kivágott 
négyzeteket. 
 
2. 2. feladatlap 7-8-9. feladatának megoldatása; először egy négyzet három majd két 
szomszédos csúcsának koordinátáiból a hiányzó csúcsok meghatározása; majd egy téglalap 
három adott csúcsából adjuk meg a negyediket. 
 
7. Adott egy négyzet három csúcsa koordinátáival, add meg a negyedik csúcs koordinátáit! 

a) bálna b) kutya c) IDŐ 
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a) (–2; 0), (–5; 0), (–5; 3) (–2; 3) 
b) (–1; 1), (–1; –2), (2; 1) (2; –2) 
c) (4; –3), (9; –3), (9; 2) (4; 2) 
d) (–3; 0), (0; –3), (3; 0) (0; 3) 
e) (0; 0), (2; –5), (7; –3) (5; 2) 

8. Adott egy négyzet két szomszédos csúcsa koordinátáival, add meg a többi csúcs 
koordinátáit! Figyeljünk rá, hogy két megoldás van: 

a) (–3; 2), (0; 2) (–3; 5), (0; 5) vagy (–3; –1), (0; –1) 
b) (3; –2), (3; –5) (0; –2), (0; –5) vagy  (6; –2), (6; –5) 
c) (2; 3), (7; 3) (2; 8), (7; 8) vagy  (2; –2), (7; –2) 
d) (2; 2), (5; 5) (–1; 5), (2; 8) vagy  (5; –1), (8; 2) 
e) (–2; 0), (–7; 2) (0; 5), (–5; 7) vagy  (–4; –5), (–9; –3) 

9. Adott egy téglalap három csúcsa koordinátáival, add meg a negyedik csúcs koordinátáit! 
a) (0; 2), (0; 0), (4; 0) (4; 2) 
b) (6; 4), (9; 4), (9; –1) (6; –1) 
c) (–2; –2), (–2; –1), (3; –1) (3; –2) 
d) (–4; 1), (–1; 1), (–1; 5) (–4; 5) 

III. Összefüggések koordináták között 

1. Pontsorozat-ábrázolás 

A 3. feladatlap 1. feladatában O-ból induló spirálokat találnak a gyerekek, ezeket kell 
folytatni, és felírni a pontok koordinátáit. A megbeszélés során ismertessük fel a 
szabályosságot a pontsorozat tagjainak koordinátáiban. 
Rajzolás, koordináták leolvasása, szabályosság felismerése. 

3. FELADATLAP 

1. Folytassuk az ábrán látható spirálok rajzát! Olvassuk le a töréspontok koordinátáit. Milyen 
szabályosság figyelhető meg a koordinátákra vonatkozóan. A következő szakasz megrajzolása 
előtt jósoljuk meg a végpontjának koordinátáit! 
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2. Transzformációk koordinátákkal, ábrázolással 

Egyszerű geometriai transzformációk végrehajtása pontok koordinátáinak változtatásával; 
Annak megfigyelése, hogyan változik az alakzat helye a koordináták változásának hatására. 
 
2. Az 1-2-3. ábra alakzatok esetén olvassuk le a töréspontok koordinátáit. 
Az 1. ábra töréspontjaira végezzük el a következőt: a pont első koordinátája helyett írjuk 
annak ellentettjét. Ábrázoljuk ezeket a pontokat, figyeljük meg milyen alakzatot kapunk, ha 
ugyanolyan sorrendben összekötjük őket, mint az eredeti alakzat esetén. 
 

 
1. ábra 

Így az alakzat tükörképét kapjuk. (y tengelyre tükröztük.) 
 
A 2. ábra töréspontjaira végezzük el a következőt: a pont első koordinátája helyett írjunk nála 
10-zel nagyobbat. Ábrázoljuk ezeket a pontokat, figyeljük meg milyen alakzatot kapunk, ha 
ugyanolyan sorrendben összekötjük őket, mint az eredeti alakzat esetén. 
 

 
2. ábra 

Ezzel a madár egy eltoltját kaptuk (x tengely mentén pozitív irányban 10 egységnyit). 
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A 3. ábra töréspontjaira végezzük el a következőt: a pont második koordinátája helyett írjuk 
annak ellentettjét. Ábrázoljuk ezeket a pontokat, figyeljük meg milyen alakzatot kapunk, ha 
ugyanolyan sorrendben összekötjük őket, mint az eredeti alakzat esetén. 
 

 
3. ábra 

Ezzel a kastély tükörképét kaptuk a tóban (x tengelyre tükröztünk). 
 

Hasonló feladatokat megoldhatnak a gyerekek úgy is, hogy a csoportok egymásnak 
készítenek rajzokat, és ezek koordinátáival végeznek az előzőekhez hasonló 
transzformációkat. Másféle transzformáció is elképzelhető, például vegyük a pont mindkét 
koordinátájának kétszeresét. 
 
3. Ábrázoljuk koordináta-rendszerben a következő pontokat, és kössük össze ebben a 
sorrendben: 
A (0; 0), B (–1; 0), C (–1; 2), D (–4; 2), E (–2; 5), F (–3; 5), G (–1; 8), H (–2; 8), I (0; 11). 
Mindegyik pont első koordinátáját változtassuk az ellentettjére, és ábrázoljuk ezeket a 
pontokat is. Milyen alakzatot kapunk? 

 

3. Adott pontok tulajdonságainak vizsgálata 

Egy egyenesen lévő pontok koordinátáinak leolvasása, a koordináták jellemzőinek leolvasása, 
az egyenes további pontjainak megadása 
Közös tulajdonságú (egy egyenesen lévő) pontok kiválogatása 
Koordináta-rendszerben adott ponthalmaz elemei közös tulajdonságainak ellenőrzése; Egy 
egyenesen lévő pontok koordinátáinak leolvasása, a koordináták jellemzőinek leolvasása, az 
egyenes további pontjainak megadása. 
Közös tulajdonságú (egy egyenesen lévő) pontok kiválogatása. 
A 3. feladatlap 4. feladatának megoldása; az a)-t közösen megoldjuk, a többit a gyerekek 
önállóan oldják meg. 

1 

1 
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Adott ponthalmaz elemeinek közös tulajdonságát kell megtalálniuk a gyerekeknek. A pontok 
egy egyenesen lesznek. A szabály megtalálása után további ilyen tulajdonságú pontokat kell 
keresni, és ábrázolni azokat. 
 
4. Keressük a felsorolt pontok közös tulajdonságát! Ábrázoljuk a pontokat, és keressünk 
további ilyen tulajdonságú pontokat! 

a) (–5; –5), (–2; –2), (0; 0), (3; 3), (4; 4) x = y 
b) (–5; –3), (–3; –1), (1; 3), (2; 4), (4; 6) y = x + 2 
c) (–4; –8), (–1; –2), (0; 0), (2; 4), (3; 6) y = 2x 
d) (–1; 4), (0; 3), (2; 1), (3; 0), (5; –2) x + y = 3 

 
A 3. feladatlap 5. feladatának megoldása; a gyerekeknek a felsorolt pontok közül meg kell 
találni a kakukktojást. Azaz olyan pontot, amelynek nincs meg egy olyan tulajdonsága, 
amilyen az összes többinek megvan. A pontok egy kivétellel egy egyenesen vannak. 

5. Keressük meg, melyik pont a kakukktojás! Indokold meg, miért 
a) (–1; –2), (–1; –1), (–1; 0), (1; 2), (–1; 2) x = –1 
b) (–1; 1), (0; 0), (1; –2), (2; –2), (3; –3) y = –x 
c) (–1; –2), (0; –1), (1; –2), (2; –2), (3; –2) y = –2 
d) (–1; –2), (0; –1), (1; 0), (2; 2), (3; 2) y = x – 1 
 

A 3. feladatlap 6. feladatának megoldása; a gyerekeknek közös rész nélküli csoportokba kell 
osztaniuk a pontokat úgy, hogy az egy csoportba tartozóknak legyen közös tulajdonságuk. Ezt 
csak a gyorsabban haladóknak adjuk. 

6. A felsorolt pontokat osszuk csoportokba úgy, hogy az egy csoportba kerülő pontoknak 
legyen közös tulajdonsága! 
(–4; 9), (–3; 6), (–2; 2), (–1; 1), (0; 5), (1; –1), (2; 3), (3; 0), (4; –4), (5; –2), (6; –1) 
Például egy csoportosítási lehetőség: 
y legalább 1, de legfeljebb 8: 
(–3; 6), (–2; 2), (–1; 1), (0; 5), (2; 3) 
y kisebb 1-nél vagy nagyobb 8-nál: 
(–4; 9), (1; –1), (3; 0), (4; –4), (5; –2), (6; –1) 

7. Az alábbi állítások közül melyek azok, amelyek igazak a koordináta-rendszerben jelölt 
minden pont koordinátáira? 
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8. ábra 
 

(A) x · y páros szám 
(B) x és y összege páros szám igaz 
(C) x > y 
(D) x + y =10 
(E)  x – y páratlan szám 
(F) x nagyobb 0-nál, de nem nagyobb 10-nél igaz 
(G) y legalább 1, de legfeljebb 8. igaz 

4. Tartományok – szövegek – koordináták 

Adott feltételeknek megfelelően kell színezni a koordináta-rendszer tartományait. 
A megoldás „szebb”, ha nem csak az egész koordinátájú pontokat színezzük. 
A 3. feladatlap 8. feladatában a koordináta-rendszer síknegyedeit színezzük különböző 
színekkel. 
 
8. A koordináta-rendszerben színezzük 

a) pirosra azokat a pontokat, amelyek mindkét koordinátája pozitív; 
b) kékre azokat a pontokat, amelyek első koordinátája negatív, második koordinátája 

pozitív; 
c) zöldre azokat a pontokat, amelyek mindkét koordinátája negatív; 
d) sárgára azokat a pontokat, amelyek első koordinátája pozitív, második koordinátája 

negatív. 
Megoldás: 

 
 
A 9. feladatban az egyik koordináta előjele adott, a másik pedig egy adott intervallumba esik. 

9. A koordináta-rendszerben színezzük 
a) pirosra azokat a pontokat, amelyek első koordinátája legalább 1 és legfeljebb 3, második 

koordinátája pozitív; 
b) kékre azokat a pontokat, amelyek első koordinátája pozitív; második koordinátája 

legalább 1 és legfeljebb 3; 
c) zöldre azokat a pontokat, amelyek első koordinátája nem kisebb –3-nál és nem nagyobb 

–1-nél, második koordinátája negatív; 
d) sárgára azokat a pontokat, amelyek első koordinátája negatív, második koordinátája 

pedig nagyobb vagy egyenlő mint –3, és kisebb vagy egyenlő mint –1. 
Megoldás: 
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A 10. feladatban négy téglalapot kell beszínezni. 

10. A koordináta-rendszerben színezzük 
a) pirosra azokat a pontokat, amelyek első koordinátája legalább 2 és legfeljebb 5, második 

koordinátája 1 és 6 közé esik; 
b) kékre azokat a pontokat, amelyek első koordinátája –5-nél nagyobb és –1-nél kisebb, 

második koordinátája legalább 1 és legfeljebb 3; 
c) zöldre azokat a pontokat, amelyek első koordinátája nem kisebb –3-nál és nem nagyobb 

2-nél, második koordinátája –3 és –4 közé esik; 
d) sárgára azokat a pontokat, amelyek első koordinátája –1-nél nagyobb és 2-nél kisebb, 

második koordinátája pedig nagyobb, vagy egyenlő mint –2, és kisebb, vagy egyenlő mint 1. 
Megoldás: 

 

5. Kombinatorika – bolyongás 

A 3. feladatlap 11. feladata; Tévelygő a koordináta-rendszer (0; 0) pontjából indul, 
valamelyik tengellyel párhuzamosan attól függően, hogy egy érmével fejet vagy írást dobott. 
Ezzel kapcsolatosan több probléma vizsgálható. 
A feladatot célszerű pénzfeldobással konkrétan le is játszani. Csak gyorsan haladó 
gyerekekkel vágjon bele a tanár!  
 
11. Tévelygő minden reggel a koordináta-rendszer (0; 0) pontjából indul. Minden egységnyi 
lépés előtt feldob egy érmét, ha írást dobott, akkor az x tengellyel, ha fejet, akkor az y 
tengellyel párhuzamosan lép. Az érmét újra feldobja, ha írás, akkor pozitív, ha fej, akkor 
negatív irányba lép egyet. Jelöljük különböző színekkel, hova juthatott az egyes napokon, ha 

– hétfőn 8-at lépett; 
– kedden 10-nél nem dobott több fejet; 
– szerdán legalább 5 írást és legfeljebb 12 fejet dobott; 
– csütörtökön ugyanannyi fejet dobott, mint írást, de összesen sem dobott 16-nál többet; 
– pénteken több fejet dobott, mint írást, de ez sem volt 8-nál több! 

IV. Grafikonok 
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1. Gyűjtés – grafikonokról adatok leolvasása 

Adatok leolvasása kész grafikonról. 
Előző héten adjuk fel házi feladatnak, hogy a gyerekek gyűjtsenek grafikonokat újságokból, 
internetről, stb. 
A grafikonokról adatok leolvasását célszerű ezeken végezni. Csoportokban megnézik, miket 
gyűjtöttek, és egy nagyobb kartonra vagy csomagolópapírra készítenek ezekből egy 
faliújságot, mindegyik grafikon mellé szöveggel odaírva néhány leolvasott adatot. 
Végül mindezt röviden bemutatják az osztálynak. 
Leolvashatunk adatokat a Földrajzatlaszban található grafikonokról is, melyek csapadék, 
hőmérsékleti adatokra vonatkoznak. 
Mintaként megoldhatjuk a 4. feladatlap 1. feladatát. 

4. FELADATLAP 

1. Peti magasságának növekedését mutatja az alábbi grafikon, születésétől kezdve. 
Olvasd le a grafikonról, hogy 

a) mekkora volt születésekor, 1, 3, 6, 10 éves korában;   50, 90, 110, 130, 150 
b) melyik évben nőtt a legtöbbet;   az 1. évben. 
c) mekkora lenne 11 éves korában, ha minden évben ennyit nőtt volna;   490 cm. 
d) várhatóan milyen magas lesz 12 éves korában! 

160 cm, de nem lehet tudni, hirtelen elkezdhet nőni még jobban. 
 

 

2. Grafikonok készítése 

Grafikon készítése mért vagy gyűjtött adatok alapján: 
Előző héten kezdjenek el adatokat gyűjteni a gyerekek például a következőkről: 
1. gáz- vagy villanyóra állásának lejegyzése naponta; 
2. napkelte, napnyugta időpontja naponta; 
3. reggeli, esti hőmérséklet naponta. 
A mérések eredményét rendezzék táblázatba és ábrázolják. 
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Csoportokban méréseket végeztethetünk a gyerekekkel. A mért adatokat lejegyzik és 
ábrázolják. Példák: 
1. Mérjük egy pohárban a víz hőmérsékletét percenként, miközben 5 jégkocka olvad benne. 
2. Egy nap mérjük meg óránként a kinti levegő hőmérsékletét. Előző nap délben kezdjük! 
3. Parkban, udvaron végezhető, kell hozzá másodpercmutatós óra, mérőszalag, kavicsok, 
esetleg egy bot minden csoportnak. A botot letűzik, ez lehet egy fa is, valaki sétál, 10 
másodpercenként szólnak, akkor leejt egy kavicsot, a többiek megmérik ezeknek a fától való 
távolságát. Sétálhat egyenletesen távolodva a fától, vagy körben, megállhat, visszafordulhat, 
futhat stb. Többféle mozgás esetén lejegyezzük két percen át 10 másodpercenként a fától való 
távolságát. Ezt ábrázoljuk koordináta-rendszerben. 
Ha nem sikerül méréseket végezni, ábrázoljuk a 4. feladatlap 2. feladatában szereplő adatokat! 
 
2. Peti tömegének gyarapodását jegyezték le az alábbi táblázatban, születésétől 1 éves koráig 
havonta. Ábrázold az adatokat grafikonon! 
 

 

 

3. Grafikonokról összefüggések leolvasása 

Történetek, grafikonok összekapcsolása, grafikonról történet alkotása, történethez grafikon 
készítése 
Távolság-grafikon készítése mért adatok alapján az idő függvényében 
Már a korábbi feladatokban is leolvastuk a grafikonokról a legnagyobb, legkisebb értékeket, a 
grafikon növekedést vagy csökkenést mutat, melyik szakaszon nő leginkább, stb. 
A grafikonok még jobban segítik a függvényfogalom előkészítését azzal, hogy adott ponttól 
való távolságot vizsgálunk az idő függvényében. Kapcsolatot keresünk a történetek és a 
grafikonok között. Amennyiben sikerült konkrétan lejátszani a távolságméréseket egy fától 
(bottól), akkor ezek a feladatok már közvetlen tapasztalaton alapulhatnak. 
A 4. feladatlap 3-5. feladatai közül legalább egyet oldjunk meg. 
A további feladatok órai megoldása helyett minden csoport a következő csoportnak adjon fel 
egy grafikont meg egy történetet, a grafikonhoz történetet kell írni, a történethez grafikont. 
Ellenőrizzék az általuk kitalált feladatok megoldását, majd néhányat mutassanak be az egész 
osztálynak. 
A grafikonokhoz javasolt mindhárom tevékenység részletesen lejátszva nem fér bele egy 
órába. Kapcsolható a statisztikához, vagy csak a megfelelő része alkalmazható. 
 
3. Melyik grafikon mutatja legjobban azt, hogy Marcsi egyenletesen sétált a fa felé. 
Milyen útvonalon sétálhat a többi grafikon esetén? 

tömeg (dkg) 

idő (hónap) 

100 

1 

Hónap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tömeg (dkg) 320 420 500 580 660 720 770 820 860 890 910 940 950
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A  B 

     
C 

 

 D 

 
 
B 
A: egyenletesen távolodik 
C: a fa körül sétál 
D: egy ideig távolodik, utána közeledik a fához 
 
4. Melyik grafikon mutathatja azt, hogy Kristóf a szobortól nem messze áll? Milyen 
útvonalon sétálhat a többi grafikon esetén? 
 

A  B
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C    

 
B 
A: egyenletesen távolodik a szobortól 
B: A szobor körül sétál, vagy a szobor mellett áll. 
C: Egyenletesen távolodik, utána közeledik a szoborhoz. 

5. Rajzoljunk grafikont a következő történethez! Kati gyalog indult az iskolába fél 8-kor. 
Eszébe jutott, hogy nem vitte magával a tornazsákját, megállt, megnézte a táskáját, tényleg 
nem találta. Futott hazáig, felkapta a tornazsákot, biciklire pattant, és épp beért az iskolába 8 
órára. 

 8:00
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otthon
idő7:30
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