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1. Bevezetés 

„— Ha kilenc kályhában öt és fél nap alatt tizenkét köbméter bükkfa ég el — mennyi nap alatt 

ég el tizenkét kályhában kilenc köbméter bükkfa … 

— Ha kilenc kályhában … 

Az íróasztal előtt ülök, valami cikket olvasok. Nem tudok figyelni. A másik szobából már 

harmincötödször hallom a fenti mondatot. 

Mi a csoda van már azzal a bükkfával. Muszáj kimenni. 

Gabi az asztal fölé görnyedve rágja a tollat. Úgy teszek, mintha valami más miatt mentem 

volna ki, fontoskodva keresgélek a könyvszekrényben. Gabi lopva rám néz, én összehúzom a 

szemem, mintha nagyon el volnék foglalva gondjaimmal és nem vennék tudomást róla — 

érzem is, hogy erre gondol, közben görcsösen mondogatom magamban: „Ha kilenc bükkfa … 

tizenkét köbméter … akkor hány kályhában … „ Ejnye, a csudába! Hogy is van? 

Elmegyek előtte szórakozottan, megállok, mintha ebben a pillanatban vettem volna észre. 

— Na, mi az, kisfiam, tanulgatunk? 

Gabi szája lefelé görbül.” 
1
 

 

 A Karinthy Frigyes novellájában szereplő kisfiú láthatóan küzd a matematikalecke 

megoldásával, meglehetősen elkeseredve, miként a mai gyerekek nagy része is. A 

matematika, mint tantárgy általában kevés gyereknek tartozik a kedvencei közé, főleg azért, 

mert sokszor nem értik a feladatokat, így a megoldás során is nehézségeik vannak, ami 

kudarchoz vezet. Ez azonban nem feltétlenül a diák képességein múlik, sokkal inkább azon, 

hogy a tantárgy az iskolában gyakran csak száraz példamegoldásról szól, aminek a diákok 

szemében semmi értelme nincs. Azoknak a tanulóknak, akik ténylegesen tanulási 

nehézségekkel küzdenek, még nehezebb. Gyakran előkerül matematikatanári rendezvényeken 

a kérdés, hogy hogyan lehetne a matematikát úgy tanítani, hogy azt a gyengébb tanulók is 

értsék, és lássák annak a mindennapi életben való gyakorlati szerepét. Ha a diák érti az 

anyagot, sikeresen meg tudja oldani a feladatokat, melynek következtében a tantárgyat is 

jobban fogja kedvelni. 

 Dolgozatom témájának a fentiek alapján a gyengébb tanulók, első sorban a tényleges 

tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatását választottam. Többek között arra 

keresem a választ, hogy hogyan lehetne a tanulók számára érdekesebbé és vonzóbbá tenni ezt 

a tantárgyat, konkrétan az egyenlőtlenségek oktatása során. Tanulási nehézségekkel küzdő 

diákokkal minden tanár találkozik, akiknek az osztállyal való együtttanítása ugyan mindig 

kihívást, de talán nem lehetetlen feladatot jelent. Dolgozatomban először a tanulási 

nehézségek fogalmát tisztázom, ezután a matematikai képességek problémáiról írok 

                                                           
 

1
 Karinthy Frigyes: Tanítom a kisfiamat, IN: A jövő a számtantudósoké, Noran Kiadó, Budapest, 2004. 
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részletesen. Ezt követően térek át az egyenlőtlenségek tanításának iskolai előfordulására, 

majd egy kisebb kutatás eredményeit feldolgozva keresek lehetséges megoldást azok oktatási 

lehetőségeire. A dolgozatot az egyenlőtlenségek matematikai szerepének és alkalmazásának a 

leírása zárja.  

 

2. Matematikai tanulási nehézségek háttere 

Az előzőek alapján ebben a részben a matematikatanulás zavarait és annak hátterét 

foglalom röviden össze. Az első részben a tanulási nehézségeket mutatom be általánosan, 

milyen fajtái fordulnak elő, mi állhat a hátterükben. A második részben a 

matematikatanuláshoz elengedhetetlen numerikus képességeket veszem sorba, végül pedig a 

számolási zavar problémakörét vizsgálom meg részletesen.  

 

2.1. A tanulási nehézségek 

 Sok gyerek számára a közoktatás iskolai kudarcok sorozata az első évektől kezdve. 

Akaratuk ellenére nem tudnak úgy teljesíteni, mint a társaik, vagy mint ahogy szüleik és a 

tanítóik elvárnák. A gyenge teljesítmény hátterében legtöbbször valamiféle tanulási nehézség 

áll, melynek különféle okai és formái fordulhatnak elő: iskolaéretlenség, figyelemzavar, 

szociális háttér…
2
 A mai oktatás során egyre gyakrabban hallunk a tanulási nehézségekkel 

küzdő gyerekek problémáiról, mind a tanítás, mind a beilleszkedés vagy egyéb szociális 

nehézségek szemszögéből, aminek következtében több pedagógiai kutatás, továbbképzés és 

egyéb szakmai munka kedvelt témájává váltak. A leggyakoribb kérdés, hogy vajon valóban 

több-e a tanulási nehézséggel küzdő gyerek, mint korábban, vagy csak az általános és kitolt 

tankötelezettség, esetleg a szociális és a kulturális változások miatt lett magasabb az ilyen 

gyerekek száma az iskolákban. Arra is keresik a választ, hogy vajon mi lehet ezeknek a 

problémáknak a kiváltó oka és milyen megoldási lehetőségek vannak a szülők, pedagógusok 

és fejlesztők kezében. Ugyan sok kutatás és elmélet született már, nem jutottak konszenzusra, 

így továbbra is keresik a választ a fenti kérdésekre.  

 A tanulási nehézség egyfajta tanulási korlát, amelybe minden, a gyermek iskolai 

teljesítményét akadályozó vagy hátráltató tényező beletartozik. Ezen belül több alcsoportot 

különböztetünk meg. Az első és legerősebb a tanulási akadályozottság, amelyről akkor 

beszélünk, ha olyan összetett, tartós és súlyos a probléma, hogy megnehezíti, vagy akár 
                                                           
 

2
 Gyenei, Melinda: Az iskolai matematika elsajátításában szerepet játszó pszichikus funkciók. IN: Alkalmazott 

Pszichológia IX. évfolyam 2. szám (2007), 118-128 oldal.  
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lehetetlenné teszi a normál, iskolai körülmények közötti fejlesztést, és a gyerek teljesítménye 

összességében nem éri el az elégségest. Ebben az esetben többnyire értelmi és/vagy 

érzékszervi fogyatékosság vagy egyéb mentális betegség áll a háttérben. A második 

alcsoportba a (speciális) tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket soroljuk, akik ép értelműek 

és érzékszervűek, mégis valamilyen képesség, vagy képességek hibás működése miatt egy 

vagy több tantárgyban nem tudnak megfelelni a minimumelvárásoknak. A harmadik, és 

egyben legenyhébb csoport a tanulási lemaradásokkal küzdők, akiknél olyan tanulásban való 

lemaradásról van szó, ami átmeneti jellegű, és többnyire külső körülmények váltják ki, azok 

rendeződésével a probléma elmúlik. Ilyen indok lehet például hosszabb hiányzás, otthoni 

feszültségek, iskolaváltás…
3
   

 Tanulási akadályozott gyerekekkel normál iskolai körülmények között nem 

találkozunk, ha mégis, akkor is egyéni, speciális, és szakszerű fejlesztést igényelnek A 

lemaradással küzdők pedig, ahogy ezt fent is írtam, a kiváltó körülmény megváltozásával be 

tudják hozni a lemaradásukat, pusztán a nehézségek idején igényelnek nagyobb odafigyelést 

és türelmet. Ezek alapján tanulási nehézségek alatt a továbbiakban a második esetet értem, 

vagyis azokat a zavarokat, amelyek kialakulása valamilyen idegi elváltozás miatt következnek 

be, és hosszútávon befolyásolják a diák iskolai eredményeit.  

 Minden gyerek egyedi, így a tanulási nehézségeik is valamilyen módon különfélék: 

mások a kiváltó okok, más fejlesztési eljárás célravezető, más tempójú a fejlődésük, stb. 

Ugyanakkor a sok közös vonás miatt lehet rájuk mint egy csoportra tekinteni. A következő 

definíció összefoglalja, hogy kik is tartoznak bele ebbe a csoportba: a tanulási nehézség az a 

„váratlan és megmagyarázhatatlan állapot, amely olyan gyermekekben fordul elő, akiknek az 

intelligenciája átlagos, vagy meghaladja az átlagosat, és mindenekelőtt az jellemző rájuk, 

hogy a tanulás egy vagy több területén jelentős elmaradásuk van”.
4
 Általánosan elfogadott, 

tudományos definíció azonban nem létezik, a probléma sokszínűsége és viszonylagossága 

miatt, így csak viszonyfogalomként határozható meg.      

 Habár nagyon sokféle és egyedi összetevőjű csoportot vizsgálunk, megpróbálom 

valamilyen szempont alapján csoportosítani. A tanulási nehézségek két nagy részre oszthatók. 

Az első csoportba az alapvetően általános iskolában elsajátítandó készségek tartoznak: írás, 

olvasás, számolás és az anyanyelv ismerete (megértése és használata). Ezek egyértelműen 

                                                           
 

3
 Pinczésné, dr. Palárthy, Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 

4
 Selkovicz, M.: Tanulási nehézségek.  IN: Kolozsvári, Judit szerk.: Ilyenek vagyunk, pszichológiai 

szöveggyűjtemény. Okker, Budapest. 163-188 oldal. 
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diagnosztizálhatóak, és mivel igen nagy jelentőségük van a tanulmányok előrehaladása során, 

többnyire az iskola első éveiben kiderülnek. Bármely ezen alapvető tudás hiánya megnehezíti, 

vagy akár lehetetlenné teszi a gimnáziumi továbbtanulást. A második nagy csoportba a 

tanulásnak azok a területei tartoznak, amik ugyan szintén alapvető fontosságúak, de sokkal 

kevésbé definiálhatóak és mérhetőek: kitartás, szervezőkészség, alkalmazkodóképesség, 

önellenőrzés, mozgáskoordináció elsajátítás, stb. Az előzővel ellentétben, ebben a csoportban 

alapvetően viselkedés- és magatartásproblémás gyerekek vannak (pl.: hiperaktív, 

figyelemzavarral vagy szociális képességek hiányával küzdők). Ezek a képességek a tanulás 

és az életvezetés meghatározó elemei, amelyek hiánya szintén komoly problémát jelent a 

gyermek fejlődése és tanulása szempontjából. Mindkét típus alapvető nehézségeket jelent a 

gyermek számára, így a tanulási nehézségek megnevezést mindkettőre használjuk, ha a 

második csoportnál nem is a szigorúan vett tanulási folyamatban van a probléma, mégis 

erőteljesen befolyásolja azt. A két csoport természetesen nem különíthető el egymástól 

egyértelműen, hiszen egy gyermek akár több különböző tanulási zavarral is élhet, és kutatások 

bizonyítják, hogy a tanulás különböző területein jelentkező nehézségek egymással szorosan 

összefüggnek.
5
 

 A tanulási nehézségeknek különféle fajtáját különböztetjük meg attól függően, hogy 

mely területen jelentkeznek. Ezek azok a problémák, amelyek egy-egy tárgyhoz vagy 

viselkedéshez köthetők. A leggyakoribbak (és egyben legjobban felismerhetők) az alapvető 

tanulási képességek elsajátításával kapcsolatosak: olvasási zavar (diszlexia), írászavar 

(diszgráfia) és számolászavar (diszkalkulia). A felsorolt három zavar a speciális tanulási 

nehézségek legismertebb típusai.
6
 Olvasási zavar akkor diagnosztizálható, ha az 

intelligenciakor és az olvasási kor között lényeges eltérés tapasztalható. Az egyébként normál 

képességű gyerekek ezen problémák következtében elmaradnak társaiktól, és nehezebben 

tudnak az iskolában (szinte minden területen) teljesíteni, mivel az olvasás a tanulás alapvető 

eleme. A diszlexia a leggyakoribb, és a legkorábban (először 1878-ban, dr. Kussmaul német 

orvos által) megfigyelt tanulási nehézség. Diszgráfiáról akkor beszélünk, ha a helyesírás vagy 

a mechanikus kézírás során merülnek fel problémák illetve lemaradások. Az írás során 

egyszerre szükséges a látás, hallás, beszéd- és írásmozgás, ezek bármelyikének fejletlensége 

nehézséget jelenthet. A fenti két terület (írás és olvasás) nagyon szorosan összekapcsolódik, 

                                                           
 

5
 Selkovicz, M.: Tanulási nehézségek. 

6
 Selkovicz, M.: A tanulás területei és ezek problémái. IN: Kolozsvári, Judit szerk.: Ilyenek vagyunk, 

pszichológiai szöveggyűjtemény. Okker, Budapest. 191-272 oldal. 
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így a zavarok is gyakran együtt jelentkeznek. A diszkalkulia a matematikatanulás zavara, 

amely következében a matematikai fogalmak, műveletek és technikák okoznak nehézséget. 

Ezt a tanulási nehézséget később részletesen bemutatom (2.3.).  

A viselkedéssel kapcsolatos tanulási nehézség leggyakoribb formája a hiperaktivitás, 

egyfajta magatartászavar, amely a motorikum (pl.: nehézségek az egyhelyben üléssel, 

feltűnően nagy mozgásigény), az impulzivitás (pl.: gyakori meggondolatlan cselekedetek, 

gyors és gyakori cselekvésváltás) és a figyelem (pl.: befejezetlen feladatok, könnyen 

elterelhető figyelem, gyakori elkalandozás) területén jelentkezhet. Hiperaktivitásról akkor 

beszélünk, ha minimum két különböző motoros, három figyelmi, vagy három impulzív tünet 

egyszerre észrevehető. Mint minden egyéb tanulási nehézség, ez is rengeteg módon fordulhat 

elő, minden esetben a gyermek adottságaitól függően.
7
 

 A NAT, a kerettantervek, helyi tantervek minden korosztály számára egyértelműen 

meghatározzák azt a minimumkövetelményt (ismeret, készség), amit a tanulóknak teljesítenie 

kell. Amennyiben valamely területen lemaradás észlelhető, a gyermeket meg kell vizsgálni, és 

ha kimutatható valamilyen tanulási nehézség, meg kell kezdeni a fejlesztést. A probléma 

annál hatékonyabban orvosolható, minél hamarabb fény derül rá, ezért meghatározóan fontos, 

hogy a pedagógusok és szülők figyelemmel kísérjék a gyermek fejlődését, és szembe 

nézzenek az esetleges lemaradással és problémával. Mivel az ember számos olyan 

képességgel is rendelkezik, amelyek nem vagy csak nagyon szubjektíven mérhetőek, emellett 

pedig mint már említettük minden gyerek és minden probléma egyedi, megfelelő diagnózis 

csak úgy kapható, ha a tanulót több helyzetben is megvizsgálják a megfelelő szakemberek. A 

tanulási nehézségeket különféle felmérések segítségével mérik, melyeket hozzáértő szakértők 

dolgoztak és fejlesztettek ki, így többnyire megbízható eredményt adnak. 

 A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek száma - az összes előforduló nehézséget 

belevéve - ismeretlen, mivel már a fogalom definiálása sem egységes, ezen kívül pedig 

vannak olyan diákok is, akikről még nem készült diagnózis. A speciális tanulási nehézségek, 

amelyek a tanulás egy-egy területein mutatkoznak, könnyebben mérhetők, ezek alapján pedig 

lehet az összes nehézség gyakoriságára következtetni. Az eredmények szerint a gyerekek 

10%-a rendelkezik valamilyen tanulási nehézséggel, a súlyos esetek ennek azonban csupán 2-

3%-át jelentik.
8
  

                                                           
 

7
 Pinczésné, dr. Palárthy, Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok.  

8
 Selkovicz, M.: Tanulási nehézségek. 
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 Ezek után felmerül a kérdés, hogy mi lehet az oka a tanulási nehézségek 

kialakulásának, illetve hogy meg lehet-e ezeket valamilyen módon előzni. Ezekre a 

kérdésekre még nem sikerült általános érvényű választ adni, azonban több elmélet is létezik. 

Sokan úgy gondolják, hogy a tanulási nehézségek a gyermekben születéstől kezdve benne 

vannak, így vagy genetikusan öröklődnek, vagy valamilyen méhen belüli fejlődési 

rendellenesség okán alakulnak ki. Mások szerint a nehézségek az oktatás, a gyermek egyéni 

fejlődése, vagy a szociális és családi háttér nehézségei során kialakuló problémák 

következménye. A következőkben összefoglalóan mutatok be néhány elméletet a tanulási 

nehézségek magyarázatára vonatkozóan.  

 A neuropszichológiai elmélet alapfeltevése, hogy a tanulási nehézségeket valamilyen 

agykárosodás idézi elő, amely ugyan annyira nem jelentős, hogy fogyatékosságról legyen szó, 

azonban elegendő ahhoz, hogy valamely részterületen rendellenességhez vezessen. Ezt egy 

veleszületett problémának tekintik, így már 2-3 éves korban észrevehetők a lemaradás tünetei 

a sérült gyermekeknél.  

 A perceptuális és perceptuo-motoros elméletek a tanulási zavarokat a különböző 

perceptuális funkciók összerendezetlenségének hiányával és az érzékelő motoros funkciók 

elégtelen integrációjával magyarázzák. Ezek következtében a gyereknek nehezebb a 

tájékozódása és mozgása, ami egyéb területeken is fejlődési problémákat jelent.  

 Egy harmadik lehetséges magyarázat a behaviorista megközelítés, amely a problémát 

viselkedés-lélektani szempontból közelíti meg, és elsősorban a viselkedési problémákat tartja 

felelősnek a tanulási nehézségek kialakulásáért, miszerint a gyermek rosszul sajátított el 

valamilyen alapvető képességet az élete folyamán. Ennek fényében a tanulási nehézségeket 

nem veleszületett adottságnak tekinti.  

 A felsoroltakon kívül léteznek még nyelvi fejletlenséget hangsúlyozó elméletek, 

melyek azon alapulnak, hogy a tanuláshoz alapvetően szükséges a verbális készségek 

megfelelő szintű használata. Azok a gyermekek, akik gyenge beszédkészséggel, rossz 

artikulációval, szótanulási nehézségekkel, nehézkes szövegértéssel és szövegformálással 

élnek, képtelenek az eredményes iskolai teljesítményre. Ennek oka legtöbbször az a rossz 

szociális háttér.
9
   

 A tanulási nehézségek kialakulásáért tehát számos tényező együttes hatása felelős, 

nem lehet csupán egyet kiemelni. A legmeghatározóbbak az - egyes elméletek alapját képező 
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- genetikai és környezeti tényezők, melyek valamilyen agykárosodáshoz, fejlődési 

rendellenességhez, működési zavarhoz vagy érési elmaradáshoz vezetnek. Ezek 

mindegyikének következménye az információs folyamat károsodása, ami a tanulási nehézség 

kialakulását vonja maga után.
10

 Ennek mértéke és fejleszthetősége minden esetben különböző.      

 A tanulási nehézségek alapvetően maghatározóak a mai oktatásban, szinte minden 

iskolában, minden osztályban vannak ilyen problémákkal küzdő gyermekek. Mivel a 

kialakulásuk oka igen sokféle lehet, ezért nehezen, vagy talán egyáltalán nem előzhetők meg, 

a fejlesztés érekében azonban kiemelkedően fontos, hogy a nehézség mihamarabb 

diagnosztizálva legyen, és a gyermek szakszerű segítségben részesüljön. 

 

2.2.  A numerikus képességek  

 Az ember egyik alapképességét a numerikus képességek alkotják. Ide tartozik a 

számolás, a mennyiségek értelmezése, a formákkal való műveletek, stb. Ezek fontos szerepet 

játszanak a matematikai feladatok megoldásában és a mindennapi életben egyaránt. Definíció 

szerint a numerikus képesség egy olyan „összetett akusztikus-verbális szimbolikus 

tevékenység, amelyet írásban is kifejezünk, olvasva is megértünk és mentálisan is 

alkalmazunk”.
11

 A következőkben ezeknek az elemeknek részletes leírása következik. 

 A numerikus feladatok megoldásához az agyban egyszerre több dolognak kell 

párhuzamosan, egymást kiegészítve működnie. Ezek alapvetően két nagy rendszeren 

alapulnak, az analóg mennyiségi és a verbális rendszeren. Az utóbbi ugyan nem tartozik 

szorosan a numerikus képességekhez, hiszen elsődlegesen a beszédet és szövegértést irányítja, 

és önmagában nem érzékeli a számok nagyságát, mégis elengedhetetlenül fontos azok 

használata során. 

 Az analóg mennyiségi rendszer genetikailag kódolt tudás, amely az állatok és 

csecsemők teljesítményében is megtalálható. Sok kutatás vizsgált olyan állatokat, akik 

valamilyen numerikus teljesítményre megtaníthatóak voltak. Hans, egy ló, például 

patadobbanások számával jelezte a matematikai műveletek eredményét, akár törtekkel való 

műveletek esetében is.  A feladatok jó megoldáshoz azonban szükséges volt a gazdája 

jelenléte, aki ugyan tudatosan semmilyen jelet nem közvetített, nagy valószínűséggel 

befolyásolta a lova válaszát. A 70-es évektől több ízben is tanítottak csimpánzokat valamilyen 
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nyelvi, vagy egyéb szimbólumok használatára. A vizsgálat azt mutatta, hogy az 

emberszabásúak többnyire 100 szimbólum (szó, szám…) elsajátításáig juthatnak el, és 

képesek ezekkel egyszerűbb műveleteket is végezni (pl.: összeadás, szóalkotás), de az 

embereknél sokkal lassabban teszik magukévá mind a szimbólumokat, mind a műveleteket. 

Nem képesek ezek teljesen szabad alkalmazására (nem használnak nyelvtant, nem tudják 

folytatni a sorozatokat, nem áltanosítják a tanultakat…). A nagyobb számokra vonatkozó 

képességeket a patkányok esetében figyelték meg, akik például képesek megtanulni, hogy egy 

adott cél érdekében hányszor kell megnyomni egy pedált (akár 24-szer is). Egy másik 

vizsgálatban hang- és fényjelzéseket kaptak a patkányok, melynek összszámát meg tudták 

határozni, vagyis két különféle ingert össze tudtak adni.
12

 A leírt példák alapján látható, hogy 

az evolúciós múlt olyan alapot ad az embernek, amivel képes fejlettebb matematikai 

képességek kialakítására, melyhez az agyi szerkezetünk, emlékezetünk és tervezési 

készségünk is szükséges. Ezeknek a kutatásoknak a konklúziója, hogy az evolúció folyamán a 

numerikus képességek is fejlődtek, és valamilyen formában megtalálhatók az állatokban is.  

 Az állatok mellett egy másik kutatási terület a csecsemők numerikus képességeinek 

vizsgálata. A tudományos eredmények azt támasztják alá, hogy ezek velünk született 

képességek, születéstől fogva megtalálhatóak minden emberben. A két és háromelemű 

halmazokat már hamar képesek megkülönböztetni a csecsemők (érzékelik, hogy melyik több). 

Rengeteg vizsgálat és kutatás foglalkozik azzal, hogy pontosan mi van egy kisgyermek 

fejében, és hogy mennyire érti illetve érzékeli a numerikus különbségeket. Egy vizsgálatban 

tíz hónapos csecsemőknek mutattak egymás után különféle játékokat. A különböző tárgyak 

számának meghatározása (kb. 10-ig) egy felnőtt embernek nem okoz gondot, a csecsemők 

viszont sok esetben nem képesek a tárgyakat egymástól különválasztani, még abban az 

esetben sem, ha ugyan különbözőket látnak, de egyszerre csak egyet. A kutatás eredménye 

nem függ attól, hogy a gyermek saját, ismerős tárgyaival vagy új, idegen tárgyakkal végzik a 

kísérletet. Ez egyfajta számolási korlátot jelent számukra, melynek oka elsősorban a világgal 

kapcsolatos ismerethiány. Egy másik, 6-7 hónapos csecsemőkkel végzett kísérlet megmutatta, 

hogy az emberek ebben a korban már képesek diszkriminálni. A vizsgálat során a gyermekek 

azonos számosságú, de nem mindig azonos összetételű halmazokat láttak (pl.: két babát majd 

két autót…), és minden ingernél mérték a nézési időt, hogy mennyi ideig fókuszál a gyermek 

a tárgyakra. A megfigyelések szerint a csecsemők egyre kevesebb ideig nézik az új tárgyakat. 
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Ezt követően a halmazok számosságát változtatták meg (pl.: három babát mutatnak), amit a 

gyermekek ismét hosszabb ideig nézték. Ebből arra lehet következtetni, hogy a csecsemők 

ebben a korban már érzékelik a számosság megváltozását, vagyis rendelkeznek ezzel az 

érzékkel. A kisgyermekek fejlődése esetében meghatározóan fontos szerepet játszik az első 

év, amely során hatalmas mennyiségű új tudásanyagot szívnak magukba, ami a számtani 

tudásukat is nagymértékben befolyásolja. Emellett számos más tényező, mint például a gének 

és a születés során bekövetkező nehézségek, és komplikációk negatív hatásai meghatározó 

szerepet tölthetnek be a numerikus képességek fejlődésében.
13

 

 Az analóg mennyiségi reprezentáció összefoglalva az evolúció során örökölt emberi 

adottság. A kutatások során azonban egyértelművé vált, hogy (ahogy az állatok is) a 

mennyiségeket gyakran nem pontos, szimbolikus formában reprezentáljuk, hanem egy 

pontatlan, analóg formában. Ennek következtében pusztán az analóg rendszerben nem 

lennénk képesek pontosan számolni, így szükségünk van egy precízebb, verbális rendszerre 

is, amely viszont nem érti a mennyiségek nagyságát. A numerikus teljesítményünkhöz 

okvetlen szükséges ezek együttműködése, ugyanakkor külön-külön is jelentős szerepük van. 

A mennyiségek összehasonlításánál gyakran az analóg, nem szimbolikus reprezentáció játszik 

szerepet. Ha két arab szám közül kell eldönteni, hogy melyik jelent nagyobb mennyiséget, két 

hatás befolyásolja a döntés tempóját: a távolsághatás (minél nagyobb a két szám által jelölt 

mennyiség közti távolság, annál gyorsabb a döntés) és a mérethatás (ugyanolyan távolság 

mellett minél nagyobbak a mennyiségek, annál lassabban döntenek a személyek). Ezek 

alapján látható, hogy olyan reprezentációt használunk, amely a mennyiségek nagyságát 

reprezentálja, a mennyiségek feldolgozását segíti, és ezáltal azok megértésének és a 

mennyiségfogalom megerősítésének az eszköze. A verbális ismeretek ugyan pontosak, de 

önmagukban jelentés nélküliek, ugyanis a méretük nem reprezentálja az egymáshoz való 

viszonyukat. Ez abból is látható, hogy vannak olyan emberek, akik ugyan képesek egy pontos 

végeredmény kiszámolására, de nem értik annak mennyiségi jelentését, míg mások ugyan 

meg tudják mondani az eredmény nagyságrendjét, a pontos számolásra azonban nem 

képesek.
14

 Összefoglalva az analóg és a verbális rendszerek egyaránt alapvetően 

meghatározóak a numerikus képességek kialakulása és használata szempontjából, nem lehet 

köztük prioritást felállítani, hiszen külön-külön egyik sem vezet eredményes számoláshoz.  

                                                           
 

13
 Dehnene, Stanislas: A számérzék. Miért alkotja meg az elme a matematikát?. Osiris, Budapest, 2003. 

14
 Krajcsi, Attila: Numerikus képességek. 



13 
 

 A következőben néhány fontos modellt mutatok be, ami a numerikus képességek 

áttekintésére ad lehetőséget. Ezek segítségével könnyebben elképzelhető és megérthető a 

különböző rendszerek egymásra való hatása. Az első Stanislas Dehane hármas kódolás 

modellje. Ennek alapján a numerikus képségek három különböző rendszer használatával 

működnek (lásd az 1. ábrán). Az első kettő azonos az előzőekben leírt rendszerekkel: az 

analóg mennyiségi és a verbális reprezentációval. Az első, amely összefoglalva egy mentális 

számegyenesnek tekinthető, pontos értékek tárolására nem alkalmas, a mennyiségeket viszont 

képes megkülönböztetni. A második, a verbális rendszer (auditoros verbális szó keret) az 

információt hangok sorozataként tárolja, így a hangsorok mögött álló mennyiséget önmaga 

nem tudja megállapítani, vagyis a „huszonnyolc” és „harminchárom” hangsorok közül nem 

tudja megállapítani, hogy melyik képvisel nagyobb értéket, viszont képes pontos információk 

tárolására. A hármas kódolás modell kiegészül a vizuálisan megjelenített arab szám 

formátummal, amely a számokat szimbólumokként tárolja. Ez az írásban végzett aritmetikai 

műveletekhez meghatározóan fontos. Az előzőekhez képest kevesebb kutatás foglalkozik 

vele. Látható, hogy a három rendszer egymástól eltérő módon reprezentálja a numerikus 

információkat, ennek következtében különböző feladatokban működnek hatékonyan.  

 

 

1. ábra A hármas kódolás modell elméleti sémája 
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 Egy feladat megoldásához ezen három rendszeren kívül még további funkciók 

szükségesek, ahogy ez az ábrán is látható, amik a különféle képességeket összekötik, és 

amelyek segítségével az értékek mindhárom esetben az egyik reprezentációból a másik 

kettőbe fordíthatók. Az arab szám reprezentációjához az olvasás szükséges, és az írás 

segítségével jeleníthető meg; az analóg mennyiségi rendszerért a becslés felelős; a verbális 

szó keret pedig két módon, auditoros bemenet és beszéd kimenet segítségével, vagy írott be- 

és kimenettel értelmezi a számneveket.  

 A különböző rendszerek az agy különböző területein működnek (lásd a 2. ábrán), a 

hatékony feladatmegoldáshoz pedig mindhárom külön-külön is használható kell, hogy legyen. 

Bármely terület sérülése numerikus nehézségekhez vezethet.
15

  

 

 

2. ábra A hármas kódolás elmélet rendszereinek agyi lokalizációja 

 

 Egy másik elképzelés McCloskey folyamatorientált modellje, amely alapgondolatát 

azok a betegek adták, akik valamilyen agysérülés következtében elvesztették a numerikus 

képességeik valamely területét, amely alapján egyértelművé vált, hogy az egyes funkciók 

szelektíven is sérülhetnek. Ebben a modellben a numerikus megismerés szintén két nagy 

részre osztódik: numerikus feldolgozási folyamatokra és számolási mechanizmusokra. A 
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numerikus feldolgozás a mennyiségekkel foglalkozik, azok megértéséhez és használatához 

szükséges, önmagában viszont nem teszi lehetővé a matematikai feladatok elvégzését. Ehhez 

szükségesek a számolási mechanizmusok, amik az összetettebb számolások könnyebb, 

automatizálható részlépéseit (számolási procedúrák, elemi lépések, átkódolás…) foglalják 

magukba. A folyamatorientált modell a feladatmegoldást egy egységes belső numerikus 

reprezentációként értelmezi, ellentétben a hármas kódolás modell elméletével, ami a 

reprezentációkat teljesen elkülöníthetőnek tekinti. Ennek ellenére nem mond ellent 

egymásnak a két elmélet, sokkal inkább kiegészítik egymást, ugyanis más-más területeket 

vizsgálnak részletesen, így a 3. ábrán látható módon összekapcsolhatók. A folyamatorientált 

modellben a feladatokhoz kapcsolódó ki- és bemenetek elkülönítése és működése áll a 

középpontban, ugyanakkor az adatok tárolásáról a hármas kódolás modell ad részletesebb és 

hitelesebb képet.   

 

 
3. ábra Összefoglaló ábra a numerikus megismerésben szerepet játszó rendszerekről és reprezentációkról 

 

 A numerikus képességek, ahogy a bemutatott elméletek is alátámasztják, rendkívül 

összetett rendszer segítségével működnek. Ezek elsődlegesen a számolással kapcsolatos 

műveletek elvégzéshez szükségesek, de a komplexségük következtében sok más feladatot 

ellátnak: a verbális rendszer elsődlegesen a beszédért és a szövegértésért felelős, ugyanakkor 

a bemutatott modellek alapján látható, hogy a matematikai feladatok megoldásához is 

szükséges, a számolási mechanizmusok pedig minden műveletsor vezérlésében részt 
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vesznek.
16

 A numerikus képességek optimális működéséhez minden összetevőnek jól kell 

funkcionálnia, bármilyen hiányosság nehézséget okozhat, ugyanakkor az összetettség 

következtében nem minden esetben egyértelműen meghatározható, hogy melyik a hibás 

terület, amelyet fejleszteni kell.
17

 A különböző sérülési típusokat és a kezelési módokat a 

későbbiekben, a diszkalkulia kapcsán részletezem (2.3.). 

 A numerikus képesség részben velünk született adottság, részben pedig folyamatos 

fejlődést igénylő mechanizmus. A következőkben a numerikus képességek fejlődésének 

fontosabb lépéseit mutatom be. A csecsemőkkel végzett kísérletek is bizonyították (lásd fent), 

hogy a gyermekek a nyelvelsajátítással egyidőben rendelkeznek numerikus képességekkel. 

Gyakran használnak számneveket, de többnyire rosszul, rossz sorrendben, ismétlésekkel stb.. 

3-4 éves kor körül értik meg, hogy mit jelent a számolás és hogy hogyan kell a mennyiségeket 

értelmezni. Ekkor már össze tudják kapcsolni, a különböző számneveket a hozzájuk tartozó 

mennyiségekkel. 5 évesen a legtöbb gyerek rendelkezik számfogalommal és alapvető 

aritmetikai ismeretekkel.  

 Egy kutatásban azt vizsgálták, hogy hogyan fejlődik a számolás az óvodai évek alatt. 

3-6 éves gyerekeknek meg kellett mondani, hogy hány villa van a képen (amelyen 5 villa volt, 

de az egyik el volt törve). A legkisebbek a törött villát még kettőnek számolták, míg az iskola 

küszöbén állók már egynek. Ez az eredmény megmutatta, hogy a nagyobb gyermekekben már 

kialakult, hogy mi a számolás célja, és magasabb szintű absztrakciós képességgel 

rendelkeznek, mint 3-4 éves társaik. A numerikus képességeknek tehát jelentősen fejlődésen 

kell keresztül menniük az óvodai évek alatt, éppen ezért is fontos azok megfelelő szintű és 

tudatos fejlesztése.
18

  

 Az óvodás kor végére kialakult informális tudás, még korán sem tökéletes, nem 

következetes, gyakran nem logikus, mégis a formális matematikatanulás alapjául szolgál. Ezt 

követően a gyermekek az iskolában tanulják meg a mennyiséggel, számossággal kapcsolatos 

ismereteket (számszimbólumok ismerete, alapműveletek elvégzése…). A matematikai 

képességek fejlesztése szoros összefüggésben áll a téri képességek (pl.: tárgyakkal, ujjak 

segítségével való tanulás) és a nyelvi képességek (pl.: a jelrendszer használata) fejlesztésével, 

                                                           
 

16
 Krajcsi, Attila: A numerikus képességek sérülései és a diagnózis nehézségei. IN: Pedagógusképzés, A nevelés 

és az új idegtudomány 2008/1-2, 102-125 oldal. 
17

 Krajcsi, Attila: A numerikus képességek zavarai és diagnózisuk.  
18

 Márkus, Attila: Számok számolás számolászavarok. Pro Die Kiadó, Budapest, 2007.  
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hiszen ezek mind fontosak és szükségesek a matematikai tudás kialakulásához.
19

 A numerikus 

képességek további fejlődéséhez az összes részterület megfelelő szintű használata szükséges, 

ami a továbbiakban is az iskolai oktatás alapvető feladata.    

 A numerikus képességeket tehát minden ember használja a mindennapi életben is, nem 

csak matematikai problémák megoldásakor. Mivel ezek használata több összetevő együttes 

működését feltételezi, melyeknek szintén meghatározó szerepük van a hétköznapokban, 

különösen fontos azok megfelelő fejlődése, fejlesztése és használata. A matematikai 

képességek bemutatása után ezek lehetséges sérülései és az evvel kapcsolatos problémák 

bemutatása is szükséges, amelyet a következőkben, a diszkalkulia kapcsán részletezek.  

 

2.3.  A diszkalkulia 

 A matematikaoktatás során szinte minden órán előfordulnak hibás tanulói 

feladatmegoldások, amelyek gyakorissága ugyan nagyban függ a tananyagtól, hiszen vannak 

könnyebben és nehezebben érthető részek, de az is megfigyelhető, hogy vannak jobb és 

rosszabb matematikai képességgel rendelkező tanulók, akiknek minden anyagrész nehézséget 

okoz. Számukra a matematika megértése elérhetetlen célnak tűnik. Hegedűs Géza erre a 

következő hasonlatot hozza: „Az emberiség két részre oszlik. Az egyik fele tud matematikát, a 

másik fele nem. A földi népek és a marslakók között aligha van nagyobb távolság, mint a két 

tábor között.”
20

 Egy pedagógus feladata a matematikaórán úgy tanítani a tantárgyat, hogy az 

minden gyermek számára érdekes és érthető legyen. Sok esetben a matematikát nem értő 

csoport egy része az érdeklődés felkeltésével motiválható a tanulásra, amely közelebb viszi 

őket a tantárgyhoz, a másik fél problémája, akik tényleges tanulási nehézséggel küzdenek, 

nehezebben kezelhetők. A tanórák során megoldott feladatok alapján megfigyelhető, hogy a 

matematikai nehézségekkel küzdő tanulók problémái hasonlóak, és valószínűsíthetően a 

háttérben álló okok közt is van hasonlóság. Egyes kutatások szerint több gyermek küzd 

matematikatanulási nehézségekkel, mint egyéb (olvasás vagy írás) területén, amely 

összefügghet a numerikus képességek komplexitásával, hiszen ha egy gyermek olvasási vagy 

írási problémával küzd, az meghatározhatja a matematikatanulást is.
21

 

                                                           
 

19
 Gyenei, Melinda: Az iskolai matematika elsajátításában szerepet játszó pszichikus funkciók. Alkalmazott 

Pszichológia IX. évfolyam 2. szám (2007), 118-128.  
20

 Mészáros, Márta: Diszkalkulia helyett. IN: Fejlesztő Pedagógia 2004/4-5 szám, 87-92 oldal. 
21

 Mesterházi, Zsuzsa: A matematikai feladatmegoldások hibái. IN: Mesterházi, Zsuzsa szerk.: Diszkalkuliáról 

pedagógusoknak, 7-17 oldal. 
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 A speciális matematikai nehézséget diszkalkuliának nevezzük, mely akkor 

diagnosztizálható, ha a vizsgált személynek normál intelligencia és megfelelő oktatási 

körülmények mellett a matematikai fogalmakkal kapcsolatos műveletek nehezen mennek. Ez 

azokhoz a fentebb bemutatott tanulási zavarokhoz tartozik, amelyek leküzdése tartós 

segítséget, egyéni bánásmódot, differenciált oktatásszervezést és korrekciós fejlesztő 

eljárásokat igényel. Megkülönböztetünk szerzett diszkalkuliát, amely valamely felnőtt kori 

agysérülés következtében alakul ki, és fejlődési diszkalkuliát, amely szintén idegrendszeri 

károsodás hatására alakul ki, a gyerek születése előtt vagy kisgyermekkori fejlődése során. A 

következőkben diszkalkulia alatt minden esetben a második típust értem, szerzett 

diszkalkuliával nem foglalkozom, hiszen az oktatásban ilyennel nem (vagy csak nagyon 

ritkán) találkozhatunk.  

 

2.3.1. A diszkalkulia tünetei és okai 

 A diszkalkulia hatékony fejlesztését nagyban befolyásolja, hogy milyen hamar ismerik 

fel a problémát. Ezért fontos, hogy a gyermeket nevelői minden korban felügyeljék a 

következő szempontok alapján. A számolásgyengeség tünetei óvodás korban a következők 

lehetnek: 

 nagy- és finommozgásbeli ügyetlenség, 

 idegenkedés a számlálástól, bármilyen vers vagy szövegtanulástól, 

 menekülés a kifinomult, precíz mozgást igénylő feladtok elől: gyurmázás, puzzle, 

rajzolás, színezés stb. 

A felsorolt tünetek leginkább a gyermek kortársai közti viselkedése alapján, a csoporthoz 

viszonyítva látható, így a probléma felismerésében különösen nagy az óvodai pedagógusok 

felelőssége. A gyermek egész életében átélt kudarcokat lehet megelőzni, ha ezeket a tüneteket 

időben észreveszik. 

 Az iskolai évek során a következő tünetek jelentkezhetnek: 

 gyakran visszatérő, azonos jellegű számolási hibák (pl.: az alapműveletek elvégzése a 

tíz átlépése fölött, a maradék megtartása, irányok felcserélése kivonás vagy osztás 

során, soralkotások, szimbólumok használata…), 

 alapvető fogalmi hiányosságok (pl.: szorzás, osztás; törtszám –hagyományos vagy 

tizedes- értelmezése, írása, olvasása; síkidom és test közötti különbség, kerület és 

terület terén),  

 alapvető mennyiségfogalmi hiányosságok (pl.: mértékegységek tudása és azok 

átváltása terén),  

 matematikai, kémiai és fizikai képletek és összefüggések tartalmi hiánya és problémás 

alkalmazása. 
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A tünetek nem minden esetben egyértelműen felismerhetők. Sokszor a gyermek egy-egy 

feladatot jól meg tud oldani, ezáltal kompenzálja a hiányosságait, ami odáig vezethet, hogy 

akár az általános iskola végéig is eljuthat közepes eredményekkel, de nagyon megnehezíti a 

középiskola elvégzését. A magasabb fokú iskolai tanulmányokhoz egy diszkalkuliás 

gyermeknek mindenképp szüksége van szakszerű fejlesztésre.
22

 Azért is fontos, hogy a 

pedagógusok ismerjék a lehetséges tüneteket, hogy ezek előkerülésekor ne pusztán lustának, 

vagy butának tartsák a gyerekek és buktatással, vagy átiskoláztatással oldják meg a 

problémát, hanem valódi megoldást keressenek. 

 A diszkalkuliás emberek azonban nem csak az iskolában, a mindennapi életben is 

nehezen boldogulnak egyes területeken. Sok felnőtt ember él evvel a problémával, anélkül, 

hogy tudatában lenne. Néhány tünet, ami jellemzi a számolási zavarral küzdők mindennapjait:  

 nehezen becsülik meg, hogy mennyibe kerülnek az egyes árucikkek, mennyi 

visszajárót kell kapniuk, mennyi borravalót kell adniuk, mekkora egy adott szoba 

mérete stb., 

 nehezen kezelik az órát,  

 nem értik a sportolásban a pontozást,  

 problémát okoz a mérés (pl.: hőmérséklet, magasság…). 

A diszkalkuliás emberek tehát nem értik a számokkal kapcsolatos helyzeteket. Ugyan felnőtt 

korban már csak ritkán kezelik ezt a problémát és a nehézségek ellenére képesek önálló életre, 

mégis fontos, hogy tisztában legyen vele az ember és a környezete (pl.: munkatársai, 

főnöke…) és megfelelő segítséget kapjon a gondot okozó területeken.  

 A fejlődési diszkalkulia, mint már említettük valamilyen idegrendszeri sérülés 

következménye. A sérülés helyétől függően különféle típusok különíthetők el egymástól. A 

szemantikus emlékezeti deficit, amely következtében a numerikus tények előhívása okoz 

nehézséget, gondot okoz a fejben számolás, és sokkal lassabb írásban is, mint egy átlagos 

embernek. Nem mennek könnyen a szóban bemutatott feladatok, nem csak matematikai 

területen, a nyelvi megértés is gyakran problémát jelent, ami összefügg a szókincs 

kicsinységével is. A procedurális deficit esetében, az írásbeli számolási eljárások 

alkalmazása, illetve összetett feladatoknál a lépések sorba rendezése és elvégzése okoz 

gondot, nehezen megy a fejben számolás és nem igazán értik az eljárások mögött húzódó 

fogalmakat. A téri-vizuális deficittel élők nem megfelelő sorrendben használják a 

számjegyeket, nem értik a sorrend szerepét. Nehézséget jelent a számok elhelyezése a 
                                                           
 

22
 Hrivnák, Ilona: Lusta? Nem szeret számolni? – Diszkalkuliások a közoktatásban. IN: Új Pedagógiai Szemle, 

2003/Február: http://www.ofi.hu/tudastar/lusta-nem-szeret 
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számegyenesen, aminek következtében a számok sorba rendezése sem megy könnyen. Az élet 

minden területén problémát jelentenek a téri-vizuális emlékezettel kapcsolatos dolgok (pl.: 

tájékozódás), ennek megfelelően a geometria minden területe nehézséget okoz. A 

számismereti deficit, a bemenetek és kimenetek, illetve ezek kapcsolatának zavarát jelenti. 

Ennek megfelelően nehéz és gyakran hibás a számok írása vagy olvasása, és a különféle 

jelölések közti fordítás. A felsorolt négy tünet a legritkább esetben fordul elkülönítetten elő, 

többnyire egyszerre több probléma is érzékelhető. A típusba sorolásnak ezek alapján első 

sorban elméleti jelentősége van, a négyféle deficit ugyanakkor a lehetséges hibatípusok 

áttekintésese szempontjából fontos.  

 A fejlődési diszkalkulia kialakulásának okaira többféle elképzelés is létezik, nagy 

valószínűséggel befolyásolja a megjelenést az örökölt génállomány és az első évek fejlődése. 

A probléma oka lehet a lassú feldolgozás, a gyenge fonetikus reprezentáció, az emlékezeti 

zavar stb. A problémát okozhatja ezen kívül a szorongás is, mely valamilyen negatív hatás 

következtében alakul ki. Félelmet kelt a gyermekben minden olyan helyzet, ami a 

matematikára emlékezteti. (vásárlás, pontok számolása…)
23

 A fenti okok ugyan 

ellentmondanak a diszkalkulia neuropszichológiai hátterének, ezért önmagukban nem 

helytállók, de jelentős szerepük lehet a tanulási zavar mértékének és fejlődésének 

alakulásában. Az egyén képességeit részben az örökölt adottságok, részben a környezeti 

hatások határozzák meg, melyek vagy segítik vagy gátolják a kibontakozásukat. Azok a 

képességek, amelyeket az egyén nem használ fejletlenek maradnak, míg azok amelyekkel 

sokat foglalkozik egyre magasabb szintre fejlődnek, az örökölt adottságok korlátain belül. 

Összefoglalva a fejlődési diszkalkuliára való hajlam egy veleszületett adottság (pontosabban 

valamely numerikus képesség sérülése az agyban), annak mértéke, viszont nagyban függ 

attól, hogy milyen szintű volt a gyermek fejlesztése egészen csecsemőkortól kezdve.
24

  

 

2.3.2. A diagnózis és fejlesztés eszközei 

 A diszkalkuliát szakemberek diagnosztizálják különféle módszerek segítségével. A 

vizsgálatok három fő részből állnak: egy orvosi vizsgálatból (ahol a lehetséges neurológiai 

eltéréseket vizsgálják), különböző pszichológiai vizsgálatokból (amelyek a vizsgált személy 

intelligenciaszintjét méri) és végül egy logopédiai vizsgálatból, ez pedig igen sokféle módon 

lehetséges.  
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 Krajcsi, Attila: A numerikus képességek sérülései és a diagnózis nehézségei.  
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 Mészáros, Márta: Diszkalkulia helyett. 
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 Magyarországon a legelterjedtebb Dékány Judit által kidolgozott Diszkalkulia 

Prevenciós vizsgálat, amit elsősorban alsós gyermekek diagnosztizálására használnak, de 

nagyobb korban is alkalmazható. A vizsgálat elsődlegesen a számfogalom kialakulását és a 

vele kapcsolatos lehetséges problémákat vizsgálja. A diagnózis a szülővel való beszélgetéssel 

kezdődik, amely során a gyermekről anamnézis készül, ezt követi a tényleges vizsgálat. A 

diagnoszta minden esetben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerek a - helyzethez képest - 

felszabadult tudjon lenni, amit elsősorban úgy ér el, hogy nem a hiányosságokat, hanem a 

meglévő tudást keresi. A vizsgált személy különféle feladatokat kap iskolai korának 

megfelelően, a következő területek méréséhez: 

 tájékozódás (saját testben, térben, síkban, időben), 

 számfogalmak ismerete (globális mennyiségi felismerés /saját testen, tárgyakon, 

modelleken/, mennyiségi relációk alkotása és megnevezése, mennyiség-állandóság, 

helyiérték-fogalom, szémnév-számjegy-mennyiség egyeztetése és számjegyek írása), 

 alapműveletek és inverzeik értelmezése, lejegyzése, elvégzése 10-es, 20-as, illetve az 

adott osztályfoknak megfelelő számkörben,  

 egyszerű és összetett szöveges feladatok,  

 matematikai szabályok felismerése,  

 számemlékezet vizsgálata. 

A vizsgálat folyamán tehát azt figyelik, hogy a gyermek érti, illetve használja-e a matematika 

nyelvét és hogy mennyire van tisztába a számfogalmakkal. A gyermek diagnózisát a 

feladatmegoldások tapasztalatai alapján készíti el a vizsgáló szakember, amely más 

felmérésekkel ellentétben, nem a feladatok pontozására, hanem benyomásra támaszkodik. 

Ehhez a következő szempontok adnak támpontokat: a korának megfelelő gyorsasággal oldja-e 

meg a feladatokat gyermek, használja-e a kezét a számoláshoz, mennyire bizonytalan 

válaszadáskor stb. Sok gyakorlott szakembernek is olykor nehézséget okoz a diagnózis 

elkészítése, ennek ellenére hatékonyan működik ez a vizsgálati módszer.
25

  

 Egy másik mérési mód a (Brian Butterwoth által kidolgozott) Diszkalkulia Szűrő, 

amely egy számítógépes rendszer segítségével diagnosztizál, a feladatmegoldások és a 

reakcióidő mérése alapján. A vizsgálat az analóg mennyiségi rendszer hiányosságait tárja fel. 

Elsősorban általános iskolás (6-14 éves) gyerekek vizsgálatánál alkalmazzák. A tesztben 

ötféle feladat váltakozik: pontok számolása (annyi pont van-e az egyik oldalon, mint amennyi 

a másik oldalon álló szám értéke), számok összehasonlítása (melyik szám nagyobb, melyek 
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 Dékány, Judit: Vizsgálati módszer dizskalkuliás gyermekek számára. IN: Mesterházi, Zsuzsa szerk.: 

Diszkalkuliáról pedagógusoknak, 39-49 oldal. 
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különböző méretben jelennek meg), összeadás és szorzás, és egyszerű reakcióidő-feladatok (a 

pont megjelenése után meg kell nyomni a gombot). A módszer a megoldás gyorsaságát és 

helyességét vizsgálja párhuzamosan, amelyből következtethető, hogy a gyermek mennyiségi 

vagy analóg reprezentációja sérült. Ha a vizsgált személynek normál reakcióidő mellett, átlag 

alatti a feladatmegoldási teljesítménye, diszkalkuliára utal. Az eredményt a számítógép 

automatikusan megadja, a szakembernek értelmezni kell az adatokat. A vizsgálat előnye, 

hogy gyors (30-35 perc), és azáltal, hogy nem csak a hibázást méri, hanem a reakcióidőt is, 

talán árnyaltabb képet ad. A teszt jelenleg csak angol nyelven érhető el, így hazánkban nem 

használják, de az alapgondolata érdekes kérdéseket vet fel, ezért fontos megemlíteni.
26

  

 A harmadik lehetőség a diszkalkulia diagnosztizálására a Numerikus Feldolgozás és 

Számolás Teszt, melyet Delazer és társai dolgoztak ki neuropszichológiai alapokon. Az 

elméleti hátteret a hármas kódolás modell és a folyamatorientált modell adják. A teszt 

elsősorban felnőttek (16 év felettiek) vizsgálatára szolgál. Magyarországon nem ismert, a 

fordítása és terjesztése most zajlik (Krajcsi Attila és munkatársai által). A teszt négy fő 

feladatcsoportot vizsgál:  

 számolási feladatok (verbális és írásbeli számlálás valamint pontszámlálás), 

 számfogalom vizsgálata (szám-összehasonlítás, paritás eldöntése, különböző 

mennyiségek meghatározása a számegyenesen és átkódolás arab számról zsetonra), 

 numerikus átkódolás (arab számok felolvasása, és írása diktálás után, számszavak 

felolvasása, átkódolás írott számnevekről és zsetonról arab számokra), 

 Számolási képességek és aritmetikai alapelvek (aritmetikai tények és szabályok, 

szorzás és többszörös választás, szöveges feladatok, aritmetikai alapelvek valamint 

mentális, írásbeli és közelítő számolás). 

A tesztet a szerzett zavarok mérésére fejlesztették ki, mégis alkalmas fejlődési diszkalkuliás, 

akár fiatalabb gyerekek mérésére is. Nagy előnye, hogy a felmérési mód strukturáltságának 

következtében könnyen megállapítható a diagnózis.
27

 

 Az utolsó bemutatott mérési lehetőség az Aritmetikai Kognitív Fejlődési Képességek 

teszt. A vizsgálat 16 év felett alkalmazható (Desoete és Roeyers által kidolgozott), amely a 9 

alapképesség meglétét vizsgálja: numerikus olvasás és produkció, műveleti jelek olvasása és 

produkciója, számrendszer ismerete, procedurális számolás, nyelvi megértés, mentális 

reprezentáció, kontextus információ, releváns információ kiválasztása és számérzék. A 

vizsgálat a fejlődési zavarok mérésére szolgál, tipikus iskolai problémákból indul ki, nem a 

                                                           
 

26
 Krajcsi, Attila: A numerikus képességek zavarai és diagnózisuk.  

27
 Igács, János, Janacsek, Karolina, Krajcsi, Attila: A Numerikus Feldolgozás és Számolás Teszt (NFSZT) magyar 
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diszkalkulia tüneteiből. A vizsgálati módszer ugyan elérhető hazánkban is, használata még 

nem igazán terjedt el.
28

 

 A négy diagnosztizáló mód különböző elméleteken nyugszik. Ez a sokszínűség is 

alátámasztja, hogy a matematikai zavar igen sokféle lehet, így nem csak egy helyes vizsgálati 

lehetőség létezik. Minden esetben szükséges a szakember véleménye illetve, hogy a vizsgálat 

megfelelő körülmények és felügyelet mellett történjen.  

 A diszkalkulia terápiát minden esetben szakember végzi, többnyire iskolán kívüli 

foglalkozások keretében. Ezek fő célja, hogy megteremtse a matematikatanuláshoz szükséges 

alapokat, fejlessze a megfelelő képességeket, kialakítsa a feladatok megoldásához szükséges 

jártasságot és készségeket, valamint jól begyakorolt és később is alkalmazható 

eszközrendszert dolgozzon ki. A foglalkozások a diagnózisra támaszkodnak, a terápia 

folyamán folyamatos az érintett képességterületek ellenőrzése, a fejlődés mérése céljából. A 

diszkalkuliás foglalkozás nem váltatja ki az otthoni gyakorlást, az iskolai korrepetálást, szoros 

összmunkára van szükség a terapeuta, a tanuló iskolai nevelői (első sorban az osztályfőnök és 

a matematika tanár) és szülei között, hiszen külön-külön egyik sem lenne elég az előre 

lépéshez. A terápia kulcsembere a terapeuta, aki minden gyerek esetében egyedi terápiás 

tervet készít, apró lépésekre lebontva. Minden gyermeknek teljesen új tervet kell készteni, 

hiszen a diszkalkulia oka és fajtája is különféle lehet, így általánosan alkalmazható út nem 

létezik, vannak azonban olyan alapelvek, melyek minden terápiát meghatároznak. A 

foglalkozás a pedagógiai gyakorlatban használt módszerekkel is dolgozik, hogy a gyermek 

minél könnyebben át tudja helyezni az iskolai gyakorlatba is a tudását. A terápia során 

kialakított fogalmakat folyamatosan ismételik, különben könnyen feledésbe merülnek. 

Minden tanuló esetében alapvetően fontos kialakítani a motivációt és a fejlődésre való 

szándékot, illetve, hogy hiányosságait is fel tudja vállalni. 

 A diszkalkulia foglalkozások a következő főbb területeket kell, hogy érintsék 

lehetőség szerint minden találkozás alkalmával: 

 érzékelés észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás és beszéd fejlesztése, 

 saját testen, térben, síkban és időben való tájékozódás segítése, 

 számmal kapcsolatos fogalmak kialakítása osztályfoknak megfelelő számkörben, 

 alapműveletek és inverzeik fogalmi kialakítása és alkalmazása, 

 szöveges feladatok megoldása, 
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 alapvető mennyiségek (hosszúság, űrtartalom, idő, tömeg) tartalmi azonosítása és 

becslésük, mértékegységek fogalmi kialakítása, 

 önfegyelemre, kitartásra való nevelés. 

A felsorolt területek többnyire egybeesnek azokkal, amelyeket a diszkalkulia felmérésénél 

vizsgálnak, és amelyekről a fejlesztő a diagnózist kapja.
29

  

 Egy terápia hosszadalmas és kitartó munkát kíván a gyerektől és tanáraitól egyaránt, 

hiszen az eredmény nem mindig látványos és gyakorlás hiányában nagyon gyors lehet a 

visszaesés. Az apró előrelépések azonban örömöt jelentenek mind tanuló mind a fejlesztő 

számára, és a terápiák minden esetben hasznosnak bizonyulnak. 

 A közoktatási törvény alapján a tanulási nehézségekkel küzdő tanulónak joga van 

„állapotának, személyes adottságainak megfelelő megkülönböztetett eljárásban - különleges 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától függetlenül a 

pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon”. A megfelelő szakértői tanáccsal 

rendelkező gyermekek igazgatói engedéllyel felmentést kaphatnak bizonyos tárgyak 

értékelése alól, amely helyett az érettségi vizsgán más tárgyat választhatnak. Ennek 

következtében a pedagógus minden gyermek esetében köteles figyelembe venni a személyes 

adottságaikat, fontos, hogy felismerje a tanulási zavarokat, hogy mielőbb megfelelő 

szakember segítségével fejlődni tudjon. 

 A diszkalkulia problémájával napjainkban egyre több szakirodalom és kutatás 

foglalkozik, és gyakran szerveznek előadásokat vagy tanfolyamokat is a témában. Ennek 

következtében a probléma ismert a pedagógusok, első sorban a matematikatanárok között, 

ami nagyban elősegíti a számolási zavarral küzdő gyerekek fejlődésének lehetőségeit. Ez a 

tendencia a jövőre nézve remélhetőleg az esetek számának és súlyosságának csökkenéséhez 

vezet.
30

 

 

3. Egyenletek és egyenlőtlenségek az iskolában 

 A következő részben az egyenlőtlenségek iskolai évek során végbemenő fejlődését 

tekintem át a kerettanterv alapján. Először bemutatom, milyen szintű tudással kerülnek a 

gyerekek gimnáziumba, vagyis milyen előismeretekkel kell rendelkezniük az általános iskola 

8 osztályának elvégzése után. Az első négy évfolyammal kezdem, majd a hagyományosan 
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felső tagozatnak nevezett 5-8 osztályokat veszem végig, a 8 illetve 6 osztályos 

gimnáziumokkal külön nem foglalkozom, hiszen a matematika oktatás terén nincs nagy 

különbség az iskolatípusok között. Fontos megjegyezni, hogy a kerettanterv egyelőre csak egy 

irányelvet ad az iskoláknak, ahol helyi tanterveket alkalmaznak, ami intézményenként eltérő, 

de a gimnáziumi felvételi és később az érettségi elvásások miatt a matematika oktatása terén 

nagy eltérés nem tapasztalható. Ezt követően a gimnáziumi évek folyamán végigmenő 

fejlődést mutatom be az egyenletek és egyenlőtlenségek terén, majd néhány, jelenleg 

használatban lévő 9. osztályos tankönyvet vizsgálok meg, elsősorban a fenti témakör 

bevezetésének lehetőségei szempontjából. 

 Az iskolai évek folyamán az egyenlőtlenségek nincsenek különválasztva az 

egyenletektől, minden esetben egymást kiegészítve kerülnek elő. Ennek következtében a 

következőkben én sem választom külön a két fogalom tanítását, habár matematikailag 

különböző szerepet töltenek be. 

  

3.1.  Általános iskola 1-4 osztály 

 Az általános iskola alsó tagozatában a matematikaoktatás elsődleges célja azon 

képességek fejlesztése, amelyekkel a gyermek később önálló ismeretszerzésre képes. Ennek 

érdekében elsősorban a tapasztalataik alapján sajátítják el az ismeretanyagot. A 

matematikatanulás az első négy évfolyamon alapozó jellegű, az alapvető matematikai 

ismeretek elsajátítását és az ehhez szükségek gondolkodási módszerek begyakorlását jelenti.  

 Összefoglalva az általános iskola alsó tagozatában következő területek fejlesztése 

történik, minden esetben az osztályszintnek megfelelően: 

 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, és megkülönböztető-készség, 

 emlékezet (mozgásos, tárgyi, fogalmi), 

 válogató, osztályozó és rendszerező képesség, 

 adatgyűjtés, azok rögzítése és rendezése, 

 lényegkiemelő, absztraháló és konkretizáló képesség, 

 összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása, 

 probléma-felismerés és problémamegoldás tárgyi tevékenységgel, egyszerűbb 

esetekben, 

 tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás, 

 kreativitás,  

 analógiák felismerése és követése, 

 algoritmikus gondolkodás és az algoritmusok követése, 

 logikai gondolkodás,  
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 tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok 

rendezésével, példák, ellenpéldák gyűjtésével, stb.), megfogalmazása saját szavakkal, 

vagy a tanult matematikai szaknyelven, illetve jelrendszer alkalmazásával, 

 a munkavégzéshez és tanuláshoz szükséges általánosabb képességek (pl.: pontosság, 

rendszeresség, megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése). 

A felsoroltak területek megalapozása az első években történik, és az egész iskolai 

matematikaoktatást végigkísérik. 

 A konkrét matematikai tudás, amelyek a későbbiekben alapot jelentenek és a felső 

tagozatba lépéshez szükségesek, a következők:  

 a természetes szám fogalmának kialakítása fokozatosan a tízezres számkörig, 

 biztonságos eligazodás a tízes számrendszerben, 

 biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási készségek kialakulása,  

 önálló sík- és térbeli tájékozódási képesség,  

 alapvető alakzatok ismerete, formai és mennyiségi tulajdonságaik felismerése, 

egyszerű transzformációk alkalmazása, 

 tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálata, ábrázolása a problémalátás segítsége 

céljából, 

 valószínűségi játékok, megfigyelések, kísérletek a valószínűségi szemlélet 

megalapozásához, 

 konkrét szituációk, példák ismerete a valóság és a matematikai modell közti 

kapcsolatról. 

A matematikaoktatás koncentrikusan és egyben spirálisan is bővül, vagyis minden tudásra 

épül a továbbiakban egy összetettebb tananyag, amelynek elsajátításához a felsorolt 

alapismeretek szükségesek.  

 Az egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásához a következő matematikai 

készségnek szükségesek:  

 a számok megfelelő ismerete és a köztük lévő relációk felismerése,  

 számok elhelyezése a számegyenesen,  

 műveletek megfelelő alkalmazása, 

 egyenlet vagy egyenlőtlenség értelmezése.  

Az első év folyamán a gyermekek megismerkednek a húszas számkörrel, amelyben a 

biztos számolás és mérés önálló alkalmazásáig kell eljutniuk. Megtanulják a számokat 

egymáshoz való viszonyítását, a számegyenesen való elhelyezésüket és az úgynevezett 

„kacsacsőr” (relációjel) használatát. Ezen kívül elsajátítják az összeadás és kivonás alapvető 

tulajdonságait és ezeket összetettebb feladatokban is képesek alkalmazni. A második 

osztályban ugyanezeket az ismereteket kiterjesztik a százas számkörre. Új műveletekkel 

ismerkednek meg: szorzással és osztással, ezek tulajdonságaival, a köztük lévő kapcsolattal és 

a négy alapművelet közti műveleti sorrend szabályaival. Ebben az osztályban megjelennek az 



27 
 

egyenletek és egyenlőtlenségek „elődei” a nyitott mondatok, a gyermekek ezek 

igazsághalmazát keresik meg próbálgatással. Megtanulják a nyitott mondatokat ábra alapján 

felírni, illetve szöveggel megfogalmazni.  A harmadik évfolyamban az eddig tanultak ezres 

számkörre való kiterjesztésére, valamint a negatív és törtszámok előkészítésére kerül sor. 

Nyitott mondatokat továbbra is próbálgatással oldják meg, véges alaphalmazon. Az utolsó 

alsó tagozatos osztályban a gyermekek tízezres számkörben alkalmazzák eddigi tudásukat, 

emellett folytatódik a negatív és törtszámok előkészítése is. A nyitott mondatokat alapvetően 

próbálgatással, könnyebb esetekben következtetéssel oldják meg. A felsőbe jutás 

alapkövetelménye nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése véges halmazon, 

valamint egy adott halmaz elemeinek szétválogatása különböző szempontok alapján.
31

  

   

3.2.  Általános iskola 5-8 osztály 

 A matematika órák száma jelentősen csökkent az alsó tagozatban, ennek 

következtében a felsős matematikaoktatásban nagyobb szerepet kapott az ismétlésre épülő 

rendszerezés. Ezekben az osztályokban különös figyelmet kell szentelni a már ismert és az új 

fogalmak kialakítására és elmélyítésére, emellett fontos, hogy ezek változatos cselekvések és 

színes tevékenységek során történjenek.  

 A gimnáziumi matematikatanuláshoz kiemelkedően fontos a megértésen alapuló 

gondolkozás fejlesztése, a matematikai modellek alkalmazásának fokozatos kialakítása és a 

valóságos helyzetekkel való összekapcsolása. Az oktatás célja a tanulókat megismertetni a 

környezetükben lévő mennyiségi és térbeli viszonyokkal, valamint biztosítani a többi tantárgy 

megértéshez és a mindennapi élethez szükséges matematikai ismereteket és eszközöket. Nagy 

szerepet kap a felső tagozat négy osztályban a különböző területekről érkező információk 

önálló értelmezése és elsajátítása, vagyis az önálló gondolkodás fejlesztése. A tantárgyhoz 

tartozik a korszerű elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, internet…) célszerű 

használatának megismertetése, elsősorban a problémák megoldásának egyszerűsítésére, nem a 

gondolkodás és elemi számolás helyettesítésére.  

 A felső tagozatban a legtöbb tanuló eljut a konkréttól az elvontabb gondolkodásig, 

amelyet a következő fejlesztési követelmények segítik:  

 számkör kibővítése a valós számok halmazára, 

 alapműveletek alkalmazása a tanult számkörökben,  
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 zsebszámológép használta. 

 elemi fogalmak ismerete és alkalmazása a matematikában és a mindennapi életben, 

 egyszerű függvények és grafikonok ismerete és ábrázolása, 

 síkban és térben való tájékozódás, térszemlélet kialakítása, geometriai transzformációk 

megismerése, 

 mérési és szerkesztési feladatok elvégzése, felszín, térfogat, kerület és terület-számítás 

egyszerű alakzatok és testek esetében, 

 logikai alapfogalmak megfelelő alkalmazása, 

 szöveges feladatok értelmezése, megoldása (modellalkotás és matematizálás), 

 a valószínűség fogalma, biztos és lehetetlen esemény ismerete, 

 definíciók és tételek megfelelő ismerete és alkalmazása. 

A felsorolt ismeretek mélyebb elsajátítása érdekében kiemelkedő szerepet kap a mindennapi 

életből vett példákkal való oktatás és a tapasztalatszerzés. Fontos, hogy a gyerekek meg 

tudják becsülni az értékeket, és hogy a feladat megtervezése és ellenőrzése rutinszerű legyen. 

A matematikaórán a tanulóknak megfelelő szintű anyanyelv és szaknyelv használata is elvárt 

ebben az életkorban.  

 A felső tagozatban az első négy évfolyamon megalapozott fogalmak, eljárások és a 

gondolkodásmódszerek mélyítése és továbbfejlesztése történik az egyenletek és 

egyenlőtlenségek terén is. Az 5. osztályban a gondolkodási módszerek tudatosítása kap nagy 

szerepet, az összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezésével és használatával 

(kisebb, nagyobb, egyenlő, több, kevesebb, nem, és, vagy, minden, van olyan). A természetes 

számokat a milliós számkörben alkalmazzák, emellett a törtek mindkét alakja, a negatív 

számok és ennek kapcsán az ellentett és az abszolútérték fogalma is bevezetésre kerül. 

Megjelennek az elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek, melyeket következtetéssel vagy 

lebontogatással oldanak meg, és a megoldást behelyettesítéssel ellenőrzik. Megtanulják az 

intervallumokat ábrázolni a számegyenesen, és megismerkednek a Descartes-féle 

koordinátarendszerrel is. Hatodikban a racionális számok csoportjára terjesztik ki az eddig 

tanultakat. Törtekkel és negatív számokkal végeznek műveleteket, emellett a reciprok 

fogalmának bevezetésére, a műveleti tulajdonságok és a helyes műveleti sorrend elsajátítására 

kerül sor. Mélyítik az elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek megoldási módszereit, 

kiegészítve a mérlegelv alkalmazásával, és a megoldáshalmaz számegyenesen való 

ábrázolásával. A tanulóknak 6. végére képesnek kell lenniük egyszerű, elsőfokú 

egyismeretlenes egyenletek megoldására, szabadon választható módszerrel. A 7. évfolyamban 

a racionális számok körében alkalmazott műveletek beágyazódása a feladat. Az egyenleteket 

és egyenlőtlenségeket következtetéssel és mérlegelvvel oldják meg próbálgatás helyett. 

Előkerül a lineáris függvények és az egyértelmű hozzárendelések ábrázolása, ami a 
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későbbiekben az egyenletek és egyenlőtlenségek grafikus megoldásához szükséges. Az 

általános iskola utolsó évében az elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyszerű 

egyenletek, illetve elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása kerül elő. A gimnáziumba lépéshez 

szükséges, hogy a gyerek önállóan (mérlegelv segítségével) meg tudjanak oldani elsőfokú 

egyenleteket.
32

 

 

3.3.  A középiskola 

 Az iskolai évek utolsó szakaszában a matematikaoktatás elsődleges feladata a tanulók 

önálló, rendszerezett és logikus gondolkodásának kialakítása és fejlesztése, valamint az új és 

korábban tanult fogalmak pontos elsajátítása. Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a 

pontos, kitartó és fegyelmezett munkára és hogy kialakuljon bennük a feladatok megoldására 

és bizonyítására való vágy. Ehhez szükséges a matematikai eszközök és megoldási módszerek 

sokszínűségének ismerete, beleértve az elektronikai eszközöket is, illetve a képesség arra, 

hogy matematikai problémákat a mindennapi éltben tudják alkalmazni. A kerettanterv a 

gimnáziumi évek során a következő területeket emeli ki: modellalkotás és matematizálás, a 

matematika alkalmazási terének ismerete, a mindennapi élet és a matematika kapcsolatának 

kiemelése és végül a modern technológiák bevonása az oktatásba.  

 Az érettségiig tartó négy év során a következő matematikai ismeretek kapnak 

kiemelkedő szerepet: 

 az elsajátított matematikai fogalmak megerősítése, általánosítása és alkalmazása, 

összefüggések felismerése, 

 a valós számkör biztos ismerete, műveletek alkalmazása gyakorlati és elvont 

feladatokban, 

 algebrai kifejezések értelmezése a vektorok körében, 

 elemi függvények ábrázolása, függvénytulajdonságok meghatározása, 

 geometriai transzformációk rendszerezett ismerete, 

 sík és térgeometriai fogalmak elmélyítése, felszín-, térfogat- és területszámítás 

különféle alakzatok és testek esetében, 

 trigonometrikus ismeretek, és alkalmazásuk, 

 koordináta-geometria (szerepe a matematika különböző területein és az ezek közti 

összefüggések), 

 következtetési és bizonyítási készség, diszkusszió levonási képesség kialakítása, 

 önálló feladatmegoldás, szöveges feladatok értelmezése és megoldása, 
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 valószínűség számítási feladatok megoldása, 

 logaritmus, 

 statisztika alapjai, 

 elemi halmazelméleti és logikai fogalmak ismerete és alkalmazása, gráfelméleti 

alapok.  

Fontos ezeken az évfolyamokon a matematika mindennapi életben való szerepe mellett a 

többi tantárggyal (vagy tudománnyal) való kapcsolatának felismerése is. Az oktatás a 

gimnáziumi években többnyire deduktív módon zajlik: a tanítandó anyag sejtések 

megfogalmazásával kezdődik, amelyet az osztály bizonyít vagy cáfol. Ennek célja a 

gyerekekben a bizonyításra való vágy kialakítása, amelyet néhány konkrét tételbizonyítás is 

elősegít. Mindezek mellett elengedhetetlen a tanultak ábrákkal való szemléltetése, és egyéb 

eszközökkel való alátámasztása, melyhez az elektronikai eszközök sokszor nagy segítséget 

nyújtanak. Az előzőek a tananyag megértését és elmélyítését segítik. Motiváló hatása lehet 

emellett a matematikatörténeti érdekességeknek megemlítésének is. Az érettségiig a 

tanulóknak el kell sajátítaniuk a pontos matematikai szaknyelvet és jelölésrendszert.  

 Az egyenletek és egyenlőtlenségek matematikai elmélyítésére a gimnáziumi évek 

során kerül sor. A 9. évfolyamon az általános iskolában tanultak matematikai 

összefoglalásával a megoldási módszerek áttekintésével és a nevezetes azonosságok 

elsajátításával kezdődik, majd egyszerűbb, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek, és 

egyenletekre vagy egyenletrendszerekre visszavezethető szöveges feladatok megoldására 

kerül sor. Az egyenletek és egyenlőtlenségek 9. osztályban való bevezetését később (4. 

fejezet) részletesen is bemutatom. A 10. osztályban a gyerekek megismerkednek a másodfokú 

egyenlet megoldó-képletével, megjelennek a másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. 11.-

ben új anyagot jelentenek a logaritmikus, a trigonometrikus és az exponenciális függvények, 

amelyek bevezetése után az ezekkel kapcsolatos egyenletek és egyenlőtlenségek megoldási 

módszereit sajátítják el a tanulók, valamint magasabb fokú, másodfokúra visszavezethető 

egyenletekkel is találkoznak. A végzős évfolyamon elsősorban az előzőek ismétlése és 

elmélyítése kap szerepet, valamint egyszerű, kétismeretlenes első és másodfokú egyenletek 

megoldása.
33

  

 Az kétszintű érettségi követelményekben az egyenletek és egyenlőtlenségek a 

következő elvárásokkal szerepelnek:  
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Témakörök 
Vizsgaszintek 

Közép szint Emelt szint 

1. Egyenletek, 

egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenség-

rendszerek 

Ismerje az alaphalmaz és a 

megoldáshalmaz fogalmát. 

Alkalmazza a különböző egyenlet 

megoldási módszereket: mérlegelv, 

grafikus megoldás, ekvivalens 

átalakítások, 

következményegyenletre vezető 

átalakítások, új ismeretlen 

bevezetése stb. 

 

2.Algebrai 

egyenletek, 

egyenletrendszerek 

Elsőfokú 

egyenletek, 

egyenletrendszerek 

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes 

egyenleteket megoldani. 

Kétismeretlenes elsőfokú 

egyenletrendszer megoldása. 

Alkalmazza az egyenleteket, 

egyenletrendszereket szöveges 

feladatok megoldásában. 

Tudjon paraméteres elsőfokú 

egyenleteket megoldani. 

Két- és háromismeretlenes 

elsőfokú egyenletrendszerek 

megoldása. 

Egyszerű kétismeretlenes 

lineáris paraméteres 

egyenletrendszer megoldása. 

2.1 Másodfokú 

egyenletek, 

egyenletrendszerek 

Ismerje az egyismeretlenes 

másodfokú egyenlet általános 

alakját. 

Tudja meghatározni a diszkrimináns 

fogalmát. 

Ismerje és alkalmazza a 

megoldóképletet. 

Használja a teljes négyzetté alakítás 

módszerét. 

Alkalmazza feladatokban a 

gyöktényezős alakot. 

Tudjon törtes egyenleteket, 

másodfokú egyenletre vezető 

szöveges feladatokat megoldani. 

Igazolja a másodfokú egyenlet 

megoldóképletét. 

Igazolja és alkalmazza a 

gyökök és együtthatók közötti 

összefüggéseket. 

Másodfokú paraméteres 

feladatok megoldása. 

2.2 Magasabb fokú 

egyenletek 

Egyszerű, másodfokúra 

visszavezethető egyenletek 

megoldása. 

Tudjon másodfokúra 

visszavezethető 

egyenletrendszereket 

megoldani. 

Értelmezési tartomány, illetve 

értékkészlet vizsgálattal, 

valamint szorzattá alakítással 

megoldható feladatok, 

összetett feladatok 

megoldása. 
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2.3 Négyzetgyökös 

egyenletek 

Tudjon            típusú 

egyenleteket megoldani. 

Tudjon két négyzetre 

emeléssel megoldható 

Egyenleteket megoldani. 

3. Nem algebrai 

egyenletek 

Abszolútértékes 

egyenletek 

Tudjon |ax + b| = c típusú 

egyenleteket algebrai és grafikus 

módon, valamint |ax + b| = cx + d 

típusú egyenleteket megoldani. 

Abszolútértékes egyenletek 

algebrai megoldása. 

3.1. Exponenciális 

és logaritmikus 

egyenletek 

Tudjon definíciók és azonosságok 

közvetlen alkalmazását igénylő 

feladatokat megoldani. 

 

3.2. 

Trigonometrikus 

egyenletek 

Tudjon definíciók és azonosságok 

közvetlen alkalmazását igénylő 

feladatokat megoldani. 

 

4. Egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenség-

rendszerek 

Ismerje az egyenlőtlenségek 

alaptulajdonságait (mérlegelv 

alkalmazása). 

Egyszerű első- és másodfokú 

egyenlőtlenségek és egyszerű 

egyismeretlenes 

egyenlőtlenség-rendszerek 

megoldása. 

Tudjon megoldani összetett 

feladatokat. 

Tudjon egyszerű 

négyzetgyökös, 

abszolútértékes, exponenciális, 

logaritmikus 

és trigonometrikus) 

egyenlőtlenségeket megoldani. 

5. Középértékek, 

egyenlőtlenségek 

Két pozitív szám számtani és mértani 

közepének fogalma, kapcsolatuk és 

alkalmazásuk. 

Ismerje a szám számított 

középértékeit 

(számtani/aritmetikai, mértani, 

harmonikus, négyzetes), 

valamint a nagyságrendi 

viszonyokra vonatkozó 

tételeket.  

Bizonyítsa a számtani és 

mértani közép közti 

egyenlőtlenséget két pozitív 

szám esetén. 

Tudjon számtani és mértani 

közép közti összefüggés 

alapján feladatokat megoldani. 
34

 

Ezek alapján látható, hogy az egyenletek és egyenlőtlenségek a matematika több területén is 

előkerülnek, így egy fontos szeletét képezik a matematikaoktatásnak. Az alkalmazásukhoz 
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azonban elengedhetetlen a tulajdonságaik megfelelő ismerete és értelmezése, valamint a 

megoldási módszerek rutinszerű használata.  

 

4. Egyenletek és egyenlőtlenségek bevezetése a gimnázium 9. osztályában 

 Az előzőekben láttuk, hogy az egyenletekkel és egyenlőtlenségekkel a diákok már az 

első iskolaévekben találkoznak, és végigkísérik az általános iskolás éveiket. Pontos 

definiálásra azonban csak a gimnázium első évében kerül sor, a matematikai háttér 

elmélyítésével és a megoldási módszerek bővítésével. A magasabb évfolyamokon az 

egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása csupán az újonnan tanult fogalmakkal egészül ki 

(logaritmikus, exponenciális és trigonometrikus egyenletek, másodfokú egyenletek…).  

 A matematikatanárok manapság már több tankönyv közül választhatják ki, hogy 

melyikből akarnak tanítani. A választást a pedagógus tanítási módszerei és az osztály 

összetétele határozza meg. A választási lehetőségek közül 4-et fogok bemutatni. 

 

4.1.  Matematika a középiskola 9. évfolyama számára (Czapáry Endre – Gyapjas 

Ferenc) 

 A tankönyvet a Nemzeti Tankönyvkiadó adta ki. Kerettantervhez igazított, javított 

verziót először 2001-ben. Az alapvetően fekete-fehér könyvben a fontosabb definíciók és 

tételek kék színnel vannak kiemelve. Minden fejezet a következő struktúra szerint van 

felépítve: megfigyelés és tapasztalatgyűjtés, amely segítségével a sejtéseket, majd definíciókat 

és tételeket fogalmaznak meg, majd ezek gyakorlati alkalmazása következik.  

 Az egyenletek és egyenlőtlenségek a 9-es tananyag közepén kerülnek elő, a halmazok, 

függvények, számelméleti alapok (pl.: hatványozás) valamint az algebrai egész és tört 

bevezetése után, a geometriai (egybevágóságok) és statisztikai témakörök előtt. A témát két 

nagy fejezetre bontja: Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek, valamint Elsőfokú 

egyenletrendszerek.  

 Az elsőfokú egyenleteket és egyenlőtlenséget néhány példa után a következő 

definícióval vezetik be: „Egyenletet kapunk, ha két algebrai kifejezést az egyenlőség jelével 

összekapcsolunk. Megengedjük, hogy az egyik algebrai kifejezés szám is lehet. Ha két –két 

algebrai kifejezést a <,>,≤,≥ relációk valamelyikével kapcsoljuk össze, akkor 
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egyenlőtlenséget kapunk.”
35

 A definíciót egy rövid leírás követi az egyenletek és 

egyenlőtlenségek értelmezéséről, majd a megoldási módszerek leírása következik: először a 

grafikus megoldás, majd az algebrai megoldás leírása következik (mérlegelv). Az 

egyenlőtlenségek megoldási szabályai egy külön fejezetben vannak összefoglalva az 

egyenletektől elkülönítve. A következő rész az elsőfokúra visszavezethető magasabb fokú 

egyenletekkel foglalkozik, majd a szöveges feladatok egyenletekkel és egyenlőtlenségekkel 

való megoldására láthatók példák. A témakör nehezebb számolási és több gondolkodást 

igénylő feladatokkal folytatódik: elsőfokú egyenletrendszerek, paraméteres egyenletek 

valamint törtes egyenletek és egyenlőtlenségek. A mindeddig tanultakat egy összefoglalás 

zárja. A második részben az elsőfokú egyenletrendszerekkel ismerkednek meg a tanulók, 

ebben a témakörben egyenlőtlenségekre már nem mutatnak példákat. Először a 

kétismeretlenes, majd az elsőfokú, kétismeretlenes egyenletekkel. a következő részben a 

lineáris kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus majd algebrai (egyenlő együtthatók 

módszerével és helyettesítő módszerrel) megoldási lehetőségeire láthatók példák. Néhány 

példa található a szöveges feladatok kétismeretlenes egyenletrendszerrel való megoldására is, 

majd az összefoglalás előtt egy rövid betekintést adnak a háromismeretlenes 

egyenletrendszerek megoldására is.  

 A témaköröket részletesen megoldott feladatokkal alátámasztva mutatják be, a 

szabályokat, tételeket és definíciókat pedig a szokásos kék színnel emelik ki. Hiányzik a 

tankönyvből a gyerekek önálló munkájához való feladatok, ami előkerül az meg is van oldva, 

éppen ezért kiadtak a könyvhöz egy feladatgyűjteményt, amelyben minden fejezethez 

találhatók gyakorlófeladatok, kiegészítve egyéb példatárakban található, a témához illő 

utalásokkal. A vizsgált könyvben az egyenleteket és egyenlőtlenségeket részletesen, sok 

példával, ábrával és táblázattal vezették be, azonban sok esetben jóval mélyebb szinten, mint 

ahogy az 9-ben szükséges, a második nagy anyagrész például csak az emelt szintű érettségi 

követelményekben szerepel. Ezek alapján ez a tankönyv elsősorban a jó képességű 

osztályoknak javasolt. 
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4.2.  Matematika a gimnáziumok számára 9.  (Hajnal Imre – Számadó László – Békéssy 

Szilvia) 

 A második vizsgált tankönyvet szintén a Nemzeti Tankönyvkiadó adta ki 2001-ben, a 

2000-ben bevezetett Kerettanterv alapján átdolgozva az eredeti kiadványt. A könyv fekete-

fehér kiadású, a fontosabb fogalmak, tételek és szabályok dőlten vagy félkövéren szedve, 

vagy szürke háttérrel vannak kiemelve. Minden témakör egy elméleti bevezetővel kezdőik, 

definíciók és tételek tisztázásával és egy-két feladat megoldásával, ezután pedig a tanulók 

által megoldandó példák következnek. A tankönyvben gyakoriak a szemléltető ábrák, és 

kiegészítésképpen találhatók matematikatörténeti érdekességek is.  

 Az egyenletek és egyenlőtlenségek ebben a könyvben is a tananyag közepe táján 

találhatók, ugyanazok a témakörök után illetve előtt, mint az előző esetben, csupán azok 

sorrendjében van némi különbség. Ebben a tankönyvben négy fejezet foglalkozik a témával: 

Az egyenletek, Az egyenletek megoldási módjáról (több alfejezettel), Egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenségek megoldása és Nevezetes egyenlőtlenségek. A témakör az egyenletekkel 

kapcsolatos alapfogalmak bevezetésével kezdődik, ahol az egyenletet már korábban tanult 

fogalomnak tekintik, ezért külön nem definiálják. A kezdő rész egy matematikatörténeti 

áttekintéssel zárul az egyenletekkel foglalkozó fontosabb személyek illetve nagyobb lépések 

leírásával. A következő fejezetben az egyenletek megoldási lehetőségeit mutatják be: grafikus 

módszer, az alaphalmaz és az értékkészlet szerepe, szorzattá alakítás módszere és az 

ismeretlen kifejezése egyenletrendezéssel (mérlegelv). Az egyenlőtlenségeket csak ezután 

vezetik be, hasonló módon, egy elméleti bevezetéssel és néhány konkrét példamegoldással 

(grafikus és algebrai). Ezt követően egy külön fejezet foglalkozik a nevezetes közepekkel: 

számtani, mértani, harmonikus és négyzetes közép és a köztük fennálló egyenlőtlenségekkel. 

Az egyenletek és egyenlőtlenségek ebben a tankönyvben külön, egymás után kerülnek 

bevezetésre, aminek következtében a feladatok is különválnak.  

 A tankönyv részletes elméleti bevezetést ad a témához, azonban hiányzik az 

alapfogalmak definiálása, és a bemutatott néhány példa (többnyire az egyszerűbbek közül) 

bemutatása néha kevésnek bizonyulhat. A követelményeknél valamivel több anyag található 

ebben a könyvben is, a nevezetes közepek közti egyenlőtlenségek például nem tartoznak 

hozzá a 9-es anyaghoz, de az egyenlőtlenségek alkalmazásának bemutatására jól 

felhasználhatók. A fejezetek végén található feladatok segítséget jelenthetnek a tanár számára, 

de ezek többnyire száraz, csupán megoldandó matematikai példák, életszerűség nélkül, ezért 

véleményem szerint gyakran kiegészítésre szorulnak a tankönyvhöz tartozó 

feladatgyűjteményéből vagy egyéb tankönyvekből.  
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4.3.  Sokszínű matematika 9. (Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – Urbán 

János – Vincze István) 

 A címben szereplő tankönyvet a Mozaik Kiadó adta ki, először 2001-ben. A szerzők a 

Kerettanterv alapján egy újféle matematika tankönyv összeállítását tűzték ki célul, amely sok 

szempontból megvalósult. Az előzőekkel ellentétben a könyv színes, sok képpel díszített, a 

definíciók, tételek és fontosabb tudnivalók különféle színekkel vannak kiemelve és az ábrák 

átláthatóságához is színeket használnak. A fejezetek egy-egy konkrét példával vagy 

problémafelvetéssel, majd annak megoldásával kezdődnek, amelyek alapján a definíciók, 

tételek vagy szabályok kimondása, illetve az elmélet rövid összefoglalása történik. Ezután 

néhány megoldandó feladat következik, amelyek között sokszor játékos rejtvények is 

szerepelnek. Minden fejezethez sok kiegészítő ábra és néhány kidolgozott példa tartozik, ezen 

kívül pedig egy-egy matematikatörténeti érdekességgel és különféle (híres matematikusoktól 

származó vagy irodalmi művekből vett) idézetek is színesítik a tankönyvet. 

 Az egyenletek és egyenlőtlenségek ebben a tankönyvben kicsit később kerülnek elő, a 

geometriát ugyanis két részre bontották (Háromszögek, négyszögek, sokszögek és Geometriai 

transzformációk) amely közé a fenti témakör, sok rövidebb fejezetre bontva került. Az első 

részben az egyenlet és az azonosság fogalmát tisztázzák. Ez egy mindennapi élethez 

kapcsolható bevezetéssel kezdődik, konkrét matematikai definíció hiányzik: „A mindennapi 

életben vagy a természet törvényeinek vizsgálata során gyakran találjuk szembe magunkat 

olyan kérdésekkel, melyek megválaszolása nem egyszerű. Ennek elsősorban az az oka, hogy 

értelmünk csak korlátozott mértékben tud több lépésben előre kalkulálni a dolgokat. A 

gondolkodó ember ezért olyan eszközöket keresett, amelyekkel ezeket a képességét segíteni 

tudja. Ezek egyike a matematika egyik igen eredményes eszköze az egyenlet.”
36

 Ezután a 

témához kapcsolódó alapfogalmak leírására kerül sor. A következő részben a grafikus 

megoldási módszert, az értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálatával kapcsolatos 

érdekességeket, a szorzattá alakítás módszerét, végül a mérlegelvvel és lebontogatással való 

megoldás lehetőségét mutatják be elméleti bevezetésekkel, magyarázatokkal, valamint néhány 

kidolgozott példával. Ezután vezetik be az egyenlőtlenségeket: „Előfordul, hogy nem azt 

vizsgáljuk, hogy bizonyos mennyiségek milyen esetekben vesznek fel azonos értéket, hanem 

épp ellenkezőleg, az a kérdés, hogy az egyik mikor nagyobb vagy kisebb a másiknál. Az így 
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megfogalmazott problémák egyenlőtlenségre vezetnek, amelyek hasonlóan értelmezhetők, 

mint az egyenletek.”
37

 Matematikai definíció ebben az esetben is hiányzik. A konkrét 

feladatok megoldása kapcsán kiemelik az egyenlőtlenség megoldásának szabályait. A 

következő fejezetekben az abszolútértéket tartalmazó, és paraméteres egyenletek és 

egyenlőtlenségek bemutatására kerül sor, elsősorban példák alapján, majd egyenletekkel 

megoldható, elsősorban szöveges feladatokról szóló fejezetek következnek. A témakört az 

elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek, az azokkal megoldható feladatok tárgyalására, 

és a lineáris többismeretlenes egyenletrendszerek rövid bemutatása zárja. 

 Az egyenletek és egyenlőtlenségek ebben a könyvben részben együtt, részben külön 

vannak tárgyalva. Mindkét fogalom egy kézzel fogható, ám nem matematikai definíció 

segítségével került bevezetésre. A tankönyv ismeretanyaga valamennyivel bővebb és 

részletesebb az előírtál. A fejezet végén található feladatok sokszor talán kiegészítésre 

szorulnak, a tankönyvhöz tartozó feladatgyűjteményt, amelyben főleg érettségi felkészítő 

példák találhatók, azonban csak idén adták ki.  

 

4.4.  Matematika 9. osztályosok számára (Vancsó Ödön szerk.) 

 A tankönyvet a Műszaki Kiadó adta ki 2005-ben. A szerzők alapelgondolása az volt, 

hogy olyan könyvet hozzanak létre, amely megmutatja, hogy a matematika nem egy 

reménytelenül nehéz, elvont, hanem egy mindennapi élet szempontjából is fontos, érdekes, és 

megérthető tantárgy. A könyv alapvetően fekete-fehér, a fontosabb fogalmak, definíciók, 

tételek itt zöld színnel vannak kiemelve. Minden témakör egy bevezetővel (konkrét példa 

vagy kérésfelvetés a mindennapi életből kiindulva) kezdődik, majd az elmélet rövid 

összefoglalása után néhány (sokszor többféle módszerrel) kidolgozott példa következik, végül 

pedig megoldandó feladatokkal zárul. A fejezetek végén gyakran megemlítenek az adott 

témakörhöz kapcsolódó matematikai érdekességeket. 

 Az egyenletek és egyenlőtlenségek témaköre ebben a tankönyvben az előzőekhez 

képest előrébb került, ez a Gondolkodási módszerek utáni második témakörben a Számtan és 

algebra című fejezet utolsó szakaszában található. Ezután következnek a Függvények és 

sorozatok a Statisztika és valószínűségszámítás végül a Geometria és mérés. A tankönyv öt 

alfejezetben foglalkozik az egyenletek és egyenlőtlenségek problémakörével. A témakör az 

egyenletek tulajdonságainak és megoldási módszereinek ismétlésével kezdődik, ahol a 
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következőképp definiálják a fogalmat: „Egyenlet keletkezik, ha két változót is tartalmazó 

kifejezést egyenlőségjellel kötünk össze”
38

 Ezt követően az abszolút értékes egyenletek 

megoldási módszerei következnek, majd egy-egy külön fejezet foglalkozik az 

egyenlőtlenségekkel, és az elsőfokú egyenletrendszerekkel. Az előző négy fejezet egy 

összefoglalással zárul. Mivel a függvények csak később kerülnek elő, a grafikus megoldást 

csupán néhány egyszerűbb esetben (ahol egyeneseket kell ábrázolni) használják.  

 A tankönyv kevésbé mélyen és részletesen foglalkozik az egyenletekkel és 

egyenlőtlenségekkel, mint az előzőek, ugyanakkor a kerettanterv elvárásait kielégíti. Az 

egyenlőtlenségek külön fejezetben kerülnek elő, ahol végigveszik a megoldási módszereit 

illetve azok szabályait. Különbség még az előzőekhez képest, hogy ebben a könyvben az 

egyenletekkel és egyenlőtlenségekkel kapcsolatos mindennapi problémákra is hoznak 

példákat, nem csak kiszámolandó feladatokat. A tankönyv tartozik egy feladatgyűjtemény is, 

amelyben hasonló, első sorban gyakorlati feladatok közül lehet válogatni. 

 

A bemutatott tankönyvek mind különbözően dolgozzák fel az egyenleteket és 

egyenlőtlenséget. Nem lehet eldönteni, hogy melyik az általánosan használandó, hiszen 

mindegyiknek van előnye és hátránya. Hogy egy adott osztály számára melyik a legideálisabb 

nagyban függ a csoporttól, a gyerekek személyiségétől és a tanár feldolgozási módszereitől. 

Közös a megvizsgált tankönyvekben, hogy mindenhol egy részletes matematikai leírás 

keretében kerül bevezetésre a témakör, hogy bemutat konkrét, részletesen megoldott 

feladatokat illetve, hogy együtt szerepel ez a két témakör; az egyenlőtlenségek az egyenletek 

egy „speciális eseteként” kerülnek elő. 

 

5. Kutatás 

A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek gondjait leginkább konkrét példákon 

keresztül lehet megvizsgálni, és az előkerülő problémák alapján lehet olyan megoldásokat 

keresni, amelyek valóban segítséget nyújthatnak a tanulók számára.  

A következő részben egy kutatást fogok bemutatni, amelyet 9. és 10. osztályos 

tanulókkal végeztem az egyenlőtlenségek megoldásával kapcsolatban. A kutatáshoz 

összeállított feladatsort két budapesti gimnázium összesen 90 diákja töltötte ki, mindkét 

évfolyamból 45-45 tanuló. A gyerekek összesen hat különböző matekcsoportból voltak, 
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köztük emelt és alapszintre járók vegyesen, ugyanis az egyik iskolában már ezeken az 

évfolyamokon is külön tanulnak az erősebb és gyengébb diákok.  

A megvizsgált mintában összesen hét gyereknek van valamilyen tanulási nehézsége. 

Ezek közül az egyik több tárgyból felmentett, az értelmi fogyatékosság küszöbén lévő gyerek, 

a többi normál intelligenciával rendelkezik, így valóban nehézségekről beszélhetünk: egy 

diszkalkuliás, egy diszlexiás, két szövegértési nehézséggel küzdő, egy figyelemzavarral küzdő 

és végül egy szeptemberben külföldről érkezett, ebből fakadó lemaradásokkal küzdő gyerek. 

A tanulási gondokkal küzdők mindhárom csoportjából (tanulási akadályozott, tanulási 

nehézségekkel küzdő és tanulásban elmaradott) láthatunk példát. Az arányok nagyjából 

megegyeznek az általános előfordulásokéval (egy-egy esetben 1-3%, az összes megvizsgált 

gyerek közül pedig összesen 7% küzd valamilyen nehézséggel), tehát az összesítés nagyjából 

reális képet fog adni.  

A gyerekeknek 30 perc állt rendelkezésre a feladatlap kitöltéséhez. Minden esetben 

kértem a tanárt, hogy a tanulási zavarral küzdő gyerekek problémáját jegyezze fel a megoldott 

feladatsorokra, akkor is, ha az nem a matematikával kapcsolatos. A feladatsorokat a 

következő főbb szempontok alapján fogom megvizsgálni:  

i. Mik a jellemző típushibák az egyenlőtlenségek megoldásával kapcsolatban? 

ii. Van-e különbség a két osztályszint megoldásai között? 

iii. Mik a főbb különbségek a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek és társaik 

megoldási között? 

A diákok nem tudták, hogy feladatsort fognak az órán kitölteni, és egyik csoport éppen 

aktuális tananyagához sem tartozott a témakör, így a kapott eredmények a tanulók tényleges, 

automatikussá vált tudásáról adnak képet. Ez jól mutatja azt is, hogy mi okoz valóban 

nehézséget az egyenlőtlenségek megoldása kapcsán.  

A következő fejezetben először bemutatom a kitöltött feladatsort, majd a gyerekek 

megoldásait elemzem elsősorban a fenti kérdések alapján. Végül egy megoldási javaslatot 

mutatok be, hogy hogyan lehetne az előkerülő típushibákat elkerülni vagy legalább számukat 

csökkenteni.  

 

5.1. A feladatsor bemutatása 

 A feladatsor összesen 9 egyenlet vagy egyenlőtlenség megoldásából áll, amely 3 

feladatra van osztva (lásd melléklet). A kutatás elsődlegesen az egyenlőtlenségek megoldását 

vizsgálja, mivel azonban a tananyagban ez minden esetben az egyenletekkel kapcsolatosan 

kerül elő, ezért fontos néhányat azok közül is betenni. Bizonyos problémák (pl.: tipikus 
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számolási hibák, megoldás megadása, ellenőrzés…) az egyenletek és egyenlőtlenségek 

esetében egyaránt előfordulhatnak. A feladatokat a 9. osztályos tankönyvekben szereplő 

példák alapján állítottam össze, úgy hogy többféle megoldási módszert kelljen alkalmazni 

(algebrai vagy grafikus, törtes egyenlőtlenségek…), és különböző nehézségűek legyenek, 

ugyanakkor különösebb gondolkodást igénylő, nehezebb feladatok ne szerepeljenek. A 

feladatok kiválasztása során először összeállítottam a vizsgálható hibafajtákat. Ezek egyrészt 

algebrai (pl.: tagonkénti beszorzás, előjel zárójelfelbontáskor, a törtvonal mint zárójel 

értelmezése, törtek tulajdonságai, műveleti sorrend, stb), másrészt egyenlőtlenségekkel 

kapcsolatos hibák (relációjel negatív számmal való szorzáskor, egy tört előjele, grafikus 

ábrázolás, eredmények értelmezése, megoldáshalmaz megadása…). A feladatokat úgy 

állítottam össze, hogy a fenti hibafajták közül mindegyik előfordulhasson.  

 A feladatok nehézségi sorrendben vannak összeállítva. Az első feladatban 4 

megoldandó egyenlőtlenség és 2 egyenlet található. Ezek mindegyike egy-egy bonyolultabb 

számolást vagy szabálykövetést igénylő példák. A második feladatban egy grafikusan 

megoldandó egyenlet és egyenlőtlenség áll (ugyanazokkal az értékekkel a relációjel két 

oldalán). A harmadik feladat egy összetettebb algebrai számolást igénylő egyenlőtlenség. 

 A következőkben a feladatok megoldása következik. Minden feladathoz összeszedtem 

a lehetséges hibákat, amelyek nehézségek okozhatnak a megoldás folyamán. Ezekre a javítás 

során különösen odafigyeltem.  

 

1. Feladat: Mely valós x számokra teljesülnek az egyenletek és egyenlőtlenségek? 

a)              

           

       

     

    

vagy            

       

      

    

Ellenőrzés:                   

Lehetséges hibák: algebrai lépések (műveleti sorrend, tagonkénti szorzás, rendezés) és 

ellenőrzés. 

b)             

       

     

    

vagy          
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Megoldáshalmaz:    (-∞,2) 

Ellenőrzés: Legyen    ,           

Lehetséges hibák: algebrai műveletek (osztás/tagonkénti osztás és szorzás, rendezés) 

megoldáshalmaz és ellenőrzés. 

c) 
 

   
   kikötés:    , ekkor 

      

    

Megoldáshalmaz:    (3, ∞) 

Ellenőrzés: Legyen    ,  
 

  
      

Lehetséges hibák: Beszorzás a nevezővel:     → nincs megoldás, rossz következtetés vagy 

újraszámolás, rossz beszorzás (nullát mint egyet kezelni), megoldáshalmaz megadása, 

ellenőrzés. 

d) 
    

   
    kikötés:    

       

     

  
 

 
 

Ellenőrzés: 
   

  
 

 

 
 
  

 

   

Lehetséges hibák: első esetben megoldásokat keresni, ha a számláló vagy a nevező 0,     

mint lehetséges megoldás, beszorzás 0=1-ként. Második esetben kikötés hiánya, rossz 

beszorzás, ellenőrzés. 

e) 
    

  
      

            

         

       

  

  
   

 

vagy             

         

  

  
   

Megoldáshalamaz:    [
  

  
, ∞) 

Ellenőrzés: Legyen    ,  
 

  
    

                  Negatív szorzásnál marad a relációjel, rendezés, megoldáshalmaz, 

ellenőrzés. 
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f) 
   

   
    

Két esetet kell vizsgálni:

                      

             

vagyis      

                      

             

vagyis       

Megoldáshalmaz:     (-∞,-2] U (6,∞)  

Ellenőrzés: Legyen     , 
 

  
     

Lehetséges hibák: esetszétválasztásnál (relációjel, nevező nem lehet 0) rossz beszorzás, 

végeredmény leolvasása az egyes esetekben, megoldáshalmaz megadása, nevezővel való 

szorzás (0=1-ként), ellenőrzés.  

 

2. Feladat: Oldd meg grafikusan az alábbi egyenletet és egyenlőtlenséget és add meg a 

megoldáshalmazt! 

a)            
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Megoldás:             

Ellenőrzés:             vagy            

Lehetséges hibák: algebrai próbálkozás, ábrázolás, megoldás megadása koordinátákkal, 

eredmény rossz leolvasása, csak egy megoldás, ellenőrzés. 

 

b)           

 

Megoldáshalmaz:    [-∞, -4]U[2, ∞] 

Ellenőrzés: Legyen    ,      

Lehetséges hibák: algebrai próbálkozás, ábrázolási gondok, megoldás megadása 

koordinátákkal, eredmény rossz leolvasása (másik intervallum), megoldáshalmaz 

megadása (jelölés, határpontok), ellenőrzés. 

 

3. Feladat: Oldd meg a következő egyenlőtlenséget, és add meg a megoldáshalmazt! 

a. 
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Megoldáshalmaz:   (-∞,9] 

Ellenőrzés: Legyen    , 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

        

 
 

 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 
   

Lehetséges hibák: algebrai műveletek (közös nevező, törtek bővítése, beszorzás – különös 

tekintettel a konstansra –, a törtvonal mint zárójel – előjelek –, összevonások), eredmény 

leolvasása, megoldáshalmaz, ellenőrzés. 

  

A feladatsorban szereplő egyenletek és egyenlőtlenségek egyike sem igényel hosszadalmas 

számolást vagy gondolkodást, de a helyes megoldáshoz az algebrai ismeretek mellett 

tisztában kell lenni a megoldás szabályival és a megoldási módszerek alkalmazásával. Ezek 

hiánya különféle típushibákat eredményez.  

 

5.2. A feladatsorok kiértékelése 

A 90 kitöltött feladatsorokat a fenti szempontok alapján kijavítottam, majd az 

előforduló hibák alapján összesítettem (lásd melléklet). 

Először az összesített eredményeket mutatom be, majd a két évfolyam közti 

különbséget vizsgálom meg, végül a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek megoldásait 

elemzem és vetem össze társaikéval. 

 

5.2.1. A feladatsorok összesítése 

A feladatsor kiértékeléséhez először a jól megoldott feladatokat számoltam össze. Jó 

megoldásnak azt tekintettem, ahol jó végeredmény szerepel, nagyjából jó úton haladva: 

például ha a kikötésen kívül minden helyesen volt végigszámolva, akkor azt az eredményt 

jónak tekintettem. Ennek alapján a gyerekek a 9-ből átlagosan 4 feladatot oldottak meg jól, 

vagyis valamivel kevesebb, mint a felét. A megvizsgált 90 gyerek közül csupán egy oldotta 

meg mindet helyesen, de három gyerek is volt (mindhárom a tanulási nehézségekkel küzdők 

közül), aki egyet sem tudott megoldani. A legtöbb gyerek 3 feladatot oldott meg sikeresen.  
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A következő diagram mutatja, hogy melyik példánál hány gyerek kapott jó 

végeredményt (a függőleges tengely a gyerekek számát jelöli, a vízszintes tengely a feladat 

sorszámát: 

 

A diagram alapján látható, hogy az első két feladatot a gyerekek 92% illetve 90%-ának 

sikerült megoldania. Ezek a példák elsősorban bevezetés céljából kerültek a feladatsorba, 

különösebb nehézséget nem jelentettek, csak elemi számolást. Valamivel több, mint a diákok 

fele (52%) jól oldotta meg az 1/d feladatot, amelyben a kikötésen kívül (aminek hiányát nem 

tekintettem hibának) szintén nem volt különösebb nehézség, mivel egy egyenlet megoldásáról 

volt szó.  

Meglepően sokan (36%) számolták jól ki a 3. feladatot, ahol ugyan az egyenlőtlenség 

megoldási szempontból nem volt szükség különösebb odafigyelésre (nem volt a nevezőkben 

ismeretlen, nem kellett negatív számmal szorozni…), viszont pontos és az előző példákhoz 

képest hosszadalmas számolást igényelt. Megállapítható, hogy az elemi számolás kisebb 

gondot jelent a diákok számára az egyenlőtlenségek megoldási módszereinél, amelyekre a 

többi feladat megoldásához lett volna szükség. A legkevesebb jó megoldás az 1/f feladatra 

született (13%), ahol a törtes egyenlőtlenség megoldási szabályait kellett alkalmazni, abban az 

esetben, amikor a tört értéke nagyobb vagy egyenlő, mint nulla. Ehhez ismerni kellett a 

törtekhez kapcsolódó szabályokat (mikor pozitív egy tört), és esetszétválasztással, a megfelelő 

kikötések figyelembevételével megoldani. A legtöbb hiba abból született, hogy a gyerekek 

csak az egyik oldalt számolták ki, amiből csak fél megoldáshoz juthattak.  
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Hasonló problémát jelentett az 1/c és 1/e egyenlőtlenségek megoldása. Az első esetben 

sokan ellentmondásra jutottak, mivel nem azt vizsgálták, hogy a tört mikor kisebb mint 0, 

hanem egyszerűen beszoroztak az ismeretlent tartalmazó nevezővel. A második esetben pedig 

a negatív számmal való szorzáskor maradt el a relációváltás. Azok a feladatok, ahol az 

egyenlőtlenségek megoldásának szabályait kellett ismerni és alkalmazni, láthatóan problémát 

jelent a gyerekeknek.  

A grafikus megoldást igénylő feladatok 31% (egyenlőség esetén) illetve 27%-ban 

(egyenlőtlenség esetén) lettek sikeresek. Látható tehát, hogy a diákok többségének gondot 

okoz a függvényábrázolás, illetve azok értelmezése. Hozzáteszem, hogy ebben a feladatban 

több jó megoldás is született algebrai úton, amelyeket, habár nem felel meg a feladat 

elvárásának, mégis elfogadtam mint jó eredményt, de mint egyenlőtlenség-megoldási út, 

hibának tekintettem.  

A gyerekeknek az egyenlőtlenségek megoldása során többnyire a szabályok megfelelő 

alkalmazása okoz gondot, a szokásos számolási feladatok könnyebben mentek. Ennek oka az 

lehet, hogy az egyenlőtlenségek megoldása csak ritkában kerül elő a tananyagban, számolásra 

viszont szinte minden területen szükség van. Ugyanígy látható, hogy az egyenletek megoldása 

kevesebb gondot jelentett, mint az ugyanolyan típusú egyenlőtlenségeké (hiszen azoknál 

kevésbé kell figyelni bizonyos tulajdonságokra), valószínűleg kevesebb ilyen példát is 

oldottak meg a diákok az évek során. Az egyenlőtlenségek megoldása tehát sokkal kevésbé 

vált a gyerek sajátjává.  

A második megvizsgált terület a különféle számolási hibák összesítése. Az algebrai 

ismeretekkel kapcsolatos nehézségeket több részre osztottam, a kijavított feladatsorokban 

előforduló gyakoribb hibák és a feladatsor bemutatásánál összeszedett lehetséges hibák 

alapján. A gyerekek 13%-nak egyáltalán nem voltak ilyen jellegű hibái, és pusztán egy 

gyereknek volt minden számolási területtel gondja. A következő diagram mutatja az 

előforduló hibák összesítését, minden típus esetén azoknak a gyereknek a számát, ahányan 

tévesen oldották meg a feladatot (a függőleges tengely a gyerek számát jelöli, a vízszintes 

tengelyen az egyes hibatípusok szerepelnek):   
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 Az alapvető hibákhoz az elemi számolási nehézségeket soroltam, mint például 

alapműveletek pontatlan elvégzése, rossz műveleti sorrend, nehézségek a zárójelfelbontás 

során stb., amelyeknek a gimnáziumi évekre már rutinszerűen kellene működnie. Ilyen gondja 

a gyerekek 25%-ának volt. Valamivel kevesebb diák (17%) esett bele abba a hibába, hogy a 

nullával, mint eggyel számolt, vagyis az egyenlőtlenség beszorzásánál a beszorzott tagot a 

konstans eggyel szorozta, ami nyilván nem nulla eredményhez vezetett. Mindkét hibatípus 

alapvető számolási nehézségre illetve figyelmetlenségre utal. A diagramon látható, hogy ezek 

az elemi hibák a legritkábbak, azonban a gyerekek csaknem negyede követett el ilyeneket, ez 

viszont a hiba súlyához képest igen nagy arány.  

A legnagyobb gondot a törttel való számolás jelentette. Ide a törtek 

alaptulajdonságainak hiányos ismeretét soroltam: ha a nevezőben megengedett a nulla, 

bővítési vagy szétbontási hibák, stb. A gyerekek nagy része (67%) nincs tisztában a 

törtszámok tulajdonságaival, ami a feladatok megoldása során is kiderült, a legtöbb gondot 

ugyanis a törtes egyenlőtlenségek okozták. Úgy tűnik, hogy a törtekkel való számolás 

begyakorlására az oktatás során nincs elég idő, így nem válik annyira rutinfeladattá, mint az 

egészek esetében. Ehhez tartozik a törtvonal, mint zárójel problémaköre is (vagyis, hogy a 

gyerek a törtek összevonásánál tudja-e, hogy a törtvonal zárójelként viselkedik), ez azonban 

már nem tartozik az alaptulajdonságokhoz, inkább számolási odafigyelést jelent, ezért külön 

hibaként kezeltem. Ennek a tulajdonságnak az alkalmazása kevesebb tanulónak, pusztán 32%-

nak jelentet nehézséget, főleg azoknak, akik a 3. feladatban a törteket külön-külön bővítették 
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és szorozták be. Akik a tagokat először mindkét oldalon összevonták egy-egy törtté, és csak 

utána szoroztak be a nevezővel, azoknál ez ritkábban okozott gondot. Látható tehát, hogy a 

tanult feladat megoldási módszerének menete sokban befolyásolja a megoldás 

eredményességét: sok gyereknek gondot okoz a lépések összevont elvégzése, több lépésben 

viszont megkapják a jó eredményt. 

Végül azokat a gyerekeket számoltam össze, akik jó gondolatmenet mellett valamilyen 

elszámolás miatt rontották el a feladatokat. A tanulók 40%-a vétett ilyen, feltételezhetően 

figyelmetlenségből fakadó hibát. A legtöbben a 3. feladat megoldásába bonyolódtak bele, 

ahol több különböző számolásokat kellett egymás után elvégezni. Mindenkivel előfordul, 

hogy olykor-olykor valamit elszámol, így a vizsgált hibák közül ezt tartom a legkevésbé 

súlyosnak. A legtöbb esetben a gyerek észreveszi, hol számolta el magát, ha átnézi a 

feladatokat. Mivel ez a második leggyakoribb hibafajta, egyértelmű, hogy a hibák elkerülése 

érdekében az oktatás során nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az önellenőrzés 

automatizálására. 

 A tanulók nagy részének voltak különféle számolási hibái, a legtöbb esetben egy-egy 

tanuló 2-3 különböző területen vétett. A számolási nehézségek véleményem szerint az 

általános iskolai hiányosságokból következnek, mivel a tanárok nem tudnak minden egyes 

témakörre elég gyakorlási időt hagyni, így ha új anyag következik, az előzőek (még ha akkor 

mentek is) könnyen elfelejtődnek, és ha az emlékezetből kell a tanultakat felidézni mindenféle 

ismétlés nélkül (mint a feladatsor kitöltésénél), kiderülnek a hiányosságok. Hasonlóan alakul 

ez az egyenleteknél is, amelyet a következő részben mutatok be részletesen.  

Az egyenlőtlenségek megoldásánál azokat a hibákat vizsgáltam, amelyek az 

egyenlőtlenségek alaptulajdonságainak vagy a megoldási módszerének hiányából 

következnek. Ide soroltam a pontos feladatmegoldásban való hiányosságokat is, mint például 

kikötés, megoldáshalmaz megadása, amelyek nem számolási nehézséget jelentenek, és nem is 

kell hozzájuk a megoldási módszert alkalmazni, pusztán oda kell figyelni az egyenlőtlenség 

tulajdonságára. A tanulók közül kivétel nélkül mindegyik ejtett legalább egyet ilyen hibából, 

de a legtöbben a vizsgált 8 hibatípus közül 4-5 különböző területen is érintettek voltak.  

  A következő diagram a számolási hibákhoz hasonlóan azt mutatja, hogy a 90 gyerek 

közül hány vétett az adott hibában (a függőleges tengely a gyerekek számát, a vízszintes a 

hibatípusokat jelöli): 
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A lehetséges hibák között nem soroltam fel az ellenőrzés hiányát, mivel az szinte 

minden gyereket érintett (összesen 6 tanuló ellenőrzött néhányat a feladatok közül), viszont 

nem befolyásolja a jó eredményt, legfeljebb felülbírálja azt, ami a tanulót újabb átgondolásra 

vagy újraszámolásra késztetheti. A gyerekekben a vizsgálat szerint nem rögzült az ellenőrzési 

rutin. 

A diagramon látható, hogy a legnagyobb gondot (87%) a törtes egyenlőtlenségek 

megoldási módszere jelentette, (leginkább 1/f feladat), ami nem meglepő, hiszen a 

feladatmegoldás során és a számolási hibák közül is ezzel volt a legtöbb gyereknek 

problémája. Többnyire már a megoldási módszer sem jutott eszükbe, így elmaradt az 

esetszétválasztás, esetleg egyéb számolási nehézség miatt lett rossz az eredmény (pl.: törtek 

tulajdonságait nem jól ismerték, a 0-t mint 1-et vették…). Azoknak, akik jól indultak el, már 

nem okozott gondot a megoldás végigszámolása.  

A másik nagy nehézséget a függvények értelmezése jelentette. Érdekes, hogy az 

ábrázolást a gyerekek 40%-a jól meg tudta csinálni, de a grafikonokat csak 28%-uk értelmezte 

helyesen, ami alatt azt értem, hogy meg tudta adni a metszéspontok helyeit (és pl. nem a 

koordinátákat adta meg), és helyesen értelmezte, hogy mit jelent az, hogy az egyenes kisebb a 

parabolánál. A feladatsorok javítása során meglepett, hogy a gyerekeknek nagyobb gondot 

okozott az egyenes (    ) ábrázolása, mint a paraboláé (    ). Ennek oka az lehet, hogy 

az egyenest már régebben tanulták, és az év folyamán kevesebbet gyakorolták, mint a 

parabolát, amely viszont új anyag a gimnáziumban. A diákok 22%-a oldotta meg vagy 
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legalább próbálkozott a 2. feladatnál algebrai úton. Ezeknek a gyerekeknek a számolás úgy 

tűnik, még ha bonyolultabb is, nagyobb biztonságot jelent az ábránál, amellyel pontatlan 

felrajzolás során nem kap jó eredményt. Összességében itt is érzékelhető az összefüggés a 

hibák és a feladatmegoldások között, ugyanis a 2. feladattal is a gyerek több mint 2/3-ának 

volt gondja.  

A megoldáshalmaz megadása két feladatnál igényelt nagyobb odafigyelést, 

amelyeknél ez két diszjunkt halmaz uniójából áll (1/f és 2/d). A diákok közül csupán 38% 

adta meg ezeket helyesen, ami összefüggésben áll azzal is, hogy ezeknek a feladatoknak a 

megoldása a gyerekek többségének gondot okozott. Ahol megszületett a jó eredmény, ott a 

megoldáshalmaz pontos megadása is sikerült. Meg kell még említeni, hogy a három feladat 

közül az első kivételével ki volt emelve, hogy a diák adja meg a megoldáshalmazt, ez azonban 

nem jelentett különbséget a megoldások között. Érdekes megfigyelni, hogy mennyit számít a 

diákoknak a betanult rutin, ugyanis inkább csoportfüggő volt, hogy a tanuló külön megadta, 

kiemelte-e a megoldást, vagy sem. Ebből látható, hogy a megoldási rutin kialakításában 

nagyon nagy szerepet kap a tanári példa, az órán megoldott feladatok, illetve az elvárás, hogy 

ezekre odafigyeljenek a diákok. (Hasonlóan megfigyelhető volt a különbség a kikötések és a 

törtek bővítése esetében is). 

A megoldáshalmaz megadásához hasonló mértékű hibát jelentett a kikötés 

elhanyagolása: a diákok 66%-a felejtkezett meg erről. Ez szintén igen nagy százalék, ami 

megint csak az odafigyelés és a rutin kialakulásának hiányát jelenti. Ha a tanuló nem figyel 

oda a kikötésre, az a későbbiekben - nehezebb feladatok esetén - egészen rossz megoldáshoz 

vezethet. Ezért fontosnak tartom, hogy minél több, kikötést igénylő feladat kerüljön elő a 

matematikaórákon, illetve hogy minden egyenlőtlenség (vagy más hasonló feladat) megoldása 

a kikötések keresésével kezdődjön, még akkor is, ha erre nincs különösebb szükség, és az 

egész alaphalmazon kereshető az eredmény.  

Az egyenlőtlenségek megoldási hibái közül a 3. leggyakoribb a relációjel 

megváltozásának figyelése. A gyerekek csupán 30%-ának nem volt ezzel problémája. A 

legtöbb esetben - ami összefügg az 1/e feladat megoldásának számával -, nem fordították meg 

a zárójelet a negatív számmal való szorzáskor. Azt gondolom, hogy a diákok többsége az 

egyenleteknél tanult rutin alapján oldja meg a feladatokat, ahol a negatív számmal való 

szorzás nem változtatja meg az eredményt, így ilyesmire nem figyelnek oda.  

A feladatsorok kiértékelése alapján összességében arra a következtetésre jutottam, 

hogy a diákok nagyon sok hibát követnek el az egyenlőtlenségek megoldása során, amelynek 
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véleményem szerint két oka lehet. Az egyik, hogy az egyenletekhez hasonlóan akarják őket 

megoldani, így azokra a speciális tulajdonságokra, amelyek csak az egyenlőtlenségek esetén 

léphetnek fel (pl.: a relációjel megfordulása) nem figyelnek oda. Ez abból is látható, hogy 

minden esetben több helyes megoldás született az ugyanolyan típusú példák megoldásánál az 

egyenleteknél, mint az egyenlőtlenségeknél (pl.: 1/a és 1/b, 1/d és 1/c vagy 1/f, 2/a és 2/b 

feladatok). A másik nagy hiányosságot az egyenlőtlenségek megoldásának módszerei terén 

látom, ugyanis azok a feladatok, ahol valamilyen speciális módszer alkalmazása (1/f, 2/a,b…) 

volt szükséges, ritkább volt jó megoldás, mint azoknál, amelyek pusztán számlást igényeltek 

(pl.:1/a, b vagy akár 3/a). Ezt alátámasztja az is, hogy az egyenlőtlenségek megoldása során 

sokkal magasabb volt a hibázások száma, mint a számolási hibáknál, hiszen azok sokkal 

régebb óta gyakorolt, rutinszerű feladatok a 9-10.-es diákok számára.  

 

5.2.2. Az évfolyamok közti különbségek 

 A következő részben a megvizsgált 9. és 10.-es osztályok közti különbségeket 

mutatom be, az előzőekben elemzett három területen.  

 A feladatmegoldások terén észlelt különbségeket a következő diagram adja meg (a 

függőleges tengely a gyerekek számát mutatja, a vízszintes tengely pedig a feladatok 

sorszámát): 
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 A jól megoldott feladatok sorrendje, vagyis, hogy melyiket tudták a legtöbben, 

melyiket a legkevesebben megoldani, az összesített esetben és a két-két évfolyamnál külön-

külön is ugyanúgy alakult: 1/a, 1/b, 1/d, 3/a, 1/e, 2/a, 1/c, 2/b, 1/f.  

 Látható azonban, hogy a jól megoldott feladatok aránya nem minden esetben fele-fele 

az osztályok között. Nagyobb eltérés látható a 1/c, 1/e és 1/f feladatoknál, vagyis a nehezebb 

törtes egyenlőtlenségeknél, és mindhárom esetben a 10. osztályosok között született több jó 

eredmény. Ennek talán az lehet az oka, ők már többet találkoztak ilyen jellegű feladatokkal, és 

a gyakorlás során jobban rögzültek és elmélyültek a lépések. A pusztán számolást igénylő 

feladatok esetében (3. feladat, vagy akár az 1/a,b) a 9. osztályosok mutattak jobb eredmény. A 

többi feladatnál jelentős eltérés nem tapasztalható. 

 A számolási hibák esetén nagyobb különbségeket lehet észrevenni az évfolyamok 

között. A következő diagram mutatja évfolyamokra bontva az egyes hibát elkövető gyerekek 

számát (a függőleges tengely a gyerek számát, a vízszintes a hibatípusokat jelöli): 

 

 A legkisebb eltérés a törtvonal, mint zárójel felismerésénél látható. Mindkét 

évfolyamon a gyerekek kicsit több mint harmadának okozott gondot ez a lépés. A többi 

hibatípusnál az évfolyamokra megállapított hibaszámok között több mint 10%-os eltérés van. 

A feladatok megoldási aránya alapján nem meglepő, hogy a törtekkel való számolásnál a 9. 

osztályos tanulók közül többen hibáztak, mint az egy évvel idősebb társaik, akiknek azonban 

a többi számolási területen volt több gondja (alaphibák, nulla és egy összekeverése, 

elszámolás). Ebből látható, hogy a 9.-es diákok pontosabban számolnak egészekkel, sőt 
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összességében kevesebb számolási hibát vétettek, mint a 10-eseknek, akik viszont 

rutinosabban, nagyobb biztonsággal számolnak törtekkel. 

 Az egyenlőtlenség-megoldási nehézségek összevetéséhez szintén az adott hibát 

elkövető gyerekek számát mutatja a diagram (a függőleges tengely a gyerek számát, a 

vízszintes a hibatípusokat mutatja): 

 

 Az előzőeket támasztja alá a fenti diagram is, a megoldási módszerek terén ugyanis 

kisebb sikerrel jártak a 9. évfolyamosok (relációjel megváltozása és a törtes egyenlőtlenségek 

megoldása), ahol az egyenlőtlenségek tulajdonságainak ismerete és begyakorlása különösen 

fontos. Rosszabb eredményt mutattak a 9. osztályosok a beszorzás terén is, ami - leginkább a 

3. feladat során -, a konstans beszorzásának hiányát jelentette, ez szintén alátámasztja, hogy a 

törtekkel való számolás még nem vált automatikussá.  

A 10. évfolyamosok számára a függvények ábrázolása és értelmezése okozott nagyobb 

gondot. Ennek következménye az is, hogy egy évvel fiatalabb társaikhoz képest jóval többen 

oldották meg a 2. feladatot algebrai úton, mint grafikusan. Ez azzal is összefüggésben áll, 

hogy ebben az évben tanulták a másodfokú egyenlet megoldóképletét, amelynek 

alkalmazásával megkapták a jó eredményt. 

A kikötések és a megoldáshalmaz megadása terén nem látható szignifikáns különbség 

a megvizsgált évfolyamok között. Ahogy már említettem ezek kialakítása és alkalmazása 

inkább a csoportok, mintsem az osztályszintek között figyelhető meg. 
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A két évfolyam közti különbség úgy fogalmazható meg, hogy a 9. osztályosok 

rutinosan számolnak, és kevesebb hibával oldják meg a könnyebb feladatokat, a 10. 

osztályosok pedig jobban tudják alkalmazni a módszereket, és a törtekkel is kevesebb gonddal 

számolnak már. A pedagógusoknak ennek következtében nagyobb figyelmet kellene 

szentelnie a precíz számolás gyakorlására a magasabb évfolyamokon is, a gimnázium első 

évében pedig a törtekkel való számolást és az egyenlőtlenségek megoldási módszereinek 

gyakorlására kellene több időt szánni, hiszen az egyenletmegoldás és az egészekkel való 

számolás az általános iskolai tudás alkalmazásával ebben évben már kevesebb gondot okoz a 

diákoknak.  

 

5.2.3. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek megoldásai 

 A kiértékelés utolsó szakaszában a mintában lévő 7 tanulási nehézséggel küzdő gyerek 

dolgozatát mutatom be. Megvizsgálom, hogy mely területeken voltak a társaikétól eltérő 

nehézségeik, és kiemelem azokat a területeket, amelyek fejlesztést igényelnek. 

 Elsőnek a szeptemberben, minden magyartudás nélkül az osztályba érkezett, és ezáltal 

tanulási lemaradásokkal küzdő tanuló dolgozatát vizsgálom meg. A feladatok közül összesen 

3-at oldott meg helyesen, ami valamivel az átlag alatt van. Gondot okozott neki néhány 

egyszerűbb és nehezebb számolás is, és emellett az egyenletmegoldási módszereket sem tudta 

alkalmazni. Ahogy ezt a tanára és ő maga is jelezte, bizonyos dolgokat nem tanult még, a 2. 

feladatba éppen ezért (mivel a függvényábrázolás új ismeret volt neki) bele sem kezdett. A 

nyelvi nehézségek már nem okoztak neki gondot a megoldásban, inkább a két ország 

tananyag-szervezése közti különbség. Az ő esetében mindenképp figyelembe kell venni ezt a 

hátrányt, és (leginkább a tanórán kívül) pótolni a hiányosságokat, amiben az osztálytársai is 

segítségére lehetnek, hiszen nem szakszerű fejlesztésre van szüksége. Mivel a dolgozata 

lényegében átlagosnak megfelelő eredményű volt, azt gondolom, hogy képes a többi 

gyerekkel együtt haladni.  

 Másodiknak a két szövegértési nehézséggel küzdő gyerek megoldásait vetem össze. 

Mindkét dolgozatban sok az áthúzás és javítás, nagyon nehezen átláthatók. A megoldások 

azonban igen eltérőek a két dolgozatban. Az első esetben a diák számolás helyett logikai úton 

próbálta kitalálni a megoldásokat, aminek következtében egy jó megoldást sem kapott. A 

grafikus megoldás helyett algebrai úton indult el, amiből arra következtetek, hogy nem is 

olvasta el a feladatot. Alapvető hiányosságai voltak a számolás terén, különös tekintettel a 

törtekkel való számolásra, ennek következtében az egyenletmegoldási módszerek sem mentek 
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neki. Az ő esetében mindenképpen az alapok megerősítésére kell hangsúlyt fektetni, és a 

pontosabb számolási képességet kialakítani. A dolgozat alapján azt gondolom, hogy 

szükséges lenne szakemberrel megvizsgáltatni, és segítséget kérni a tanórán kívüli 

fejlesztéshez.  

 A másik tanulónak sokkal jobb eredményei lettek. Ugyan csak az első két (bevezető) 

feladatot oldotta meg helyesen, sokkal kevesebb számolási hibája volt, mint az imént 

bemutatott társának. A számolás terén nem vétett alapvető hibákat, csupán a törtekkel való 

számolás okozott neki gondot, bizonyos feladatokat pedig elszámolása miatt rontott el. Több 

helyen csupán pontatlanság miatt kapott rossz eredményt. A grafikon ábrázolása elcsúszott, 

így -4 helyett -3-nál kapta a metszéspontot, de a megoldáshalmazt jól olvasta le az ábráról. A 

3. feladatnál nem a legkisebb közös többszörössel bővített, így nagyobb számokat kapott, 

elszámolás miatt viszont nem kapott jó eredményt; nem vette észre a relációjel változását; és 

több esetben is rosszul másolta le a feladatot vagy az előző sorokat. A megoldáshalmazt 

viszont minden esetben megadta a kapott eredményének megfelelően (többször ábrázolta is 

számegyenesen). Ezek fényében azt lehet mondani, hogy nincs különösebb lemaradása a 

többiekéhez képest, az odafigyelés és pontosság fejlesztésére kell az ő esetében időt szánni, 

aminek hiánya valószínűleg nem csak a matematikai feladatokkal kapcsolatosan okoz neki 

nehézségeket.  

 A két szövegértési nehézséggel küzdő gyerek megoldásai igen különbözőek, ahogy ezt 

korábban is említettük, az azonos nehézséggel küzdő tanulóknak is minden esetben más 

területeken van problémája. Közös bennük, hogy a bonyolultabb számolások során hibáznak, 

ezért azt gondolom, hogy fontos lenne az elemi számolások gyakorlását és az 

egyenlőtlenségek egyszerűbb eseteit ismételni velük, emellett pedig a figyelem fejlesztésére 

nagyobb hangsúlyt fektetni a pontatlanság csökkentése véget. 

 A következő diák, akinek a dolgozatát megvizsgálom, figyelemzavarral küzd. A 

megoldásai során csupán az első két feladatot oldotta meg jól. A törtes egyenlőtlenségeket és 

egyenletet (1/c,d,f) azzal rontotta el, hogy a beszorzáskor a nullát egynek vette, és így számolt 

tovább. A 3. feladatban az összevonásnál nem vette figyelembe, hogy a törtvonal zárójelet 

jelent, habár először összevonta a törteket, és csak utána szorzott be. Az egyenletek 

tulajdonságainál a relációjel megváltozása elkerülte a figyelmét, és a kikötések is minden 

esetben hiányoztak. A grafikonon a parabolát az y tengely helyett az x tengelyen tolta el, és a 

kapott ábrából a megoldás helyett a metszéspont koordinátáit olvasta le. A dolgozata tehát a 

nehézségének megfelelően tele volt figyelmetlenségi hibával, amelyek nagy valószínűséggel 
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nem csak a matematika terén okoznak gondot, ezért azt gondolom, fontos lenne a figyelem 

fejlesztéséhez szaksegítséget kérni. A matematikaórán segítséget jelenthet számára, ha 

rutinszerűvé válnak a kikötések és ellenőrzések, mert így könnyebben észreveheti és javíthatja 

hibáit.  

 A diszlexiás gyerek az átlagosnál több, 5 feladatot oldott meg jól. Minden esetben 

figyelt a kikötésekre és a relációjelre, a nehezebb (1/f) törtes egyenlőtlenséget azonban nem 

tudta megoldani, bele sem kezdett. A 2. feladatban ugyan jó ábrát készített, de a pontatlanság 

miatt rossz eredményt olvasott le róla, habár jól értelmezte a grafikont. A 3. feladatban jól 

indult a számolás, de nem tudta azt befejezni. Látható tehát, hogy a diszlexia nem nehezíti az 

egyenlőtlenségek megoldását, bár valószínűsíthetően, ha szöveges feladat alapján kellett 

volna felírni és megoldani őket, az komolyabb akadályt jelentett volna neki. 

 A következő gyerek diszkalkuliás, mentes a számonkérés alól matematikaórán, a 

feladatsort azonban kitöltötte. Bár egy jó megoldása sem lett, a feladatok többségével 

foglalkozott. Rengeteg alapvető számolási hibája volt, köztük olyanok is, amelyek más 

társainál nem fordultak elő. Az első két feladatban elhagyta a zárójelet beszorzás nélkül, majd 

a műveleti sorrendet betartva először a szorzást végezte el, vagyis nincs tisztába a zárójel 

jelentésével. Több esetben keverte a beszorzást és a mindkét oldalhoz való hozzáadást, 

például         egyenlőtlenséget elosztotta  -el, így      eredményt kapta. A törtek 

esetén a számláló egyik tagját vonta ki mindkét oldalból, illetve úgy bővített, hogy csak közös 

nevezőt írt anélkül, hogy a számlálókat szorozta volna. A grafikus megoldásba nem is kezdett 

bele. Látható, hogy mind az egyenlet- és egyenlőtlenség-megoldás, mind a számolás (főleg a 

törtek tulajdonságai és a műveletek alkalmazásai) terén óriási lemaradási vannak. Mivel az 

iskolában felmentett, járnia kell külön fejlesztésre, ahol elképzelhető, hogy még csak az elemi 

számolásokat gyakorolják, így a törtek és egyenlőtlenségek ismerete még hiányzik. A valódi 

diszkalkuliás gyerekek, mint a példában látható, nehezen tudnak a társaikkal együtt haladni, 

hiszen már az elemi számolások is gondot okoznak nekik. Ezért azt gondolom, hogy valóban 

elsősorban szakszerű fejlesztésre van szükség, amelyet a matekórán egyszerűbb feladatok 

önálló elvégzésével lehetne segíteni. Ha az órán például az egyenlőtlenségekről van szó, 

akkor a felmentett gyerekek kaphatnának olyan példákat, amelyek elemi számolást 

igényelnek, természetesen folyamatosan nehezebbeket, a fejlődés mértékében. 

Hasonló a helyzet az utolsóként megvizsgált, több tárgyból (köztük matematikából) is 

felmentett, az értelmi fogyatékosság szélén álló, tanulási akadályozott gyerek esetében. A 

dolgozatában csak a 2. és 3. feladatokba kezdett bele, de csak lemásolta azokat, illetve a 2. 
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esetben egy koordináta-rendszer felrajzolásáig jutott el, így az ő esetében nem elemezhetők az 

egyes hibák. A megvizsgált tanuló szinte minden tantárgyból nagy lemaradásokkal küzd. Nem 

kizárt, hogy számára egy fejlesztő iskola keresése lenne a leghatékonyabb segítség.  

 A bemutatott gyerekek mind különféle gondokkal küzdenek, ennek következtében, 

ahogy ezt a tanulási nehézségek leírásánál is említettem, más-más módon kell nekik segíteni a 

tananyag elsajátításában. Az utolsó két tanuló kivételével, akik fel is vannak mentve a 

matematikai teljesítmény iskolai értékelése alól, a többi együtt tanítható az osztállyal, hiszen 

hibáik nem egyediek, gyakran társaiknál is előfordultak. 

 

5.3. Megoldási javaslat 

A matematikát, mint minden tantárgyat, rengeteg módon lehet tanítani, amelyre több 

különféle koncepció létezik. Néhány közülük a matematika tudományosságának 

kihangsúlyozását (tudományorientált matematikaoktatás) vagy a tiszta matematikai 

alkalmazását tartja fontosnak (empirikus matematikaoktatás), ami a diákok számára, főleg a 

gimnázium első éveiben igen elrettentő lehet, főleg ha ehhez még a mechanisztikus 

matematikaoktatás is társul, miszerint az ember mindent meg tud tanulni megfelelő 

gyakorlással. Ezek a hagyományos matematikaoktatás meghatározói, mely következtében 

sokaknak a matematika egy száraz, érthetetlen és értelmetlen tantárggyá válik. Egy másik 

irányzat, a realisztikus matematikaoktatás ezekkel ellentétben azt tekinti a tantárgy céljának, 

hogy a diákok megértsék annak a társadalomban és a mindennapi életben vett szerepét. Egyre 

elterjedtebb emellett az úgy nevezett projektorientált matematikaoktatás is, melynek 

alapgondolata, hogy a tanulás egy aktív folyamat, ahol a diákok saját tapasztalataik alapján 

ismerik fel és mondják ki a szabályokat, melyeket később alkalmaznak.
39

  

 A matematikaoktatásában - azt gondolom - mind az öt irányzatnak van helye, 

megfelelő arányban. Ezek nem kizárják, sokkal inkább kiegészítik egymást. A tananyag 

bevezetéséhez mindenképp segítség, ha a diákok saját tapasztalataik alapján fogalmazzák meg 

a szabályokat, amelyeket a mindennapi életből vett példákon keresztül tanulnak meg 

alkalmazni. A gyakorlásnak, a tananyag magasabb szintű matematikában vett alkalmazásnak 

és szerepének kihangsúlyozásának is fontos szerepe van.  

                                                           
 

39
 Ambrus, András: Bevezetés a matematika-didaktikába. ELTE Kiadó, Budapest, 2005. 
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 Az egyenlőtlenségek oktatásánál ezt jól meg lehet valósítani, hiszen ennek az 

anyagrésznek is szerepe van mind a mindennapi életben, mind a magasabb szintű 

matematikában, hogy sok szabályt pedig a diákok maguk is ki tudnak mondani megfelelő 

tapasztalatszerzés után.  

 A kutatás során kiderült, hogy a diákok többségének gondot okoz (nem csak a 

matematikatanulási nehézségekkel küzdőknek) az egyenlőtlenségek megoldása, nincsenek 

tisztába azok alaptulajdonságival, a megoldási módszerekkel, sőt nagy többségben számolási 

gondok is előkerültek. A következő részben ezeknek a problémáknak a megoldására keresek 

megoldási javaslatokat, figyelembe véve, hogy a különböző matematikaoktatási irányzatok 

mikor nyújthatnak ebben segítséget.  

 Az tanítást menetét első sorban a pedagógus határozza meg, de nagyban befolyásolják 

a használt tankönyvek is, így mindkét területen megvizsgálom, milyen változtatási 

lehetőségek léteznek. Minden esetben az egyenlőtlenségek bevezetését vizsgálom, a 9. 

osztályban. 

 

5.3.1. A tankönyvek felépítése 

 A matematika legtöbb területe a spiralitás elvén az évek folyamán újra és újra 

előkerül, és a diákok mindig egy mélyebb matematikai szintre kerülnek a tananyagban. Így 

van ez az egyenlőtlenségek esetén is. Alsóban a gyerekek nagyon egyszerű egyenlőségekkel 

találkoznak, amelynek egy nehezebb, speciálisabb eseteként előkerülnek az egyenlőtlenségek 

is (hiszen ezeknél több megoldás is lehet). A felső tagozatban minden osztályszinten 

találkoznak a diákok egyenletekkel, melyek kapcsán egy-egy egyenlőtlenség is előkerül. A 9. 

osztályban az eddig tanultak matematikai összefoglalására és elmélyítésére kerül sor, ami 

megalapozza, hogy a diákok a felsőbb évfolyamokon tanult függvényekkel kapcsolatos 

egyenlőtlenségeket is képesek legyenek értelmezni és megoldani.  

 A 9.-es tankönyvekben az egyenlőtlenségek minden esetben az egyenletekkel együtt, 

vegyesen, vagy egymás utáni fejezetekben kerülnek bevezetésre. A tankönyvírók nagy 

hangsúlyt fektetnek az egyenlőtlenségek bevezetésénél a tulajdonságok leírására, amely 

legtöbb esetben mint megoldási szabályok vannak megfogalmazva. Ezek természetesen 

elengedhetetlenül fontosak a feladatok megoldásához, a szabályok kimondása azonban 

önmagában nem elegendő, a diákoknak magukévá is kell őket tegyék. A tankönyvek ennek 

érdekében néhány kidolgozott példával támasztják alá a tulajdonságokat, ám ez sok esetben 

kevés vagy túlságosan bonyolult a gyereknek, és néha nem tudják a példát az előtte lévő 
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szabályokkal összekötni. Segítség lehetne, ha az egyes szabályokat nem egyszerre, hanem 

több fejezetre bontva mutatnák be, ahol egyszerű példák mellett változatos tanulói 

feladatokkal segítenék az elmélyítést: például rossz megoldások kijavítása, vagy speciális 

egyenlőtlenségi lépések jelölése, stb. 

 A másik nehézség a gyerekek számára, hogy az egyenleteknél begyakoroltak alapján 

akarják megoldani az egyenlőtlenségeket, ami az esetek egy részében működik ugyan, de 

sokszor rossz eredményhez vezet (ahogy ezt a feladatsor kiértékelésénél is láttuk). Azt 

gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene a két témaköz közti különbségekre fektetni. 

Könnyebb lenne a diákoknak a két feladattípus szétválasztása, ha a tankönyven jobban el 

lenne egymástól különítve. Azt sem tartanám elképzelhetetlennek, hogy a tankönyv két 

teljesen külön részén kerüljenek elő. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy a diákok 

számára egyértelmű legyen, hogy miért kerül külön elő a két, sok szempontból hasonló téma, 

ami részben a megoldási módszerek és tulajdonságok, részben az alkalmazásbeli 

különbségekkel lenne magyarázható.  

 Minden témakörben, így az egyenlőtlenségeknél is, fontosnak tartom, hogy a diákok 

életszerű problémákkal is találkozzanak, amelyek az éppen tanult témakör segítségével 

oldhatók meg és a pusztán megoldandó feladatok elsősorban gyakorlásként kaphatnának 

helyet. A jelenleg használt tankönyvek többsége azonban csak az egyenletek megoldására 

mutat életszerű (sőt bármilyen szöveges) példákat, az egyenlőtlenségekre nem.  

 A számolási nehézségek csökkentésére elsősorban a minél változatosabb, számológép 

használatát nem igénylő feladatok segíthetnek. Természetesen sok esetben a diák még az 

általános iskolai hiányosságit pótolja a gimnázium első évében, de a tankönyveket a tanterv 

szerinti elvárásoknak megfelelően kell összeállítani, így ezeket a gondokat elsősorban a 

tanárnak kell orvosolnia. Segítség lehet, ha a tankönyv minél több különféle nehézségű példát 

hoz, ezeket megfelelően jelölve, amelyből mind a diák, mind a tanár válogatni tud. 

 Az egyenlőtlenség-megoldási módszereket a tankönyvekben külön-külön be lehetne 

vezetni, és több példán keresztül is bemutatni őket. Néhány gyereknek segítséget jelent, ha a 

példák el vannak kezdve (pl.: az esetszétválasztást elkezdik) és csak be kell azt fejeznie, vagy 

csupán egy-egy lépés hiányzik a megoldásból, amit a tanulóknak pótolnia kell. 9. osztályban 

azt sem tartom lehetetlenek, hogy a megoldási módszerek bevezetése utáni feladatok 

utasításába belefogalmazzák, hogy melyik módszert kell alkalmazni.  

 A felsorolt lehetőségek mindegyike időigényes, ami a matekóraszám csökkentésével 

egyre nehezebben megvalósítható. Emellett természetesen az egyenleteket sem lehet 
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figyelmen kívül hagyni, de talán kevesebb példa is elegendő lehet, mint amennyi a 

tankönyvekben szerepel. Egy diák, aki tisztában van az egyenlőtlenségek tulajdonságaival, és 

meg tudja azokat oldani a megfelelő módszerek alkalmazásával, annak bizonyára nem okoz 

gondot az egyenletek megoldása sem.  

 Összefoglalva úgy találom, hogy a 9.-es tankönyveknek az egyenlőtlenségek 

sikeresebb tanítása céljából több időt kellene az tulajdonságok és módszerek gyakorlására 

hagynia, minél változatosabb példákkal és megoldandó feladatokkal kiegészítve, mindezt a 

lehető leginkább elválasztva az egyenletektől. A diákok motivációja érdekében fontos, hogy 

életszerű, egy 9.-es diák számára is érdekes feladatok, gyakorlatok kapjanak helyet ebben a 

témakörben, a matematikai szerep hangsúlyozása mellett. 

 

5.3.2. Egyenlőtlenségek a tanórákon 

 A gimnáziumi matematikaoktatás már nem a „tankönyvi példák kitöltéséről” szól, 

mint sok esetben az alsóbb osztályokban, a tanulók többnyire a füzetben dolgozzák ki a 

megadott feladatokat. A tanárnak tehát elég nagy szabadsága van a feladatok 

megválasztásában és azok sorrendjének meghatározásában. A tankönyvek úgy vannak 

felépítve, hogy egy vezérfonalat és példajavaslatokat nyújtsanak, de nem kell hozzájuk teljes 

mértékben ragaszkodni, ahogy ezt a tanárok többsége nem is teszi. A diákok számára is 

segítség a tankönyv, ha például nem értette meg az anyagot az órán, vagy hiányzott egy új 

téma bevezetésénél. A tankönyvek tehát fontos alapot nyújtanak a tanítás során. 

 Az egyenlőtlenségek oktatásakor a tanár mindazokat meg tudja valósítani, amiket a 

tankönyveknél leírtam (pl.: a megoldási módszereket és szabályokat külön-külön bevezetni, 

változatos és életszerű példákat megoldani…), de ezek mellett más lehetőségei is vannak arra, 

hogy a diákok az egyenlőtlenségeket megértsék és sikeresen meg tudják őket oldani. A 

következőkben ezekre mutatok néhány ötletet. 

 A számolási hibák elkerülésére, vagy legalábbis csökkentésére segítség lehet, ha 

minden egyes szabályt megismételnek az anyag kezdetén: egy nagy papírlapon felsorolják 

mindazokat a szabályokat, amelyek alkalmazásával az adott csoportnak nehézségei vannak 

(pl.: a törtek tulajdonságait, a műveleti sorrendet, a nulla tulajdonságát…) és ezeket minden 

órán kiteszik a táblára, amíg a gyerekekben nem tudatosul. Így a feladatok megoldása során 

nem kell minden egyes szabályt újra kimondani, csak a papírlapon szereplőkre utalva 

megtenni a lépéseket (a jobb képességű tanulók számára ezek valószínűleg nem okoznak 

gondot, a gyengébbeknek viszont még sokszor segítséget jelenthetnek ezek ilyen támpontok). 
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Fontos azonban, hogy néhány óra elteltével a tanulók ezek nélkül is meg tudják oldani a 

feladatokat. 

 Hasonlóan lehet eljárni az egyenlőtlenségeknél, illetve a megoldási módszereknél is. 

9. osztályban egy „Egyenlőtlenség-megoldási szabályzatot” írhatna az osztály, amelyben 

minden fontos  (általános iskolából hozott és újonnan tanult) lépés össze van szedve: 

1) Kikötés (Milyen alaphalmazon keressük a megoldásokat?) 

2) Megoldási módszer (Milyen módszert alkalmazunk: egyszerű számolás, törtes 

egyenlőtlenség megoldása, grafikus módszer…?) 

3) Számolás (Mire kell a számolás során figyelni: relációjel, beszorzás, törtek 

tulajdonságai…?) 

4) Megoldáshalmaz megadása (Milyen halmaz adja az egyenlőtlenség megoldásit?) 

5) Ellenőrzés (A megoldáshalmaz egy vagy több tetszőleges elemével.) 

Ezt a szabályzatot is közösen állíthatná össze az osztály, kiemelve a nehézségeket és új 

dolgokat, minden esetben a saját adottságaiknak megfelelően. Az órán megoldott feladatokat 

az első órákon mindig ez alapján lehetne végigbeszélni, amíg nem rögzül a tanulókban a 

megoldás..  

 Az egyenlőtlenségek alaptulajdonságainak ismertetetése, és néhány példa megoldása 

után az osztály az egyenlőtlenségekkel való hasonlóságokat és különbségeket egy táblázatba 

gyűjthetné össze, hogy jobban rögzüljenek mindazok a dolgok, amikre oda kell figyelni. Ezt 

főképp akkor tartom fontosnak, ha a két témakört együtt tanulják a diákok, mint a legtöbb 

esetben. 

 A matematikaórákon különösen nagy nehézséget jelent a tanárok számára, hogy olyan 

feladatokat adjanak a gyerekeknek, amelyek a jobb képességű tanulókat is lekötik, de a 

gyengébbek is értik. Ezt a problémát több módon is meg lehet oldani. Az egyik lehetőség a 

csoportmunka, ahol a diákokat különböző szempontok alapján lehet kiválogatni (képességek, 

tudás, együttműködés…). A csoportmunka 3-4 fős teamekkel a legideálisabb. Ha képességek 

szerint kerülnek egybe a gyerekek, akkor különböző nehézségű és mennyiségű feladatot kell 

az egyes csoportoknak adni, és a megbeszélés során a gyengébb csoportoktól az erősebbekig 

haladni. Így a csoportok olyan feladatokkal találkoznak a kiértékelés során, amelyet maguk 

nem oldottak meg, ez jobban leköti a gyerekeket. Ha vegyes csoportokra bontjuk az osztályt, 

akkor lehet ugyanolyan nehézségű feladatot adni minden teamnek (ebben az esetben sem 

feltétlenül azonosakat). Ennek az előnye, hogy a jobb tanulók el tudják a gyengébbeknek 

„diáknyelven” magyarázni a feladatot, ami sokszor többet segít, mint bármilyen 
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professzionális matematikatanári törekvés. Természetesen nem minden jó képességű gyerek 

szeret a gyengébbeknek magyarázni, ezt szintén figyelembe lehet venni a csoportok 

beosztásakor. A csoportmunka a legtöbb osztályban működik. Természetesen ez a 

megszokáson is múlik: ha a tanár rendszeresen tart órákat ebben a munkaformában, akkor a 

diákok is megtanulnak kooperálni, együtt dolgozni. A csoportbeosztás jellege, illetve annak 

eldöntése, hogy állandó csoportok legyenek-e vagy mindig másmilyenek, szintén az osztály 

összetételétől függ. Kiscsoportos órák tartását az egyenlőtlenségek tanítása során nagyon 

hasznosnak tartom. 

 A másik módszer, ha a gyerekek maguk választják ki, hogy milyen jellegű és milyen 

nehézségű feladattal akarnak foglalkozni. A feladattípusokat (pl.: törtes egyenlőtlenségek, 

szöveges feladatok, grafikusan megoldható egyenlőtlenségek,…) külön-külön csoportban 

vagy akár vegyesen nehézség szerint sorba állítva, és minden diák választhat olyat, amilyet 

szeretne. Ezt a gyakorlatban úgy képzelem el, hogy a tanári asztalon különféle színű papírok 

vannak, ahol minden szín egy nehézségi szintet jelent. Minden papíron 1-1 feladat van. A 

diákok kiválasztanak egyet tetszés szerint, majd ha azt megoldották, jöhetnek a következőért. 

Természetesen egy-egy feladat többször is szerepelhet. Az óra végén minden olyan feladatot 

meg lehet beszélni, amelyet valamelyik diák megcsinált. Egy-egy ilyen óra jó gyakorlás lehet 

a diákok számára. A tanár feladata ebben az esetben a diákok motiválása, hogy merjenek 

nehezebb, kihívást jelentő feladatokkal is foglalkozni, és hogy az elakadt diákokat segítése. 

 A tananyag bevezetése és gyakorlása után fontos az egyenlőtlenségek matematikai 

szerepének hangsúlyozása is. A már tanult egyenlőtlenségeket össze lehetne szedni (pl.: 

háromszög-egyenlőtlenség), vagy akár egy-egy könnyebben érthető, matematikailag fontos 

egyenlőtlenséget megmutatni (pl.: közepek közti egyenlőtlenségek, Bernoulli-

egyenlőtlenség). Véleményem szerint 9. osztályban ezekre a tételekre nem kell sok időt 

szánni, de egy-egy tanóra utolsó 10-20 percében érdemes ilyesmire kitérni, vagy akár a 

diákoknak kiselőadási lehetőségkén kiosztani. 

 Összességében azt gondolom, hogy az egyenlőtlenségek ismerete és a velük való 

számolás megalapozása szempontjából 9. osztályban nagy hangsúlyt kell fektetni a szabályok 

kimondására és alkalmazására. Ezek folyamatos ismétlése és gyakorlása biztosíthatja, hogy a 

felsőbb osztályokban az alaplépések már ne okozzanak problémát. Emellett fontos a diákok 

számára értelmessé tenni a feladatokat mindennapi életből vett példákkal és a matematikában 

való alkalmazási lehetőségek bemutatásával. A gimnázium első évében azt tartom a 

legfontosabbnak, hogy az osztály minden tanulója megértse az egyenlőtlenségek 
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alaptulajdonságait, és tudjon velük számolni legalább alap szinten (mint például a megoldott 

feladatsorban szerelő példák), ez minden (nem felmentett) diáktól elvárható. Magasabb 

nehézségi szinten való alkalmazását elég, ha a jobb képességűektől várja el a tanár. Nagyon 

rossz tanári magatartás (minden korosztálynál), ha a felismert hiányosságokat pusztán a 

felszínen kezeli, így a problémát a diák nem érti meg jobban és nem automatizálódik benne a 

megoldás. Természetesen minden gyereknek magának kell az anyagot elsajátítania, de nem 

mindegy, hogy ehhez a tanár milyen lehetőségeket és alapokat nyújt.
40

 

 

6. Egyenlőtlenségek a matematikában 

 A matematika szinte minden területén találkozunk egyenlőtlenségekkel, amelyek 

tételek, bizonyítások vagy feladatmegoldások során jelentős szerepet kapnak. Vannak köztük 

fontos algebrai, geometriai, analízisben, valószínűségszámításban alkalmazott összefüggések 

is. A következőkben ezt támasztom alá az egyenlőtlenségek matematikai bevezetésével, 

néhány tétel bemutatásával és konkrét példák kidolgozásával.  

  

6.2. Egyenlőtlenségek alaptulajdonságai 

 Egyenlőtlenség jön létre akkor, ha két algebrai kifejezést a következő jelölések 

valamelyikével kapcsolunk össze:   (kisebb vagy egyenlő),   (nagyobb vagy egyenlő),  

 (nem egyenlő),   (nagyobb),   (kisebb).
41

 Az előző jelölések minden olyan   halmazon 

értelmezve vannak, amelyen értelmezett két művelet egy   (asszociatív, kommutatív, van 

nullelem és minden elemnek van ellentettje) és egy   (asszociatív) és teljesül a összeadásra 

vonatkozó, mindkét oldali disztributivitás, vagyis a   halmaz gyűrű. Emellett szükséges, 

hogy rendezhető legyen, vagyis értelmezett legyen rajta egy   részben rendezés: minden 

         : 

i. irreflexív     ), 

ii. tranzitív (            é     ), 

iii. antiszimmetrikus (    é          é     ). 

A   rendezés elrendezés, ha  

                                                           
 

40
 Radnainé dr Szendrei, Julianna; Makara Ágnes; Mátyásné Kokovay, Jolán, Pálfy, Sándor: Tanulási 

nehézségek a matematikában. Tanítók kiskönyvtára sorozat, IFA-BTF-MKM 1994.  

41
 A kisebb-nagyobb jelek bevezetése Thomas Harriot (1560-1621) angol matematikus vezette be a munkássága 

során. 
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iv. trichotóm (              ). 

Rendezett gyűrűről akkor beszélünk, ha  elrendezés. Ekkor a következő tulajdonságok is 

teljesülnek: 

v.         é         , 

vi.     é          é         . 

A középiskolában (alapszinten) a tanulók csak rendezett gyűrűkkel találkoznak (egész 

számok, racionális számok, valós számok), emelt szinten azonban hallhatnak a komplex 

számokról is, amely gyűrű nem rendezhető.
42

  

 A továbbiakban az egyenlőtlenségeket (ha ezt másképp ki nem kötjük) a valós számok 

rendezett halmazán értelezzük. Ekkor a következő alaptulajdonságok illetve definíciók 

lesznek minden       é    esetében érvényben: 

i. Ha    , akkor a nempozitív, ha    , akkor a nemnegatív szám.  

ii. Ha     és     akkor a két egyenlőtlenség ugyanolyan értelmű, ha     é      

akkor ellenkező értelmű. 

iii. Az     kifejezés ugyanazt jelenti, mint a    .  

A felsorolt alaptulajdonságok és a rendezési axiómák után néhány fontosabb állítást 

fogalmazok meg, amelyek az egyenlőtlenségek megoldása során alapszabálynak tekinthetők, 

ezek többnyire következnek a fentiekből: 

i. Egy egyenlőtlenség mindkét oldalához szabad ugyanazt a számot hozzáadni. (Ha 

    akkor        .) 

ii. Az egyenlőtlenség mindkét oldala megszorozható ugyanavval a pozitív számmal. (Ha 

    és    , akkor         .) 

iii. Egy egyenlőtlenség mindkét oldalát ugyanavval a negatív számmal szorozva, az 

egyenlőtlenség ellenkező értelművé válik. (Ha     é     , akkor        .) 

iv. Két azonos értelmű egyenlőtlenség összeadásakor az adottéval megegyező értelműt 

kapunk. (Ha     é      akkor        .) 

v. Egy egyenlőtlenségből egy ellenkező értelmű egyenlőtlenséget kivonva az elsővel 

megegyező értelműt kapunk. (Ha     é     , akkor        ). 

vi. Azonos értelmű egyenlőtlenségek összeszorzásakor, ugyanolyan értelműt kapunk, ha 

az adott egyenlőtlenségek mindkét oldala pozitív. (Ha         mindegyike pozitív, és 

        akkor        .) 

vii. Ha egy egyenlőtlenség mindkét oldala pozitív, akkor az egyenlőtlenség mindkét 

oldalát ugyanarra a természetes kitevőjű hatványra emelve az egyenlőtlenség értelme 

nem változik. (Ha     és   természetes szám, akkor      .) 

                                                           
 

42
 Kiss, Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex Kiadó, Budapest 2007.  
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viii. Ha az egyenlőtlenség mindkét oldala pozitív, akkor az egyenlőtlenség mindkét 

oldalából ugyanannyiadik egynél nagyobb természetes kitevőjű gyököt vonva az 

egyenlőtlenség értelme nem változik. (Ha     é    természetes szám nem kisebb, 

mint 2, akkor   
 

   
 

.) 

ix. Ha   é    pozitív számok, akkor a reciprokjukat véve az egyenlőtlenség értelme 

ellentétes lesz. (Ha      , akkor 
 

 
 

 

 
) 

x. Valamely egyenlőtlenség egy ellenkező értelűvel való osztásakor, az elsővel 

megegyező értelmű egyenlőtlenséget kapunk, ha az adott egyenlőtlenségek mindkét 

oldala pozitív. (Ha         pozitív,     é     , akkor 
 

 
 

 

 
).

43
 

Az egyenlőtlenségek rendezése közben egy lépésben a fenti tulajdonságok közül akár többet 

is alkalmazhatunk, összevonva. Minden lépés az alapműveleteken alapszik, így 

középiskolában ezek a gyakorlatok elvégezhetők.  

 Egyenlőtlenségek megoldásánál, ugyanúgy mint az egyenleteknél, egy ismeretlen 

mennyiség (vagy mennyiségek) szerepelnek. Az egyenlőtlenség megoldását azok az elemek 

alkotják, amelyek kielégítik az állítást ezek egy nyílt (pl.:        ha szigorú egyenlőtlenségről 

van szó), zárt (pl.:      , ha az egyenlőtlenségnél megengedett az egyenlőség is) vagy félig 

nyílt (pl.:                    szintén akkor, ha nem szigorú egyenlőtlenségről van szó). 

Ezek rendszerint bővebb, általában végtelen halmazok. A fenti szabályok helyes 

alkalmazásával megvalósítható algebrai megoldásnál sokszor egyszerűbb, illetve 

áttekinthetőbb a grafikus megoldás, amikor az egyenlőtlenség két oldalán szereplő 

függvények grafikonjáról olvasható le a megoldáshalmaz.  

 

6.3. Az egyenlőtlenségek típusai 

 Az egyenlőtlenségeket többek közt különféle matematikai előfordulásuk, a megoldás 

során előforduló módszer és az ismeretlen foka és száma alapján különböző típusba lehet 

sorolni. Néhány speciális típushoz, speciális megoldási módszer is tartozik, így az 

összetettebb eseteket egy-egy példával mutatom be, ennek során a különböző megoldási 

módszerek is előkerülnek. A következőken minden esetben egy relációjellel mutatom be az 

egyenlőtlenségeket, amelyek minden más relációjel esetére hasonlóan teljesülnek. 

 A legelemibb csoport az elsőfokú, egyismeretlenes egyenlőtlenségek, amelyek 

valamennyi tag egy oldalra hozatala és a lehetséges összevonások után a következő alakra 
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 Késedi, Ferenc: Egyenlőtlenségek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1965. 
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hozhatók:       . Ennek megoldása    
 

 
 ha     vagyis a   

 

 
    intervallum, 

vagy    
 

 
, ha    , vagyis a      

 

 
  intervallum. Ha egy ismeretlenre egyidejűleg 

több egyenlőtlenséget írunk fel, akkor elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenség rendszerről 

beszélünk. Általános alakban: 

                            

Ennek megoldása egy olyan halmaz, amely egyszerre elégíti ki az összes egyenlőtlenséget.   

 A második csoport az elsőfokú kétismeretlenes egyenlőtlenségek, amelyek a következő 

kanonikus alakra hozhatók:          . Ennek megoldásai olyan rendezett számpárok, 

amelyek a koordináta-síkon egy félsík pontjainak koordinátái. Ennek egy további típusa az 

elsőfokú kétismeretlenes egyenlőtlenségrendszerek, amelyben két ismeretlenre két 

egyenlőtlenség is található, úgy, hogy legalább az egyik ismeretlen mindkettőben szerepel. 

Ennek általános alakja:  

                          

Az egyenlőtlenségrendszer megoldása félsíkok metszeteként jön létre. Az egyenlőtlenségek 

számát növelve több félsík közös részeként kapjuk a megoldást. Analóg módon lehet 

értelmezni kettőnél több változós egyenlőtlenségeket, amelyek megoldásit általánosan az   

dimenziós térben     dimenziós hipersík által határolt altérrel „szemléltethetők”. Ezeket 

többismeretlenes egyenleteknek, illetve egyenlőtlenségrendszereknek nevezzük. 

 Az elsőfokú egyenlőtlenségek mellett magasabb fokúakat is ismerünk, amelyek 

legelemibb esete a másodfokú egyismeretlenses egyenlőtlenség:            

          . Ennek megoldása egy intervallum, vagy két intervallum uniója, amelyek 

határait a másodfokú egyenlet megoldóképletéből kapott gyökök segítségével kapatunk meg.  

 A magasabb fokú egyismeretlenes egyenlőtlenségek a lehetséges összevonások után a 

következő alakra hozhatók:                  egy valós számtesten értelmezett polinom. 

Az egyenlőtlenség foka megegyezik a polinom fokával. Ha több egyenlőtlenség adott 

ugyanarra az ismeretlenre, akkor magasabb fokú egyismeretlenes egyenlőtlenségrendszerről 

beszélünk. A megoldás mindkét típusmál a valós számok egy (vagy több) olyan részhalmaza, 

amely minden eleme kielégíti az egyenlőtlenségeket. Ha egyszerre több ismeretlenre írunk fel 

egyenlőtlenséget, akkor magasabb fokú többismeretlenes egyenlőtlenségekről beszélünk, 

amelyek általános alakja:                , ahol    a különböző ismeretleneket jelenti. 

Ugyanazokra az ismeretlenekre több egyenlőtlenséget felírva pedig magasabb fokú 

többismeretlenes egyenlőtlenségrendszerről van szó.  



67 
 
 

 A másik nagy csoport bemutatása előtt egy konkrét példa következik egy másodfokú 

többismeretlenes egyenlőtlenségrendszer megoldására: 

          é            

Az egyenlőtlenséget először algebrai módon oldjuk meg. A második egyenletből kifejezzük 

 -t:   
    

 
 és ezt helyettesítjük az egyenlőtlenségbe:     

    

 
 
 

     ami átrendezve 

a következő másodfokú egyenlethez vezet:            . A másodfokú egyenlet 

megoldóképletébe behelyettesítve kapjuk, hogy az egyenlőtlenség a    
 

 
    zárt 

intervallumon teljesül. Összesítve az egyenlőtlenségrendszer megoldása:       

         
 

 
        

    

 
   .  

Az egyenlőtlenségrendszer grafikus úton is megoldható (lásd ábra), amely során az 

egyenlőtlenség egy zárt körlapot, az egyenlőség pedig egy egyenest ad meg, metszetük a kör 

egy húrja, amely húrra illeszkedő pontok koordinátái, mint rendezett számpárok adják az 

egyenlőtlenségrendszer megoldásait: 

 

 Ahogy a példában is látható, egyenlőtlenségrendszerről akkor is beszélhetünk, ha a 

rendszerben található egyenlet is. Ebből is látható, hogy az egyenlőtlenségek és az egyenletek 

a matematikában nem teljesen különválaszthatók. 

 A másik nagy típusba azok az egyenlőtlenségek tartoznak, amelyekben valamilyen 

valós értelmű, nem lineáris, függvények szerepelnek. Ezek megoldásához az 

egyenlőtlenségek alapszabályin kívül a függvények tulajdonságait is ismerni kell. A 
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középiskolában a diákok a következőkkel találkoznak: logaritmikus, exponenciális és 

trigonometrikus függvények, így most ezek vizsgálata következik.  

 Az exponenciális és a logaritmikus egyenlőtlenségek esetében az ismeretlen (vagy 

ismeretlenek) a hatványkitevőben van illetve a logaritmus numerusában található. Az ilyen 

egyenlőtlenségek megoldása során az egyenlőtlenségek tulajdonságai mellett az exponenciális 

és logaritmus függvény monotonitását használjuk ki, különös figyelmet szentelve az 

ismeretlenek megengedett értékeinek vizsgálatára. Egy általános példa az exponenciális 

egyenlőtlenségekre:                         ha     akkor ez ekvivalens az          

         egyenlőtlenséggel, mivel a függvény monoton növekedő, ha pedig       

akkor a függvény szigorúan monoton csökken, így az egyenlőtlenség          

        -el ekvivalens. Hasonlóan a logaritmikus egyenlőtlenségeknél: 

                          ekvivalens     esetén                  -el, mivel 

a logaritmusfüggvény ekkor szigorúan monoton nő, és       esetén          

         egyenlőtlenséggel, mivel ekkor a függvény szigorúan monoton csökken.  

 Nézzünk most egy-egy konkrét példát exponenciális és logaritmikus 

egyenlőtlenségekre: 

                               

Először meg kell vizsgálni, hogy mik lehetnek a logaritmusfüggvény értelmezéséhez az   

értékei, amelyet a következő kikötések határoznak meg:                   . 

Ebből megkapjuk, hogy     . Mivel    , a logaritmusfüggvény monoton nő, az 

egyenlőtlenség ekvivalens                  -el, amelyből a következő másodfokú 

egyenlőtlenséget kapjuk:          , amelyet az         nyílt intervallum elemi 

elégítenek ki. Mivel az      kikötésnek is teljesülnie kell, az egyenlőtlenség megoldása 

        intervallumban szereplő számok. 

A következő egy exponenciális egyenlőtlenség megoldása: 

            

Helyettesítsük be     -t. Ekkor               . A kapott másodfokú 

egyenlőtlenség az        intervallumon teljesül, amit az     kikötéssel ötvözve a     

  intervallumot kapuk. Visszahelyettesítve       , amelyből leolvasható a megoldás: 

          .  

 A következő nevezetes típusba trigonometrikus egyenlőtlenségek tartoznak. Mivel a 

trigonometrikus függvények mindegyike periodikus a megoldásokat elég egy teljes 
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perióduson nézni és az ott kapott megoldásokat kiterjeszteni az egész értelmezési 

tartományra. Egy általános példa       . Ha       , akkor a megoldás bármely valós 

szám lehet. Ha    , akkor az egyenlőtlenségnek nincs megoldása. Végül, ha       , 

akkor az egyenlőtlenséget a –  é    határok között vizsgálva a megoldása             

        intervallumban teljesül, amely kiterjesztve a következő megoldást adja: 

                           , ahol   egész szám. A megoldás tehát egy 

végtelen halmaz lesz. 

Végül nézünk egy konkrét feladatmegoldást trigonometrikus egyenlőtlenségekre:  

                

Rendezzük át az egyenlőtlenséget, majd osszuk el  -vel:                 

 

 
      

  

 
      

  

 
 

Ez az addíciós képletek segítségével a következő alakra hozható:  

   
 

 
         

 

 
      

  

 
, ami ekvivalens a következővel       

 

 
  

  

 
. Ebből 

 

 
           

 

 
 

 

 
                 , amiből leolvasható, hogy az 

egyenlőtlenség a következő  -re teljesül: 

 

  
           

  

  
                  

A fenti példák ugyan nem tartoznak bele az alapelvárásokba, előfordulhatnak a középiskolai 

órákon is, hiszen csupán az ott tanult ismereteket használtuk ki a megoldás során. 

 

 Az egyenlőtlenségek tehát különféle nehézségűek és típusúak lehetnek. A gimnáziumi 

anyagba a felsoroltak közül mindegyik egyenlőtlenség típus előkerül, természeten a könnyebb 

példákon keresztül. Látható, hogy az egyenlőtlenségek alaptulajdonságai mellett a tanulóknak 

az alapvető számolási mechanizmusokkal és képletekkel (pl.: másodfokú egyenlet 

megoldóképlete), valamint az elemi függvények tulajdonságaival is tisztában kell lenniük. 

Ebből látható, hogy az egyenlőtlenségek megoldásához egy komplex matematikai tudás 

szükséges, a különböző területek összekapcsolása pedig a gyengébb tanulóknak sokszor 

nehézséget jelent.  

 Az egyenlőtlenségek megoldására több lehetőség van, amelyek közül többet 

bemutattam a feladatok megoldása során (helyettesítés, grafikus megoldás, algebrai 

megoldás…). Sok esetben a tanulók nem ismerik fel, hogy mikor melyiket célszerű használni, 
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vagy csak a megszokott, begyakorolt módszert próbálják alkalmazni, ami sokszor 

túlbonyolítja a megoldást. Ezért fontosnak tartom az egyenlőtlenségek minél színesebb 

bemutatását mind a típusok mind a megoldási módszerek terén.  

A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek nagyon fontos, hogy egy-egy módszert jól 

begyakoroljanak, és azt tudják alkalmazni, ezért az ő esetükben talán segítség lehet, ha a 

megoldási módszert megadjuk. A különböző területek összekapcsolásához szükséges 

számukra az összes alkalmazott anyagrész ismétlése. Természetesen a nehézségekkel küzdő 

gyerekeknek kevesebb, és alacsonyabb szintű anyag átadása is elegendő lehet, de azt 

gondolom az fontos, hogy lássák a sokszínűséget, hiszen lehet, hogy ennek következtében 

egyik vagy másik nehezebb feladatot könnyebben megértenek, mint gondolnánk, az pedig 

nagy sikerélményt jelent számukra.  

 

6.3. Nevezetes egyenlőtlenségek 

A következő részben a híresebb matematikai egyenlőtlenségek közül mutatok be 

néhányat. Elsősorban azokat tekintsem át, amelyek a középiskolai tanítási gyakorlatban elő 

fordulhatnak. Ezeket részletesebben, bizonyítással együtt tárgyalom.  (A tételen végét  

jellel, a bizonyítások végét pedig a  jelöléssel fogom egyértelműsíteni.)  

 

6.3.1. Háromszög-egyenlőtlenség 

 A leggyakrabban használt és a legismertebb egyenlőtlenség a háromszög-

egyenlőtlenség:  

Tétel: Három (nem feltétlenül különböző) pont három távolsága közül egyik sem lehet a 

másik kettő összegénél nagyobb, sem pedig a 

kettő másik kettő különbségénél kisebb. 

Másképp megfogalmazva bármely       

valós számokra               és     

                 , sőt           

             . 

Bizonyítás: A tétel belátásához elég az összegre 

vonatkozót bizonyítani, hiszen a különbségre 

vonatkozó állítás ugyanazt mondja ki. Ha a 

három pont nincs egy egyenesen, akkor egy 
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háromszögről van szó, ekkor be kell látni, hogy         . Ez úgy látható be, hogy az 

adott     háromszögnek meghosszabbítjuk az    oldalt a    távolsággal (lásd ábra). Az így 

kapott     háromszög egyenlőszárú, ezért       ö       ö . Ugyanakkor    az 

      ö  belsejében van ezért      ö       ö . Ebből következik, hogy      ö  

     ö   és a szögekkel szemközti oldalakra pedig      , amiből következik, hogy 

        , vagyis igaz az állítás. 

Ha a három pont egy egyenesre esik, (akár egybeesnek), mivel akkor a szélső pontok 

távolsága éppen megegyezik a másik kettő összegével, a szélső pontok a közrefogott ponttól 

való távolsága pedig már a szélső pontok távolságánál is kisebb, nemhogy a másik két pont 

távolságánál.  

 Az egyenlőtlenség két oldala tehát csak akkor lesz egyenlő, ha a három pont egy 

egyenesen található, másképp fogalmazva, ha minden összeadandó azonos előjelű (ha a 0-t 

negatív vagy pozitív előjelűnek is tekinthetjük. Látható, hogy a különbséggel kapcsolatos 

egyenlőtlenség az összeadás egy speciális esete.
44

  

Ezt a tételt már általános iskolában használják a diákok, amikor megtanulják, hogy egy 

háromszög oldala mindig kisebb, mit a másik két oldal összege (itt nem engedjük meg az 

egyenlőséget, hiszen akkor nem kapunk háromszöget). Sok esetben, főleg gimnáziumban a 

bizonyítása is előkerül, ami segítheti a tétel megértését, de azt gondolom, hogy a tanulási 

gondokkal küzdők esetén (hacsak nem társul mellé részletes magyarázat) nehezen érthető, és 

talán nem is olyan fontos. Szemléletesen úgyis nyilvánvaló, hogy a síkon két pont között a 

legrövidebb út az egyenes. 

Az egyenlőtlenség több tag esetén, a komplex számokon értelmezett abszolútértékre is 

fennáll:              számokra fennáll                               és két 

tag esetén                              Egyenlőség a valós számok körében akkor áll 

fenn, ha minden előjel azonos, a komplex számok esetében pedig akkor, ha a tagok közül 

bármely kettőre teljesül, hogy egyik a másiknak nemnegatív valós százszorosa. A tétel 

kiterjeszthető az euklideszi terekre is, vagyis minden olyan (akárhány dimenziós) vektortérre, 

ahol van skalárszorzás. Ezek a gimnáziumban azonban legfeljebb emelt szinten kerülhetnek 

szóba.  

                                                           
 

44
 Hajós, György: Bevezetés a Geometriába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1962. 
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6.3.2. Középértékek közti egyenlőtlenségek 

Egy n darab nemnegatív számból álló adathalmaz egyetlen értékkel való tömör jellemzésére 

szolgálnak a különböző számított középértékek. A közepeket már az ókori görögök 

bevezették és alkalmazták matematikai problémák megoldásához. Négy közepet 

különböztetünk meg: számtani, mértani, harmonikus és négyzetes közepeket, amelyek 

egymással egyenlőtlenséggel összeköthetők. A következőkben bemutatom a közepeket és a 

köztük lévő összefüggéseseket és azok bizonyítását két szám esetén, majd megemlítem a több 

tagra vonatkozó képleteket is, ahol az összefüggések ugyanúgy teljesülnek. 

Definíció: Legyen     nemnegatív valós szám. Ekkor   é    

Számtani középe:        
   

 
, Mértani középe:            , Harmonikus közepe: 

        
     

   
, Négyzetes közepe:         

     

 
. 

 A közepek közt a következő egyenlőtlenségek állnak fenn:        , ha 

feltesszük, hogy    , akkor a közepek a két szám közé esnek, vagyis     é     . 

Egyenlőség csak akkor áll fenn, ha    , ekkor minden közép ugyanazt az értéket adja. A 

tételeket nem a sorrend szerint, hanem a nehézség, és ezzel kapcsolatosan a gimnáziumban 

való előfordulásuk és szerepük szerint mutatom be, a leggyakoribbtól a legritkábbig.  

Tétel: Legyen     nemnegatív valós szám, ekkor             
   

 
       . 

Bizonyítás: A télre két bizonyítást is adunk: 

1. Ekvivalens átalakításokkal:  

     
   

 
       

      

 
                      

                         

2. Geometriai bizonyítás: 

Mérjük fel egy egyenesre egymás után egy 

  é    hosszúságú szakaszt. Rajzoljuk a kapott 

szakasz fölé, mint átmérő fölé egy kört. Ennek a 

sugara a két szám számtani közepe lesz 

           , a két szám mértani közepét pedig 

a Thalész-tétel és a magasságtétel alapján, a 

szakaszok érintkezési pontjából húzott 4. ábra 
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merőleges szakasz adja            . Ebből már látható az egyenlőtlenség (2. ábra), hiszen 

egy fél húr legfeljebb akkora lehet, mint a sugár.  

 A számtani és mértani egyenlőtlenség közti összefüggés a legismertebb, mivel külön-

külön és együtt is szerepelnek a gimnáziumi tananyagban, és sok feladat megoldásánál 

előkerülnek. A tétel bizonyítása, mivel nem szükséges hozzá semmilyen bonyolult 

matematikai számolás, sok esetben középszinten is elhangzik, habár csak az emelt szintű 

érettségin követelmény. A számtani és mértani közép közti összefüggés felfedezése Carl 

Friedrich Gauss nevéhez fűződik.
45

 

Tétel: Legyen     nemnegatív valós szám, ekkor         
     

   
            . 

Bizonyítás: A harmonikus közép két szám reciprokjából képzett számtani közép reciprokra, 

vagyis 
 

 

 
 

 

 

. Mivel már láttuk a számtani és mértani közepek közti egyenlőtlenséget, és az 

egyenlőtlenségek tulajdonságából adódik, hogy annak a reciprokát véve az egyenlőtlenség 

megfordul, ebből kapjuk, hogy:  

        
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

    

            .46
 

Tétel: Legyen     nemnegatív valós szám, ekkor        
   

 
  

     

 
       . 

Bizonyítás: A bizonyítás ekvivalens átalakításokkal kapható: 

      

 
 

     

 
                                       

          . 

 A második két bizonyítás a középiskolában ugyan kisebb szerepet kap, ami elsősorban 

azt jelenti, hogy kevesebb feladattal találkoznak a gyerekek, amelyekhez ezek felhasználása 

szükséges. Az ismeretük azonban beletartozik az érettségi követelményekbe, és a 

bizonyítások is előkerülhetnek az alapórán is, az emelt szinten pedig szintén követelményként 

szerepel. A közepek közti összefüggéseket több helyzetben is alkalmazzák, a leggyakrabban a 

függvények szélsőértékeinek meghatározásához.  

 A matematikai közepek véges sok nemnegatív valós szám esetén a következő 

képletekkel adhatók meg: 

                                                           
 

45
 Szigeti, Béláné: Feladatok matematikai tehetséggondozáshoz. IN: Iskolakultúra 1994/10, S.10-18. 

46
 Fitos, László: A pozitív számok középértékei. IN: Iskolakultúra 1992/10, S.57-61. 
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Definíció: Legyenek            nemnegatív valós számok. Ekkor ezek  

 

Számtani közepe:               
          

 
, Mértani közepe:               

           
 

, Harmonikus közepe:               
 

 

  
 

 

  
   

 

  

, Négyzetes közepe: 

               
  

    
      

 

 
. 

A közepek közti egyenlőtlenségek több szám esetén is fennállnak esetén is: 

Tétel: Legyenek            nemnegatív valós számok, és           . Ekkor  

    
  

    
      

 

 
            

  
          

 
 

 

 
  

 
 
  

   
 
  

    

Egyenlőség csak akkor áll fenn, ha           , és ekkor minden közép 

egyenlőtlenség egyenlő. 

 A tétel bizonyítása a számtani és mértani közép közötti összefüggés esetén teljes 

indukcióval történhet, a harmonikus és mértani közép közti egyenlőtlenség esetén pedig az 

előzőekre való visszavezetéssel. A számtani és négyzetes közép összefüggése a Cauchy-

Bunyakovszky-Schwarz egyenlőtlenségből (lásd később) adódik. 

 A közepek és az azokra vonatkozó tételek a gimnáziumi anyagban több tényezőre is 

ismertek, de részletesen csak emelt szinten jönnek elő. Természetesen például a számtani 

közép meghatározása véges sok számra már általános iskolában is szükséges, habár akkor 

átlagnak nevezik, ugyanazt a számolást jelenti. A közepek közti összefüggések csak a 

középiskolában kerülnek bele a tananyagba, ahol viszont több tananyaghoz is kapcsolódnak. 

 A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára komoly problémát jelenthet a 

különböző képletek megtanulása, és értelmezése. Mivel a számtani középpel már viszonylag 

hamar találkoznak, annak kiszámítása könnyebben megy, mint a négyzetes vagy harmonikus 

középé, amelyek gyakorlására és megismerésére már nem jut annyi idő, ezen kívül a 

gyökjellel és emeletes törtekkel való számolási nehézségekkel is összefüggésben állhat. Azt 

gondolom, hogy a matematikai közepek és az összefüggéseik megfelelő gyakorlással 

elsajátíthatók, és akkor viszont nagy sikerélményt jelentenek a gyerekek számára. Az 

egyenlőtlenségek alkalmazása, és annak felismerése, hogy mikor van rá szükség szintén 
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nehézséget jelenthet a gyengébb tanulók számára, az ilyen példáknál segítség lehet felhívni a 

figyelmüket, hogy a közepeknél tanultakat gondolják át.  

 

6.3.3. Bernoulli-egyenlőtlenség 

Tétel: Bármely      valós szám és     egész szám esetén               

Egyenlőség akkor áll fenn, ha             . 

Bizonyítás: Ha     az állítás nyilvánvalóan teljesül. Tegyük fel, hogy az állítás igaz  -re, 

belátjuk, hogy akkor    -re is igaz. Ha                 , tehát 

                                                        

A gondolatmenetből látható, hogy                   csak akkor áll fenn, ha 

                .
47

 

 A Bernoulli-egyenlőtlenségnek elsősorban az analízisben van jelentősége, mégpedig, 

hogy a hatványfüggvény alulról becsülhető.  

A bizonyított tétel gimnáziumban nem tartozik bele a középszintű agyagba, de az 

emelt szinten, mint a teljes indukciós bizonyításra való példa gyakran tanulják a gyerekek, így 

nem is mint egyenlőtlenség, inkább mint bizonyítandó tétel fontos.  

 

6.3.4. Cauchy-Bunyakowszky-Schwarz egyenlőtlenség 

Tétel: Bármely            é             valós számokra  

                       
    

      
     

    
      

 . 

Bizonyítás: Tetszőleges          -re az       
   

    
   

            nem negatív 

szám, hiszen                 
 . Legyen         és adjuk össze az összes    -t, 

ebből megkapjuk, hogy 

   
    

      
   (   

    
      

                      
  

szintén nem negatív, amiből következik a tétel.  

 A tétel teljesül az euklideszi terekben is, ahol többek közt a kiterjesztett háromszög-

egyenlőlenség bizonyításához szükséges. Ezen kívül levezethető a tételből a számtani és 

négyzetes közép közti összefüggés is.  

                                                           
 

47
 Laczkovich, Miklós, T. Sós, Vera: Analízis I.  
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 A Cauchy-Bunyakovszky-Schwarz egyenlőtlenség általános alakja a Hölder-

egyenlőtlenség: Legyen   é    pozitív számok, melyekre 
 

 
 

 

 
   és 

           é             valós számok, ekkor 

                       
      

        
  

 

     
      

        
  

 

.   

 A középiskolában a Cauchy-Bunyakovszky-Schwarz egyenlőtlenség a síkvektorok 

skalárisszorzásánál jön elő, amelyet a következő definícióval tanulnak:                   

                          . Ebből könnyen megkapható az egyenlőtlenség egy speciális 

esete:  

           
     

    
      

    
            

    
      

    
   

A gimnáziumban középszinten nincs megemlítve az egyenlőtlenég és az emelt szintű 

anyaghoz sem tartozik szorosan hozzá, habár sok esetben előjöhet.  

 

6.3.5. Csebisev-egyenlőtlenség 

Az utolsó a bemutatott nevezetes egyenlőtlenségek közül egy 

valószínűségszámításban alkalmazott tétel, ahol egy esemény valószínűségére kapunk 

becslést, ha ismert a várható értéke és a szórása. 

Tétel: Legyen   tetszőleges valószínűségi változó, amelynek adott        várható értéke, 

és        szórása        . Ekkor bármely     valós számra  

            
 

  . 

Vagyis, ha egy valószínűségi változó eloszlását nem ismerjük, de a várható értékét és a 

szórását igen, akkor felső korlátot tudunk adni a várható érték körüli szimmetrikus 

intervallumokba esés valószínűségére. Tehát nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy az   

valószínűségi változó értékei a várható értékétől a szórás többszörösénél messzebb esnek.
48

  

 A tétel bizonyítását nem mutatom be, csupán egy másik fontos egyenlőtlenséget, 

amelyből a bizonyítás alapjául szolgál. Ez az úgy nevezett a Markov-egyenlőtlenség: Legyen 

  pozitív valószínűségi változó, véges      várható értékkel. Ekkor bármely     valós 

számra            
 

 
. 

                                                           
 

48
 Solt, György: Valószínűségszámítás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973. 
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 Mindkét tételt gyakran használják a valószínűségszámításban, és meghatározóak a 

nagy számok törvényeinek kimondásánál.
49

  

 A Csebisev-tétel szintén nem tartozik bele a közép szintű anyagba, az emelt szinten 

azonban egyszerűbb példáknál alkalmazható, habár a követelmények között nem szerepel. 

 

Látható, hogy az egyenlőtlenségekkel a matematika minden területén léteznek nevezetes és 

gyakran alkalmazott tételek, és a bemutatott példák csak az ismertebb, a gimnáziumi 

anyagban előfordulók közül valók. A fenti tételek sora még számos nevezetes matematikai 

egyenlőtlenséggel folytatható.  

 

6.4. Az egyenlőtlenségek alkalmazása 

Végül következzenek konkrét példák, amelyeket egyenlőtlenségek segítségségével 

oldhatók meg. Először néhány bonyolultabb matematikai feladatot mutatok be, amelyek a 

gimnáziumi anyaghoz nem tartoznak hozzá, de előkerülhetnek, majd olyan, gimnáziumi 

tankönyvek alapján összeválogatott, egyenlőtlenségekkel megoldható problémákat, amelyek a 

mindennapi élettel kapcsolatosak. 

 

6.4.1. Matematikai példák 

A matematikában sok olyan példát ismerünk, amelyek megoldása során 

valamely nevezetes egyenlőtlenséget vagy becslést használunk fel. A 

következőkben négy ilyen típusú feladatot mutatok be.  

 

1. Feladat: Szorozzuk meg egy téglatest egyes oldallapjainak a területét a kerületeikkel. 

Bizonyítsuk be, hogy az így keletkezett hat mennyiség összege legalább akkora, mint a 

térfogat 24-szerese. 

Megoldás: Jelöljük a téglatest oldalait      -vel. Ekkor a feltételek alapján a következő 

egyenlőtlenséget kapjuk: 

                                                   

vagyis                                          . 

Osszuk el az egyenletet         – vel, ekkor a következőt kapjuk: 

                                                           
 

49
 Bognár, Jánosné; Mogyoródi, József; Prékopa, András; Rényi, Alfréd; Szász, Domonkos: 

Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény. Typotex Kiadó, Budapest, 2001. 
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Egy pozitív számnak és a reciproknak összege mindig nagyobb vagy egyenlő, mint kettő, 

amely a számtani és a mértani közepek közti egyenlőtlenségből következik: 

   
 

 
 
 

 
   

 

 
 

 

 

 
  , amelyből      . Ezek alapján valóban teljesül az 

egyenlőtlenség.  

Ebben a feladatban egy geometriai alapokon nyugvó egyenlőtlenséget bizonyítottunk. A 

kulcslépés a számtani és mértani egyenlőtlenségek közti összefüggés adta. 

 

2. Feladat: Mekkora annak a 60 cm kerületű téglalapnak a területe, amelynek a lehető 

legrövidebbek az átlói? 

Megoldás: A téglalap oldalait jelöljük   é    –vel. Ekkor         A téglalap átlóit 

behúzva derékszögű háromszögeket kapunk, amelyből megkapható az átló (a Pithagorsz tétel 

alapján):         . Azt keressük, hogy ez mikor minimális. 

A számtani és a négyzetes közép közti egyenlőtlenséget alkalmazva: 

   
   

 
 

      

 
 

 

  
 

amely alapján az átlóra a következő becslést írhatjuk:        . A közepek közti 

egyenlőtlenségek alapján tudjuk, hogy egyenlőség akkor áll fenn, ha a tagok megegyeznek, 

vagyis       , ekkor a terület           .   

A bemutatott feladat az úgynevezett szélsőérték-feladatokra volt példa, amelyeket a közepek 

közti egyenlőtlenségek alkalmazásának leggyakoribb példái.  

 

3. Feladat:Egy   valószínűségi változó várható értéke         és szórása        . 

Számítsuk ki, hogy legfeljebb mekkora valószínűséggel tér el a valószínűségi változó a 

vérható értéktől abszolútértékben legalább 60 egységgel? 

Megoldás: A megoldás során a Csebisev-egyenlőtlenség alkalmazzuk: 

             
   

   
 

 

  
 

 

 
      

Vagyis legfeljebb 0,11 a valószínűsége annak, hogy a valószínűségi változó a várható értéktől 

legalább 60 egységgel eltér. 

 



79 
 
 

4. Feladat: Egy henger alakú edényben bizonyos magasságig víz van. Ha egy egységnyinél 

nagyobb sűrűségű agyagból készült golyót teszünk bele, akkor a víz magassága az edényben 

másfélszeresére emelkedik. Mekkora volt a víz eredeti magassága? 

Megoldás: Legyen az edény alapkörének sugara  , a golyó sugara  , és az edényben lévő víz 

eredeti magassága  . Ekkor       é     .  

Mivel a golyó behelyezésekor a víz másfélszeresére emelkedik, ezért a golyó által kiszorított 

víz térfogata az edényben lévő víz eredeti térfogatának a felével egyenlő.  

A feladat megoldásánál két esetet kell vizsgálnunk: 

a) a golyó nem merül el teljesen vagyis 
 

 
    , ekkor az   sugarú gömbnek 

 

 
  magasságú 

szelete szorítja ki a vizet, vagyis a gömbszelet térfogata egyenlő a víz eredeti térfogatának a 

felével: 

 

 
  

 

 
  

 

     
 

 
   

 

 
       

Feltehető, hogy    , ekkor a                másodfokú egyenlet gyökei: 

           
 

 
   . A feladat megoldásához szükséges, hogy a diszkrimináns nem 

nulla, vagyis      
 

 
   , amiből 

  

 
   összefüggést kapjuk. 

A víz másfélszeres emelkedése tehát csak akkor következhet be, ha a golyó sugara a henger 

sugarának legalább a 
 

 
 része.  

Ha az  -re felírt másodfokú egyenlet nagyobbik gyökére      megköveteljük, hogy 
 

 
  

  , akkor a következő egyenlőtlenséget írhatjuk fel: 

 

 
    

 

 
   

 

 
               

amely a négyzetgyök pozitív értéke miatt a következő összefüggést adja: 

  
 

  
 

amelyből a golyó sugarára egy felső határt is kapunk. 

b) A golyó teljesen elmerül, vagyis 
 

 
    , ekkor a gömb térfogata a víz eredeti 

térfogatának a felével egyenlő, vagyis 
 

 
      

 

 
       , amiből   

    

    
. Emellett, 

mivel a golyó elsüllyed, a következő egyenlőtlenség írható fel: 
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amelyből  egy alsó határt kapuk a golyó sugarára:  
 

  
  . 

Egyenlőség akkor áll fenn, ha a golyó alulról érinti a víz szintjét. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ha  
  

 
   

 

  
, akkor a víz eredeti magasságát   

    
 

 
    és       

 

 
    határozza meg, (ebben az esetben kétféle magasság is 

megadható, a feladat nem határozza nem a kezdeti vízszintet egyértelműen). Ha 
 

  
    , 

akkor a magasság értékét az       
 

 
    és 

    

     határozza meg. 

 

A példák alapján látható, hogy a matematikában az egyenlőtlenségek különféle módon 

kerülhetnek a feladatok megoldásba: 

 Sokszor a feladat szövege egy konkrét egyenlőtlenség megoldását kéri. (1. és 3. 

feladat)  

 Jól használhatók a nevezetes egyenlőtlenségek (elsősorban a közepek közti 

egyenlőtlenségek, illetve azok következményei) a szélsőérték feladatok 

megoldásánál. (2. feladat) 

 Olykor pedig a feladat diszkussziója adható meg egyenlőtlenségek segítségével (4. 

feladat).   

 

6.4.2. Mindennapi példák 

A gimnáziumi oktatás során minden pedagógusnak az egyik legnagyobb kihívást az 

jelenti, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését a tantárgy iránt, hiszen ez szükséges ahhoz, 

hogy a gyerekeket érdekelje az adott tananyag. A matematikában erre egy jó lehetőség lehet, 

ha a diákok olyan feladatokkal találkoznak, amelyek az ő életükben is előforduló problémákat 

vet fel. A következőkben három gimnáziumi (nem kizárólag 9. osztályos) feladatot fogok 

bemutatni az egyenlőtlenségek mindennapi szerepéről. 

 

1. Feladat: Egy mobiltelefon szolgáltató kétféle díjcsomagot ajánl fel. Az egyik egy 

előfizetéses, minden hónapban fix összeget jelent a telefonok költségén túl amelyet akkor is 

be kell fizetni, ha egyáltalán nem telefonálunk az adott hónapban. A másik lehetőség egy 

kártyás csomag, minden kártyát addig lehet használni, amíg van rajta pénz. 
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A telefonszolgáltató árlistáját a következő táblázat adja meg: 

 Havi előfizetési díj Éjszakai percdíj hálózaton belül 

Előfizetős 2000 Ft (nettó) 10 Ft/perc (nettó) 

Kártyás - 25 Ft/perc (bruttó) 

Hasonlítsuk össze, hogy melyik díjcsomagot érdemes választanunk, ha a beszélgetéseket csak 

az éjszakai időszakra korlátozzuk! (Az áfa értéke 25%). 

 

Megoldás I.: Tegyük fel, hogy havonta   percet telefonálunk. Ha az előfizetést választjuk, 

akkor (hozzáadva az áfát) ez           , ha a kártyásat, akkor pedig     költséget jelent. 

Nézzük meg, hogy hány perc telefonálásnál mindegy, hogy melyiket válasszuk: 

                   ő         

Ha tehát 200 percet telefonálunk akkor mindkét csomag egyaránt 5000 Ft-ba kerül. Nézzük 

meg, hogy melyik csomag éri meg, ha kevesebbet, illetve többet beszélünk. Készítsünk ehhez 

egy táblázatot: 

x 150 198 199 200 201 202 250 300 400 

E 4375 4975 4987,5 5000 5012,5 5025 5625 6250 7500 

K 3750 4950 4975 5000 5025 5050 6250 7500 10000 

 

A fentieket egyenlőtlenségekkel ellenőrizzük:  

                        é                           

Vagyis, ha 200 percnél kevesebbet beszélünk, akkor érdemesebb a kártyás csomagot 

választani. Ha 200 percet beszélünk, akkor mindegy, és ha többet akkor érdemes az előfizetős 

csomagot választani.  

 

Megoldás II.: A feladatot grafikus módszerrel is meg tudjuk oldani, mivel mindkét csomag 

egy lineáris függvényként ábrázolható a koordinátarendszerben, amelyről leolvasható az 

eredmény (az origóból induló egyenes a kártyás díjcsomagot a másik az előfizetőset jelöli): 
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2. Feladat: Az  iskola diákönkormányzata pénzt nyert egy pályázaton, amelyből elkeríthetnek 

az iskolaudvaron egy téglalap alakú focipályát (nem feltétlen szabvány méretűt). A pénzből 

120 méternyi kerítést tudnak vásárolni. Úgy döntenek, hogy az utca felöli oldalra kétszeres 

magasságú kerítést tesznek, hogy arra ne kelljen a labda után kiszaladni, ezt úgy érik el, hogy 

azon az oldalon egymás fölé két kerítést tesznek. Hogyan válasszák meg a pálya méreteit, 

hogy a fenti feltételek mellett maximális területű pályát kapjanak? 

Megoldás: Legyen a focipálya két oldala   é   , amelyekről tudjuk, hogy            . 

Keressük a maximális területet, a mértani és számtani közép közti összefüggés 

alkalmazásával: 
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Akkor lesz a terület maximális, ha egyenlőség áll fenn, vagyis:        , amelyből 

            miatt             . 

Tehát akkor kapják a legnagyobb területet, ha a téglalap oldalai 20m és 30m, és ekkor a 

terület 600 m
2
. 

 

3. Feladat: János az érettségi után pár évvel szeretne venni magának egy autót, ezért spórol. 

Minden év végén betesz a banka egy ugyanakkora összeget, amelyre a bank éves lekötés 

esetén 10% kamatot ad. Legalább mekkora összeget kell évente betenni, ha a 6. év végén 

(amikor a 6. kamatot is tőkésítették) már meg tudja venni a 3 100 000 Ft-os autót? A választ 

ezer Ft-okba adjuk meg! 

Megoldás: János minden év elején   Ft-ot tesz a bankba. Az első évben betett összeg 6 évig 

kamatozik kamatos kamattal, a második évben betett összeg 5 évig… 10%-os kamattal, így a 

következő egyenlőtlenség írható fel: 

                              

      
      

     
         

                                       

Tehát Jánosnak minden évben legalább 366000 Ft-ot kell a bankba raknia. 

 

A fenti három feladat mindegyikében használtunk egyenlőtlenségeket, de egyik sem 

egy egyszerű példamegoldás volt, hanem valódi problémák megoldása során kerültek a 

megoldásba. Fontosnak tartom, hogy a diákok az egyenlőtlenséget tanulása során ilyenekkel 

is találkozzanak, hogy megértsék ennek a tananyagnak a lényegét.  

 

7. Befejezés 

A dolgozat alapján két fontos konklúziót szeretnék megfogalmazni a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek oktatásával, valamint az egyenlőtlenségek matematikaórán 

való szerepével kapcsolatosan.  

A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek általános problémát jelentenek az oktatás 

során, amire a tanárok a legtöbb esetben nincsenek igazán felkészülve. Sajnos a 

tapasztalataim szerint a probléma kezelésére nagyon kevés konkrét útmutató van, jellemzően 

csak elméletben és nagy általánosságban írnak az egyes nehézségekről. Ha vannak is konkrét 

tanítási lehetőségek, azok sem mindegyik témakörhöz, különösen nem a gimnáziumi oktatásra 
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vonatkozóan. A szakirodalmak többsége az általános iskolás gyerekekkel foglalkozik, aminek 

egy része ugyan alkalmazható gimnáziumban is, de sok tananyag és a velük kapcsolatos 

problémák csak a felsőbb évfolyamokon kerülnek elő. Szükségesnek tartanám a sokszínű 

feldolgozási javaslat elkészítését, amelyek közül az osztálynak legmegfelelőbbet ki tudja a 

pedagógus választani. Fontosnak tartom, hogy a tanárok, a szakjuknak megfelelően, tisztába 

legyenek a lehetséges tanulási nehézségek tüneteivel, hogy azt mielőbb felismerjék, és 

szakember segítségét kérjék a gyerek számára a sikeres fejlesztés érdekében. A tünetekről a 

szakirodalomban sok pontos leírás található, ami megkönnyítheti ezt a munkát.  

A matematikaoktatás kapcsán a kutatás során is említettem, hogy csak nagyon ritka az 

a tanuló, aki egyáltalán nem tud az osztállyal együtt dolgozni, viszont sokan vannak, akik 

valamilyen alapvető hiányossággal küzdenek. Fontosnak tartom, hogy a tanárok ezeket ne 

csak a felszínen próbálják meg kezelni, hanem az alapokat erősítsék meg. Természetesen nem 

lehet minden órát ezzel tölteni, de sokszor segítség lehet (még a jó képességű tanulóknak is), 

ha a tananyagban használt alapvető dolgok ismétlésre kerülnek. Ha egy tanulónak ennél több 

segítségre van szüksége, akkor mindenképp kell a matekórán kívül is kezelni. Az alapvető 

hiányosságok gyakran csak a számonkérés során derülnek ki, amikor sok szempontból már 

késő. Ennek egyik oka, hogy a diákok nem mernek kérdezni. A sikeres pedagógiai munka 

elengedhetetlen feltétele az olyan nevelési légkör, ahol a tanulók (a tanár ás a diáktársaik előtt 

is) felvállalhatják a hiányosságaikat és így választ kaphatnak a kérdéseikre. A tanulási 

nehézségek nem szabad, hogy lehetetlen feladatot jelentsenek a pedagógusok számára, 

megnehezítheti ugyan az oktatást, de valójában inkább kihívást jelent. 

Az egyenlőtlenségek a matematikaoktatásban háttérbe vannak szorítva, elsősorban az 

egyenletek által. A dolgozatban több szempontból is kitértem arra, hogy ennek milyen negatív 

hatásai lehetnek az tananyag átadása szempontjából, és hogyan lehetne ezen változtatni. A 

mai világban a legtöbb számolást elektronikus eszközök segítségével végeznek el, de ezek 

használatához elengedhetetlenül szükségesek a matematikai ismeretek, sokszor nem csak 

alapszinten (pl.: programozásnál, orvosi műszerek beállításánál stb.). A mindennapi életben 

bizonyos problémák (pl.: költségvetés készítése, szélsőértékek keresése stb.) egyenlőtlenségek 

segítségével oldhatók meg, így ezek alaptulajdonságainak, és fontosabb tételeinek ismerete 

mindenképp szükséges, még akkor is, ha a konkrét számolást már nem manuálisan végzik. A 

tanítás során fontosnak tartom ezek hangsúlyozását a dolgozatban az egyenlőtlenségekről 

írtak szerint. 
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A gimnázium felsőbb évfolyamain a diákok egyre bonyolultabb egyenlőtlenségekkel 

találkoznak, amik megoldás és értelmezése az alapok ismerete nélkül gondot jelenthet. A 9. 

osztályban szerzett ismereteknek éppen ezért meghatározó szerepük van. Az alapok 

elmélyítése pedig leginkább attól függ, hogy a tanulók mennyire tartják a tananyagot 

érdekesnek és hasznosnak, ebben pedig különösen nagy szerepe van az oktatásnak.  

Összefoglalva, az egyenlőtlenségek a matematikának egy fontos szeletét képezik, 

hiszen a matematika szinte minden területén (algebra, analízis, geometria, 

valószínűségszámítás…) és a mindennapokban is használjuk őket. Az oktatás során pedig, ha 

elsőre egy száraz matematikai anyagrésznek tűnik is, rengeteg lehetőség van az 

egyenlőtlenségek sokszínű bevezetésére, gyakorlására és gyakorlati hasznának bemutatására, 

melynek köszönhetően a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók is közelebb kerülhetnek a 

tananyaghoz, és ezáltal - az egyenlőtlenségek megoldásának és alkalmazásának összetettsége 

miatt - a matematika csodálatos világához is. 
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Mellékletek  

 

Feladatsor 

 

Kedves Tanuló! 

Segítséged szeretném kérni, a következő feladatsor megoldásával, a matematika szakos 

szakdolgozatomhoz. Természetesen nem kapsz rá jegyet és nem számít bele semmilyen 

osztályzatba, azonban fontos, hogy önállóan töltsd ki, mert csak úgy tudom felhasználni. 

Kérlek, törekedj a részletes megoldásra! 

Köszönöm a segítséged! 

Frigyesiné Gorove Mária 

 

2. Mely valós x számokra teljesülnek a következő egyenletek és egyenlőtlenségek? 

a)              

b)             

c) 
 

   
   

d) 
    

   
   

e) 
    

  
      

f) 
   

   
   

 

3. Oldd meg grafikusan az alábbi egyenletet és egyenlőtlenséget és add meg a 

megoldáshalmazt! 

a)           

b)           

 

4. Oldd meg a következő egyenlőtlenséget a  és add meg a megoldáshalmazt! 

a) 
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Kiértékelő táblázatok 

Jól megoldott feladatok: 

 
1/a 1/b 1/c 1/d 1/e 1/f 2/a 2/b 3/a  

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 

3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 

5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 

6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 

7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 

8 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

11 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

12 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

14 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 

15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

17 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

20 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

22 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 

23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

24 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 

25 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 

26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

28 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 

29 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 

30 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

31 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

32 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

33 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

34 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 

35 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 

36 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 

37 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

38 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 

39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

40 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 

41 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

42 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
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43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 

48 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 

49 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 

50 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

52 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 

53 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

54 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

55 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 

56 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

57 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

58 1 1 2 1 0 0 1 1 1 8 

59 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

60 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 

61 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

62 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

64 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

65 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 

66 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

67 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

68 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 

69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

70 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

71 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

72 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 

73 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 

74 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 

75 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

76 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 

77 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

79 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 

80 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 

81 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 

82 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

84 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 

85 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 

86 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 

87 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 

88 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 

89 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

 83 81 24 52 28 13 28 23 38 370 
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Számolási hibák: 

 
alaphibák 0=1 törttel való számolás törtvonal mint zárójel elszámolás  

1 0 1 0 1 0 2 

2 0 0 0 0 1 1 

3 1 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 1 1 

5 0 0 0 0 1 1 

6 1 0 0 0 1 2 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 1 0 0 1 

9 0 0 1 1 1 3 

10 0 1 1 0 0 2 

11 0 0 0 0 0 0 

12 0 1 1 0 1 3 

13 1 1 1 0 1 4 

14 0 0 1 0 1 2 

15 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 1 1 0 1 3 

20 1 0 1 1 1 4 

21 1 0 1 1 1 4 

22 0 0 1 0 0 1 

23 0 0 0 0 1 1 

24 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 1 0 0 1 

26 0 1 1 0 0 2 

27 0 1 1 1 1 4 

28 0 0 1 0 0 1 

29 1 0 1 1 0 3 

30 1 0 0 1 0 2 

31 1 1 1 0 1 4 

32 0 1 1 1 0 3 

33 1 0 1 1 1 4 

34 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 1 0 0 1 

36 1 0 1 0 0 2 

37 0 0 1 0 0 1 

38 0 0 0 1 1 2 

39 0 0 1 0 1 2 

40 1 0 1 1 1 4 

41 1 0 0 0 1 2 

42 1 0 1 1 1 4 

43 1 1 1 1 1 5 

44 0 0 0 0 0 0 

45 1 0 1 1 1 4 

46 1 0 1 1 0 3 

47 0 0 1 0 0 1 
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48 0 0 1 0 0 1 

49 0 0 0 1 1 2 

50 0 0 1 1 0 2 

51 1 0 1 1 1 4 

52 1 0 1 1 0 3 

53 0 0 0 0 0 0 

54 0 0 1 1 0 2 

55 0 0 0 0 0 0 

56 0 0 1 0 0 1 

57 0 0 0 0 0 0 

58 0 0 1 0 0 1 

59 1 0 1 0 1 3 

60 0 0 0 0 0 0 

61 0 0 0 0 0 0 

62 0 0 1 1 0 2 

63 0 1 1 1 0 3 

64 0 0 0 0 0 0 

65 0 0 0 0 1 1 

66 0 0 1 0 1 2 

67 0 0 1 1 1 3 

68 0 0 1 0 0 1 

69 0 0 1 1 0 2 

70 0 0 1 1 0 2 

71 0 0 1 1 0 2 

72 0 0 1 0 0 1 

73 0 0 1 1 0 2 

74 0 0 1 0 0 1 

75 0 1 1 0 1 3 

76 0 0 0 0 0 0 

77 0 0 1 0 0 1 

78 0 0 1 0 1 2 

79 0 0 1 0 0 1 

80 0 0 1 1 1 3 

81 0 0 0 0 0 0 

82 1 1 1 0 1 4 

83 1 1 1 0 0 3 

84 0 0 1 0 0 1 

85 0 0 1 0 1 2 

86 1 0 1 0 0 2 

87 0 1 1 0 1 3 

88 0 0 0 0 0 0 

89 1 0 1 0 1 3 

90 0 0 1 1 1 3 

 23 15 60 29 36 163 
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Egyenlőtlenség-megoldási hibák: 

 
reláció- 

jel 

törtes 

egyenlőt-

lenségek 

kikö

-tés 

függvény-

ábrázolás 

függvény-

értelmezés 

megoldás-

halmaz 

konstanssal 

való szorzás 

grafikus 

helyett 

algebrai 

megoldás 

 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

2 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

3 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

4 0 1 1 1 1 1 0 0 5 

5 0 1 1 1 1 0 0 1 5 

6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

8 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

9 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

10 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

11 0 1 0 1 1 1 0 0 4 

12 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

13 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

14 0 1 1 1 1 1 0 1 6 

15 1 0 1 0 0 0 0 1 3 

16 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

17 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

19 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

20 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

21 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

22 1 1 1 0 1 1 0 1 6 

23 0 1 0 1 1 1 0 1 5 

24 0 0 1 1 1 1 0 0 4 

25 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

26 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

28 0 1 1 1 1 1 0 1 6 

29 1 0 1 1 1 1 0 0 5 

30 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

31 1 1 0 1 1 1 0 0 5 

32 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

33 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

34 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

35 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

36 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

37 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

38 1 1 0 0 0 0 0 1 3 

39 1 1 0 1 1 1 1 0 6 

40 1 1 0 0 1 1 1 0 5 

41 1 1 0 1 1 1 0 0 5 

42 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

43 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

44 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

45 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
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46 0 1 1 1 1 1 0 0 5 

47 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

48 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

49 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

51 1 1 1 0 1 1 1 0 6 

52 0 1 1 0 1 1 1 0 5 

53 1 1 0 1 0 0 1 0 4 

54 1 1 1 1 0 1 0 0 5 

55 1 0 1 1 1 1 0 0 5 

56 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

57 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

58 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

59 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

60 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

61 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

62 1 1 0 0 1 1 1 0 5 

63 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

64 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

65 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

66 1 1 0 1 1 1 1 0 6 

67 0 1 0 1 1 1 0 0 4 

68 1 1 0 1 1 1 0 0 5 

69 0 1 1 0 1 1 0 1 5 

70 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

71 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

72 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

73 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

74 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

75 1 0 0 1 1 1 1 0 5 

76 1 1 0 0 1 1 0 0 4 

77 1 1 0 1 0 0 0 0 3 

78 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

79 1 1 0 1 1 1 0 1 6 

80 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

81 1 1 0 1 1 1 0 1 6 

82 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

83 1 1 1 0 1 1 1 0 6 

84 1 1 0 0 1 1 0 0 4 

85 1 1 1 0 0 0 0 1 4 

86 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

87 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

88 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

89 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

90 1 1 0 1 0 1 1 0 5 

 63 78 59 54 65 61 24 20 424 

 

 

 

 


