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Bevezetés 

 Gyakorló tanításaim során döbbentem rá, hogy milyen sokrétű is egy tanár 

tervező munkája, hiszen figyelembe kell venni az éppen hatályos jogszabályi hátteret, 

az iskola egyéni arculatát, célkitűzéseit, a diákok sokszínű igényeit, érdeklődési körét és 

motivációját. Mindezeket együttesen, egymáshoz igazítva valahogy úgy alakítani az 

óratervet, hogy saját tanári személyiségemhez, tanítási elképzeléseimhez is igazodjon 

mindaz, amit az órán megvalósítani kívánunk majd. S a legfontosabb, hogy 

végeredményében minden tanulónak lehetősége legyen a sikerélményre, és a 

tanulókban a matematikához való pozitív hozzáállás alakuljon ki. Mindez nagyon 

nehéz, főleg egy kezdő pedagógusnak. Ám nem lehetetlen. 

Dolgozatom alapjául a középiskola 9. osztályában szereplő függvények témakörét 

választottam. Munkámat a -tervezés elsődleges fázisától- az érvényben lévő tantervek 

témakörhöz kapcsolódó részletes elemzésével kezdtem. Ezeket felülről építkezve, a 

legtágabbtól, egészen a legszűkebb előírásokig vizsgáltam.  Megnéztem, hogy hol 

helyezkedik el az általam választott téma az egyes előírások egészén belül, illetve, 

milyen teljesítendő követelményeket állítanak a meghatározó dokumentumok a diákok 

és tanárok elé.  

A második fejezetben közelebbről is megvizsgáltam a magyarországi kétszintű, 

tavaszi érettségi feladatsorokat dolgozatom központi témájának szemszögéből. A 

témakörhöz tartozó konkrét feladatokat egy mellékletben gyűjtöttem össze. 

Dolgozatom ezt követő hosszabb egységében három forgalomban lévő 9. 

osztályosoknak szóló matematika tankönyvet hasonlítottam össze a témakör 

szempontjából. Előre felállított témakörök és egységes szempontok alapján végeztem 

az összehasonlítást, hogy az elemzés minél pontosabb képet adjon, és ne részrehajlóan, 

előzetes benyomásaim tükrében vessem össze a köteteket. Célom itt nem az volt, hogy 

az olvasó számára egy bizonyos könyvet ajánljak, sokkal inkább az, hogy mind a 

magam, mind mások számára hiteles képet fessek ezekről a könyvekről, kiemeljem a 

pozitív, vagy éppen olykor a negatív vonásikat. Hiszen minden tanárnak (jelenleg még) 

ki kell választania azt a kötetet, melyet a későbbiek során preferálni fog, amelyre 



Bevezetés 

4 
 

támaszkodva építi fel és keretbe helyezi a csoportokkal való közös munka alappilléreit, 

s a diákjai kezébe nyújtja majd azt, akár az egyéni, otthoni munka során is. 

Munkám utolsó előtti fejezetében a matematikatanítás tényleges, gyakorlati 

részéhez kapcsolódóan egy feladatbank kapott helyet. Próbáltam nem szokványos 

feladatokat összeállítani, s olyan szövegkörnyezetbe helyezni őket, hogy a tanulók 

felfedezhessék a néha kissé száraznak tűnő matematikai ismeretek gyakorlatias 

alkalmazhatóságát a mindennapi életben. Szándékaim között nem szerepelt ezen 

feladatok megoldásának internetes közlése, így itt csak jelzem, hogy milyen feladatokra 

gondoltam. Bevallom kezdetben nagyobb célkitűzésem volt, s úgy terveztem, hogy a 9. 

osztályban szereplő függvénytani ismeretek konkrét tanítási tervezetét, didaktikai 

kérdéseit boncolgatom majd. Részletesen ki akartam térni arra, hogy mely fogalmat, 

tételeket, milyen tanítási irányzat szerint építenék fel. Ám hamar rá kellett jönnöm, 

hogy dolgozatom keretei ehhez igencsak szűkösek, hiszen ez akár egy újabb, különálló 

tanulmányt is kitenne.    

Tanulmányom utolsó fejezetében egy saját fejlesztésű függvényábrázoló programot 

szeretnék bemutatni. Mely remélhetőleg színesítheti a matematika tanórákat, s minden 

diáknak segítséget nyújthat tanulmányai során. 
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1. A függvények a tantervekben 

Ebben a fejezetben megvizsgálom a különböző, érvényben lévő tanterveket a 

választott téma szempontjából. Megnézem, hogy milyen követelményeket kell 

teljesítenie a diákoknak, illetve, hogy pontosan mi is tartozik a függvények témakörébe 

a középiskola 9. osztályában.  

1.1. Nemzeti alaptanterv 

A nemzeti alaptanterv olyan tantervtípus, amely minden iskolára és tanulóra 

vonatkozóan meghatározza egy adott  iskolarendszeren belül annak teljes képzési 

idejére szóló, az általános képzés keretében zajló nevelési és oktatási munka kötelező és 

közös céljait. A Nemzeti alaptanterv (NAT) a hazai nevelés-oktatás pedagógiai 

tartalmát szabályozó alapvető dokumentum. A jelenleg érvényben lévő alaptantervet 

2012-ben fogadták el, s szövegét a 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet tartalmazza.
1
 

A NAT a nevelés-oktatás elveit, céljait és közös értékeit, a minden 

magyarországi iskolában elsajátítandó műveltségi alapokat fekteti le. Mivel az iskolai 

nevelés-oktatás egy egységes pedagógiai folyamat, ezért a NAT műveltségi 

területenként határozza meg a tartalmát. Kijelöl egy irányt a fejlesztendő területekről, 

illetve útmutatást ad a tanítandó témákról. Az iskolák elsődleges céljaként említi, hogy 

biztosítaniuk kell, hogy az intézményben tanuló diákok elsajátítsák az alapvető erkölcsi 

normákat, és a mindennapi élethez elengedhetetlen kompetenciákat. 

Kompetenciákként a mai, tudás alapú társadalomban nélkülözhetetlen 

ismereteket, készségeket és attitűdöket definiálja a NAT. Ezekre minden egyénnek 

szüksége van saját céljai eléréséhez, boldogulásához, illetve elengedhetetlenek ahhoz, 

hogy az egyén hasznos és aktív taggá, állampolgárrá váljon a társadalom számára is. 

Természetesen ezek a kompetenciák nem választhatóak el élesen egymástól, hiszen 

átszövik egymást, vagy éppen támogatják más terület kompetenciáinak fejlődését. 

Vannak olyan fejlesztési területek is, melyek minden műveltségterület terén 

fejlesztendő kompetenciák elengedhetetlen részét képezik. Ilyen például a kreativitás, 

problémamegoldás, együttműködés, vagy éppen a kritikus gondolkodás. Az egyes 

                                                           
1
 http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf 
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műveltségterületek fejlesztési céljait úgynevezett kulcskompetenciák összetett 

rendszerén keresztül értelmezhetjük.   

A NAT kilenc kulcskompetenciát emel ki, ezek sorrend szerint a következők: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

 A hatékony, önálló tanulás. 

 

A felsorolásból is látható, hogy például az általam, az alábbiakban vizsgált 

matematikai kompetencia nem választható el a többi kompetenciától élesen, hiszen 

áthatják, támogatják egymást azokkal. A matematikai kompetenciát közelebbről 

megvizsgálva azt láthatjuk, hogy első lépésben bázisképességek fejlesztését irányozza 

elő a NAT. Ezek a matematikai gondolkodás, elvonatkoztatás, és a logikus 

következtetés képességei. Ez a kompetencia lényegében a matematikai ismeretek, 

gondolkodás és módszerek alkalmazásának és fejlesztésének a képessége, hiszen ezek a 

mindennapi problémák megoldásában is nagy segítséget jelentenek. Tehát általuk az 

egyén képes felismerni a matematikai törvényszerűségeket, elveket, „beszéli” a 

matematika nyelvét, és készség szintjén alkalmazni is tudja tudását, a birtokában lévő 

matematikai segédeszközöket az adott probléma megoldásában. Végeredményben 

pedig képes átlátni egy-egy logikai láncolatot, akár az érvek szintjén is, s bizonyítása, 

megoldása eredményeit képes megindokolni az adott helyzetben. 

A fentebb említettek után a NAT részletesen foglalkozik az egyes műveltségi 

területekkel, melyek az oktatás tartalmát határozzák meg. Ám a NAT-ban 

megfogalmazottak szerint a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás 

folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás 

mélységét, szervezettségét. Illetve ezek szolgálnak alapul a kimeneteli követelmények 
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felállításához. A NAT három képzési szakaszra bontja fel az alap és középfokú nevelés 

12 évfolyamát, s az egyes szakaszokhoz kapcsolja a fejlesztési feladatokat. Ezek a 

szakaszok a következők: 

 az alapfokú nevelés-oktatás szakasza:  

— 1–4. évfolyam;  

— 5–8. évfolyam;  

 a középfokú nevelés-oktatás szakasza (a 6 és 8 osztályos gimnáziumok a 

középfokú intézmények közé tartoznak, függetlenül attól, hogy mely képzési 

szakaszokat foglalják magukba) 

— 9–12. évfolyam. 

A NAT által meghatározott műveltségi területek pedig sorrendben az alábbiak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelvek 

 Matematika 

 Ember és társadalom 

 Ember és természet 

 Földünk-környezetünk 

 Művészetek 

 Informatika 

 Életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport. 

 

 

1.1.1. A matematika, mint műveltségi terület a NAT-ban 

A NAT az iskolai matematika tanítás céljának jelölik ki, hogy hiteles képet 

adjon a matematika, mint tudásrendszerről, és mint gondolkodási, szellemi 

tevékenységről. E mellett kiemeli, hogy a matematika tanulása gazdagítja és formálja az 

egyén személyiségét, s rendezett gondolkodást és alkalmazható tudást fejleszt. A 

matematikatanítás feladata, hogy bemutassa a matematika, mint tudományterület 

különböző arcait. Hiszen a matematika önálló tudomány, mely hozzájárul más 

tudományok fejlődéséhez, ám ezen túl kulturális örökség is, mely a mindennapi élet 
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része, különböző szakmák eszköze. A matematika egyfajta gondolkodásmód, és alkotó 

tevékenység, s mint ilyen a gondolkodás örömének egyik forrása, a rend és esztétikum 

megjelenítője. 

A matematikai műveltség fejlesztésének kiemelt területeként a NAT a biztos 

számolási készség kialakítását, és a kommunikációs készséget jelöli meg elsődlegesen. 

A matematikatanulás folyamatának során a tanulóknak alapvetően ki kell tudniuk 

választani, és alkalmazni az adott jelenséghez illeszkedő modelleket, módszereket, 

gondolkodásmódot, leírásokat. A matematika tanítása több kulcsfontosságú 

kompetencia fejlesztésére is szolgál, s a megszerzett tudás hatékonyan használható az 

élet különböző területein. 

 

1.1.2. Fejlesztési feladatok a matematika műveltségi területen belül 

 

Magyar Közlöny 66. szám 55. oldal 
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1.1.3. A függvények a NAT-ban 

A függvények, és a függvényekhez kapcsolódó matematikai ismeretek a NAT 

fejlesztési feladataiban többször felbukkannak. A függvények témakört megtalálhatjuk 

a tájékozódás a térben, vagy éppen a tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, a 

gondolkodás, a problémakezelés és megoldás, de akár az alkotás és kreativitás 

fejlesztésének tárgyalásában is. Dolgozatomban helyszűke miatt ezeket részletesen nem 

ismertetem, csupán a NAT matematika műveltség területén belül tárgyalt 

közműveltségi tartalmak függvényekre vonatkozó részeit, amelyek a matematika 

műveltségi területen belül az egyes nevelési szakaszokban 4. Függvények, az analízis 

elemei címszó alatt találhatóak.  

 1–4. évfolyamok számára:   

4.1. Sorozatok  

— Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok.  

4.2. Függvények megadása, ábrázolása  

— Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat olvasása.  

 

 5–8. évfolyamok számára: 

4.1. Sorozatok  

— Sorozatok folytatása adott szabály szerint.  

4.2. Függvények megadása, ábrázolása  

— Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: szöveggel vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus megjelenítése értéktáblázat segítségével (pl. lineáris, 

négyzetes összefüggés).  

— Egyenes arányosság grafikus képe.  

4.3. Függvények jellemzése  

— Leolvasás grafikonról: növekedés, fogyás, legnagyobb és legkisebb érték.  
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 9–12. évfolyamok számára: 

4. Függvények, az analízis elemei  

4.1. Sorozatok  

— Sorozatok: számtani és mértani sorozat.  

— Kamatos kamat, befektetés és hitel.  

4.2. Függvények megadása, ábrázolása  

— A függvény szemléletes fogalma.  

— Függvény megadása, ábrázolása koordináta-rendszerben.  

— Lineáris és másodfokú függvények, fordított arányosság.  

— Exponenciális, logaritmus, trigonometrikus alapfüggvények.  

4.3. Függvények transzformációja  

—                        ábrázolása.  

4.4. Függvények jellemzése  

— Értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás leolvasása 

grafikonról.  

 

 

Ebből a felsorolásból jól látható, hogy a függvények témakörében milyen 

ismeretekkel találkozhattak már a tanulók a 9. osztály előtt, s mi az, ami még a 

középiskola feladata. Ugyanakkor a NAT részletesen nem írja le melyik évfolyamon mi 

is a részletes tartalom és követelmény, ezt a Kerettantervek teszik meg. 
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1.2. Kerettantervek 

Az oktatási folyamat adott szakaszára, adott tartalmaira vonatkozóan a Nemzeti 

alaptantervre épülve és a helyi, intézményi szintű alkalmazáshoz alapul szolgálva, az 

oktatásért felelős miniszter adja ki és hagyja jóvá az úgynevezett kerettanterveket.
2
  

Ezek adott iskolatípusokra készülnek – általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, 

szakiskola, stb. A kerettantervek meghatározzák a tantárgyak rendszerét, az egyes 

tantárgyak óraszámát, a tananyag felépítését és felosztását az egyes évfolyamok között, 

továbbá az adott kimeneti követelményeket. Ezen túl a tankönyvírók részére kijelölik a 

tankönyvek alapvető tartalmát. A vonatkozó kerettantervet az iskolák saját viszonyaik 

szerint vehetik át, és alkalmazhatják.  

A gimnáziumok 9-12. évfolyama számára készült kerettanterv matematikára 

vonatkozó részeit vizsgálom a következőkben. 

Bevezetésként a matematika oktatás céljáról, feladatairól fejlesztési 

követelményeiről olvashatunk, a NAT-ban már megfogalmazottakhoz képest kicsit 

bővebben. Külön kiemelve kaphatunk képet arról, hogy a matematika tanításának során 

mi mindenre érdemes hangsúlyt fektetni (például matematikatörténeti érdekességek). 

A kerettanterv további része két nagy egységre bontható. A továbbiakban én 

csak az első egységgel foglalkozom, mely a gimnáziumok 9-10- évfolyamára 

vonatkozó konkrét ismereteket, elvárásokat, feladatokat fogalmazza meg. A 

megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de a fő módszer a 

tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az ezek 

alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása kell legyen. A NAT alapján is látható, 

hogy sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra előkerül ekkor. 

Ezért a középiskola 9-10. évfolyamán matematikából a fogalmak definiálásán, az 

összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az 

alkalmazási lehetőségeik megismerésén kell, hogy legyen a hangsúly. Ezért a 

tanulóknak ekkor kell megismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető 

módszereivel. Ugyanakkor a tanárnak szem előtt kell tartania a tanulók életkori 

sajátosságait, s lehetőleg matematikai alapú játékokon, a diákok mindennapjaiból vett 

változatos problémákon keresztül átadni az ismereteket. Természetesen ezen módszerek 

                                                           
2
 http://kerettanterv.ofi.hu/ 
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pozitívan járulhatnak hozzá a matematika, és a matematikai gondolkodás, 

problémamegoldás megszerettetéséhez. 

A továbbiakban a kerettanterv táblázatos formában tematikai egységenként 

tartalmazza az évfolyamra vonatkozó konkrét ismereteket. Öt tematikai egységre 

bontva ismerteti a matematika törzsanyagot:  

 Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Számtan, algebra 

 Összefüggések, függvények, sorozatok,  

 Geometria 

 Valószínűség-statisztika. 

 

1.2.1. Függvények a gimnáziumi kerettanterv 9. évfolyamán 

A tanterv összesen 192 óráról rendelkezik a gimnázium első két évfolyamának 

matematika tananyagát tekintve. A kerettanterv az öt tematikai egységre 172 tanórát 

számol, heti 3 órával, nem emelt szintű, nem tagozatos képzés keretein belül a két évre. 

A függvények témakörére szánt keretet 16 tanórában irányozza elő. Természetesen ettől 

helyi sajátosságok szerint, bizonyos keretek között el lehet térni. Ezen kívül 

számonkérésre 10, ismétlésre, rendszerezésre 12 órát terveztek a készítők, mellyel a 

tanév során „szabadon” rendelkezhet a tanár.  

  A lentebb közölt táblázat tartalmazza a függvények témaköréhez 

nélkülözhetetlen előző tudást, a témakör elhelyezkedését a tananyagon belül. A 

tematikai egység sajátos nevelési-fejlesztési céljai is itt jelennek meg. Végül a 

kerettanterv egymás mellett jeleníti meg az összefüggések, függvények, sorozatok 

témakörén belül a konkrét ismereteket és azok fejlesztési céljait és kapcsolódásait, 

integrációját más tantárgyakkal. Utolsó sorban pedig az elsajátítandó ismereteket, 

kulcsfogalmak szintjén sorolja fel. Majd a két évfolyam elvégzése utáni, elvárható 

fejlesztési eredményeket, vagyis kimeneti követelményeket közli egy újabb táblázatban. 

 A kerettanterv ide vonatkozó részei:
3
 

 

 

 

                                                           
3
 http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A függvény megadása, elemi 

tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(függvénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a 

grafikonjuk alapján.  

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése grafikon 

alapján. Számítógép használata a 

függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

időben lejátszódó 

folyamatok leírása, 

elemzése. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs 

programok 

használata, 

adatkezelés 

táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris 

kapcsolatok. A lineáris 

függvények tulajdonságai. Az 

egyenes arányosság. A lineáris 

függvény grafikonjának 

meredeksége, ennek jelentése 

lineáris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott 

szabálynak, összefüggésnek 

megfelelően. 

Időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

megfogalmazása. Modellek 

alkotása: lineáris kapcsolatok 

felfedezése a hétköznapokban (pl. 

egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása 

paraméterei alapján. 

Fizika: időben 

lineáris folyamatok 

vizsgálata, a változás 

sebessége. 

 

Kémia: egyenes 

arányosság. 

 

Informatika: 

táblázatkezelés. 
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Számítógép használata a lineáris 

folyamat megjelenítésében. 

Az abszolútérték-függvény. Az 

baxx 
 függvény 

grafikonja, tulajdonságai (

0a ). 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xx  ( 0x ) függvény 

grafikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

Fizika: matematikai 

inga lengésideje. 

A fordított arányosság 

függvénye. x

a
x

 ( 0ax ) 

grafikonja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, 

izoterma. 

 

Informatika: 

tantárgyi szimulációs 

programok 

használata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok 

függvénymodelljének 

megalkotása. A folyamat 

elemzése a függvény 

vizsgálatával, az eredmény 

összevetése a valósággal. A 

modell érvényességének 

vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. 

függvényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: 

tantárgyi szimulációs 

programok 

használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer 

grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása 

két különböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz: számítási 

feladatok. 
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Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program 

használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) 

másodfokú függvény ábrázolása 

és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk 

áttekintése az 

vuxax  2)(  alak 

segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai 

ismeretek és 

függvénytulajdonságok ismerete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

kinematikája. 

 

Informatika: 

tantárgyi szimulációs 

programok 

használata. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén  

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

 A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján. 

 Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és a 

legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a 

természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek 

leírásának érdekében is. 
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1.3. Helyi tanterv 

Minden egyes iskola a Nemzeti alaptanterv által meghatározottak szerint, a 

kerettantervek alapján készíti el a helyi tantervét. Ténylegesen a helyi tanterv 

tartalmazza mindazt, amely az adott intézmény adott évfolyamán és tantárgyán belül 

elő van írva. 

Kézen fekvő volt, hogy a helyi tantervek vizsgálatánál a Balassi Bálint 

Nyolcévfolyamos Gimnázium tantervét
4

 választom, hiszen itt végzem összefüggő 

egyéni szakmai gyakorlatomat. A helyi tanterv az iskola pedagógiai programjának 

részeként, az iskola honalapján elérhető. Az iskola helyi tanterve a középfokú nevelés-

oktatás szakasza szerinti, gimnáziumok részére, 5-12. évfolyam számára kiadott 

kerettantervre
5
 épül. Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében 

tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az 

oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és 

követelményekkel. A dokumentum függvények témaköréről szóló ide vonatkozó része:  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Függvények Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, 

fordított arányosság függvénye, abszolútérték függvény, másodfokú 

függvény ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvénymodell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Számítógép bevonása a függvények 

ábrázolásába, vizsgálatába. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvény fogalma. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet. 

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése. 

Informatika: 

függvényábrázolás, 

grafikonkészítés 

                                                           
4
 http://www.balassi-bp.hu/images/dokumentumok/pedprogram_2014.pdf 

5
 http://kerettanterv.ofi.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html 
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Új fogalmak: periodicitás, paritás, korlátosság. számítógépes program 

segítségével. 

Egyenes arányosság. 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Fizika; kémia: 

egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Abszolútérték-függvény. 

Egészrész-, törtrész-, előjelfüggvény. 

Másodfokú függvények. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

Hatványfüggvények. 

Gyökfüggvények. 

A függvénygrafikonok elkészítése és használata a függvény 

jellemzésére. 

Informatika: 

függvényábrázolás, 

grafikonkészítés 

számítógépes program 

segítségével. 

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. Fizika; kémia: 

fordítottan arányos 

mennyiségek. 

Függvénytranszformációk. 

A tanult függvények többlépéses transzformációi az alábbiak 

összetételével:   cxf  ;  cxf  ;  xfc  ;  xcf  ;  xf . 

Függvények jellemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészrész, törtrész. Függvény grafikonja. Periódus, paritás, korlátosság. 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

Függvények, az analízis elemei 

 A függvény fogalmának mélyülése. Új függvényjellemzők ismerete: korlátosság, 

periodicitás, paritás. 

 A négyzetgyökfüggvény, trigonometrikus alapfüggvények ábrázolása, jellemzése. 

 Többlépéses függvénytranszformációk elvégzése   cxf  ;  cxf  ;  xfc  ;  xcf  ; 

 xf  felhasználásával. 

Mindennapjainkhoz, más tantárgyakhoz kapcsolódó folyamatok elemzése a megfelelő 

függvény grafikonja alapján. 
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1.4. Tanmenet 

A tanmenet a tanárnak a tanterv alapján készített egyéni munkaterve, amely 

valamely osztályban a vonatkozó tantárgy anyagának felosztását tartalmazza, és a 

tanítási egységek óráról-órára való sorrendjét adja meg. A tanmenet elkészítésekor 

figyelembe kell venni a tantervet, a vonatkozó szakmai munkaközösség munkatervét, 

az osztály/csoport tudásszintjét és az esetleges csoportbontási/összevonási 

lehetőségeket. A tanmenetet a vonatkozó munkaközösség vezetője ellenőrzi. A Balassi 

Bálint Gimnáziumban a 9. évfolyam tanmenete alapján az évi óraszám 111 óra, s ebből 

a függvények témakörére 20 tanórát szánnak. Az intézményben 8. évfolyamtól kezdve 

két szinten történik a matematikatanítás, egy alap illetve egy emelt csoportban. 9. 

évfolyamon heti három matematika órája van minden csoportnak. 

A mentortanárom által használt tanmenet függvényekre vonatkozó része 

mindkét csoportban az alábbi:  

 

Függvények (20 óra) 

45.   A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok 

46-47. Lineáris függvények; lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása 

48-50. Az abszolútérték-függvény, egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása 

51-52. A normál másodfokú függvény és transzformáltjai 

53-54. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása 

55. A négyzetgyökfüggvény 

56-57. Lineáris törtfüggvények 

58. Az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény 

59. A függvény-transzformációk rendszerezése 

60-62. Összefoglalás, gyakorlás 

63-64. Dolgozat írása és javítása. 
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2. A függvények szerepe az érettségin 

Ebben a fejezetben megnézem a kétszintű érettségit abból a szempontból, hogy 

milyen arányban, és milyen feladatok szerepelnek a tavaszi feladatsorokban a 9. 

évfolyamos függvények témaköréből egészen 2005-2014-ig. 

2.1. A kétszintű érettségi 

Hazánkban a kétszintű érettségit 2005-ben vezették be. Szerepe szerint a 

középiskolai tanulmányokat lezáró, és felvételi jellegű vizsga. Hiszen az érettségi 

eredménye alapján kerülnek kiszámításra a felsőoktatási felvételi pontszámok, de akár 

egy pozíció betöltésének feltétele is lehet az eredmény. Jelenleg a matematika kötelező 

vizsgatárgy annak, aki érettségit szeretne letenni. Az érettségi követelményei a két 

szinten különbözőek. Középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó 

ember matematikai ismereteit, elsősorban a matematikai fogalmak, tételek gyakorlati 

helyzetekben való ismeretét és alkalmazását követelik meg. Az emelt szint tartalmazza 

a középszint követelményeit, de nehezebb, több ötletet igénylő feladatokon keresztül 

mérik a tanulók felkészültségét. Ezen túlmenően az emelt szint követelményei között 

speciális anyagrészek is találhatók, mivel emelt szinten elsősorban a felsőoktatásban 

matematikát használó, illetve tanulni kívánó diákok felkészítése történik.  

 

A részletes vizsgakövetelményeket
6

 megnézve látható, hogy minden tanulótól 

elvárható, hogy képes legyen a világ egyszerűbb összefüggéseinek függvényszerű 

megjelenítésére, ezek elemzéséből tudjon következtetni valóságos jelenségek várható 

lefolyására.  Legyen képes a változó mennyiségek közötti kapcsolat felismerésére, a 

függés értelmezésére. Értse, hogy a függvény matematikai fogalom, két halmaz 

elemeinek egymáshoz rendelése. Ismerje fel a hozzárendelés formáját, elemezze a 

halmazok közötti kapcsolatokat. Minden vizsgázótól elvárt, hogy ismerje a 

függvénytani alapfogalmakat. Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel 

megadni. Képes legyen helyettesítési értéket számolni, függvényt ábrázolni, grafikont 

                                                           
6
  

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/matematika_vk
.pdf 
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értelmezni. Ismerje az alapvető függvényeket, melyeket tételesen fel is sorol a 

lábjegyzetben megadott tájékoztató. Az emelt szinten érettségiző diáktól elvárható, 

hogy ismerjék az analízis néhány alapelemét. Ezek segítségével tudjanak 

függvényvizsgálatokat végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet számolni.  

A követelmények alapján látható, hogy az általam választott témakör igen fontos 

szerepet játszik a matematika érettségi szempontjából, hiszen számon is kérik a 

középiskolai tanulmányok lezárásakor, illetve ezek adnak alapot további ismeretek 

bővítésére. 

2.2. A középszintű érettségi  

A középszintű írásbeli matematika érettségi során a vizsgázóknak 180 perc áll 

rendelkezésükre, mely alatt egy két részből álló feladatlapot kell kitölteniük. Az első 

részre 45 perc adott, s ez 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, 

egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. A második részfeladatlap 

megoldási időtartama maximum 135 perc. Ez a rész további két részre bomlik. A II/A 

rész három feladatot tartalmaz. A II/B rész szintén három feladatot foglal magában, ám 

ebből egyéni választás szerint kettőt kell megoldani. Tehát összesen 16-18 feladat van 

kitűzve. A vizsga 30-50%-a szöveges, a hétköznapi élethelyzetekhez kapcsolódó, 

egyszerű modellalkotást igénylő feladat.  Százalékos arányokban tekintve a 

függvények, az analízis elemei 15%-ot tesznek ki ebből, azaz 2-3 feladatot. Ezek az 

arányok természetesen csak hozzávetőlegesek, hiszen a feladatok egy része összetett 

ismeretekre épül, így több témakörbe is besorolhatók. 
7
 

2.2.1. Függvények a középszintű érettségin 

A következőkben a tavaszi érettségi feladatsorokon megjelenő, 9. osztályos 

ismeretekkel megoldható, és a függvények témaköréhez kapcsolható feladatokat 

vizsgálom meg. A feladatokat összeválogatva, rendszerezve a szakdolgozat I. számú 

melléklete tartalmazza. A függvények témakörhöz kapcsolható érettségi feladatok 

között beosztásom szerint 7 típusú feladatot különböztethetünk meg. A legtöbb a 45 

perces, első részben szerepel, s ezek általában egy bizonyos fogalom (zérushely, 
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maximum hely, minimum hely, csökkenő, növekvő, stb.) ismeretét igénylik, vagy 

éppen egyszerű behelyettesítéssel megoldhatóak (függvényérték megadása). De 

akadnak köztük olyanok is, melyek alapvető, tanult fogalom pontos ismeretét igénylik, 

vagy éppen a megoldás két-három lépésből álló egyszerű logikai műveletsor alapján 

elvégezhető (függvénytranszformáció lépései). 

 Az első típus az ”Ábrázolás”, ahol a vizsgázónak adott intervallumon kell 

ábrázolnia egy függvényt. Ezek lehetnek lineáris, abszolútérték vagy másodfokú 

függvények is akár.  

 A következő típus a ”Hozzárendelési szabály”. Az ilyen kategóriájú 

feladatokban a mellékelt ábra alapján kell kiválasztani, vagy felírni az adott 

függvény hozzárendelési szabályát. 

 Harmadik típus az ”Értelmezési tartomány-értékkészlet-függvényértékek”, ahol 

a vizsgázónak egy adott függvény értelmezési tartományát vagy értékkészletét 

kell megadnia. Esetleg egy bizonyos függvényértékre kíváncsi a kérdező. 

 A következő típus a ”Függvénytulajdonságok” kategória. Az ilyen feladatokban 

általában a függvények egy-egy tulajdonságait kell megadni, mint például a 

tengely metszéspontokat, csökkenés/növekvés adott intervallumon, 

maximum/minimum hely, meredekség. 

 Az ötödik kategória a ”Transzformációk”. Az ilyen típusú feladatok esetén a 

vizsgázónak a függvény transzformációk segítségével kell megoldania a 

kérdéseket. Ez lehet akár egy adott függvény hozzárendelésének felírása, de 

akár konkrét transzformációk végrehajtása is. 

 Hatodik kategória az ” Egyenlet/Egyenlőtlenség megoldás grafikus módon”.  

 Utolsó kategória a ”Grafikonértelmezés”. Az ilyen feladatokban a megadott 

grafikont kell értelmeznie a vizsgázónak, s az alapján helyesen válaszolni a 

feltett kérdésekre. 

 

A legtöbb feladatban a hozzárendelés megadását kérik számon, de sokszor 

előkerülnek a függvénytranszformációk is. E mellett a függvényábrázolási készségeket 

is mérik. A leggyakrabban előforduló függvénytípusok a lineáris, az abszolútérték és a 

másodfokú. Más típusú, 9. osztályban is felbukkanó, esetleg kiegészítő anyagban 

szereplő függvény nem is igen fordul elő a feladatok során.  A geometriai úton, 

függvényekkel megoldandó egyenlőtlenségek közül csak egyetlen példát találtam. 
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Természetesen előfordulnak más egyenletek/egyenlőtlenségek a feladatsorokban, ám 

azok megoldhatók tisztán algebrai úton is akár. Geometriai úton való megoldást ezeknél 

nem követelnek meg a készítők. Ezeken túl megjelennek még a függvényekhez 

kapcsolódó alapvető fogalmak egyéb, felsőbb évfolyamon tanult függvényeket 

tartalmazó feladatokban is. Több év érettségijében is felbukkannak a trigonometrikus, 

logaritmikus, és exponenciális függvények kapcsán a 9. osztályban már tanult 

fogalmak. Ezeket a feladatokat a melléklet nem tartalmazza, hiszen szorosan nem 

kötődnek választott témámhoz. 

2.3. Az emelt szintű érettségi 

Az emelt szintű matematika írásbeli érettségi megoldási időtartama előírás szerint 

240 perc. A feladatlap két részből tevődik össze. Az első feladatsor négy feladatból áll, 

melyek az emelt szintű követelmények alapján egyszerűnek tekinthetők, többnyire a 

középszintű követelmények ismeretében is megoldhatók. A II. részfeladatsor öt 

feladatból áll. Ezek közül legalább kettőben a gyakorlati életben előforduló szituációból 

származik a probléma, így első sorban le kell fordítani a  őket a matematika nyelvére, 

modellt kell alkotni belőlük. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania.  

Összesen 9 feladat szerepel a soron, ám ezek több részfeladatot tartalmaznak. Ezekből 

20%-ot tesznek ki a függvények és az analízis elemei. Ez az arány 1-2 teljes feladatot 

jelent egy-egy vizsgán, vagy annak megfelelő részfeladatot. A százalékos megoszlás 

természetesen itt is, akárcsak a középszint esetén csak irányadó. 
8
 

 

Az emelt szintű tavaszi matematika érettségik esetében a függvények témakörhöz 

kapcsolható érettségi feladatok között is megvalósítható a már említett beosztás, ám 

sokkal nehezebben. Ugyanis az emelt szint esetén már nehezebb, összetettebb 

feladatokról beszélhetünk, s gyakran előfordul, hogy a 9. osztályban szereplő 

függvénytani ismeretek az analízis más elemeivel együtt jelennek meg egy adott 

feladaton, részfeladaton belül. Általánosságban megállapítható, hogy főleg az 

integrálás, deriválás és modellezési kérdések kapcsán jelennek meg. Így aztán tisztán 9. 

évfolyamos ismeretekkel megoldható példával igen ritkán találkozhat a vizsgázó. 
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Amennyiben mégis, úgy az adott kérdés az ismeretek biztos tudását, több fogalom, tétel 

összefüggéseinek felismerését, többlépéses logikai lépéssor tudatos alkalmazását várja 

el. Ebből adódóan a mellékletben ezek csak felsorolás szintjén kerülnek bemutatásra. 
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3. A függvények témaköre néhány forgalomban lévő 
tankönyvben 

Ebben a fejezetben megvizsgálok néhány forgalomban lévő, 9. osztályosok számára 

készült tankönyvet. A könyveket a 2014/2015. tanévre kiadott Közoktatási 

Tankönyvjegyzék adatbázisa alapján választottam ki.
9
  Az adatbázis részletes keresése 

szerint több könyv is elnyerte a tankönyvvé minősítést. Sajnos az iskola, ahol 

gyakorlatomat végzem, csak egy fajta könyvet használ az évfolyamon évek óta, így 

nem mindegyiket állt módomban beszerezni, és megismerni a tankönyvjegyzék 

palettájáról. Így összehasonlításom nem lehet teljes a kínálat tekintetében. 

 

Az általam vizsgált tankönyvek: 

 

 Sokszínű matematika – Mozaik kiadó 

 Matematika kísérleti tankönyv – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

 Matematika 9. (Mindennapok tudománya) – Maxim Könyvkiadó 

  

A tankönyvek elemzését a következő témakörök mentén végeztem: 

  

 A koordináta-rendszer bevezetése 

 A függvényfogalom bevezetése, tárgyalása 

 Lineáris függvények 

 Egyenes és fordított arányosság függvénye 

 Abszolútérték- függvény 

 Másodfokú függvény 

 Négyzetgyök függvény 

 A függvénytulajdonságok  

 Függvénytranszformációk 

 Kiegészítő tananyag – egészrész-, törtrész-, az előjel-, és további függvények 

 

Szempontok a tankönyvek vizsgálatához: 
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 Bevezető feladatok 

 Beágyazás a tananyagba, fogalomhierarchiába 

 Fogalmak, definíciók 

 A fogalomnak a tudásba való beágyazódását segítő, és fogalomazonosítási 

feladatok 

 Alkalmazási feladatok 

3.1. A koordináta-rendszer bevezetése 

A Sokszínű matematika tankönyv a függvények témakörének felépítését a 

Derékszögű koordináta-rendszer, ponthalmazok fejezettel kezdi. Bevezető, motiváló 

feladatot nem tűztek ki a szerzők. A könyv nem definiálja a Descartes-féle koordináta-

rendszert, erre mindenki által elsajátított előismeretként tekint. Ám erre építve vezeti be 

a sík minden pontjához a rendezett valós számpár fogalmát. Bevezeti a számpár 

tagjainak abszcissza és ordináta elnevezését is, mint az y illetve az x tengelytől mért 

előjeles távolságot. A könyv kitér arra is, hogy a sík minden pontjához egy rendezett 

valós számpárt rendelünk, és ez fordítva is igaz, minden számpárhoz a sík egyetlen 

pontja tartozik. A koordináta elnevezést nem vezeti be itt, ám az elmélet után következő 

feladatok során használja azt a könyv. A megértést elősegítendő egyszerű példákat, 

majd megoldásaikat közlik a továbbiakban. Kezdetben adott koordinátájú pontokat kell 

ábrázolni, majd ábrázolt pontok koordinátáját leolvasni. Ezt követően, „Hol vannak a 

síkon azok a pontok, melyek koordinátáira …feltétel teljesül?” típusú, kidolgozott 

példákat láthatunk. Ekkor vezeti be a könyv a síknegyedek fogalmát, és a bennük 

található pontok koordinátájával való összefüggéseket is itt tisztázzák le. Összesen 7, 

egyre nehezedő kidolgozott mintapélda segíti a ráhangolódást, s közben a tanulók 

észrevétlenül átismétlik a továbbiakban kellő ismereteket. A lecke végén a 

mintapéldákhoz hasonló 6 feladat, és egy rejtvény hivatott elősegíteni a fogalmak 

tudásba való beágyazódását, s a gyakorlást.  

  

 Az OFI kísérleti tankönyvében A kapcsolatok, változások, bepillantás a 

függvények világába | Statisztika, függvények fejezetben, a 39. Minden változik című 

leckében találkozhatunk először a koordináta-rendszerrel, három ráhangoló feladat 

után. Ezek a feladatok mind valóságközeliek. Az első feladatban egy menetíró által 
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rögzített grafikon alapján kell egy baleset pontos körülményeit rekonstruálni, majd 

kideríteni kinek van igaza, és ki állított valótlant. A második feladat a 95-ös benzin 

árváltozását megjelenítő grafikonhoz kapcsolódik. Míg az utolsó grafikon egy 

versenyautó sebességváltozását mutatja be, s többek között ez alapján kell kiválasztani, 

hogy vajon melyik alaprajzú pályán lehetett a verseny. Ez után következik az elmélet. 

Két egymásra merőlegesen elhelyezett számegyenesként definiálják a koordináta-

rendszert. Bevezetik az abszcissza-, ordinátatengely elnevezéseket. Definiálják az 

origót, és a tengelyek által meghatározott négy síknegyedet is. Bevezetik a rendezett 

számpár fogalmát, majd ebből a számpárok tagjait nevezik a pont koordinátáinak. Erre 

rögtön két példát is mutat a könyv. Ábra segítségével mutatja meg a síknegyedekben 

található pontok két koordinátájának előjelét. S rámutat, hogy a koordináták 

abszolútértéke a tengelyektől mért távolságot adja meg. A lecke végén kijelölt házi 

feladatok kaptak helyet, melyek szintén a hétköznapi világ egy-egy eseményét 

modellezik, hasonlóan a motiváló példákhoz. Az ezt követő két leckében is hasonló 

feladatokat tűztek ki. Ezek már ráhangoló feladatok a függvényekre, ugyanis 

előkerülnek például lineáris függvények, másodfokú, vagy éppen négyzetgyök 

függvények grafikonjai is. Természetesen megnevezés, vagy az elmélet tárgyalása 

nélkül. 

 

 A Maxim kiadó tankönyve az egyetlen a három, általam vizsgált könyv közül, 

mely nem a koordináta-rendszer bevezetésével, esetleg ismétlésével kezdi a függvények 

tananyagát. A szerzők először a függvény fogalmát vezetik be, illetve a 

hozzárendelések fajtáit, s különböző feladatok után, a Koordináta-rendszer I. című 

leckében kerülnek átismétlésre az ismeretek, egy kitűzött, s levezetett feladat kapcsán. 

A példában 4 megadott pontot kell ábrázolni, majd ezek összekötésével kapott 

négyszöget felismerni, s területét kiszámolni. Így a feladat alkalmas a geometriai 

ismeretek átismétlésére is. Itt is az OFI könyvéhez hasonlóan definiálják a koordináta- 

rendszert, vezetik be az elnevezéseket.  Ám ebben a könyvben a sík pontjai, és a 

rendezett számpárok közötti kapcsolatot már kölcsönösen egyértelmű hozzárendelésnek 

nevezik. S egyáltalán nem jelennek meg a síknegyedekkel kapcsolatos ismeretek. Ezt 

követően a bevezető feladathoz hasonló, több példa, és kitűzött feladat is szerepel a 

kötetben. Ezek után jogosan várhatnánk el, hogy, ha ennyi feladaton keresztül 

ismételteti a könyv a geometriai ismereteket itt, akkor a továbbiakban építenek is rá a 

szerzők. A Sokszínű matematikában a függvények definiálásakor ezek szerepet is 
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kapnak, ám a Maxim kiadó kötetében látszólag ezek csak közbevetett ismeretek voltak, 

s nem épít rájuk a továbbiakban a könyv. Kidolgozott példaként szerepel még egy 

„ábrázoljuk a koordináta síkon azon pontok halmazát, melyekre teljesül az alábbi 

feltétel” típusú példát is. Ezt követően a fentiekhez hasonló gyakorló feladatok kaptak 

helyet. Egyedülálló még a könyv abban, hogy már itt szerepet kapott egy olyan kitűzött 

feladat is, ahol hétköznapi nyelven leírt, koordináták közti összefüggést kell átfordítani 

a matematika nyelvére. Érdekes még, hogy a kiadvány utolsó fejezete a Koordináta-

rendszer II. fejezet zárja a függvények témakörét. Ebben  a leckében „ Határozzuk meg 

azon       koordinátájú pontok halmazát a síkon amelyek koordinátáira teljesül…” 

típusú, nehezebb feladatok szerepelnek, levezetett megoldásokkal együtt, majd egy 

hasonló példa feladva. 

3.2. A függvényfogalom bevezetése, tárgyalása 

A függvény halmazok között létesít kapcsolatot, ezért tárgyalásuk előtt fontos, hogy 

a tanulók tisztában legyenek a halmaz fogalmával, elsősorban a számhalmazokkal, és a 

halmazokkal kapcsolatos ismeretekkel. A későbbiekben pedig szükség lehet a 

különböző algebrai ismeretekre is. Hiszen egy-egy függvény helyettesítési értékének 

kiszámításához tisztában kell lenni a műveletekkel, műveleti tulajdonságokkal. A 

feladatok megoldása során nagyban megkönnyíthetik a számolást, ha a tanulók képesek 

alkalmazni az algebrai azonosságokat, átalakításokat.  

 

A Sokszínű matematika könyv felépítése szerint a függvények a harmadik nagy 

témakör a tananyagban, közvetlenül a kombinatorika és halmazok, illetve az algebra és 

számelmélet témakörök után. Ebből kifolyólag elviekben már minden diák birtokában 

van a szükséges előismereteknek. A fogalom bevezetését egy kidolgozott példán 

keresztül teszi meg a könyv. Adott   oldalú négyzet kerületét kell meghatározni. Tehát 

az   számhoz képlet szerint a négyszeresét kell hozzárendelni. Ezt a képlettel megadott 

hozzárendelést nevezik függvénynek. Majd azt vizsgálja a feladat, hogy honnan, hová 

képez az adott függvény. Ekkor használja a tankönyv először az értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet fogalmát. Majd a következő definíciókat adják: „Ha adott két 

nem üres halmaz,   és   továbbá az   minden eleméhez hozzárendeljük a   valamely 

elemét, akkor ezt a hozzárendelést függvénynek nevezzük. A függvény értelmezési 

tartománya  , képhalmaza   . A függvény értékkészlete  -nek az a részhalmaza, 



A függvények témaköre néhány forgalomban lévő tankönyvben 

28 
 

amelynek elemei szerepelnek a hozzárendelésben. Jelölése:       . Ha     , akkor 

        jelöli az   függvény   helyen felvett értékét, más szóval helyettesítési 

értékét.” Az f  A B függvény grafikonjának az                   halmazt nevezi.  

Természetesen ezt a fenti példán keresztül, koordináta-rendszerben ábrázolva meg is 

mutatják. Az értelmezési tartomány összes   értékeit, melyre        teljesül nevezik 

a függvény zérushelyeinek, más szóval nullhelyeinek. További kidolgozott példákon 

keresztül mutatják be, hogyan lehet meghatározni egy függvény értelmezési 

tartományát, értékkészletét, hogyan kell ábrázolni egy függvény grafikonját. Majd a 

lineáris függvények definíciója következik, s csak aztán kerül sor kitűzött feladatokra.  

A definíciók egytől-egyik matematikailag pontosan megfogalmazottak, igaz, szerintem 

néhol nehézkesen érthetőek elsőre egy diák számára (például a függvény grafikonja). 

Amit én hiányolok a könyvből az az egyértelmű, egy-egyértelmű, és a nem egy-

egyértelmű hozzárendelések vizsgálata, illetve, hogy hozzárendelést hogyan is lehet 

még megadni (számegyenes, nyíldiagram, táblázat, stb.) 

 

A Kísérleti tankönyvben az első félévre szánt I. kötet legvégén kaptak helyet a 

függvényekkel kapcsolatos ismeretek. Így a fent említett kellő előismeretekkel 

elviekben minden tanuló találkozott már a félév során. E mellett ismételten 

megjegyezném, hogy a statisztikai ismeretek is e fejezetben kerülnek megtárgyalásra. 

Így jó alapot biztosítanak a grafikonok tanulása után arra, hogy szinte észrevétlenül 

átvezessék a diákokat a függvények témakörébe, ezzel összekapcsolva az ismereteket, 

megkönnyítve a tanulást. Az OFI kiadványában szintén egy megoldott feladat 

segítségével építik fel a függvény fogalmát. Értéktáblázatot kell kitölteni, majd 

derékszögű koordináta-rendszerben ábrázolni a kapott pontokat. Ezt nevezik a 

függvény grafikonjának. Rávezetnek a hozzárendelési szabály megállapítására, majd a 

táblázat felső sorát értelmezési tartománynak, az alsót értékkészletnek nevezik. Ezután 

következik az elméleti összefoglaló. A függvény definíciója a következőképpen 

szerepel: „Ha egy halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük egy másik 

halmaznak egy elemét, akkor egy függvényt adunk meg.” Azt nem tisztázza a definíció, 

hogy ezek nem üres halmazok. Az „első halmazt” definiálja a függvény értelmezési 

tartományának, a „második halmazt” pedig a függvény egy képhalmazának. Az 

értelmezési tartomány elemeihez hozzárendelt „dolgokat”, melyek szintén egy halmazt 

alkotnak, definiálja a függvény értékkészleteként. A megértést egy halmazábra segíti. 
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Ezek a definíciók a tanulók számára is érthetőek, ám matematikailag kissé pontatlanok. 

Hiszen nem került definiálásra, hogy melyik az első halmaz, és melyik a második, 

illetve, hogy mik azok a „dolgok” a matematika értelmezésében. A függvény 

hozzárendelésének megadására több példát is említ a kötet (szavak, halmazábra, 

táblázat, nyíldiagram). Igaz későbbi leckében, de vizsgálja a kölcsönösen egyértelmű, 

nem kölcsönösen egyértelmű leképezéseket, s ezeket definiálják is. Az értelmezési 

tartomány két eleméhez rendelt értékek segítségével definiálják a monoton 

növekvő/szigorúan monoton növekvő, illetve a monoton csökkenő/szigorúan monoton 

függvényeket. Ám ezek összefüggését a függvény grafikonjával majd csak az 

arányosságok kapcsán tisztázza a könyv. A definíciók pontosak, ám mindet hétköznapi 

nyelven fogalmazták meg, a matematika nyelvén, annak eszközeivel nincsenek leírva. 

Az elmélet megfogalmazása után rengeteg kidolgozott, és gyakorlásra szánt példa 

követi egymást. A zérushely definíciója csak a második félévre szánt II. kötetben kerül 

elő. Kiegészítésként a könyv tartalmazza a definíciók másfajta megfogalmazását is. 

 

A harmadik könyv a Sokszínű matematikához hasonló módon a halmazok, és az 

algebra, és számelmélet témakörök sora után fűzte be a tananyagba a függvények 

témakörét. A Mindennapok tudománya tankönyv is egy motiváló, valóság közeli 

feladaton keresztül építi fel a függvény fogalmát. Külön ki kell emelnem, hogy ez a 

tankönyv már egyből a feladat részletezésének elején két példát is említ a megoldás 

szemléltetésére, az egyik módszer a Venn-diagram segítségével, másik a táblázatba 

foglalással. S megkülönböztet kölcsönösen egyértelmű, és nem kölcsönösen egyértelmű 

hozzárendeléseket is a feladat segítségével. A függvényt következőképpen definiálja: 

„Adott két nem üres halmaz, A és B. Ha az   halmaz minden egyes eleméhez 

hozzárendeljük a   halmaz egy és csakis egy elemét, akkor ezt a hozzárendelést 

függvénynek nevezzük.” Az   halmazt definiálja értelmezési tartománynak, a B  

halmazt pedig képhalmaznak. Értékkészletnek a képhalmaz azon legbővebb 

részhalmazát definiálja, melynek minden eleme hozzá van rendelve valamelyik 

értelmezési tartománybeli elemhez. Ezen túl az A halmazbeli elemekre bevezeti az  

ősök, az értékkészletbeli elemekre pedig a képek elnevezést. S ezek segítségével adja a 

következő definíciót: „Azokat a hozzárendeléseket, amelyeknél minden A halmazbeli 

elemnek pontosan egy képe van, és minden értékkészletbeli elemnek pontosan egy őse 

van kölcsönösen egyértelmű hozzárendelésnek (kölcsönösen egyértelmű függvénynek) 

nevezzük”. Külön definícióban nem emeli ki a könyv, csak egy kidolgozott példa 
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megoldásának leírásában említi, hogy mit is értünk a függvény helyettesítési értékén. 

Több feladat gyakoroltatja a függvény definícióját, úgy, hogy el kell dönteni, a 

megadott hozzárendelések függvények-e vagy sem. Illetve a definíciókhoz köthető 

példák is szép számmal szerepelnek kitűzve. A szerzők törekedtek arra, hogy a 

definíciókat és feladatokat, szavakkal, és a matematika nyelvén is, változatosan közre 

adják, s gyakoroltassák mind a két leírási módszert. Érdekes, hogy az általam vizsgált 

tankönyvek közül ez az egyetlen, mely definiálja két függvény egyenlőségét. („Két 

függvény akkor, és csakis akkor egyenlő, ha értelmezési tartományuk azonos, és az 

értelmezési tartomány bármely elemére a két függvény helyettesítési értéke egyenlő.”) 

A függvény grafikonját, a zérushelyet, és a függvény monotonitását a Sokszínű 

matematika tankönyvvel megegyező módon definiálják.  

3.3. Lineáris függvények 

A Mozaik Kiadó tankönyve a lineáris függvényeket egyből a függvény fogalmának 

bevezetése után, azzal egy leckében tárgyalja. Már megszokott módon, kidolgozott 

példa segítségével építik fel a definíciót. A feladatok során, megadott függvényeket kell 

ábrázolnia a tanulóknak, s megvizsgálni mi a közös azokban. Természetesen az, hogy 

mindegyik függvény grafikonja egyenes, illetve, hogy a hozzárendelési szabályuk 

     alakban van megadva. A hozzárendeléseket és a hozzájuk tartozó grafikon 

kapcsolatát vizsgálva vezetik rá a diákokat az   meredekség szerepére, és az elsőfokú 

függvények definíciójára. A lineáris függvényeket        hozzárendeléssel 

definiálják (   és   adottak), ahol a függvény grafikonja egy olyan egyenes, melynek 

meredeksége   és az   tengelyt       pontban metszi el. Az m=0 esetet, az        

függvényt, melynek az x tengellyel párhuzamos a képe, külön vizsgálja a könyv. A 

függvény értelmezési tartományával és értékkészletével kapcsolatban semmit nem köt 

ki a definíció, habár a példákban vizsgálják azokat. Ekkor definiálják az egyenes 

arányosság függvényét is, melyről én csak később ejtek szót. A gyakorolásra szánt 

feladatok között szép számmal akadnak olyanok, ahol megadott függvények grafikonját 

kell felrajzolni, vagy éppen két pont által meghatározott lineáris függvényt kell 

megadni. Fogalomazonosításra is kiváló lehetőséget adnak a kérdések, hiszen 

néhánynak a megoldása konstans függvény, s ezek beazonosítása jó gyakorlás a 

fogalom megértésére, felismerésére. 
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 A Kísérleti tankönyvben több leckén keresztül vezetik rá a tanulókat 

mozaikszerűen az ismeretekre, míg végül eljutnak az elsőfokú függvények 

definíciójáig.  Az első fejezet az egyenesek meredekségével foglalkozik. A könyv itt 

egy valóság közeli, modellezési feladattal kezdi a bevezetést. Két robogó eltérő 

fogyasztásának mennyiségét kell ábrázolni a megtett út függvényében, majd 

megvizsgálni a grafikonokat. Kitűzött feladatként hasonló módon, izzók 

energiafogyasztását kell ábrázolni, és vizsgálni, adott kérdések mentén. Itt kell 

megemlítenem, hogy az egyenes és a fordított arányosság függvénye a tankönyv 

beosztása szerint, korábbi leckében, a kölcsönösen egyértelmű leképzések tárgyalása 

után került sorra. Ezért a második megoldással együtt közölt példa egy egyenes 

arányossághoz kötődően boncolgatja a meredekséget.  Ezt követően az elméleti részben 

két egyenes meredeksége és párhuzamossága közötti viszonyt írják le a szerzők. Majd 

egy taxi viteldíját kell érték táblázattal megadni, és ábrázolni a megtett út 

függvényében. Ez után következik az elmélet. Hasonló módon definiálják az elsőfokú 

függvényeket, mint a Sokszínű tankönyv, annyi eltéréssel, hogy a függvény értelmezési 

tartományának kikötik a valós számok halmazát. A hozzárendelési szabályt pedig 

       -vel írják le, tehát az egyenes meredekségét  -val jelölik. E mellet úgy szól 

a definíció egy részlete, hogy „grafikonja az ordinátatengelyt a   jelű pontban metszi”. 

Véleményem szerint a„jelű”helyett talán picit pontosabb megfogalmazás lett volna a 

„…(0,b) koordinátájú pontban metszi” esetleg a „…b ordinátájú pontban metszi”  

használatának valamelyike. A konstans függvény definíciója megfelel a Sokszínű 

tankönyvből már ismertetett változattal. Megoldandó feladatként olyan típusú példákat 

tűztek ki az írók, mint amilyenek a Mozaik kiadó kötetében is helyet kaptak. A 

különbség annyiban áll, hogy ezen példák többsége itt hétköznapi életből vett 

modellezési problémákkal megtűzdelt. Vagyis a diákoknak nem elég megoldania a 

matematika nyelvén leírt feladatot, hanem egy hétköznapi szituációt kell matematikai 

nyelvre lefordítania, s aztán megoldania az adott kérdéseket. Ez a feladatsor is jó lehet a 

lineáris függvény, illetve konstans függvény fogalmak azonosítására. Ráadásként 

halmazábrával szemléltetik a lineáris függvények típusait (konstans, elsőfokú, egyenes 

arányosság). 

 

 A Maxim kiadó tankönyve a Sokszínű matematika kötethez hasonlóan adja meg 

a lineáris függvények definícióját. Annyiban különbözik csak, hogy a függvényre 

kimondják, hogy ℝ→ℝ. 5 kidolgozott példa után definiálják az egyenes 
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 rányosságot  m jd új bb levezetett fel d tok után következnek   kitűzöttek. 

Szerepelnek itt v lóság közeli  gyerty   g se  z eltelt idő függv nyében), és a 

Moz ik ki dó kötet ben szereplő k rd sekhez h sonló fel d tok is. Egyetlen 

példát emelnék ki, ahol megadott meredekség és y tengellyel vett metszéspont 

alapján kell meghatározni és ábrázolni azt a lineáris függvényt, mely a megadott 

feltételekkel bír. Fog lm k be zonosításár  itt is  dódik lehetős g. 

3.4. Egyenes és fordított arányosság függvénye 

Amint erről már szó esett a Sokszínű matematika könyv, a lineáris egyenes 

bevezetése után, logikusan felépítve tárgyalja az egyenes arányosság függvényét. Az 

első példa alapján (  oldalú négyzethez a kerületét rendeli a leképezés) elevenítik fel, 

hogy a két mennyiség egyenesen arányos. Majd a következőképpen definiálják a 

függvényét. „Általában az       ℝ            ℝ  függvényről azt is 

mondhatjuk, hogy egyenes arányosság, amelynek arányossági tényezője  .”A fizika 

tantárgyához kötve említik az egyenes arányosságra fontos példaként az egyenes vonalú 

egyenletes mozgást, és a gyorsuló mozgást. Kidolgozott példát is láthatunk a kötetben, 

méghozzá eltérő időpontban induló, eltérő sebességgel haladó autók találkozását kell 

megállapítania a diákoknak. Így egyből példát is látnak a tanulók a tudás valóéletbeli 

alkalmazhatóságára. A megoldásra szánt feladatok között egy hasonló szerepel. Ám ez 

alkalmas a fogalom azonosítására is, hiszen a többi lineáris egyenletre épülő feladat 

között ezt a speciális fogalmat kell beazonosítania a diákoknak. 

 A fordított arányosság jóval később, a négyzetgyök függvény után, a lineáris 

törtfüggvények fejezetben kapott helyet. A bevezető példában egy egységnyi területű,   

oldalú téglalaphoz rendelik a másik oldal hosszát. Először a páratlan függvényeket 

definiálják, majd a függvény grafikonját hiperbolaként. „Azokat a függvényeket, 

amelyeknél az értelmezési tartomány minden elemére             teljesül, 

páratlan függvényeknek nevezzük.” További feladatokban függvényeket kell ábrázolnia 

a diákoknak, s megvizsgálnia, míg végül kimondják, mikor nevezünk fordított 

arányosságnak két mennyiség közötti kapcsolatot. Pontos definíciót nem ad a tankönyv 

a fordított arányosság függvényére, helyette a következőt állapítja meg (ezt is a feladat 

végkövetkeztetéseként, nem kiemelve):  „ A fordított arányosság szoros kapcsolatban 

van az    ℝ+ ℝ, 
  →

 

 
 (  állandó) függvénnyel.”  Nem kötik ki, hogy      , s nem 
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vizsgálják az f: ℝ\    → ℝ     esetén a fordított arányosság függvényét. Érdekes 

fogalomazonosítási feladatként szerepel, hogy a felsorolt mennyiségek közül ki kell 

választani a fordítottan arányosakat, és azokat, melyek nem azok. Ezek között 

szerepelnek fizikai, matematikai és hétköznapi mennyiségek is.  

 

 Az OFI kiadványa, mint már említettem a függvényfogalom tárgyalása, és a 

kölcsönösen egyértelmű hozzárendelések vizsgálata után tárgyalja az arányosságok 

függvényeit. Az egyenes arányosság bevezetése korábban, mint a lineáris függvények 

ismertetése, talán még logikai felépítés tekintetében is jó ötlet lehet. Hiszen az 

arányosságokkal már korábbi témakör fejezetében találkozhattak a tanulók. Tehát ez jó 

kapcsolódási pontot jelenthet a diákok számára, s ezzel rávilágít a matematika 

szerteágazó összefüggéseire. S nem utolsó sorban, ismert, a tanulók számára nem 

idegen ismeretekre alapozva kezdhetik meg az újabb ismeretek felépítését. A könyv 

pontosan definiálja az egyenes arányosságot, s függvényét. Majd közelebbről vizsgálja 

grafikonját. Valóság közeli példákon, és elvégzendő kísérleteken keresztül 

gyakoroltatják a fogalmat. Ezzel szemben a fordított arányosság függvényének, s a 

hiperbolának a bevezetését talán én egy picit korainak tartom még itt. A hétköznapi 

életből vett példán keresztül építik fel a fogalmakat, s a definíció is pontos. S a 

megértést támogató, és gyakorlásra szánt példák is szerepelnek a lecke végén. Mégis 

úgy érzem matematikailag, és logikailag, a tananyagban való elhelyezés szempontjából, 

didaktikailag is jobban felépített a Sokszínű matematika által közölt fordított 

arányosság fogalom. 

 

 A Mindennapok tudománya tankönyv is egy gyakorlati példán keresztül, a 

lineáris függvények definíciója után tisztázza az egyenes arányosságot, és függvényét. 

A definíciók a Sokszínű matematika könyvből már megismerttel megegyezőek. 

Annyival kiegészítve, hogy az egyenes arányosság függvényének képe origóra 

illeszkedő egyenes. Ezután kidolgozott, fizikából, és hétköznapi életből vett példákat 

közöl a könyv, majd hasonlóak kerültek kitűzésre. A fordított arányosság, lineáris 

törtfüggvények tárgyalása szinte azonos a Sokszínű matematika tankönyvben 

ismertetettekkel.  
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3.5. Abszolútérték-, másodfokú és négyzetgyök függvény 

Igaz a tankönyvek elemzésekor három külön témakörként jelöltem meg az 

abszolútérték, a másodfokú és a négyzetgyök függvényt, ám most mégis egy egységben 

írok róluk, mert, habár külön-külön is megvizsgáltam ezek tárgyalását, egyben talán 

könnyebb írni róluk. Ugyanis a vizsgált könyvek e három függvénytípus tárgyalásának 

sorrendjében eltérnek, s érdemes megvizsgálni, hogy az egymásra építkezés 

szempontjából melyik sorrend lehet esetlegesen logikusabb. 

 

A Sokszínű matematika tankönyv először az abszolútérték, majd a másodfokú, s 

végül a négyzetgyök függvényt tárgyalja. A fejezetet a valós számok abszolútértékének 

definíciójával kezdik: „Egy valós szám abszolútértéke nemnegatív számok esetén maga 

a szám, negatív számok esetén a szám ellentettje”. Ezt követi egy kidolgozott példa, 

ahol    ℝ  ℝ           függvényt mutatják be, ábrázolják, majd jellemzik. Utána 

levezetésekkel együtt közreadott feladatok szerepelnek. Ezekben kezdetben egy-egy 

transzformáció végrehajtásának lépései követhetőek nyomon, illetve végezhetőek el. 

Majd egyre összetettebbé váló példákon keresztül gyakorolhatják a tanulók az  

         abszolútérték-függvény transzformációs lépéseit.  

Ebben a fejezetben vezetik be konkrét, abszolútérték-függvény transzformálásával 

kapott függvény grafikonján át a lokális szélsőérték alábbi definícióját. „Azt mondjuk, 

hogy az    függvénynek az     helyen helyi maximuma [helyi minimuma] van, ha 

van az a helynek olyan környezete, (azaz olyan   t tartalmazó intervallum, amelynek 

az   hely a felezőpontja) amelyben minden  -re az            [           ] 

teljesül.”  A továbbiakban, a fejezetben helyet kapott még jó pár kidolgozott példa, és 

egy gyakorlásra szánt feladatsor is, amelyben ábrázolnia és jellemeznie kell a 

tanulóknak a megadott aszolútérték-függvényeket.  

A következő fejezetben kaptak helyet a másodfokú függvénnyel kapcsolatos 

ismeretek. Bevezető feladatként azt kell megvizsgálnia az olvasóknak, hogyan változik 

a négyzet területe, ha az oldala egyre növekszik. Fontos a hozzárendelési szabály 

felírása, az értelmezési tartomány, értékkészlet megállapítása, és természetesen a 

függvény ábrázolása. Majd hasonló módon kell a tanulóknak megvizsgálniuk, 

ábrázolniuk, és jellemezniük azt a függvényt, mely minden valós számhoz a négyzetét 

rendeli hozzá. Természetesen, a már megszokott módon, a megoldás levezetését is 

közreadja a könyv. A vizsgálat során vezetik be, hogy a függvény képe egy eddig még 
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ismeretlen görbe, a parabola. Majd a tankönyv margójára rajzolt parabola segítségével 

nevezik meg a parabola fókuszpontját, vezéregyenesét, tengelyét és csúcspontját. A 

jellemzés során kiemelten vizsgálja a tankönyv a függvény grafikonjának   tengelyre 

való szimmetrikusságát. Megállapítja, hogy        pont esetén,  -nek   tengelyre 

vonatkozó         tükörképe is illeszkedik a görbére.  Hiszen ennek segítségével 

juthatunk el egy újabb függvénytulajdonság, a párosság definíciójához. „Azokat a 

függvényeket, amelyeknél az értelmezési tartomány minden elemére            

teljesül páros függvényeknek nevezzük.” (A páratlan függvény definíciója a hiperbola 

vizsgálatakor kerül elő, így dolgozatomban a lineáris törtfüggvények fejezetben 

szerepel.) Kiegészítésként, érdekességként mutatják meg a függvény egy újabb 

tulajdonságát, a konvexitást. A továbbiakban megoldással együtt közreadott példák, és 

gyakorlásra szánt, kitűzött feladatok szerepelnek. Ezek az         másodfokú 

függvényen végzett transzformációkat vizsgálják meg, és gyakoroltatják. 

A harmadik fejezetben, utolsóként kerül sor a négyzetgyökfüggvény vizsgálatára.      

A bevezető példában azt a helyet kell megkeresni, ahol az      függvény a 4-et veszi 

fel értéknek. A levezetett megoldás során építi fel a tankönyv a négyzetgyök fogalmát. 

„ Ha    , akkor    jelöli azt a nemnegatív számot, amelynek a négyzete  .” Ebből a 

definícióból kiindulva    ℝ 
  ℝ         függvényt definiálják 

négyzetgyökfüggvénynek. Majd ennek a függvénynek a jellemzését közli a tankönyv. 

A szerzők rámutatnak először grafikus, majd algebrai úton is arra, hogy az         

függvény az          függvény inverzfüggvénye. A fejezet végén az         

négyzetgyökfüggvényen végrehajtott transzformációkat veszik sorra, kidolgozott 

példákon keresztül. Majd az ezek gyakorlására szánt feladatsor található.  

 

Az OFI tankönyve is hasonló módon tárgyalja a három függvénytípust. Annyiban 

tér el a Mozaik kiadó tankönyvének esetében már tárgyaltaktól, hogy a bevezető 

feladatok során minden esetben értéktáblázat kitöltését is kérik a szerzők. A 

másodfokú- és a négyzetgyökfüggvény tárgyalási módja megegyezik a fentebb 

közöltekkel. Ezen túl helyet kaptak külön fejezetben alkalmazási példák, feladatok is. 

Az abszolútérték- függvény bevezetése a másodfokú függvények tárgyalása után, úgy 

történik, hogy először konkrét hozzárendeléssel megadott függvények abszolútértékét 

kell ábrázolnia a tanulóknak. Majd egy egész fejezet foglalkozik az abszolútértékes 

egyenletekkel. Az abszolútértéket magát a könyv nem definiálja. Érdekesség még, hogy 
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a négyzetgyökfüggvény esetében kerül elő először a tankönyvben a zérushely 

definíciója. A paritás kérdését a tankönyv nem vizsgálja, ebből kifolyólag az      

   függvény, és az          függvény kapcsolatára sem térnek ki.  

 

A Mindennapok tudománya tankönyv először a másodfokú, majd a négyzetgyök, 

végül az abszolútérték- függvényt tárgyalja. A másodfokú függvényeket a fenti két 

tankönyvvel megegyező módon, és feladattal vezetik be.  Így csak a különbségeket 

említeném meg. A páros függvény definíciója megegyezik a Sokszínű matematika 

tankönyvben leírttal, annyi kiegészítéssel, hogy kritériumként kikötik, hogy, ha     , 

akkor       -nek is teljesülnie kell. A Maxim kiadó tankönyve ezek után vezeti be a 

szélsőértékek (minimum, maximum) és szélsőértékhelyek definícióját. A lokális 

szélsőértékekről nem ír a kötet.  Ezt követően több olyan kidolgozott példát és feladatot 

találhatunk a fejezetben, ahol        másodfokú függvényen végrehajtott 

függvénytranszformációs lépéseket kell végrehajtania a diákoknak. Majd az alábbi 

módon definiálják a másodfokú függvényeket: „Azokat a valós számok halmazán 

értelmezett függvényeket, amelyeknek hozzárendelési szabálya 

                      ℝ      alakú, másodfokú függvényeknek 

nevezzük.” Ezt, vagy ehhez hasonló definíciót csak ez a tankönyv közöl, a többi, 

általam vizsgált kötet nem ad definíciót a másodfokú függvényekre. A 

négyzetgyökfüggvényt a Mozaik kiadó által jegyzett Sokszínű matematika könyv 

felépítése alapján, ugyanúgy tárgyalja ez a kötet is, s ugyanazokat a definíciókat is 

közli. Az abszolútérték-függvény tárgyalási módja, csak annyiban tér el a Sokszínű 

matematikában látottaktól, hogy más a motiváló feladat. A bevezető példa során két 

oszlopban tüntettek fel számokat, s az első oszlopban megadott konkrét számokhoz kell 

hozzárendelni a második oszlopban találhatók közül a négyzetgyökeiket.  

 

Mindhárom könyv esetén elmondható, hogy lényegében ugyanazokat a bevezető 

példákat használják, s hasonló feladatokat tűznek ki gyakorlásra e három függvénytípus 

tárgyalásának során. Mint említettem a három függvénytípus ismertetésének sorrendje 

különböző a három könyv esetében. Jómagam úgy vélem, a Sokszínű matematika 

sorrendje a leglogikusabb az építkezés szempontjából. Hiszen, ahogy jellemezni 

szeretnénk ezeket a típusú függvényeket, egyre több függvénytulajdonság ismeretére, 
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definíciójára, egyre átfogóbb, mélyebb matematikai tudásra lesz szükség, a 

függvényekről.  S egyre több összefüggést kell megérteniük a diákoknak.  

3.6. A függvénytulajdonságok 

A függvénytulajdonságok egy-egy függvénytípus jellemzése során merülnek fel 

a könyvekben, s azok kapcsán definiálják őket. Ezeket a fentiek során az egyes 

fejezetekhez csatolva én is ismertettem. Két tulajdonság az, melyeket kiemelnék, mint 

különbözőségeket.  A szélsőértékek esetén látható, hogy az első két könyv a lokális 

szélsőértékekre, míg a Maxim kiadó könyve csak a szélsőértékekre ad definíciót. 

Másodsorban pedig egyetlen olyan tulajdonság fordult elő, melyet csak a Sokszínű 

matematika tankönyv közölt, s ez a konvexitás.   

3.7. Függvénytranszformációk 

A függvénytranszformációknál a tengelyes és középpontos tükrözés és az eltolás 

fogalma azok, melyek előismeretekként szükségesek, és segíthetik a megértést.  

Az általam vizsgált tankönyvek mindegyike nagy hangsúlyt fektet a 

függvénytranszformációk gyakoroltatására, ám csak a Sokszínű matematika az, amely 

összefoglalva rendszerezi is ezeket az ismereteket, általános alakban.  Szakdolgozatom 

keretei között ezeket itt most nem ismertetném. 

3.8. Kiegészítő tananyag – egészrész-, törtrész-, az előjel-, és 

további függvények 

A Mozaik kiadó kiadványa a kötelező tananyagon túl további kiegészítő 

ismereteket is tartalmaz, elsősorban emelt szinten, nagyobb óraszámban tanuló 

csoportok részére. Itt helyet kapott az egészrész-, törtrész-, előjel- és további 

függvények is. Először egy valóságközeli példán keresztül, az egészrész függvényt 

definiálják az alábbiak szerint. „ Minden   valós számhoz hozzárendeljük az     

egészrészét, azaz azt a legnagyobb egész számot, amely nem nagyobb  -nél. Ezt a 

függvényt egészrész-függvénynek hívjuk, és így jelöljük    .” Ezt követően konkrét 

függvényeket kell ábrázolniuk a tanulóknak, s így jutnak el a törtrész-függvény 
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definíciójáig. „ Ha egy számból elvesszük az egész részét, akkor a „tört része” marad, 

ezért az            függvényt törtrész-függvénynek is hívják. Jelölése:    .”  

Az „            
         

        
        

  az úgynevezett előjelfüggvény, idegen szóval 

szignumfüggvény” definícióját már bevezető példa nélkül, csak érdekességként közli a 

könyv.  A rá következő fejezetben további, alapfüggvényekből transzformációkkal 

előállítható, összetettebb függvényre hoz példákat, és feladatokat a tankönyv. Ezeket 

már egyértelműen emelt szintű tananyagnak szánták a szerzők. 

 

Az OFI kötetében többször is felbukkan az egészrész, illetve törtrész-függvény 

grafikonja, ám a tankönyv nem definiálja, s nem is nevezi nevén őket. Így teljes 

mértékben a tanárok döntésére van bízva, milyen mélységben kerülnek elő az órák 

keretein belül ezek a különleges függvények. Érdekességként az         függvényt, 

s grafikonját említik meg. 

 

 A Mindennapok tudománya tankönyvben nincsen szó ezekről a függvényekről. 

Érdekes, kiegészítő tananyagként a már ismertetett alapfüggvények különböző 

transzformációival nyert összetettebb függvényekre hoznak példákat a tankönyv mellé 

készített, külön megvehető kiegészítő kötetben. 

3.9. Összefoglalás 

A Sokszínű matematika tankönyv igen precíz, pontos, gondosan felépített tankönyv. 

Az általam vizsgált könyvek közül ez a legátfogóbb a témát tekintve, s az érettségi 

feladatokra is jól felkészíti a diákokat. A színes, megértést segítő, ismétlő, és 

rendszerező ábrák is mind a matematikatanulást segítik.  A tisztán matematikai 

tananyagon túl gyakran találkozhat az olvasó matematikatörténeti érdekességekkel is. A 

legfontosabb definíciókat és tételeket zöld háttérrel, félkövér betűtípussal kiemelték. 

Ezáltal könnyű eligazodni a tankönyvben. Ellenben igen kevés életszerű, 

alkalmazhatósági, valóságközeli példa szerepel a kötetben.  A könyv jól használható 

alap szintű, és emelt szintű csoportok esetén is. E mellett itt kell megjegyeznem, hogy 

az általam vizsgált új kiadású tankönyv szinte teljesen megegyezik azzal a tankönyvvel, 

melyből még én is tanultam gimnáziumi első évemben.  A Maxim kiadó könyve, a 

Mindennapok tudománya, és a Mozaik Kiadó Sokszínű matematika könyve 
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felépítésükben, és közreadott definícióikban is nagyon hasonlóak. A Mindennapok 

tudománya sokszor kiegészítve, finomítva és pontosítva adják közre a Sokszínű 

matematikában található definíciókat. Ám közel sem tartalmaz annyi ismeretet. S 

kevésbé mutat rá a fogalmak közti kapcsolatokra. A Mindennapok tudománya kötet 

viszont jóval kevesebb elméleti tudást tartalmaz, ám több alkalmazási példát ad az 

olvasónak. A rendszerezése átlátható, logikus, a definíciókat és tételeket itt is kiemelik. 

A könyvet alap óraszámban tanulóknak készítették, ám kiegészítő kötet kapható mellé. 

Ám azzal együtt sem tartalmaz annyi ismeretet a tankönyvcsalád, mint a Sokszínű 

matematika tankönyv. Az OFI Kísérleti tankönyve is színes, teli ábrákkal. A definíciók 

megfogalmazása hétköznapi nyelvű.  Ebből adódóan gyakran félreérthető és pontatlan. 

A könyv felépítése új megközelítésű számomra néha kissé logikátlannak tűnik – például 

a hiperbola bevezetése. Egy leckét egy tanórára szántak, s ezek legvégén szerepelnek 

összesítve, mintegy konklúzióként azok az elméleti definíciók, fogalmak, tételek, 

melyek sorra kerültek az adott anyagon belül. Ezek így kiválóak ismétlésre, 

rendszerezésre is. A könyv előnye, hogy rendkívül sok valóságközeli, alkalmazhatósági 

példa szerepel benne. Így a diákokban talán kevésbé merül fel, az oly gyakran 

hangoztatott „de miért kell ez nekünk, mire lehet ezt használni” kérdés.  

Összefoglalva elmondható, hogy a vizsgált tankönyvek tartalma megfelel az 

érettségi és a kerettanterv követelményeinek.  

  



Feladatbank 

40 
 

4. Feladatbank 

Tanulmányom ezen fejezetében a témához illő válogatott feladatokat közlök. A 

feladatok megírásakor próbáltam arra törekedni, hogy a különböző tankönyvek és 

feladatgyűjtemények által kitűzött, megszokott példáktól kissé eltérőeket közöljek. 

Elsődleges célom az volt, hogy olyan, elsősorban szöveges feladatokat mutassak be, 

melyek rámutatnak a matematikai tudás mindennapokban való használhatóságára. 

Ezáltal talán a diákokban kevésbé merül fel az a megszokott kérdés a tananyag kapcsán, 

hogy miért is kell ezt tanulni, mire lesz ez jó számukra. Reménykedem benne, hogy a 

matematika iránt kevésbé érdeklődő diákokat is motiválják majd ezek a feladatok. 

Másik célom pedig az volt, hogy egy kis játékosságot csempésszek a szokásos gyakorló 

példákba.  Hiszen a játék az ember alapvető kikapcsolódási formája, s mennyivel 

érdekesebb matematikát játszani, s felszabadultan, észrevétlenül elsajátítani az 

ismereteket, mint tanulni. Így a feladatbankban helyet kapott egy TOTÓ és egy 

kakukktojásos példa is.  

Minden feladat után dőlt betűkkel szedve néhány megjegyzést teszek a példára 

vonatkozóan, hogy mi lenne a célja, és esetleg, ahol szükséges egy kis útmutató a 

megoldáshoz. 

I. A következő halmazok elemei között létesíts egyértelmű hozzárendelést! Add 

meg a hozzárendelés szabályát, majd szemléltesd Venn-diagramon az elemek 

kapcsolatát! Állapítsd meg melyik az alaphalmaz, illetve a képhalmaz. 

                 á             ö     

                    á                á           

Ezzel a feladattal a célom, hogy a tanulókban rögzüljön az egyértelmű hozzárendelés, 

és az értelmezési tartomány, értékkészlet, és a függvény fogalmai. Akár ellenőrzésre is 

jó eszköz lehet. 

II. Dönts el, hogy egy függvény grafikonja szerepel-e az alábbi két ábrán! 

Válaszodat indokold! 
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a)  

 

b)  

 

 

 

Ezzel a példával a függvény definícióját gyakoroltathatjuk, vagy az ismeret 

ellenőrzésére használhatjuk. 

 

III. Van-e olyan lineáris függvény, amelynek grafikonja párhuzamos az 

  -tengellyel? Válaszodat indokold! 

E kérdés is egyszerű, megoldása a függvény pontos definíciójára épül.  
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IV. Anyu új víztakarékos mosogatógépet vett, mely csak 12 liter vizet használ egy 

programnyi mosogatás alkalmával. Rögtön ki is próbáltuk. A gép bekapcsolás 

után 2 perc alatt töltötte fel magát a szükséges vízmennyiséggel. Fél óra alatt el 

is mosogatott mindent, majd a lefolyón át leengedte a használt vizet. A lefolyón 

félpercenként 1 liter víz folyik le.  

a) Ábrázold az eltelt idő függvényében a mosogatógépben lévő víz térfogatát!  

b) A bekapcsoláshoz képest mikor volt a gépben 3 liter víz? 

A feladat sarkalatos pontja, hogy a diák képes legyen a függvények segítségével 

modellezni a helyzetet. S értelmezni a grafikont, arról adatokat leolvasni. Lineáris 

egyenletek hozzárendelési szabályát felírni, s algebrai úton egyenlőséget megoldani. 

Természetesen ez kiválóan alkalmas a szövegértés fejlesztésére is. 

 

V. Balázs és Bianka két testvér, akik imádnak egymással versenyezni. Elhatározzák 

hát, hogy versenyezni fognak, ki ér be előbb biciklivel az otthonuktól 7,2 

kilométerre lévő iskolába. Tudjuk, hogy mindketten egyenletes sebességgel 

bicikliznek. Bianka reggel 7:15 – kor indult, s 7:45-re már be is ért az iskolába. 

Balázs sajnos elaludt egy kicsit, így 7 perc késéssel indult.  

 

a) Milyen egyenletes sebességgel kellene tekernie Balázsnak, hogy ő nyerjen? 

b) Ha Balázs 6m/s egyenletes sebességgel teker, akkor mikor és hol 

találkoznak? 

Az előző feladat kapcsán leírtak vonatkoznak erre a példára is. Kiegészítve azzal, hogy 

két lineáris függvény egyenlőségét kell grafikus úton megoldani. 

VI. Látogatást tettünk a Szerencsi csokoládégyárban, ahol 200 Ft-os áron 

vásárolhattunk meg egy 100 grammos táblát Gombóc Artúr kedvenc 

csokoládéjából.   

a) Ábrázoljuk a fizetendő összeget a vásárolt táblák függvényében!  

b) Mennyiben változik meg a függvényünk, ha táblás kiszerelés helyett kimért, 

grammra árult csokoládét vásároltunk ugyanilyen áron? 

c) Mi az összefüggés a vásárolt csokoládé mennyisége és a fizetett összeg 

között? 
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A feladat lényege az egyenes arányosság ismeretében rejlik. E mellett fontos az első két 

részfeladat közti különbséget felismerni. Hiszen az a) részben csak pontokat 

ábrázolhatunk, míg a b) részben a folytonosságon van a hangsúly.  

VII. Apu 1520 forintot hagyott otthon, hogy elmenjek a piacra almát venni. Mivel 

gyorsan végezni akartam a bevásárlással, ezért az első árusnál vásároltam. Így a 

kapott pénzből pont 8 kg gyümölcsöt tudtam venni. 

 

a) Mennyibe került egy kiló alma az első árusnál? 

b) Amint fizettem Apa hívott a mobiltelefonomon, hogy a piac másik 

bejáratánál vár engem. Így kénytelen voltam átsétálni oda. Útközben 

figyeltem, hol, mennyibe kerül egy kiló alma. Hány kg almát vásárolhattam 

volna máshol, ha a különböző kofáknál a következő árakat láttam:     

304 Ft/ kg,   220 Ft/kg ,    95 Ft/kg? 

c) Készíts táblázatot és ábrázold grafikonon az alma mennyisége és ára közötti 

összefüggést! 

d) Hány kg almát tudtam volna venni 400 Ft/kg-os áron? 

 

Ez a feladat az egyenes arányosságot, és annak függvényét hivatott gyakoroltatni, vagy 

éppen az ismereteket ellenőrizni. 

 

VIII. Pista bácsi vásárolt 20 m kerítésnek való drótot, hogy elkerítse a csirkéit egy 

téglalap alakú területen. Mekkorák legyenek a téglalap oldalai, ha Pista bácsi azt 

szeretné, hogy a csirkéi a lehető legnagyobb területen csipegethessenek? 

Nagyon sokféle megoldás lehetséges (számtani és mértani közepek összehasonlításával, 

a megsejtett maximum ismeretében egyenlőtlenség igazolásával, geometriai 

interpretációk által, de még deriválással is). Fontos, hogy a másodfokú függvény 

tulajdonságán alapuló elemi szélsőérték keresési módszert is megismerjék a diákok. 

Úgy gondolom, hogy a feladat nehézsége többrétű. Először is szükség van arra, hogy a 

diák tudja, hogyan kell kiszámítani egy téglalap területét. Fel tudja ezt írni a 

matematika nyelvén. A következő nehézség, hogy fel kell ismerni a feladatban rejlő 

másodfokú függvényt. Az ábrázolás után pedig rá kell jönni, hogy a legnagyobb 

területet akkor érhetjük el, ha a parabola maximumát keressük meg. Az utolsó akadály 

pedig az lehet, hogy a diák tudja, hogy a négyzet egy speciális téglalap. 
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IX. Totó a kiskutya mindenféle trükköt tud. Az egyik ilyen, hogy Totó egy 1méter 

magas zsámolyról indulva átugrik egy hula-hopp karika középpontján, melyet a 

gazdája tart neki. Ugrásának pályája hasonlít az         +2 

hozzárendeléssel megadott függvény grafikonjára.  

a) Rajzold le a kis Totó ugrás pályájának a görbéjét. Gazdája milyen magasra 

teheti legfeljebb a karika középpontját, hogy a kutyus még át tudja ugrani?  

b) Totó fő attrakciója, hogy két, egymáshoz közel lévő karikát is át tud ugrani. 

Gazdája 1,5 méter magasra emeli a karikák középpontját, s a kutyus 

röppályáját szemléltető parabola tükörtengelyére szimmetrikusan egymástól 

0,6 méter távolságra tartja őket. Át tudja-e ugrani Totó mind a két karikát 

egyetlen ugrással?  Ha nem, akkor a tükörtengelyre szimmetrikusan 

egymástól milyen távolságban kell tartani a karikákat, hogy sikerüljön a 

kutyus attrakciója? 

El kell ismernem, hogy hasonló példával a saját középiskolai tanulmányaim során 

találkoztam, így az ott látott feladat vázát megtartottam. Úgy gondolom a 

feladatbankban ez a legnehezebb példa. Már a szöveg megértése is nehézséget okozhat, 

s a helyes modellezés még több akadályt gördíthet a helyes megoldás útjába. Azt 

gondolom, hogy sok diák nem veszi figyelembe a megoldás során azt az információt, 

hogy „1 méter magas zsámolyról indulva” kezdődik a megadott röppálya. Így 

egyszerűen ennek átfordítása a matematika nyelvére meg sem történik, s már itt 

elcsúszik a végeredmény. A másik probléma, az a zavaró tényező lehet esetleg, hogy a 

karika középpontját nézzük, s lehet valaki belekeveri a köröket a megoldásba, teljesen 

feleslegesen.  

A b) részben pedig a parabola tükörtengelyét kell megtalálni, s a gondot az jelentheti, 

hogy a két karika középpontjának a távolságát megduplázzák, így 1,2 m-t kapva.  

X. A Szirén nevű hajó legénysége hajótörést szenvedett egy lakatlan sziget 

közelében. A kapitánynak, és a legifjabb matróznak sikerült a szárazföldre 

úsznia. Szerencséjükre a víz a partra sodorta a hajó élelmiszerkészletének egy 

részét is. Gyors számvetést készítettek, s kifundálták, hogy, ha betartják a hajón 

szokásos napi fejadagot, akkor 90 napra elegendő élelmük van.   
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a) Ha csak a kapitányt sodorták volna partra a hullámok, akkor hány napig 

lenne elegendő számára az élelmiszerkészlet? (Természetesen a fejadagot 

szigorúan tartva.) 

b) Néhány perc múlva észrevették, hogy többeknek is sikerült meg-

menekülniük. Miután sikerült őket kimenteni a vízből, rájöttek, hogy így 

már 12 fő van a szigeten. Legkésőbb mikorra kell megérkeznie a szigetre a 

segítségnek, ha azt szeretnénk, hogy senki se éhezzen, egy napig sem? 

c) Még aznap a partra evickélt a legénység néhány többi tagja is. Újabb gyors 

fejszámolás után kiderült, hogy így már csak 5 napra elegendő az élelmük. 

Hányan voltak ekkor a szigeten? 

 

Ez a feladat két mennyiség közti fordított arányosságot hivatott bevezetni, megértetni. 

 

XI. Jelöld színessel a koordinátarendszer azon        pontjait, melyek   és   

koordinátáira teljesül az       egyenlőség. Mely állítás igaz a színezett 

pontokra? A hamis állításokat tedd igazzá! 

 

a) A színezett pontok egy parabolára illeszkednek. 

b) A színezett pontok szimmetrikusan helyezkednek el az origóra. 

c) A függvény egy tetszőleges   helyén, és az ellentett    helyen felvett 

függvényértékei ellentettjei egymásnak. 

 

A fenti példa a fordított arányosság függvényével kapcsolatos ismeretekre kérdez rá. A 

megszokott igaz-hamis feladatoktól annyiban tér el, hogy a megoldáshoz szükség van az 

ismeretek, fogalmak, definíciók pontos ismeretére, hiszen a hamis állításokat ki kell 

javítani. 
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XII.  

 

 

a) A fenti ábra segítségével dönts el, hogy az alábbi hozzárendelések közül melyik 

a kakukktojás, s írd le a megfelelő helyre! A nem kakukktojások közül válassz 

egy függvényt szabadon. A kiválasztott függvény hozzárendelését húzd alá 

tollal!  Készítsd el a grafikonját! Majd határozd meg az értelmezési tartományát, 

értékkészletét, zérushelyét, esetleges szélsőértékét, monotonitását! 

                                   

                                                              

Kakukktojás: 

 

b) Írd fel az ábrán látható grafikonok alapján, az egyes függvények hozzárendelési 

szabályát! 

 

Itt a függvény tulajdonságok, függvénytranszformációk gyakorlására, rendszerezésére, 

ellenőrzésére használnám a feladatot. Az a) részben a diák egyfajta szabadságot kap az 

által, hogy önmaga választhatja ki melyik függvényt jellemezné, s grafikonját szeretné 

ábrázolni. Játékosabb feladatnak szántam, hiszen hasonló ismeretekre épülő példák 

szép számmal találhatóak a tankönyvcsaládok kötetiben. 
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XIII. Tölts ki az alábbi TOTÓ-t! 

  1 2 X Tipp 

1. 
Az f(x)=1-2x függvény 

meredeksége: 
        

2. 

A           

függvény grafikonja az y 

tengelyt 

       

pontban 

metszi 

       

pontban 

metszi 

        pontban 

metszi 
 

3. 
A        

 

 
   

függvény grafikonja 

lefelé 

nyitott 

parabola 

hiperbola 
felfelé nyitott 

parabola 
 

4. 

Az             

függvény grafikonja az 

     függvény 

grafikonjához képest 

1-gyel van 

eltolva az   

tengely 

mentén a 

negatív 

tartomány 

irányába 

1-gyel van 

eltolva az 

  tengely 

mentén a 

pozitív 

tartomány 

irányába 

1-gyel van eltolva 

az   tengely mentén 

a pozitív tartomány 

irányába 

 

5. 
A               

függvény tengelypontja 
                         

6. 

A          függvény 

grafikonja áthalad a 

következő ponton 

           
 

 
            

7. 
Az           

függvény zérushelye az 
          

 

 
      

8. 
Az         

 

 
      

függvény 

szigorúan 

monoton 

csökken a    

        -

on. 

szigorúan 

monoton 

nő a 

       

-on. 

mindkettő.  

9. 

Az           

lineáris függvény 

grafikonja párhuzamos a 

következő függvény 

grafikonjával 
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A TOTÓ alapvető fogalmak, definíciók ismeretére kérdez rá játékos formában. Jó dolog 

lehet mini versenyt rendezni segítségével a diákok között. Úgy gondolom ezt a feladatot 

egy összefoglaló órán lehetne használni, hiszen az egész témakörre vonatkozóan vannak 

benne kérdések. 

XIV. Dávid egy budapesti bevásárlóközpont parkolójában hagyta az autóját, amíg 

vásárolt. A mélygarázsban naponta az első 2 óra parkolás ingyenes. Majd a 2 

órán túl minden megkezdett óra díja 200 Ft, ám a maximális napidíj csak 1600 

Ft lehet. 

 

a) Hány percet parkolt Dávid, ha 800 forintot fizetett a parkoló őrnek? 

 

b) Mely grafikon mutatja helyesen a fizetendő összeget a parkolással eltöltött órák 

függvényében? 

 

 

 

10. 

A bankszámlánkon lévő 

pénz és az érte járó kamat 

nagysága között 

egyenes 

arányosság 

van. 

fordított 

arányos-

ság van. 

egyik sem.  

11. 
A           

egyenletnek megoldása az 
         mindkettő.  

12. 

A páratlan függvények 

képe szimmetrikus a 

koordinátasík 

 

 tengelyére

. 

origójára.   tengelyére.  

13. 
Az        konstans 

függvény meredeksége 
0 1    

13+1. Két függvény egyenlő, ha 

az értelme-

zési 

tartomá-

nyuk meg-

egyezik. 

az 

értékkész-

letük 

meg- 

egyezik. 

értelmezési 

tartományuk 

azonos, és minden 

egyes eleméhez a 

két függvény 

ugyanazt az értéket 

rendeli. 
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1. 

 

 

 

2. 

 

A feladat egy mindennapi példa helyes modellezésére épül, s a lépcsős függvények 

témájához kapcsolódik. 

XV. Sajnos letört az otthoni analóg falióra másodperc mutatója. Így most csak a 

kismutató mutatja az egész perceket. A kismutató mindig egy egész percet ugrik 

előre. 

a)  Ábrázoljuk a kismutató állását az eltelt idő függvényében! Melyik ismert 

függvényre emlékeztet ez a grafikon? 
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b) Ha az eltelt időt ábrázolnánk a kismutató állásának függvényében, akkor milyen 

függvényt kapnánk? 

Az utolsó feladat is a lépcsős függvényekhez kapcsolódó ismeretekhez köthető. Itt is a 

helyes modellezésen van a hangsúly. Fontos, hogy a diákok megértsék, mit is jelent, 

hogy „az eltelt időt ábrázoljuk a kismutató állásának függvényében”. 

Ezen felül a b) részben feltett kérdés okozhat problémákat, hiszen meggondolva nem 

egy függvényt kapunk. Ennek megválaszolásához elengedhetetlen a függvény 

definíciójának pontos ismerete is. 
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5. Függvényábrázoló program 

Ebben a fejezetben az általam fejlesztett programomat szeretném bemutatni. 

A mai világban, ahol a technika hétköznapi életünk központi része nap, mint 

nap, rengeteg új lehetőség nyílik meg a matematikatanításban. Egy tökéletes iskolában 

minden diáknak lenne lehetősége számítógép elé ülni a tanórákon, s nem csak 

informatika órán. Ezekre a gépekre különböző matematikai programcsomagok lennének 

felrakva, melyeket ismernének a tanárok, s ezt a tudást átadnák a diákoknak is. 

Lennének interaktív táblák, grafikus számológépek, és sok érdekes szemléltető eszköz. 

Sajnos a valóság viszont nem ilyen tökéletes, a legtöbbször csak egy tábla és kréta az, 

ami kellékként a rendelkezésünkre áll. Illetve az okostelefon, ami szinte már-már a 

diákok kezéhez nőtt.  

A függvények ábrázolása több dolog miatt is körülményes feladat, mind a tanár, 

mind a diákok számára. Az egyik, hogy hosszadalmas a munkafolyamat, mindig 

koordináta rendszert készíteni, s aztán ábrázolni a függvény grafikonját, 

transzformációs lépésekkel együtt. A másik, hogy legtöbbször nem lesz esztétikus a 

végeredmény, főleg, amit a diákok készítenek a saját füzetükbe. S az ellenőrzés is 

körülményes, és hosszadalmas. Ráadásul egy idő után a tanulók számára hamar 

monotonná válik a folyamat. Ezen túl pedig a legfontosabb, hogy nem lehet bárhol 

függvényt ábrázolni. De miért is ne lehetne? – merült fel bennem a kérdés. Miért ne 

lehetne a tanórákon, és azokon kívül is, egy használható eszközt adni mindenki kezébe? 

Úgy érzem az oktatásnak is haladnia kell a korral. Különben, hogyan várhatnánk el a 

diákoktól, hogy például érdeklődve, lelkesen ábrázolják a sokadik függvényünk 

grafikonját is? Néha jó egy kis változatosság, ha lehetőségünk van, megmutathatjuk 

GeoGebra dinamikus geometria program segítségével interaktív táblán a függvényeket. 

és traszformáltjaikat. Vagy éppen ott van az okostelefon! Semmi más egyéb nem kell 

hozzá. Illetve mégis. Egy alkalmazás, melyet minden, készülékkel rendelkező tanuló a 

saját telefonján futtathat. 

A program Eclipse fejlesztői környezetben, Java adt plugin használatával 

készült. A minimum Android verziószám 2.2, amelyen már lefut az alkalmazás. Ennél 

újabb verziós készülékeken gond nélkül használható. Telepítés után már használhatjuk 
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is. Az alkalmazás első oldalán hozzáadhatunk, vagy törölhetünk függvényeket. Majd 

egy függvénylistából választhatjuk ki, hogy milyen típusú függvényt szeretnénk 

kirajzoltatni a programmal. A lista 8 típust tartalmaz: konstans, lineáris, n-ed fokú, 

négyzetgyök, abszolútérték, egészrész, törtrész, illetve szignum függvények közül 

válogathatunk. Minden függvényt állítható paraméterek alapján tudunk bevinni a 

felületre. A beírt függvényt elég csak menteni, s máris automatikusan kirajzolja nekünk 

a program egy koordináta-rendszerbe. Akár azt is megválaszthatjuk, hogy egy 

koordináta rendszerbe szeretnénk-e tenni a kívánt függvényeink grafikonját, avagy 

külön oldalakon megjelenítettekbe. A kirajzolás után a felület mozgatható, így 

megnézhetjük a koordináta-rendszer egy adott intervallumán, hogyan néz ki a 

grafikonunk. Apró hibája az alkalmazásnak, hogy sajnos a tengelyfeliratok a képernyő 

szélén besűrűsödnek, s kissé összefolynak. A másik zavaró tényező, hogy oldalra húzás 

esetén, először kissé felfelé, vagy lefelé kell elmozdítanunk a felületet. Különben a 

képernyő széléhez érve oldalváltást hajtunk végre. A felületre rá is közelíthetünk, a 

szokásos módon. 

 A program forráskódját dolgozatom mellékleteként nem közlöm, mert felöltve 

megtalálható a https://bitbucket.org/bogyetamara/f-ggvenyabrazolo linken. Ugyanis így a 

későbbiek folyamán, a visszajelzések alapján frissített, eseteges korrigálásokat, 

bővítéseket tartalmazó kódot, könnyedén közzé tehetem majd, és ugyanitt el lehet majd 

érni is őket. 

 Tisztában vagyok vele, hogy okostelefon sem lapul minden diák zsebében, de 

remélem, hogy akinek van rá alkalmas készüléke, azok lelkesedéssel tudják majd 

kihasználni a program adta lehetőségeket.  

  

https://bitbucket.org/bogyetamara/f-ggvenyabrazolo
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6. Összegzés 

Tanulmányomban igyekeztem végigvinni a gimnáziumok 9. évfolyamának 

függvénytani ismeretein keresztül egy tanár tervező munkájának folyamatát. E 

mellett megmutatni a matematika gyakorlatias, az életben is alkalmazható, 

szórakoztató oldalát is. Olyan feladatokon keresztül melyek felkelthetik a diákok 

érdeklődését. S legvégül egy olyan mobil alkalmazást adni mind a tanulók, mind a 

diákok, vagy éppen az érdeklődök kezébe, amely bármikor, bárhol zsebből 

elővehető. 
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7. Köszönetnyilvánítás 

Köszönöm témavezetőmnek, Vásárhelyi Évának, hogy elvállalta az általam 

elképzelt téma gondozását, s a legvégsőkig segítette tanulmányom elkészítését. 

Köszönettel tartozom még öcsémnek, Bogye Balázsnak, aki nélkül bizonyosan 

elvesztem volna az Eclipse útvesztőiben. Hálával tartozom még húgomnak, Kárai 

Bianka Emesének, aki a munkafolyamat utolsó perceiben is lelki támaszom volt. 

S köszönet illeti még családom többi tagját, barátaimat, s tanítványaimat, akik 

mindvégig mellettem álltak. 
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Irodalomjegyzék 

110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet : A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

számú EMMI rendelet 3. és 6. számú mellékletei 

 

Ábrahám Gábor - Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet - Tóth Julianna: Matematika 9. 

–Mindennapok tudománya , Maxim Könyvkiadó Kft., Szeged, 2013. 

  

Ábrahám Gábor - Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet - Tóth Julianna: Matematika 9. 

– Kiegészítő tananyag – Mindennapok tudománya, Maxim Könyvkiadó Kft., Szeged, 

2013. 

 

Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába, ELTE Eötvös kiadó, 

Budapest, 1995. 

 

Ambrus Gabriella - Munkácsy Katalin - Szeredi Éva - Vásárhelyi Éva - Wintsche 

Gergely: Matematika módszertani példatár, Matematikatanítási és módszertani 

központ, 2013. 

 

Az emberi erőforrások minisztere 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelete a köznevelés 

szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 

 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

Barcza István - Basa István - Tamásné Kollár Magdolna: Matematika 9 – Kísérleti 

tankönyv, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Debrecen, 2014. 
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Horvay Katalin - Pálmay Lóránt: Matematika a gimnázium I. osztálya számára, 

Tankönyvkiadó vállalat, Budapest, 1978. 

 

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - dr. Urbán János - Vincze István:

 Sokszínű MATEMATIKA 9. tankönyv, Mozaik Kiadó Kft , Szeged, 2013. 

 

Pálfalvi Józsefné dr. Csekő Sarolta: Matematika didaktikusan, Typotex Kiadó, 2012. 

 

Peller József - Megyesi László: Függvények elemi vizsgálata/Vektortér – 

Kísélettel megalapozott didaktikai megoldásrendszer, Tankönyvkiadó vállalat, 

Budapest, 1982. 

 

http://www.balassi-bp.hu/ 

 

http://www.magyarkozlony.hu/ 

 

http://www.oktatas.hu/ 

 

http://www.ofi.hu/ 

 

 

  

http://www.balassi-bp.hu/
http://www.magyarkozlony.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.ofi.hu/
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Mellékletek 

I. számú melléklet 

 

 

A) 2014-2005. évi középszintű tavaszi matematika érettségi 

feladatok kategóriánként.  

A legtöbb feladat nem köthető tisztán egy típushoz, ezért az egyes példák több 

kategóriában is előfordulhatnak. 

 

1. Ábrázolás 

1.1  2010. évi tavaszi feladatsor II. rész 
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1.2  2009. évi tavaszi feladatsor II. rész 

 

1.3  2005. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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2. Hozzárendelési szabály 
 

2.1  2014. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 

2.2  2014. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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2.3 2013. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 

 

2.4 2009. évi tavaszi feladatsor II. rész 
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2.5 2005. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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3. Értelmezési tartomány-értékkészlet-függvényértékek  
 

3.1 2010. évi tavaszi feladatsor II. rész 
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3.2  2007. évi tavaszi feladatsor I. rész

 
 

3.3 2007. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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3.4 2007. év tavaszi feladatsor I. rész 

 

 
 

3.5 2005. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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4. Függvénytulajdonságok 
 

4.1 2013. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 
4.2 2013. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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4.3 2012. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 

 

4.4 2010. évi tavaszi feladatsor II. rész 
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4.5 2009. évi tavaszi feladatsor II. rész 

 
4.6 2008. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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4.7 2007. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 
4.8 2007. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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4.9 2006. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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5. Transzformációk 

 

5.1 2014. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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5.2 2013. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 

5.3 2010. évi tavaszi feladatsor II. rész 
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5.4 2009. évi tavaszi feladatsor II. rész 

 

5.5 2005. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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6. Egyenlet/Egyenlőtlenség megoldás grafikus módon  

 

6.1 2009. évi tavaszi feladatsor II. rész 
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7. Grafikonértelmezés 

7.1 2014. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 

 

 

7.2 2013. évi tavaszi feladatsor I. rész 
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7.3 2007. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 
 

 

 

7.4 2006. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 



Mellékletek 

76 
 

 

7.5 2005. évi tavaszi feladatsor I. rész 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mellékletek 

77 
 

B) 2014-2005. évi emelt szintű tavaszi matematika érettségi 

feladatok.  

 

 

1. 2014. évi tavaszi feladatsor 

 

A feladatban az általam vizsgált témakörből a függvény tulajdonságai kerülnek elő 

elsődlegesen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mellékletek 

78 
 

2. 2012. évi tavaszi feladatsor 

 

Az alábbi példában elsősorban a függvény deriváltja kapcsán kerülnek elő 9. 

évfolyamon már említett fogalmak. Látható, hogy a b) részben viszont egyszerűbb, a 

zérushely fogalmának ismerete szükséges hozzá. 

 
3. 2011. évi tavaszi feladatsor 

Ebben a feladatsorban a 7. feladat valóságot modellező típus, ahol a darabszámtól 

függő költségek összegét, ugyancsak a darabszám összegfüggvényként kell felírni. 

A b) részben az elvárt megoldás a minimum megkeresése differenciálszámítás 

segítségével. 
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4. 2010. évi tavaszi feladatsor 

 

A következő két feladat meghaladja a 9. osztályos tananyag kereteit, ám felbukkannak 

benne olyan fogalmak, melyek 9.-ben már előkerülnek a függvények kapcsán 

(zérushely, értékkészlet). 
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5. 2009. évi tavaszi feladatsor 

 

Az alábbi feladat az integráláson túl azt is hivatott mérni, hogy a vizsgázó tud-e 

elágazással megadott képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve grafikont értelmezni.  

 
 

 

 

 

A következő feladat – elsősorban a b) részfeladata – kimondottan függvények 

segítségével, grafikus úton megoldható egyenleteket tartalmaz.  
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6. 2008. évi tavaszi feladatsor 

A következő feladat rákérdez 9. évfolyamos, függvényekkel kapcsolatos ismeretekre is. 

 

7. 2007. évi tavaszi feladatsor 

Az alábbi feladat a) része során egy másodfokú függvényt kell ábrázolnia a 

vizsgázónak. A példa az első részben szerepel. 
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A most következő feladatban a tanulók függvény-ábrázolási képességeit mérik. Azon 

túl a tanulók grafikon értelmezési képességét is hivatott mérni a példa. Ezek közül 

előkerülnek 9. osztályos fogalmak akár a függvénytípusra, akár a minimumra, akár a 

monotonitásra gondolunk.  

 

 

8. 2006. évi tavaszi feladatsor 

Az alábbi egyszerű, fogalmakra épülő könnyebb példa. 
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Az alábbi példa esetén a függvénytranszformációk segítségével kell a megadott 

függvényt ábrázolni.  

 

9. 2005. évi tavaszi feladatsor 

A következő feladat esetén is látható, hogy előkerül ismét a függvény értékkészletének 

definíciója. Ezen felül azt hivatott mérni, mennyire képes a vizsgázó ábrázolni a 

megadott függvényt. 
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10. Az alábbi példa nagyban épít a zérushely fogalmára. 

 

Az utolsó feladat szintén egy valóság közeli, modellezési probléma. A téglalap területét 

függvénnyel kell felírni majd szélsőérték számítást végezni. 

 

 

 


