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1 Bevezetés, témaválasztás 

Az exponenciális és logaritmus függvények tanítása témakör kiválasztásánál döntő 

szerepet játszott, hogy a mai magyar középiskolai oktatásban ezt a témakört gyakran 

mechanikusan, pusztán matematikai alapokon tanítják. A diákok eljuthatnak úgy az 

érettségiig, hogy megtanulják ezt az anyagrészt is, jó esetben a matematikai alapját is 

megértik, és mégsem tudják, miért tanulják, mi köze a valósághoz. 

Szakdolgozatomban ennek kapcsán szeretnék egy másik alternatívát mutatni, 

egy olyan lehetőséget, amikor a logaritmus a valósághoz kötődik, így a diákoknak 

kézzel fogható. Dolgozatom elején először a valóságközeli, realisztikus matematikáról 

írok, ezután a jelenleg érvényben lévő tanterveket vizsgálom meg a téma szempont-

jából, majd három legelterjedtebb forgalomban lévő tankönyvcsalád elemzése 

következik. Az 5. fejezetben a kétszintű érettségi bevezetésétől 2010 októberéig az 

érettségin szereplő feladatok megoldása és jellemzése szerepel. Mivel abban a szeren-

csés helyzetben vagyok, hogy már végzősként elkezdhettem tanítani egy gimná-

ziumban, többek között a 11. évfolyamon is, ahol a hatványozással, az exponenciális 

függvényekkel és a logaritmussal foglalkozunk, dolgozatom zárásaként saját tanítási 

folyamatomat elemzem. Az előbb említett új utat, ahol a matematika felépítése valós 

példa kapcsán történik, a tengeri barna alga segítségével mutatom be. Az egész 

témakört erre alapoztam, azonban a hely szűk volta miatt csak a logaritmus tanításával 

kapcsolatos folyamatot reflektálom.  



4 

 

2 Realisztikus matematika 

A diákokkal beszélgetve gyakran hallani, hogy a matematikát azért nem szeretik, mert 

nem látják gyakorlati hasznát, esetleg még azt sem, hogy a való élethez köze lenne az 

iskolai tananyagnak. Ez természetesen csökkenti a motivációjukat is, ezért kiemel-

kedően fontos a tanórai anyag valósággal összekapcsolása. Az olyan tananyagoknál 

pedig, ahol kevés igazi valóságközeli példa található, szintén hasznosak tudnak lenni az 

ún. „beöltöztetett” feladatok, melyek egy anyagrész megértését segíthetik. Így például 

az exponenciális és logaritmus függvények témakörében is érdemes akár ilyen 

feladatokat is alkalmazni. 

Új fogalmak bevezetésére Pietsch német matematikadidaktikus szerint három 

különböző lehetőség van, az induktív, a deduktív és a konstruktív út. Az első esetben a 

tanuló konkrét példáktól jut el az általánosításig, a második esetben az általánostól a 

konkréthoz, a konstruktív út esetén pedig a bevezetendő fogalom egy konkrét 

reprezentánsának általánosítása segítségével ismerik meg a tanulók az új fogalmat 

(Ambrus, 1995:66-68). Így például saját tanítási folyamatom során, mely a 6. fejezetben 

részletes reflexióval szerepel, az exponenciális függvény és a logaritmus fogalmát a 

tengeri barnaalga növekedésének segítségével vezettem be. Kiindulásként azt használ-

tam fel, hogy ez az alga minden héten megkétszerezi a hosszát, majd a különböző alapú 

függvények esetén az alga növekedési faktorát „változtattuk”. A konstruktív út esetén 

fontos kiemelni, hogy a tanár vezetésével, ugyanakkor mégis tanulói aktivitással 

ismerik meg a diákok az új fogalmat. Az induktív úthoz hasonlóan itt is konkrét 

reprezentáns a kiindulóállapot, amelyből általánosítással áll elő a fogalom, mely végül 

konkrét definícióval is megadható (Ambrus, 1995:66-68). 

A realisztikus matematika fontos alkotóeleme, hogy a tanulók matematikai 

aktivitása nem elméletben, hanem konkrét kontextusban megy végbe, mert szükségük 

van egy olyan szituációra, amelyben végül megalkotják az elméletet. Az elmélet 

kidolgozása két szinten megy végbe, a horizontális matematizáció folyamán a tanulók a 

kontextusfüggő tudásból áttérnek a formális elméleti tudásba, a vertikális matematizáció 

pedig az új tudás rendszerezett formális kiépítését jelenti. Eközben előtérbe kerülnek a 

saját gondolataik, és hogy önmaguk fejleszthessék a szituációt matematikai modellé 

(Ambrus, 1995:158). Ha a tanulás során a csoport többször visszatér a kiindulási 

szituációba, nagyobb esély van a megértésre is, hiszen aki először épp nem értette meg 



5 

 

a kiindulókontextus formális definícióvá alakítását, egy másik alkalommal lehet saját 

maga rádöbben, miről van szó a szituációban, míg ugyanez a tanuló a matematizált 

változatban esetleg nem találná meg önmaga a logikát. Ennek ellenére a realisztikus 

matematikaoktatásnál sem szabad a tanulókat csakis önmagukra hagyatkozva egyedül-

hagyni, a társas interakciók, a többiekkel való megbeszélés is segíthet a megértésben. 

Ennek oka, hogy mivel mások máshogy gondolkodnak, esetleg kicsit eltérően 

magyarázzák ugyanazt a szituációt, és elképzelhető, hogy egy tanulónak épp erre a 

gondolatfoszlányra van szüksége az absztrakt megértéshez, így mások gondolata a 

matematika rendszerébe beépítést is segítheti, mely elengedhetetlen a matematika-

tanulás / matematikatanítás során. 
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3 A matematika és a téma elhelyezkedése a tantervekben 

3.1 Nemzeti alaptanterv 

3.1.1 A NAT leírása, jelentősége 

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) első változata 1995-ben jelent meg, majd ezt a mai napig 

két újabb követte, 2003-ban és 2007-ben. Az addigiakkal ellentétben az új tanterv nem 

egymástól teljesen külön kezeli a különböző tantárgyakat, hanem azok bizonyos fajta 

integrációját szorgalmazza. Ennek megfelelően műveltségterületeket különböztet meg, 

szám szerint tízet, és ezeknek fogalmazza meg a céljait. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket 

a tantárgyakat a NAT bevezetését követően együtt tanítanák az iskolákban, csak egyes 

területek kapcsolata kerül ezzel előtérbe. 

Az 1995-ös Nemzeti Alaptantervben még pontosan megfogalmazott 

követelmények helyett a 2003-mas változat már fejlesztési feladatok jelentek meg. 

Ennek jelentősége, hogy ezzel a kompetenciaalapú oktatás került előtérbe, szemben az 

addigi tudásalapú nézettel (NAT implementáció, 2008:3). A kulcskompetenciák a NAT 

szerint azt a tudást és képességet jelentik, melyek segítségével az emberek képesek 

gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni a modern, változó világhoz, és melyek segítsé-

gével e változó világ aktív irányítói lehetnek, vagyis olyan tudást és képességet jelent, 

amelyre minden állampolgárnak szüksége van. Újdonság még, hogy míg eddig az egyes 

tantárgyaknál különböző célokat tűztek ki, hogy mit kell elsajátítani, a kompetencia-

alapú oktatással az egyes kulcskompetenciákat több műveltségterület, és így több 

tantárgy keretein belül is fejlesztik. Vagyis a kulcskompetenciák összefonódnak, és 

együtt adnak egy az iskolán kívüli életben is használható tudást. 

A 9 kulcskompetencia egyike a matematikai kompetencia, melyet a NAT a 

következőképp fogalmaz meg: „A matematikai kompetencia a matematikai 

gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a 

mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a 

folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai 

kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását 

(képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek 

alkalmazására.” (NAT, 2007:9) 
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A matematika műveltségterület heti óraszámának százalékos aránya az összes 

műveltségi terület között a következő táblázatban látható. 

 

A NAT ajánlása a műveltségi területek százalékos arányaira (NAT, 2007:22) 

A többféle kulcskompetencia fejlesztéséért felelős matematikai műveltségterület, ahogy 

a táblázatból is leolvasható, a 12 évfolyam mindegyikén viszonylag nagy óraszámmal 

szerepel, ám ez még mindig azt jelenti, hogy egy középiskolás diák heti óraszáma 

matematikából 3-4 óra körül mozog, ami így is nagyon kevés. 

A matematika, mint műveltségi terület feladata a különböző matematikai 

témakörök egymással összefüggő feldolgozása, melynek a matematikára jellemző rend 

létrehozása a célja. A NAT a matematikaoktatás leírása során többször hangsúlyozza, 

hogy a matematika egyrészt egy kész tudásrendszer, melynek megismerése a cél, 

másrészt ennél sokkal több is, ugyanis a matematikatanulás közben a diák egy gondol-

kodásmódot is megismer, és ezt a tudását a való életben is számtalan alkalommal 

használhatja. A matematika „formálja és gazdagítja a személyiséget, a gondolkodást, és 

alkalmazásra érett tudásokat hoz létre” (NAT, 2007:41). A matematikatanulás közben a 

diák nemcsak számol és mér, hanem adatokat, modelleket értelmez, újakat alkot, ezeket 

társainak elmondja, másokét meghallgatja, közösen megbeszélik. A kulcskompetenciák 

és fejlesztési feladatok közül a Nemzeti alaptanterv a matematikaoktatás kapcsán a 

biztos számolni tudást, a kommunikációs kompetenciát, az érvelést és a vitakészséget 

emeli ki. Ez is jelzi, hogy a korábbi nézettel ellentétben a matematikaoktatás nem 

pusztán számolást, mérést és bizonyítást jelent, hanem egyfajta felkészítés a diák 

későbbi életére. 
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3.1.2 A matematikaoktatás céljai a NAT szerint (NAT, 2007:42) 

1. Tájékozódás 

Tájékozódás a térben 

Tájékozódás az időben 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

2. Megismerés 

Tapasztalatszerzés 

Képzelet 

Emlékezés 

Gondolkodás 

Ismeretek rendszerezése 

Ismerethordozók használata 

3. Ismeretek alkalmazása 

4. Problémakezelés és -megoldás 

5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

Kommunikáció 

Együttműködés 

Motiváltság 

Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

7. A matematika épülésének elvei 

Ezek közül a témában több is fejleszthető. 

3.1.2.1 Tájékozódás 

A dolgozat későbbi részében többször megjelenik a tengeri barnaalga, mely egy nagyon 

speciális növekedésű növény. Segítségével a térbeli és az időbeli tájékozódás is 

fejleszthető, ugyanis a kérdést feltehetjük úgy is, adott idő múlva mekkora lesz vagy 

adott idővel ezelőtt mekkora volt a növény, ha a jelenlegi mérete ismert, de úgy is, hogy 

mikor lesz/volt bizonyos méretű, ha azt tudjuk, most mekkora. A feladat tovább nehezít-

hető, és így az időbeli koordináció még inkább fejleszthető azzal, ha nem a pillanatnyi 

mennyiség a kiindulóállapot. 



9 

 

A NAT külön kiemeli a következő, a témával kapcsolatba hozható fejlesztési 

feladatokat és kompetenciákat (NAT, 2007:42-44): 

 Koordináta-módszer 

 Időtől függő periodikus jelenségek kezelése 

3.1.2.2 Megismerés 

A matematika a világ megismerésének egy hasznos eszköze lehet, ha a diák tanulását 

megfelelő példákkal, illusztrációkkal, feladatokkal segítjük. Vagyis a valósághoz köt-

hető témák elengedhetetlenek a matematikaoktatásban.  

A NAT külön kiemeli a következő, a témával kapcsolatba hozható fejlesztési 

feladatokat és kompetenciákat (NAT, 2007:44-50): 

 Változó helyzetek, időben lejátszódó történések megfigyelése, szavakban való 

megismétlése; a változás kiemelésének tudása (analízis); az időbeliség 

tudatosítása 

 Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása 

 Matematizálás: matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelme-

zése adott szituációkhoz. 

 Ponthalmazok megadása ábrával, algebrai formulával 

 Matematikai szimbólumok alapján az általuk leírt valóságos helyzetek, 

történések, összefüggések elképzelése 

 Probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás 

után a képzelt és tényleges megoldás összevetése 

 Célszerű-e egy megállapodás, jelölés 

 Matematikai modellek megértése; átkódolás más modellbe 

 Az aritmetikai műveletek újraértelmezése, kiterjesztése, új műveletek értel-

mezése (hatvány, gyök, logaritmus) 

 Megismert gondolatmenet panelként való felhasználása új folyamatban, 

gondolatmenet tagolása 

 Algoritmus követése, értelmezése, készítése 

 A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása  
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3.1.2.3 Ismeretek alkalmazása 

Az oktatás célja minden területen a tanult ismeretek alkalmazni tudása. Ezt 

értelmezhetjük úgy is, hogy a tanulás közben később is alkalmazni tudni kell a már 

meglévő ismereteket, másrészt viszont az iskolai oktatás arra kell, hogy felkészítsen, 

hogy a diákok az iskolából kikerülve is tudják alkalmazni az ott megszerzett tudást, 

ismereteket. 

A NAT külön kiemeli a következő, a témával kapcsolatba hozható fejlesztési 

feladatokat és kompetenciákat (NAT, 2007:50): 

 Régebbi ismeretek, információk, felismerések mozgósítása, felhasználása az 

ismeretszerzés szituációjával analóg helyzetben 

 Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása új helyzetben 

 Az ismert és ismeretlen elemek közti lehetséges kapcsolatok feltárása 

3.1.2.4 Problémakezelés és -megoldás 

Ahogy már többször kiemeltem, az iskolai oktatás elsődleges célja minden területen az, 

hogy a diákok az itt megszerzett tudást az életük során alkalmazni tudják. Az életben 

ugyan nem feladatokkal fognak találkozni, hanem valós problémákkal, de ezek 

megoldását csak akkor találhatják meg, ha ehhez az iskolában a tanórai problémák 

esetén megfelelő alapokat kapnak. 

A NAT külön kiemeli a következő, a témával kapcsolatba hozható fejlesztési 

feladatokat és kompetenciákat (NAT, 2007:50-51): 

 Az ismert elemek és az ismeretlen momentumok ütköztetése 

 A problémához illeszthető matematikai modell választása, keresése, alkotása 

3.1.2.5 Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások 

adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 

Az iskola befejezése után a diákoknak sok más területen is meg kell állniuk a saját 

lábukon, és ehhez elengedhetetlen az önálló munkára való képesség. Ennek kialakítása 

nagyban a pedagógus feladata, aki sok esetben eldöntheti, hogy ugyanannak a 

problémának a megoldását megmutatja a diákoknak vagy „csak” segít nekik megtalálni 
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egy önálló megoldást. A matematikaórákon a cél minél inkább a tanulók önálló 

munkára bíztatása, de természetesen szükség van tanári magyarázatra, mintafeladatokra 

is. 

A NAT külön kiemeli a következő, a témával kapcsolatba hozható fejlesztési 

feladatokat és kompetenciákat (NAT, 2007:51-52): 

 Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése 

 Elemek elrendezése különféle szempontok szerint; rendszerezést segítő 

eszközök használata, készítése 

 Táblázatok készítése, táblázat hiányzó adatainak keresése adott szabálynak, 

összefüggésnek megfelelően, illetve felismert kapcsolat szerint. Az 

„összefüggés” megalkotása a táblázat elempárjai (elemhármasai) közti kapcsolat 

általánosításaként 

3.1.2.6 Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

Jó esetben a matematika tanulása során a diák személyisége is fejlődik. Megtanul 

másokkal együtt dolgozni, küzdeni egy probléma megoldásáért, arról véleményt alkotni 

és megbeszélni, sikert él meg és kudarcokat visel el. 

A NAT a témakörhöz szorosan kapcsolódó kompetenciákat és fejlesztési feladatokat 

nem emel ki. 

3.1.2.7 A matematika épülésének elvei 

A matematika épülését két szinten lehet értelmezni. Egyrészt foglalkozhatunk azzal, 

hogy a matematika, mint tudomány hogyan fejlődött (ez lényegében matematika-

történet), mely szintén nem hanyagolható el teljesen, másrészt viszont értelmezhetjük 

ezt a kifejezést úgy is, és ez az, ami szerintem igazán jelentős számunkra, hogy a 

matematika hogyan épül fel a diákok tanulmányai során a saját fejükben. Kezdetben az 

alapműveletek is nehézséget okoznak számukra, később mégis elvárás ezek 

készségszintű alkalmazása, és erre épülnek a nehezebb műveletek. Hasonlóan a 

szorzásra ráépül a hatványozás, melyben a kitevőt egyre inkább kiterjeszthetjük, arra 

pedig a gyökvonás és az exponenciális függvény, majd a logaritmus épül. Fontos, hogy 
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a diákok ne különálló fogalmakként kezeljék ezeket, hanem ennek az egymásra 

épülésnek a tudatában legyenek. 

A NAT külön kiemeli a következő, a témával kapcsolatba hozható fejlesztési 

feladatokat és kompetenciákat (NAT, 2007:54): 

 Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák 

modellezése 

 Az újabb esetekre, minden esetre való alkalmazhatóság, különös esetekre való 

kiterjesztések, permanenciaelv (az algebrai nyelv jelentősége; a hatványozás 

[…] fogalmának kiterjesztése). 

3.2 Kerettanterv 

A kerettanterv egyik alapvető különbsége a Nemzeti Alaptantervhez képest, hogy a 

különböző iskolatípusok számára nem ugyanazokat a célokat fogalmazza meg, hiszen a 

különböző iskolatípusoktól mást várnak az oda jelentkezők. Nem lehet ugyanolyan 

mélységig belemenni a logaritmusba ott, ahol a tanulók nagy részének a korábbi 

anyaggal is nagy nehézségei adódnak, mint ott, ahol a többség érti a korábbi anyagot. 

Márpedig egy szakiskolában, ahol a cél egy szakma megszerzése, ezért kevesebb órában 

tanulják a matematikát, és nem mellékesen az ide jelentkezők többsége épp azért 

jelentkezett szakiskolába, mert korábban sem volt különösen jó tanuló, valószínűleg 

rosszabbul értik a diákok a tananyagot, mint a gimnazisták. 

Az eddig leírtaknak megfelelően a különböző iskolatípusokban a különböző 

tárgyak nem azonos súllyal szerepelnek (pl. csak a gimnáziumokban tanítanak két 

idegen nyelvet, a másik két iskolatípusban pedig a szakhoz kapcsolódó tárgyak nagyobb 

szerephez jutnak, illetve szakmai tárgyak is helyet kapnak). Ennek ellenére a 

matematika ajánlott éves óraszáma mégis megegyezik mindhárom iskolatípusban a 9. és 

10. évfolyamon (111 óra az 1017,5 kötelező órából), hiszen a gimnázium és a szakkö-

zépiskola ugyanúgy az érettségire készít fel, a szakiskolából pedig a 10. évfolyam után 

még lehetséges átmenni a másik két iskolatípusba.  11. évfolyamon a gimnáziumban és 

a szakközépiskolában is a kötelező éves óraszám 10 százaléka ajánlott matematikára, ez 
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évente 111 óra, a 12. évfolyamon van csak eltérés, ahol a gimnáziumokban 128, a 

szakközépiskolákban 96 matematikaóra ajánlott a 960 kötelező éves óraszámból. 

Szakdolgozatomban a gimnáziumi kerettantervvel foglalkozom, bár mint látható, 

eltérés a szakközépiskoláktól az éves ajánlott óraszámot tekintve csak 12. évfolyamon 

van, és mindkét iskolatípusban érettségi vizsgával zárulnak a matematikai tanulmányok. 

3.2.1 Célok és feladatok 

A gimnáziumi kerettanterv is kiemeli, hogy a matematika nem egy különálló 

tudományág, amelynek semmi kapcsolata nincs az összes többivel, sőt, épp 

ellenkezőleg, nagyon is összefüggenek. Ha a tanulók a matematika területén 

megtanulják az összefüggéseket meglátni, a problémákat megoldani, akkor jó eséllyel a 

többi tantárgynál, később pedig az életük egyéb problémáira is megoldást találnak, 

legalábbis igyekeznek önmaguk kigondolni a megoldást. Természetesen ehhez a kis 

problémák megoldásától kell indulni, és egyre nehezebbekig jutni. A kerettanterv ezt a 

következőképp fogalmazza meg: „A matematikatanítás célja, feladata a tanulók önálló, 

rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. Mindezt az a folyamat 

biztosítja, amelynek során fokozatosan kiépítjük a matematika belső struktúráját 

(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása), és a tanultakat változatos 

területeken alkalmazzuk”(KET a gimnáziumok számára:173). Emellett a matematika-

tanítás során a diákok modellalkotása is fejlődik, valamint a bizonyítás 

szükségességének igénye és azok színvonala is, ami a későbbiekben bármiféle 

érvelésként hasznosítható. A matematika kitartásra, fegyelmezettségre, önállóságra 

szoktat, de az önállóság mellett fontos tényező az is, hogy a matematikaórán a 

kooperációt is megtanulhatják a diákok. (KET a gimnáziumok számára:173) 

A kerettanterv kiemeli azt is, hogy a matematika a többi tudományterület 

megértését is segíti, ahogy a későbbiekben a tengeri barnaalga matematikai 

kapcsolatánál látni is fogjuk. A matematika kerettantervének új vonásainak 

felsorolásánál a következőképp fogalmazza ezt meg: „egyensúly a matematika belső 

struktúrájának kiépítése és a tanultaknak a mindennapi életben, más tárgyakban való 
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felhasználása, eszközként való alkalmazása között” (KET a gimnáziumok 

számára:173-174). 

3.2.2 Fejlesztési követelmények 

A fejlesztési követelmények közül a témához kapcsolódóan a következők szerepelnek a 

gimnáziumi kerettantervben (KET a gimnáziumok számára:173): 

 A különböző témakörökben megismert összefüggések feladatokban, gyakorlati 

problémákban való alkalmazása, más témakörökben való felhasználhatóságának 

felismerése, alkalmazásképes tudása fejleszti a tanulók matematizáló 

tevékenységét. 

 Elengedhetetlen az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és a 

legfontosabb függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, 

hanem a természettudományos ismeretek megértése miatt, különböző gyakorlati 

helyzetek leírásának érdekében is. 

 Hasznos az élet és a különböző tudományok megértéséhez […] a gyakorlatban 

fontos témák megismerése. […] Ez megmutatja a tanulók számára a matematika 

használhatóságát. 

 A matematika különböző területein néhány lépéses algoritmus készítése az 

informatika tanulmányozásához is fontos. 

 Természetesen ezen időszakban is elengedhetetlen a szemléltető ábrák és egyéb 

eszközök alkalmazása. 

 A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv pontos használatát, a jelölésrendszer 

helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tantervben a hatványozás, az exponenciális függvény és a logaritmus a következő 

részeken jelenik meg. Mellette kiemeli a tartalomhoz tartozó fejlesztési feladatokat és a 

továbbhaladás feltételeit (KET a gimnáziumok számára:175-182). 
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9. évfolyam 

Számtan, algebra 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK  

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

A fogalom célszerű 

kiterjesztése, a számok 

nagyságrendjének tudása. 

A hatványozás értelmezése 0 és 

negatív egész kitevőre, a 

hatványozás azonosságai 

Az azonosságok ismerete és 

alkalmazásuk. 

 

Függvények, sorozatok 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK  

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

A függvényszemlélet 

fejlesztése: a hozzárendelések 

szabályként való értelmezése. 

 … 

A megfelelő modell 

megkeresése 

A függvény fogalma, elemi 

tulajdonságai; […] másodfokú 

függvény, gyakorlati példák 

további függvényekre […] A 

vizsgált függvények elemi 

tulajdonságai. 

Az alapfüggvények 

tulajdonságainak ismerete. 

Képlettel megadott függvény 

ábrázolása értéktáblázat 

segítségével.  
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10. évfolyam 

Számtan algebra 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK  

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

 A négyzetgyök azonosságainak 

használata egyszerű esetekben, 

az n-edik gyök. 

A négyzetgyök 

azonosságainak alkalmazása 

egyszerű esetekben.  

 

Függvények, sorozatok 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK  

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

Új függvénytulajdonságok 

megismerése, a periodicitás 

mint időbeli és térbeli jelenség. 

Függvénytranszformációk 

alkalmazása. 

A négyjegyű 

függvénytáblázatok és 

matematikai összefüggések 

célszerű használata. 

A négyzetgyök függvény. A 

tanult függvények néhány 

egyszerű transzformációja. 
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11. évfolyam 

Számtan, algebra 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

A matematikai fogalom 

célszerű kiterjesztése, a 

fogalmak általánosításánál a 

permanencia elv felhasználása. 

A hatványozás kiterjesztése 

pozitív alap esetén racionális 

kitevőkre. 

A hatványozás azonosságai és 

alkalmazásuk. 

A hatványozás definíciója, 

műveletek, azonosságok 

ismerete egész kitevő esetén. 

Bizonyítás iránti igény 

mélyítése. 

Matematikatörténeti 

vonatkozások megismerése 

(könyvtár- és 

internethasználat).  

A logaritmus értelmezése. 

A logaritmus azonosságai.  

A logaritmus fogalmának 

ismerete, azonosságainak 

alkalmazása egyszerűbb 

esetekben.  

Az absztrakciós és szintetizáló 

képesség fejlesztése. 

Az önellenőrzés igényének 

fejlesztése.  

A definíciókon és a megismert 

azonosságokon alapuló 

exponenciális,–logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

Exponenciális, logaritmusos 

és trigonometrikus egyenlet 

egyszerű konkrét 

feladatokban.  

 

Függvények, sorozatok 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

A függvényfogalom fejlesztése. 

Összefüggések felismerése a 

matematika különböző területei 

között. 

A 2
x
, a 10

x
 függvény, az 

exponenciális függvény 

vizsgálata, exponenciális 

folyamatok a természetben. 
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A bizonyításra való törekvés 

fejlesztése.  

A logaritmus függvény, mint az 

exponenciális függvény inverze.  

Számítógép használata a 

függvényvizsgálatokban és a 

transzformációkban.  

A tanult függvények 

tulajdonságai (értelmezési 

tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, 

monotonitás, periodicitás, 

paritás). 

Függvény- transzformációk: 

f(x) + c; f(x + c); cf(x); f(cx).  

Az alapfüggvények ábrái és 

legfontosabb 

tulajdonságainak vizsgálata 

(értelmezési-tartomány, 

értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték).  
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12. évfolyam 

Számtan, algebra 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

 Rendszerező összefoglalás 

Számhalmazok 

Az előző években felsorolt 

továbbhaladási feltételek. 

Tervszerű, pontos és 

fegyelmezett munkára nevelés. 

Az önellenőrzés fontossága. 

Nevezetes másod- és 

harmadfokú algebrai 

azonosságok. 

 

Első– és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. 

Négyzetgyökös kifejezések és 

egyenletek. 

Egyszerű exponenciális, 

logaritmikus, trigonometrikus 

egyenletek és azonosságok. 

Az egyenletmegoldás 

módszerei. 

Az alaphalmaz szerepe. 

Egyszerű kétismeretlenes 

elsőfokú és másodfokú 

egyenletrendszer. 
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Függvények, sorozatok 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 

TARTALOM  A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

 Rendszerező összefoglalás Az előző években felsorolt 

továbbhaladási feltételek. 

Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

A függvényszemlélet 

fejlesztése. 

A függvények alkalmazása a 

gyakorlatban és a 

természettudományokban.  

A függvényekről tanultak 

áttekintése, rendszerezése. 

Az alapfüggvények ábrázolása. 

Függvénytranszformációk. 

Függvényvizsgálat 

függvényábrák segítségével.  

 

 

Ahogy a fenti táblázat is mutatja, a kerettanterv nem csak általános célokat fogalmaz 

meg a különböző műveltségterületekhez, mint a Nemzeti alaptanterv, hanem 

tantárgyanként konkrétan megadja a tananyagot, az ehhez szükséges továbbhaladási 

feltételeket, vagyis mit kell mindenképp elsajátítani, és a hozzá tartozó fejlesztési 

feladatokat. A matematikai kompetencia szükségessége a kerettanterv szerint is 

megjelenik más tantárgyak, mint pl. az informatika, a fizika és más természet-

tudományok kapcsán is. 

3.3 Pedagógiai program és helyi tanterv 

Szakdolgozatomban röviden a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium helyi 

tantervével foglalkozom, mivel a dolgozatban szereplő tanítási kísérlet is ennek az 

iskolának egy csoportjában zajlott. A helyi tanterv különböző a hatévfolyamos reál 

képzés, az ötévfolyamos angol két tanítási nyelvű osztály és a szintén ötévfolyamos 

nyelvi előkészítős osztály számára, és ismét különböző a hatévfolyamos német kéttan-

nyelvű osztály számára. Utóbbinak utolsó 4 éve egyben az általános tantervű osztály 
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tantervét is jelenti. A tanítási kísérlet a német két tanítási nyelvű képzés 11. évfolya-

mának egyik csoportjában történt, így a helyi tantervben is a német kéttannyelvű kép-

zést vizsgáltam alaposabban. A helyi tanterv már 7. évfolyamtól kezdve foglalkozik a 

tananyaggal, de az ide vonatkozó részei a 9. évfolyamtól kezdve tartalmilag 

megegyeznek a gimnáziumi kerettantervvel, csak megfogalmazásbeli eltérések vannak. 

(Pedagógiai program melléklet, 2008:532-552) 

Változtatás a kerettantervhez képest, hogy a pedagógiai program a NAT 

kompetenciáit is felsorolja, és leírja a matematikai kompetencia NAT-ban szereplő 

megfogalmazását illetve a szintén ott szereplő szükséges ismereteket, képességeket, 

attitűdöket. (Pedagógiai program, 2008:24)  
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4 Magyar tankönyvek összehasonlító elemzése 

A magyar tankönyvek közül szakdolgozatomban a három legelterjedtebb tankönyv-

családot szeretném összehasonlítani
1
: 

 Hajnal Imre – Számadó László – Békéssy Szilvia tankönyvei – Nemzeti Tan-

könyvkiadó 

 Czapáry Endre – Gyapjas Ferenc tankönyvei – Nemzeti Tankönyvkiadó 

 Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – Urbán János – Vincze Ist-

ván tankönyvei (Sokszínű Matematika)– Mozaik Kiadó 

Az összehasonlítás során a következő szempontokat szeretném kiemelni: 

 a hatványkitevő kiterjesztése 

o a hatványozás ismétlése és azonosságok 

o a hatványkitevő kiterjesztése 

 bevezető feladat 

 azonosságok érvényben maradása 

 valóságközeliség 

 az exponenciális függvény 

o bevezetés, definíció 

o kiterjesztés 

o tulajdonságok 

o valóságközeliség 

 a logaritmus 

o bevezetés, definíció 

o azonosságok 

o a logaritmusfüggvény 

o gyakorlati alkalmazás 

 egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

                                                           
1
 Az elemzés során csak a tankönyvek nevét említem, a soronkénti hivatkozások elkerülése érdekében 

pontosan nem adom meg a forrást, kivéve szó szerinti idézés esetén. 
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Az vizsgált témák mindhárom tankönyvcsalád 9.-es és 11.-es kötetében találhatók. A 

9.-es anyagban szerepel a hatványkitevő egész számokra való kiterjesztése, a többi 

említett anyagrész pedig a 11.-es kötetekben található. Azonban az egyes szerzők 

különbözőképp dolgozzák fel ezt. A Czapáry-Gyapjas könyv és a Hajnal-féle tankönyv 

felépítésének közös jellemzője, hogy egy témakörön belül található az összes vizsgált 

11.-es téma, illetve hogy a hatványozás után valamint a logaritmus után rögtön bevezeti 

a hozzá tartozó függvényt is. A Sokszínű matematika c. tankönyv szintén rögtön utána 

bevezeti a megfelelő függvényeket, de az eddigi könyvekkel ellentétben még egyszer 

visszatér a függvényekre egy témakörrel később. Ebben a fejezetben más függvények is 

megjelennek, viszont az exponenciális- és a logaritmusfüggvényt egyetlen közös 

alfejezeten belül újra átismétli, ami segítheti a kettő közötti összefüggés megértését. (A 

közéékelődő trigonometriai fejezetnek ehhez nincsen köze, viszont a függvények 

tárgyalásához elengedhetetlen, hiszen a trigonometrikus függvények is szerepelnek a 

fejezetben.) 

4.1 A hatványkitevő kiterjesztése 

Ahogy korábban is említettem, a hatványkitevő kiterjesztése mindhárom tankönyvcsa-

lád 9.-es könyvében elkezdődik, de ekkor még csak egész számokra. 

4.1.1 A hatványozás ismétlése és azonosságok 

A Sokszínű matematika és a Hajnal-féle tankönyv a hatványkitevő kiterjesztése előtt 

átismétli a hatványozás alapjait és az azonosságokat. A Czapáry-Gyapjas könyv ezzel 

szemben rögtön az azonosságokkal kezd és feltételezi, hogy a tanulók a hatványozást 

már ismerik. Ezt nem tartom jónak, hiszen a diákoknak minden téma előtt hasznos az 

ismétlés, a középiskola elején pedig, ahova különböző iskolákból és tanároktól, külön-

böző tudással érkeznek, kiemelten fontos lenne biztosítani, hogy amennyire csak lehet, 

azonos tudással induljanak neki az új fejezetnek. Természetesen valószínűleg a legtöbb 

tanár így is ismétléssel kezd, de hasznosnak tartom, ha ehhez a tankönyvben is szerepel 

egy rövid összefoglalás, mely jelen esetben alig néhány sor pluszot jelentene. 
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A Hajnal-féle tankönyv az ismétlést a korábban tanult definícióval kezdi, s ezt a 

definíciót eléggé diákbarátan fogalmazza meg, ugyanis a szorzótényezők számát 

             esetén nem n-nel adja meg, hanem azt mondja: „Bármely számot, ha a 

kitevője 1-nél nagyobb egész szám, annyiszor vesszük szorzótényezőül, ahányszor a 

kitevője mutatja” (Hajnal, 2002:55). 

Ezt követően felsorolja az öt, hatványozásra jellemző azonosságot. Ezeket nem 

bizonyítja, viszont szavakkal mindegyiket megfogalmazza és példát is hoz mindre, 

valamint azt is leírja, ellenkező irányban hogyan alkalmazhatjuk őket. 

Az azonosságok (Hajnal, 2002:55-56): 

[1]                         

[2] 
  

                               

[3]                         

[4]                          

[5] (
 

 
)
 

 
  

                       

Az azonosságokat a Hajnal-féle könyvben egy példa követi, majd a fokszám jelentése. 

A Sokszínű matematika c. tankönyv is definícióval kezd, majd az azonosságok 

következnek. Különbség, hogy a definíció megfogalmazása szakszerűbb, ugyanakkor 

különösen egy illusztrációnak köszönhetően, mely jelzi a különböző elnevezéseket a 

hatványozás során, mégis nagyon jól érthető. Az azonosságokat ez a tankönyv bizo-

nyítja is, illetve rövid nevekkel látja el, melyek a tanulás során később jó támpontot 

nyújthatnak a tanulóknak, hiszen elég pár szót megemlíteni, és ebből tudhatják, melyik 

azonosságról van szó. 

Az elnevezések (Kosztolányi, 2006:36-37): 

[1] azonos alapú hatványok szorzása 

[2] azonos alapú hatványok osztása 
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[3] hatvány hatványozása 

[4] szorzat hatványozása 

[5] tört hatványozása 

A megfelelő kiemelésnek köszönhetően ebben a könyvben áttekinthetőbb az ismétlés, 

hátránya viszont, hogy nem hoz minden azonosság után rögtön egyszerű példát rá. 

Helyette az összes azonosság bizonyítását követően hoz néhány megoldott példát, majd 

feladatokat. Ezek között valóságközeli feladat nem szerepel, de a könyv margóján 

rendszeresen megjelenő rajzok között van egy feladat, mely a tavirózsa növekedését a 

tananyaghoz köti. 

A Czapáry-Gyapjas könyv, ahogy már írtam, rögtön az azonosságokkal kezd. 

Ezeket részletesen és érthetően leírja, így rá lehet közben jönni, mit jelent a 

hatványozás, azonban célszerűbb lenne ennek a definícióját kezdésként külön kiemelni. 

Az azonosságokat típusuk szerint három csoportban tárgyalja aszerint, hogy az alap 

azonos-e vagy a kitevő, illetve a harmadik alfejezet a hatvány hatványozását 

tartalmazza. Felépítését tekintve ezt a tárgyalást tartom a legcélszerűbbnek, mert itt 

minden azonosságot egy egyszerű, szemléletes példa vezet be, majd ebből levezeti az 

azonosságot, melyet szavakkal is megfogalmaz és a végén általánosan is bizonyít 

(kivéve a hatvány hatványozását, melynek bizonyítása nem lenne kiemelkedően nehéz). 

A valósághoz köthető feladatot vagy megjegyzést sajnos ez a könyv sem tartalmaz. 

4.1.2 A hatványkitevő kiterjesztése 

4.1.2.1 A hatványkitevő egész számra való kiterjesztése 

A hatványkitevő egész számra való kiterjesztését a Hajnal-féle tankönyv és a Sokszínű 

matematika is az ún. permanenciaelvre építi. Mindkét könyv leírja, hogy szeretnénk, 

hogy az eddig tanult azonosságok érvényben maradjanak 0 és negatív egész kitevő 

esetén is, ezért ennek megfelelően szeretnénk ezen fogalmakat meghatározni. A 

valósághoz köthető bevezető feladat ezekben a könyvekben nem szerepel. 
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A Hajnal-féle könyv előbb a nulladik hatványt taglalja arra építve, hogy a 

hatvány szorzása és osztása esetén fennálló azonosságoknak érvényben kell maradniuk, 

és ezek közül az egyiket igazolja is. Szintén erre alapozza azt, hogy a   -t miért nem 

értelmezzük és a negatív hatványokat is így vezeti be, a definíciókat jól kiemeli, 

érthetően bizonyítja, de példát keveset ad, ezeket nem köti a valósághoz. Előnye 

viszont, hogy a végén összefoglalja a hatványozás egész kitevőre vonatkozó 

definícióját, és már az elején említi, hogyan fog fokozatosan egyre inkább bővülni a 

lehetséges hatványkitevők köre, előbb csak egész, majd racionális és végül tetszőleges 

valós számra. Ennek jelentősége, hogy a diákok egyrészt tisztában lehetnek azzal, hogy 

nem csak a már megtanult hatványkitevők létezhetnek, másrészt pedig a tanulási 

folyamatot segíti, ha a diákoknak van rálátásuk arra, mivel fognak még később 

foglalkozni, hogyan épülhet a már megismert tudásanyag tovább, mikkel áll 

kapcsolatban. A sok jó mellett a fejezet igazi hibája, hogy sem a bevezetésben, sem a 

fejezet végén nem tesz még utalást sem a valós életben elképzelhető alkalmazásra. 

A Sokszínű matematika szintén a permanenciaelvre alapozza a hatványkitevő 

kiterjesztését, annyi különbséggel, hogy itt (szerintem logikátlanul) előbb a negatív 

majd a 0 kitevő következik. Az új ismereteket mindig egy egyszerű példán vezeti be, 

ahol megmutatja, mit mond az ismert azonosság, illetve mit ad az egyszerűsítés, és 

eszerint fogalmazza meg a definíciót. A   -t is hasonlóan, a kétféle lehetséges 

értelmezése szerint vezeti be illetve nyilvánítja nem értelmezhetőnek. Az azonosságok 

érvényben maradását nem bizonyítja, csak szemlélteti, viszont a megértést sok példával 

segíti. A példák közül itt is hiányoznak a valóságközeli feladatok, melyek sem a 

bevezetésben, sem a fejezet végén nem kapnak helyet. 

A Czapáry-Gyapjas könyv az eddigiekkel szemben egy valós problémával vezeti 

be a hatványkitevő kiterjesztését. Azt mondja, hogy sokszor a különböző 

tudományágakban célszerű egyes értékeket 10 hatványaiként felírni, hogy ezzel 

megkönnyítse a mérnök a munkáját, majd ebből az egész számok 10-hatványok 

összegeként való felírására tér ki, ahonnan oda jut, hogy célszerű lenne az 1-et    -ként 

értelmezni. Hangsúlyozza, hogy ez csak megállapodás, hiszen 0 tényezőből álló szorzat 

nem létezik, ugyanakkor érvényben maradnak így is az azonosságok. Ezt követően erre 

és az azonosságok érvényben maradására építi fel a negatív egész kitevőjű hatványok 

definícióját. Ebben a tankönyvben az érvényben maradás bizonyítása nem szerepel, és a 
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   is kimarad, viszont mellette szól, hogy a valóságban előforduló értelmet ad a 

hatványkitevő kiterjesztésének, míg a másik két könyv pusztán matematikailag 

szükséges dologként terjeszti ki a hatványkitevőt egészekre. 

4.1.2.2 A hatványkitevő racionális számra való kiterjesztése 

A hatványkitevő racionális számokra való kiterjesztése mindhárom tankönyvcsalád 

esetén a 11.-es anyagban található. A könyvek felépítése azonban itt is lényegesen 

különbözik. A Hajnal-féle könyvben a 9.-eshez hasonlóan a racionális kitevőre való 

kiterjesztés is pusztán matematikára alapozva, viszont nagyon logikusan, érthetően 

levezetve szerepel. Mivel a téma előtte 9. évfolyamon jön elő, a könyv egy kis 

ismétléssel kezdi a hatványozást. Ezt azért emelem ki, mert ahogy korábban is 

említettem, nagyon fontos, hogy a diákok a témáról korábban megszerzett ismereteik 

felelevenítése után kezdjenek neki az új anyagnak, hiszen csak így érthetik meg. A 

Hajnal-féle tankönyv ismétlése az eddig ismert definíciót és azonosságokat a hatványo-

zás és a gyökvonás esetén is felsorolja, ugyanis a törtkitevős hatványnál a gyökvonás 

ismeretére is szükség van. 

A törtkitevős hatványt a Hajnal-féle könyv ismételten a permanenciaelvre 

hivatkozva vezeti be, mégpedig úgy, hogy a [3] azonosság és a permanenciaelv szerint: 

( 
 

 )
 

   , majd mindkét oldalból n-edik gyököt vonva megkapja az  
 

  √   
 

egyenlőséget. Ezt követően a következőket vizsgálja: 

1. milyen alap esetén tekinthetjük ezt az egyenlőséget definíciónak, bármilyen 

alapra értelmezve van-e 

2. a kitevő bármilyen felírása ugyanazt adja-e 

3. az azonosságok érvényben maradnak-e. 

Utóbbit egyetlen esetben végzi el, és csak az apróbetűs részben, mely a bevezető szerint 

matematikatörténeti érdekességeket, kitekintéseket tartalmaz részletes feldolgozás 

nélkül. Végül a következő definíciót fogalmazza meg: „Egy pozitív   szám 
 

 
-edik 

hatványa az   alapnak  -edik hatványából vont  -edik gyöke:  
 

  √   
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                              (Hajnal, 2004:21). A definíció után még apró 

betűsként felvet két kérdést a tankönyv: 

4.     esetén hogyan értelmezzük 

5. a törtkitevő negatív 

illetve számolós feladatokat ad, azonban nem foglalkozik semmilyen, a valósághoz 

köthető dologgal. A bevezetés csupán annyi, hogy szeretnénk tovább bővíteni 

ismereteinket, ezért foglalkozunk ezzel, és a végén is csak számolós gyakorlófeladatok 

szerepelnek, melyekkel a diákok többsége nem motiválható. 

A Sokszínű matematika c. tankönyv a Hajnal-féle könyvhöz hasonlóan 

ismétléssel kezd, a hatványozás és a gyökvonás azonosságait követően pedig példákat 

hoz. Az előző könyvhöz képest nagy előnye, hogy a példák egy részét megoldja, mely 

segíti az ismeretek felelevenítését, majd önálló megoldásra is kitűz feladatokat. 

A törtkitevőjű hatvány bevezetése ebben a könyvben konkrét példán történik, és 

a Hajnal-féle könyvtől eltérő módon: A Sokszínű matematika szintén a [3] azonosság 

szerint mondja, hogy ( 
 

 )
 

   , azonban ezt követően nem köbgyököt von mindkét 

oldalból, ahogy a Hajnal-féle könyv tette, hanem emellé előveszi a szintén ismert 

(√   
)
 

    egyenlőséget és ezekből vonja le a  
 

  √   
 következtetést. A konkrét 

példa után már az általános definíció következik, mely jelölésbeli különbségekkel, de 

azonos az előzővel. 

A Hajnal-féle könyvben szereplő első három kérdés mindegyikével foglalkozik a 

Sokszínű matematika is, a másodikkal és a harmadikkal a Hajnal-könyvnél részlete-

sebben is. A törtek többféle felírása esetén előforduló problémát tételként is kimondja és 

bizonyítja, illetve az azonosságok érvényben maradását is megmutatja egy-egy konkrét 

példán jól érthetően. A 4. és 5. kérdést külön nem említi, magától értetődőnek veszi. 

A témában szereplő példák ebben a könyvben is tisztán matematikaiak, sem a 

bevezetés, sem a feladatok nem motiválók, de előnye a könyvnek a Hajnal-féle 

könyvvel szemben, hogy a több feladat megoldása is részletesen szerepel, hogy konkrét 

példán, de „bizonyítja”, vagyis megmutatja az azonosságok érvényben maradását, és 

hogy vizuálisan nagyon jól elválnak a különböző részek egymástól. Ezen kívül jónak 
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tartom, hogy ha csak minimálisan is, de említést tesz a zsebszámológép létezéséről, 

amivel úgy gondolom, érezteti a diákokkal, hogy nem azért tanulnak ilyet, mert a 30 

évvel ezelőtti anyagot szó szerint átvették a tankönyvek, hanem mert az új technológia 

mellett is lehet haszna ennek a tudásnak. 

A Czapáry-Gyapjas könyv az egyetlen, mely a racionális kitevőre kiterjesztést 

valós példán vezeti be. A fejezet elején rövid történelmi bevezető szerepel arról, hogy 

korábban a matematikusok, csillagászok hogyan tudtak könnyíteni a számolásukon a 

hatványtáblázatok segítségével. Ezt követően átismétli az eddig tanultakat a korábbi 

felépítés szerint különbontva a pozitív egész illetve egész hatványkitevőt, és az 

azonosságokat is felsorolja, majd visszatér a bevezető történeti áttekintéshez, már 

konkrét példa segítségével. E példa kapcsán vezeti be a racionális törtkitevőt, ugyanis 

az eddigi ismeretek szerint azt mondja, hogy csak annyit tudunk a 
    

  
 tört értékéről a 

hatványozás (igazán a 2-hatványok) segítségével megmondani, hogy 256 és 512 közé 

esik. Viszont ha a 4789-ről nem csak azt tudnánk, hogy               , vagyis 

hogy             , hanem pontosabban is be tudnánk határolni, akkor 

pontosabban megközelíthetnénk a keresett kifejezést is. Bár ez a bevezető feladat sem a 

mindennapi élet problémáit dolgozza fel, mégis sokkal motiválóbbnak érzem a másik 

két könyv bevezetésénél. 

A racionális törtkitevő definiálása konkrét példán, az eddigiektől eltérő módon 

történik. Az első példánál a [3] azonosságra és a permanenciaelvre hivatkozik, de ez a 

könyv kiemeli azt is, hogy mivel  
 

 -nek √ -nak és  √ -nak is 8 a négyzete, ezért 

választani kell, hogy √  vagy  √  a keresett érték, és a pozitívat választja
2
, ugyanis 

„pozitív szám hatványa eddig is pozitív volt” (Czapáry, 2003:23). Ezt követően viszont 

nem általánosít rögtön, hanem azt mondja, hogy a korábbi példánál (
    

  
) ez még nem 

segít, ezért folytatni kell az egészek között a sűrítést, ezért előbb az 
 

 
, majd a 

 

 
 alakú 

hatványkitevőt definiálja. A definíciót a Czapáry-Gyapjas könyv nem úgy fogalmazza 

meg, mint az előzőek (az a pozitív szám p-edik hatványának q-adik gyöke), hanem a 

gyökvonást is hatványozással helyettesíti: „Ha    ,  
 

  olyan pozitív számmal legyen 

egyenlő, amelynek a q-adik hatványa   . Ez a pozitív szám – ahogyan láttuk – √   
” 

                                                           
2
 Az viszont sajnos nagy hiba, hogy a gyökjelek mindkét esetben lemaradtak, így  

 

  értéke a könyv 

szerint 8 vagy -8. 
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(Czapáry, 2003:24). A definíció egyetlen hibáját abban látom, hogy az „– ahogyan 

láttuk –” második kötőjelét a diákok esetleg egy negatív előjellel összecserélhetik. 

A definíciót követően az Hajnal-féle könyv 5 kérdése közül 4-gyel foglalkozik 

ez a könyv is, csak az     esetet hagyja ki, mely tényleg triviális. Az első, második és 

ötödik kérdést alaposan leírja, az azonosságok érvényben maradását (3. kérdés) pedig 

példákon illusztrálja, azonban nem bizonyítja, csak azt mutatja meg, hogyan kell 

használni a törtkitevőt. Emellett ez a könyv részletesen leírja (paraméteresen) a hatvá-

nyok nagyságviszonyait, melyek az alapok és a kitevők nagyságviszonyaitól függenek. 

A téma végén a Czapáry-Gyapjas könyv csak két példát hoz, ezeket 

megoldással, mely szerintem nagyon kevés, és formailag is kevéssé különülnek el a 

részek. Ennek ellenére a könyv mellett szól a történelmi bevezetés és a részletesség, 

illetve hogy az irracionális kitevőt is ugyanerre a fonalra építi fel. 

4.1.2.3 A hatványkitevő irracionális számra való kiterjesztése 

A hatványkitevő irracionális számra való kiterjesztése a három könyv egyikében sem 

kap akkora szerepet, mint a korábbiak, egyedül a Hajnal-féle könyv foglalkozik vele 

részletesebben. Ahogy a korábbi részeknél is, a bevezetés itt is teljesen matematikai, 

azonban az eddigiektől eltérően nem a permanenciaelvre hivatkozva építi tovább az is-

mereteket, hanem a korábban megismert               monoton növekedésére. 

Az értelmezési tartomány kiterjesztése után is szeretné megtartani a    függvény mono-

tonitását, ezért racionális számokkal közelít az irracionális kitevő értéke felé és azt 

mondja, az alulról és felülről közelítő számok pontosan egy számot határoznak meg, de 

sem ezt, sem az azonosságok érvényben maradását nem bizonyítja, csak kijelenti. A 

téma végén nem hoz feladatokat sem, így teljesen elméleti ez a kiterjesztés. 

A Sokszínű matematika nagyon hasonlóan dolgozza fel ezt a témát, annyi kü-

lönbséggel, hogy az előző függvényt előbb egészekre értelezi csak, majd onnan bővíti 

tovább a racionális számokra, ahol a monotonitást bizonyítja is. Emellett ez a könyv 

nem csak a       és     eseteket vizsgálja, hanem kitér az     esetre is, 

viszont az azonosságokat szintén csak megemlíti, hogy érvényben maradnak, és a való 

világhoz sem köti. 
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A Czapáry-Gyapjas könyv a racionális kitevőre való kiterjesztés példáját vezeti 

tovább, melyet korábban párszáz éves problémákhoz kötött, így a valósághoz minden-

képp ennek a könyvnek van a legtöbb köze. Ez a könyv függvényről nem beszél, de 

igazán ugyanúgy a    függvény monotonitását használja ki, a hatványozás mono-

tonitásának nevezve, és szintén bizonyítás nélkül mondja ki, hogy a kétoldali racionális 

közelítés pontosan egy számot határoz meg, és hogy az azonosságok érvényben 

maradnak. A végén ebben a könyvben sincs példa, sem pusztán matematikai, sem 

valóságközeli. 

Mindhárom könyvben nagyon hiányoltam a téma végén a feladatokat, példákat, 

bár ezt az exponenciális függvény pótolja. Ettől függetlenül szerencsésnek érezném, ha 

a tanulók még egy hasonló közelítést saját maguk is elvégeznének, és ezt a könyv is 

ajánlhatná. 

4.2 Az exponenciális függvény 

Az exponenciális függvény tárgyalása a három tankönyv mindegyikében úgy történik, 

hogy a hatványozás kiterjesztéséhez hasonló módon előbb egész, majd racionális és leg-

végül valós számokra értelmezi. A felépítésben viszont különbözik, hogy a Hajnal-féle 

könyv mindig a hatványozás odaillő fejezete után foglalkozik az exponenciális függ-

vénnyel is, bár kezdetben nem illeti névvel, a másik két könyv ezzel szemben a hatvá-

nyozás teljes kiterjesztése után dolgozza fel az exponenciális függvény témát. 

4.2.1 Bevezető feladat, definiálás 

A Hajnal-féle könyv bevezető példája egy baktériumtenyészetről szól, melyben 

kezdetben egyetlen baktérium van, és a baktériumokból egységnyi idő alatt kettő-kettő 

baktérium lesz. Az értékeket egész számok esetén táblázatban ábrázolja, majd kimondja 

róla, hogy ez egy függvény, és elnevezi ezt a függvénytípust: „Régen a hatványkitevőt 

latin kifejezéssel „exponens”-nek nevezték, így azokat a függvényeket, amelyeknek 

hozzárendelési szabálya adott alapváltozó kitevőjű hatványa, exponenciális függvé-

nyeknek nevezzük” (Hajnal, 2004:17). Néhány oldallal később, a hatványozás valós 



32 

 

számra való kiterjesztését követően, külön alfejezetet szentel az exponenciális függ-

vénynek, és az igazi definíciót itt írja le. „Az                            

függvényeket exponenciálisfüggvényeknek nevezzük” (Hajnal, 2004:28) 

A Sokszínű matematika nem a hatványozás kiterjesztésével párhuzamosan 

vezeti be az exponenciális függvényt, hanem az irracionális kitevőre kiterjesztéssel 

együtt, ugyanis azt, ahogy korábban már írtam, az         függvény értelmezési tar-

tományának egyre jobban kibővítésével vezeti be. Ezt követően kimondja, hogy ugyan-

így értelmezhetjük minden     esetén az    hatványt, ha x valós szám, és kiterjeszti 

      és     esetre, majd ezután mondja ki a definíciót, mely annyiban tér el a 

Hajnal-féle könyv definíciójától, hogy az     esetet is értelmezi. 

A Czapáry-Gyapjas könyv bár (apró betűsként) az irracionális számokra is kiter-

jesztette a hatványozást, mégis ezt követően az exponenciális függvény definícióját csak 

racionális számokra adja meg, előtte elmagyarázva, hogy ez egy függvény, hiszen a 

hozzárendelés egyértelmű. Ennek a kiemelését a másik két könyv mellőzi, pedig fontos 

rá felhívni a tanulók figyelmét. Ez a tankönyv a valós számokra konkrétan nem mondja 

ki a definíciót, de a fejezet végén már erre a halmazra értelmezi az exponenciális függ-

vényt, az     esetet pedig a Sokszínű matematikához hasonlóan szintén exponenciá-

lisnak tekinti. 

4.2.2 Kiterjesztés 

A Hajnal-féle könyv, ahogy korábban is írtam, a hatványkitevővel párhuzamosan 

terjeszti ki az exponenciális függvény értelmezési tartományát, a másik két tankönyv 

pedig egyszerre a hatványozás kiterjesztése után. Ennek ellenére a kiterjesztés módját 

tekintve a Hajnal-féle könyv felépítése lényegében azonos a másik kettőével. 

A Hajnal-féle tankönyv az értelmezési tartomány minden bővítésénél példákat 

hoz, egész majd racionális számokra is értelmez egy exponenciális függvényt, később 

pedig értéktáblázat segítségével ábrázolja. A racionális számokra értelmezett    függ-

vény ábrázolása kapcsán megemlíti, hogy a grafikonján a pontok tetszőlegesen sűrít-

hetők, de sosem lesz folytonos vonal, mivel vannak irracionális számok is. Ezeken a 

pontokon a függvény értékét a racionális pontokra már ismert függvény monotonitásá-
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nak bizonyítása után úgy adja meg, hogy a függvény monotonitása ne változzon. A 

monotonitás bizonyítása általános példán történik. 

A Czapáry-Gyapjas könyv előbb kimondja a definíciót a racionális számokra 

értelmezve, de utána hasonló mintát követve előbb egész, majd racionális számokra 

értelmezve értéktáblázat segítségével ábrázolja a függvényt és kiemeli, hogy grafikonja 

nem folytonos, csak folytonosnak látszó vonal. A racionális számok tetszőlegesen sűrít-

hetőségét csak kijelenti. Ezután irracionális számokra a Hajnal könyvtől eltérően azért 

bővíti az értelmezési tartományt, mert belátja, hogy a racionális számok halmazán értel-

mezett    függvény nem minden értéket vesz fel, nem folytonos vonal. Ezt bizonyítja 

is, azonban a racionális számokra értelmezett    függvény monotonitását nem emeli 

újra ki, habár a hatványozás kiterjesztésénél megtette, és ebből következik. 

A Sokszínű matematika csak a kibővítés után írja le a definíciót, de lényegében 

hasonlóan. A    függvény monotonitását racionális számok esetén igazolja is, majd úgy 

definiálja a függvény értékét irracionális számokra, hogy a valós számokon értelmezett 

függvény monoton maradjon. Míg a másik két könyvben a    és az (
 

 
)

 

 függvények 

grafikonja már a függvény értelmezésénél egymás mellett szerepel szemléltetésnél, ez a 

könyv csak a példáknál mutatja meg, hogy az ilyen alakú függvények grafikonja szim-

metrikus az y tengelyre. 

4.2.3 Tulajdonságok 

A Hajnal-féle könyv már az egész számok halmazán értelmezett exponenciális 

függvényeknél kimondja, hogy ezek a hatvány definíciója szerint [1] az alaptól függően 

monoton növekedők illetve monoton csökkenők, hogy [2] az    alakú függvények 

    esetben a felvett értékük egységesen 1, illetve hogy [3] elszigetelt pontokból áll. 

A racionális számokra kibővítve az értelmezési tartományt bizonyítja, hogy megmarad a 

monotonitás és kimondja, hogy a grafikon pontjai sűrűn helyezkednek el, de nem alkot-

nak folytonos vonalat. A valós számokon értelmezett exponenciális függvény definiálá-

sa után az eddigieken kívül még a következő tulajdonságokra tér ki: 
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[4] az    és az (
 

 
)

 

 
 

  
 függvények képei az y tengelyre vonatkozóan egymás 

képei 

[5] az              függvény értékkészlete a pozitív számok halmaza. 

A Sokszínű matematika az egész és a racionális számok halmazán értelmezett 

exponenciális függvényről csak a monotonitást ([1] tulajdonság) említi, azt is csak 

konkrét példán. A valós számokra való kiterjesztés után a Hajnal-féle könyvben 

megjelenő tulajdonságok közül az [1] és [5] szerepelnek, a példák kapcsán pedig a [2] 

és a [4] is előjön. Ezen kívül a Hajnal-féle könyvhöz képest pluszt jelent, hogy a [6] 

függvénytranszformációkkal is foglalkozik, mely szintén a tulajdonságok közé 

sorolható. 

A Czapáry-Gyapjas könyv az egész számok halmazán értelmezett exponenciális 

függvény esetében az [1] és a [3] tulajdonságokkal foglalkozik, illetve említést tesz az 

(
 

 
)

 

 és a    függvények közötti összefüggésről (ez a [4] tulajdonsággal függ össze, de 

még csak említés szintjén marad). Az eddigi könyvekhez képest újdonság, hogy [7] a 

függvény szélsőértékével is foglalkozik: „az                        

függvénynek nincs szélsőértéke” (Czapáry, 2003:30). A racionális számok halmazán 

értelmezett exponenciális függvény kapcsán legfőképp azt emeli ki, hogy diszkrét 

pontokból áll, vagyis nem folytonos vonal a grafikonja ([3]), illetve itt és a valós 

számokra bővítés után is fontos szerepet játszik a függvény értékkészlete [5]. 

4.2.4 Valóságközeliség 

A Hajnal-féle könyv egyedül a bevezetőben megjelenő baktériumtenyészetet hozza mint 

valóságközeli példát, de ezt sem viszi végig a fogalom felépítésén, hanem csak a 

nemnegatív egész kitevőjű hatványokkal hozza összefüggésbe, pedig erre a témára, 

ahogy a tanítási kísérletnél (6. fejezet) szerepel is, rá lehet építeni az egész fejezetet egy 

példára. A feladatok között is csak matematikai számítások szerepelnek, hasonlóan a 

Czapáry-Gyapjas könyvhöz, mely az exponenciális függvénnyel kapcsolatban egyetlen 

valóságközeli példát sem hoz. 
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A Sokszínű matematika példái közelebb állnak a világban észlelhető dolgokhoz. 

Bár ebben a könyvben is túlnyomórészt tisztán matematikai feladatok vannak, mégis 

ezek mellett megjelenik egy légnyomásos és egy radioaktív bomlási példa. 

„A Föld légkörében a nyomást a magasság függvényében jó közelítéssel a 

                  függvény adja meg, ahol           a tengerszinten 

mért légnyomás, h-t pedig km-ben mérjük. 

a) Mekkora a légynyomás 5,5 km magasságban? 

b) Hány %-kal csökken a dobhártyánkra nehezedő légnyomás, ha 

Szegedről (tengerszint feletti magasság 84 m) felmegyünk a 

Kékestetőre (tengerszint feletti magasság 1014 m)?” (Kosztolányi, 

2004:83) 

„Ha a 0 időpontban    számú bomlatlan atomot tartalmazott a radioaktív 

anyag, akkor t idő múlva a még bomlatlan atomok száma               

lesz.   az anyagra jellemző bomlási állandó. A rádium bomlási állandója: 

             

  
. 

a) 100 év alatt hányadrésze bomlik el a rádiumatomoknak? 

b) 1620 év alatt hány %-a bomlik el a rádiumatomoknak?” (Kosztolányi, 

2004:84) 

Az utóbbi egy tipikus fizikaórai feladat, mely nem is igazán kézzel fogható, de így is 

valóságközelibb a másik két könyv feladatainál, hasonlóan az első feladat a) részéhez. 

Viszont az első feladat b) része, ha nem is a diákok mindennapjait ábrázolja, jó indítás a 

valóságközeliség felé, hiszen ehhez már lehet kapcsolni olyan, a diákok által átélt 

dolgokat, hogy pl. utazás közben bedugul a fülük. 
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4.3 A logaritmus 

4.3.1 Bevezetés, definíció 

A logaritmus bevezetése a három magyar tankönyvben különösen eltér, a Hajnal-féle 

könyv gyorsan, matematikára alapozva vezeti be, a Sokszínű matematika egy biológiai 

példa kapcsán, a Czapáry-Gyapjas könyv pedig a Hajnal-könyvhöz hasonlóan csak a 

matematikára alapozva, de hosszabb bevezetéssel, a függvénytáblára is hivatkozva. 

A Hajnal-féle tankönyv arra az előző fejezetből ismert tényre alapoz, hogy 

„bármely pozitív szám felírható valamely 1-től különböző pozitív szám hatványaként” 

(Hajnal, 2004:31), és az adott alaphoz tartozó kitevőt emiatt a fontos szerepe miatt 

elnevezték, a logaritmus nevet kapta. Ez a könyv általánosan a tetszőleges alapú logarit-

mussal foglalkozik először, a 10-es alapú logaritmust csak később, a természetes alapú 

logaritmust pedig a bevezetésben nem is említi (később is csak apró betűsként, hiszen 

az e szám középiskolában nem kötelező anyag). A definíció szerint „a b pozitív szám a 

alapú (     és     logaritmusának nevezzük azt a kitevőt, amelyre a-t emelve b-t 

kapunk” (Hajnal, 2004:32), vagyis egy jól érthető, szöveges definíciót ad. 

A Sokszínű matematika egy biológiai példa segítségével vezeti be a logaritmus 

fogalmát, mely lényegében a              egyismeretlenes egyenletet adja. 

„Egy laboratóriumban a kísérletekhez baktériumokat szaporítanak. A 

baktériumok száma óránként megduplázódik. Mennyi idő múlva éri el az 

egyedszám a kísérlethez szükséges 10000-t, ha adott pillanatban 800 

baktérium áll rendelkezésre?” (Kosztolányi, 2004:92) 

A könyv x értékét alulról és felülről közelítve megkeresi x egy közelítő értékét két 

tizedesjegyre kerekítve, és ezzel bemutatja, hogy a kitevőt ilyen esetekben érdemes 

külön névvel (logaritmus) illetni. A bevezetést ebben a könyvben tartom a legjobbnak, 

hiszen egy egyszerű, jól érthető példa kapcsán több motiváció kelthető a tanulókban, 

mint a tisztán matematikai bevezetéssel, vagy egy nehéz feladattal. 

A definíció ebben a könyvben is szövegesen, jól érhetően szerepel, a Hajnal-féle 

könyvhöz képest annyi eltéréssel, hogy kiköti azt is, hogy csak a pozitív számok 

logaritmusáról beszélhetünk (   ), hiszen az alap csak pozitív lehet, így annak egy 
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hatványa is, illetve mivel ebben a könyvben az    is exponenciális függvényként 

szerepel, ezért a definíció után elmagyarázza, miért nem lehet 1 a logaritmus alapja. 

Erre a Hajnal-féle könyvben nem volt szükség, hiszen abban az    nem számít 

exponenciális függvénynek. A definíciót követően a Sokszínű matematika rögtön 

megemlíti a 10-es és a természetes alapú logaritmus jelölését, melyeket kis mértékben, 

de a példákban is alkalmaz. A példák a Hajnal-könyvhöz képest változatosabbak, itt 

ugyanis külön feladatként szerepel olyan is, ahol a logaritmus alapját kell kiszámolni, 

valamint olyan feladat is, ahol az értelmezési tartományt kell megtalálni, és előnye, 

hogy a különböző típusú feladatok megoldását egy-egy példán bemutatja. 

A Czapáry-Gyapjas könyvben a logaritmus bevezetése alapvetően eltér a másik 

két könyvétől abban, hogy a 10-es alapú logaritmust vezeti be először, arra alapozva, 

hogy bármely pozitív szám egyértelműen felírható a 10 valamely hatványaként, és ezért 

a XVII. században célszerű volt hatványtáblázatokkal dolgozni. A másik két könyvhöz 

képest érdekessége még ennek a könyvnek, hogy az előbb említett hatványtáblázatok 

kapcsán azzal is foglalkozik, hogy a Négyjegyű Függvénytáblázatból hogyan lehet a 

szükséges információkat (amit még nem nevez logaritmusnak) kiolvasni, amit úgy 

gondolom, a mai számológépes világban is érdemes egyszer legalább érdekességként 

megnézni, bár ahogy a könyv is írja, a mai zsebszámológépek ezt tudják (és általában 

több értékes jegyre). A bevezetőben megjelenik már a logaritmus általános formája is, a 

definíciót is erre mondja ki, az előzőekhez hasonlóan szövegesen, és a kikötéseket is 

magyarázza. A fejezet végén említés szintjén előjön a természetes alapú logaritmus is. 

4.3.2 Azonosságok 

A logaritmus azonosságainak tárgyalása a különböző könyvekben különböző 

mélységben zajlik. A Sokszínű matematika és a Hajnal-féle könyv kevesebb 

azonosságot mond ki, mint a Czapáry-Gyapjas könyv, de ezeket bizonyítja is (a 

Sokszínű matematika részletesen, a Hajnal-féle könyv röviden), míg a Czapáry-Gyapjas 

könyv tömören, de több azonosságot közöl. 

A Hajnal féle-könyvben szereplő azonosságok (a szokásos megkötések mellett): 

[1]                      (szorzat logaritmusa) 
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[2]    
 

 
             (hányados logaritmusa) 

[3]                (hatvány logaritmusa) 

[4]     √ 
 

 
     

 
 (gyök logaritmusa) 

[5]       
     

     
    

[6]     

 

         

[7]       
 

     
 (Hajnal, 2004:40-45) 

Az első négy azonosság a Hajnal-féle könyvben külön alfejezetként szerepel, melyek 

címe az itt zárójelben szereplő kifejezések. Ezek a logaritmus legfontosabb azonosságai, 

viszont ez a könyv ezeket sem bizonyítja mindet, hanem az [1] mintájára alapozva csak 

a bizonyítások elejét közli. Emellett kiemeli, hogy az azonosságok mindkét irányba 

igazak. Az új alapra való áttérés a Hajnal-féle könyvben teljes levezetéssel szerepel, míg 

az utolsó két azonosság csak apró betűsként (de levezetéssel), hiszen ezek az [5] 

azonosság speciális esetei. A [3] tulajdonságnál nem emeli ki, hogy ez csak a pozitív 

számok halmazán igaz. 

Bár kevesebb azonosságot tartalmaz, mégis szerintem a Sokszínű matematika 

mutatja be a legjobban a logaritmus azonosságait. Ebben a tankönyvben csak az [1], [2], 

[3] és [5] azonosságok szerepelnek, viszont ezek mindegyikét egy példával vezeti be, 

majd az azonosság kimondása után mindet érthetően bizonyítja és egy újabb példával 

zárja. Emellett több megoldott példa is segíti, hogy a tanulók megértsék az azonos-

ságokat. A Hajnal-könyvhöz képest kimaradó azonosságok közül az utóbbi kettő a már 

ismert azonosságok egyszerű alkalmazásával kikövetkeztethető, így hiánya nem okoz 

különösebb nehézséget, de a [4] külön kiemelését fontosnak tartanám, bár a √ 
 

  
 

  

azonosságból és a [3] azonosságból ez is következik, de akár bizonyítás nélkül is 

érdemes megemlíteni a tankönyvekben. 

A Czapáry-Gyapjas könyv is csak az első öt azonosságot tárgyalja, melyek közül 

egyedül a [2] azonosság bizonyításánál támaszkodik analógiára. Az [5] kivételével a 
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levezetések jól érthetőek, az [5]-nél véleményem szerint túl gyors a levezetés, tekintve, 

hogy az épp csak előtte tanult [3] azonosságot rögtön alkalmazza anélkül, hogy leírná, 

miért teszi. Viszont emellett a könyv mellett szól, hogy míg a másik két könyv 

egyszerűen bemutatja a logaritmus azonosságait és a Hajnal-féle könyv a fejezet végén 

ad egy hosszabb matematikatörténeti áttekintést, addig a Czapáry-Gyapjas könyv a 

fejezet elején is megemlíti a hasznát, illetve egy Számolás logaritmussal c. fejezetben 

olyan számolásokat végez, melyeket a logaritmus azonosságaival lehetett elvégezni, 

míg a függvénytáblázatokat nem váltották fel a modern zsebszámológépek. Bár erre 

már nincs szükség, mégis motiválóbb, mint bármiféle magyarázat nélkül a gyakorló-

feladatokat oldani. 

Mivel egyik könyvben sem szerepel valóságközeli feladat az azonosságoknál, 

fontosnak érzem, hogy legalább ennyi köze legyen a korábbi matematikusok, a korábbi 

diákok nehézségeihez. 

4.3.3 A logaritmusfüggvény 

A logaritmusfüggvénnyel a Czapáry-Gyapjas könyv a logaritmus azonosságai után 

foglalkozik, a másik két könyv beékeli a logaritmus bevezetése és azonosságai közé. 

A Hajnal-féle könyv a logaritmus ismeretében bármiféle egyéb bevezető nélkül 

a következőképp definiálja az új függvényt, a logaritmusfüggvényt: 

„Az                       és      függvényt logaritmusfüggvénynek 

nevezzük. Más jelöléssel:         ” (Hajnal, 2004:35). A definíciót ebben a 

tankönyvben az értelmezési tartomány és az értékkészlet megadása követi, indoklás 

nélkül, majd táblázatban néhány ilyen függvény értékei előre megadott helyeken. A 

táblázatokban mindig együtt szerepel az a és az 
 

 
 alapú logaritmus, majd a függvények 

ábrázolásánál kiderül, hogy az 1-nél nagyobb illetve az 1-nél kisebb alapú 

logaritmusfüggvények monotonitásukat tekintve összetartoznak. A Hajnal-féle könyv a 

logaritmusfüggvény tulajdonságai közül a következőkkel foglalkozik: 

[1] képe folytonos vonal 

[2]            
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[3]       esetén monoton csökkenő,     esetén monoton növő 

[4] az azonos alapú exponenciális és a logaritmusfüggvények egymás inverzei 

[4.1] az egyik görbe egyenletéből a másik görbe egyenletét megkaphatjuk x 

és y felcserélésével 

[4.2] képük egymás tükörképe az     tengelyre nézve 

Ezek közül az [1] tulajdonságot bizonyítás nélkül mondja ki, a [2]-ra következtet a 

logaritmus definíciója alapján, de csak apró betűsként, a [3] tulajdonságot pedig szintén 

apró betűsként, de bizonyítja is. A [4] tulajdonságot egy konkrét példán vezeti be 

értéktáblázat és ábrázolás segítségével, hiszen az inverz függvény jelentése eddig nem 

volt ismert, és elmondja ezek grafikonjának jellemzőit is, majd néhány egyéb inverz 

függvénypárt mutat be. 

A Sokszínű matematika szintén a logaritmus ismeretében rögtön elmondja, hogy 

értelmezhetünk „olyan függvényt, amely minden pozitív számhoz annak logaritmusát 

rendeli” (Kosztolányi, 2004:98), azonban a definíciót nem mondja ki. Ezt követően egy 

egyszerű példán megmutatja a [4] tulajdonságot illetve kimondja a [4.2] tulajdonságot, 

azonban ezt sem emeli ki általánosan bármely alapra. A Hajnal-féle könyvhöz képest új, 

hogy a függvény konvex illetve konkáv voltát is vizsgálja, de az eddigiekhez hasonlóan 

ezt is csak a konkrét példáknál említi meg, nem az alap függvényében. A Sokszínű 

matematika a Hajnal-féle könyvben megjelenő tulajdonságok közül csak az [2] és [3] 

tulajdonságokat mondja ki általánosan, az [1]-t magától értetődőként kezeli, azonban a 

[4]-et és annak altulajdonságait nem mondja ki bármely ilyen függvényre, pedig a 

diákoknak az egy biztosabb támpontot jelenthetne, hiszen nem kellene azon 

gondolkodniuk, vajon ezt lehet-e általánosítani. A könyv mellett szól viszont, hogy 

példáiban értelmezési tartományt és értékkészletet is vizsgál, illetve a függvénytransz-

formációkkal is foglalkozik, valamint az is, hogy az egyik feladatnál próbál a való-

sághoz kapcsolódó szöveget adni (egy dísznövény növekedése kapcsán). 

A Czapáry-Gyapjas könyvben a logaritmusfüggvény bevezetése az eddigiekhez 

képest merőben új. Ez a könyv ugyanis nem az ismert logaritmusra építi és rögtön 

kimondja a logaritmusfüggvény definícióját, hanem az ismert„krumplik” segítségével 

megmutatja, hogy a példaként hozott    függvény mihez mit rendel, és hogy mivel a 
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hozzárendelés egyértelmű, a hozzárendelés iránya meg is fordítható. „Szemléletesen azt 

mondhatjuk, hogy az értelmezési tartomány és az értékkészlet felcserélődik, a nyilak 

iránya pedig megfordul” (Czapáry, 2003:46). 

  

Az                függvény 

„krumplijai”(Czapáry, 2003:46) 

Az                    függvény 

„krumplijai”
3
(Czapáry, 2003:46) 

 

Az így kapott függvényre mondja csak, hogy ez a logaritmusfüggvény. Ezután 

értéktáblázat segítségével ábrázol egy egyszerű példát, és előbb erre mondja ki a 

bevezetésben szereplő [4] tulajdonságon túl a [4.2], [2], [1] és [3] tulajdonságokat. Ezek 

közül a [4.2]-t bizonyítja is a konkrét példára, valamint kimondja, hogy ennek a       

függvénynek nincs minimuma és maximuma. Hasonlóan jár el egy 1-nél kisebb alapú 

logaritmusfüggvény tulajdonságaival is, majd az adott tulajdonságokat általánosan is 

kimondja. A Czapáry-Gyapjas könyv bevezetése sokkal érthetőbb, mint a másik két 

könyvé, viszont az általános bizonyításokat hiányolom benne, és legfőképp itt is 

hiányzik a matematikán kívüli valósághoz való kötődés. 

  

                                                           
3
 A könyvben szereplő adatokkal ellentétben a függvény a valós számok teljes halmazát hozzárendeli a 

pozitív valós számokhoz. 
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4.3.4 Gyakorlati alkalmazások 

A logaritmus gyakorlati alkalmazásainak egyedül a Sokszínű matematika szentel külön 

fejezetet, így itt valódi összehasonlítás nem végezhető. A Hajnal-féle tankönyv 

mindössze annyit foglalkozik vele az egész logaritmus témakör során, hogy ad egy 

apróbetűs matematikatörténeti leírást a logaritmusszámítás fejlődéséről 

(logarimustáblázatok, logarléc). Hasonlóan csak matematikatörténeti alkalmazásokkal 

foglalkozik a Czapáry-Gyapjas könyv is, annyi eltéréssel, hogy ez a tankönyv 

szorosabban a taglalandó témákhoz köti a matematikatörténetet, és hogy a 

történelemből igyekszik nem csak az eseményeket felsorolni, hanem arra építeni az 

újonnan bevezetett / bevezetésre váró anyagot, hogy egyes dolgokat a korábbi idők 

matematikusai hogyan számoltak. A Sokszínű matematika az eddig vizsgált logarit-

mussal foglalkozó fejezetekben is hoz egy-egy gyakorlati példát (pl. a logaritmus 

bevezetése is baktériumtenyészet kapcsán történik) és feladatot, illetve egy külön 

fejezetben valódi gyakorlati alkalmazásokkal foglalkozik, melyek ha nem is szak-

szerűen, de érintik a tanulók életét. Valószínűleg kevés diák gondolná, hogy a vasárnapi 

ebédre evett sült hús lehűlése is logaritmussal számolható, így ez a feladat a meglepetés 

ereje miatt kelt érdeklődést, a fénymásoló értékének csökkenéséről szóló feladat pedig 

akár mindennapjaik része is lehet nemsokára, ezzel motivál. A     vizsgálat ugyan 

távolabb áll a diákok mindennapjaitól, de megfelelő példával, amilyen pl. a Sokszínű 

matematika példája a torinói lepelről, ez is lehet izgalmas. 

„A     kormeghatározási módszer egyik szenzációs eredménye volt, amikor 

1988-ban megállapíthatták, hogy a torinói lepel, melyet Jézus halotti 

leplének tartanak, körülbelül a 14. században készülhetett. Tudósok a mai 

napig vitatják a módszer pontosságát.” (Kosztolányi, 2004:117) 

A magyarországi kábítószer-fogyasztás miatt bekövetkezett halálesetek számát vizsgáló 

példa pedig nagyon riasztó eredménye segítségével talán nemcsak matematikai, hanem 

erkölcsi neveléssel is bír. 
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„A táblázat 3 év adatait tartalmazza a Magyarországon kábítószer-

fogyasztással kapcsolatban bekövetkezett halálesetek számáról. 

1995 1996 1997 

204 288 339 

Adjunk előrejelzést a 2010 évre vonatkozóan!” (Kosztolányi, 2004:118) 

A gyakorlati alkalmazásokat tartalmazó fejezetet az ilyen, a diákok életét a 

matematikával összekötő, őket érzelmileg is érintő és ezzel motiváló feladatok miatt 

nagyon fontosnak találom, és úgy gondolom, a másik két könyv is kellett volna, hogy 

foglalkozzon vele, hogy ne csak egy újabb elméleti jelenség legyen a logaritmus. 

4.4 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Az exponenciális és logaritmikus egyenleteket a Hajnal-féle könyv és a 

Czapáry-Gyapjas könyv együtt tárgyalja, míg a Sokszínű matematika mindegyiket a 

hozzá tartozó témakör után. Ennek megfelelően az exponenciális egyenleteknél a 

Sokszínű matematika még nem említi a logaritmust, míg a másik két könyv kihasználja 

ennek ismeretét. 

A könyvek mindegyike különböző típusú példák megoldásán igyekszik 

szemléltetni a megoldási módszereket, de a Hajnal-féle könyv már az elején 

kihangsúlyozza, hogy nem lehet általános eljárást adni, ezek csak ötletek, melyek 

segítségével el lehet indulni. 

Ebben a könyvben az első típuspélda logaritmussal gyorsan megoldható: 

[1]     , míg ugyanerre a példára a Sokszínű matematika nem tudna pontos 

megoldást adni, hiszen még nem vezette be a logaritmust. Ezt követően olyan példák 

következnek, melyekben [2]  azonos alap hatványai szerepelnek és ebből kell kiemelni a 

megfelelő tagot (pl.                  ), ami után az exponenciális függvény 

monotonitását kihasználva már megkapjuk a megoldást, majd ehhez hasonló, bonyo-

lultabb példák jönnek. Ezekben már [3] fel kell ismerni, hogy milyen szám hatványa 

szerepel, illetve [4] új ismeretlen bevezetése célszerű, mert egy ilyen hatványra nézve 
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másodfokú az egyenlet. A logaritmikus egyenleteknél leginkább [a] az azonosságok 

alkalmazására, [b] a logaritmusfüggvény értelmezési tartományára és [c] 

monotonitására, illetve [d] a konstans logaritmusként való felírására alapoz. Az utolsó 

exponenciális-logaritmikus vegyes példában — (
 

 
)

 

     (  
 

 
) — a két oldal [e] 

értékkészletét vizsgálja. Egyenlőtlenségekkel és egyenletrendszerekkel a Hajnal-féle 

könyv nem foglalkozik. 

A kétféle egyenlettípust ugyancsak együtt tárgyaló Czapáry-Gyapjas könyv 

bevezető példája szintén a [1]     , de ezt követően nem teljesen követi a Hajnal-féle 

könyv felépítését. Ebben a könyvben a [2] monotonitást kihasználó példákon kívül 

olyan egyenletek szerepelnek, melyeknél bizonyos lépések elvégzése után nem az alap, 

hanem [5] a kitevő lesz azonos, és ezt használhatjuk ki. Ez a könyv is szerepeltet az 

előbb [4]-gyel szereplő példatípust (új ismeretlen bevezetése után másodfokú), és a 

Hajnal-féle könyvvel ellentétben [6] szöveges példát is hoz. A logaritmikus 

egyenleteknél a Czapáry-Gyapjas könyv is az [a], [b] és [c] lépéseket alkalmazza, de a 

[d] és [e] lépésekkel nem foglalkozik. Helyette viszont egy egyenlőtlenség megoldását 

is megmutatja. Egyenletrendszerekről ez a tankönyv sem ír. 

Az exponenciális egyenletekkel, egyenlőtlenségekkel és egyenletrendszerekkel 

foglalkozó témakörnél, ahogy már írtam korábban, a Sokszínű matematika még nem 

alkalmazza a logaritmust, ugyanis csak később vezeti be. A példái ennek ellenére 

hasonló jellegűek, mint a másik két könyvé, azzal az eltéréssel, hogy a keresett kitevő 

fejben is kiszámolható. Ebben a könyvben is a [2], [3] és [4] típusú példák szerepelnek. 

Ez a könyv a három közül egyedüliként egyenletrendszerekkel is foglalkozik, ezeknél 

szintén az új ismeretlen bevezetése ([4]) és a monotonitás kihasználása ([2]) a jelentős 

lépések. Az egyenlőtlenségek megoldásánál is leginkább azt használja ki, hogy [2] 

azonos alap esetén az exponenciális függvény szigorúan monoton. 

A logaritmikus egyenleteknél a Sokszínű matematika is az előző két könyvben 

alkalmazott [a], [b] és [c] tulajdonságok segítségével keresi a megoldást: [a] az 

azonosságok alkalmazása, [b] a logaritmus függvény értelmezési tartománya és [c] 

monotonitása. A Hajnal-féle könyvben felhasznált [d] és [e] tulajdonsággal ez a könyv 

sem foglalkozik. Viszont a Czapáry-Gyapjas könyvhöz hasonlóan az egyenlőtlenségek 

megoldását is megmutatja néhány példán, és egyedüliként foglalkozik 
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egyenletrendszerekkel, ahol az eddigieken túl az [f] új ismeretlen bevezetését is 

megmutatja, mint lehetséges megoldási utat, illetve a [g] különböző alapok közötti 

átváltást. 

4.5 Konklúzió 

Mindent egybevetve úgy gondolom, a három tankönyv mindegyikének van előnye és 

hátránya is, és ezért a tanárnak, lehetőség szerint az osztály ismeretében kell eldöntenie, 

melyiket célszerű alkalmazni. 

A Hajnal-féle tankönyvet olyan csoportban alkalmaznám, ahol a diákok a 

matematika szeretetéért képesek dolgozni, ahol nem kell, hogy a tankönyv példái és 

külseje végig motiválóak legyenek. A Hajnal-féle könyv a legtöbb területen mélyebben 

belemegy az ismeretekbe, ezért elsősorban fakultációs csoportoknak ajánlanám. Azon-

ban a tananyagot annyival szárazabban dolgozza fel, mint a többi könyv, hogy minden-

képp fontosnak tartom, hogy a tanár saját maga is vigyen minden témakörben már az 

elejétől fogva kézzel foghatóbb példákat. 

A Sokszínű matematika sok tekintetben épp a Hajnal-féle könyv ellentéte. 

Mélységében sem egyezik meg vele, illetve a külseje is sokkal színesebb, ezzel 

motiválóbb. Ezért átlagos (nem fakultációs) csoportoknak feltétlenül ezt a könyvet 

ajánlanám, hiszen már a külsejével és a rengeteg példájával is motiválóbb, de 

ugyanezért fakultációs csoportok számára is megfelelőnek tartom az alapok 

elsajátításához, és ehhez lehet nehezebb feladatokat is bevinni. 

A Czapáry-Gyapjas könyv előnye, hogy sok esetben hoz matematikatörténeti 

bevezetést egy-egy új témánál, ennek ellenére mégis úgy érzem, ez a könyv a 

legkevésbé jól használható. Viszont egyes elemei, mint például az előbb említettek, a 

tanári felkészülésnél jó támpontot nyújthatnak.  
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5 Érettségi feladatok 

A következő fejezetben a 2005. májusi első kétszintű érettségitől egészen a 2010. 

októberi érettségiig a témában előforduló érettségi feladatok és megoldásuk szerepel.
4
 

5.1 Érettségi feladatok középszinten 

5.1.1 2005. május 28-i érettségi 13. feladatának b) része (7 pont): 

Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! 

              

Megoldás: 

A feladat megoldását kikötéssel kezdjük. A logaritmus definíciója szerint csak pozitív 

számok logaritmusáról beszélhetünk, ezért      , vagyis    . 

A logaritmus azonosságai szerint átalakíthatjuk az egyenlet bal oldalát a következő 

alakra:              

Innentől kezdve két gyakori megoldási lehetőség van.  

1.megoldás: A logaritmus alapja 10, ezért mindkét oldalon a 10 megfelelő hatványát 

vesszük. Az exponenciális függvény szigorúan monoton növő, ezért: 

                  

A logaritmus és a hatványozásdefiníciója szerint:             

       

     

A megoldás nem mond ellent a kikötésnek, és ellenőrzéssel is azt kapjuk, hogy kielégíti 

az egyenletet. 

2.megoldás: A 2 felírható 10-es alapú logaritmusként is,         

                                                           
4
 A feladatok a http://www.nefmi.gov.hu oldalról származnak, a feladatok szövege után külön 

forrásmegadás nem szerepel. 
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A logaritmus függvény szigorúan monoton növő, ezért             

A feladat megoldása innentől kezdve azonos az első megoldással. 

5.1.2 2005. május 29-i érettségi 6. feladata (2 pont): 

Melyik az az x természetes szám, amelyre          ? 

Megoldás: 

Mivel      , így a logaritmus definíciója szerint         , vagyis    . 

5.1.3 2005. október 25-i érettségi 16. feladatának a) része (6 pont): 

Oldja meg az alábbi egyenletet! 

     √          x valós szám és      

Megoldás: 

Az exponenciális függvény szigorú monotonitása miatt       √         . 

A logaritmus és a hatványozás definíciója szerint a következő egyenletet kapjuk: 

√        

√      

Az egyenlet mindkét oldala pozitív, ezért a négyzetre emelés ekvivalens átalakítás. 
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A megoldás nem mond ellent a kikötésnek, és behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy 

kielégíti az egyenletet. 

A feladat szintén megoldható úgy, hogy a 2-t felírjuk       alakban, így 

     √            , majd a logaritmus függvény szigorú monotonitása miatt az 

√        egyenletet kapjuk, amely az előző megoldásban is szerepel. 

5.1.4 2006. február 21-i érettségi 3. feladata (2 pont): 

Mekkora x értéke, ha               ? 

Megoldás: 

Kikötés: A logaritmus definíciója szerint:     

A logaritmus tulajdonságai miatt              , vagyis          . 

A logaritmus függvény szigorúan monoton növő, ezért     . 

5.1.5 2006. május 9-i érettségi 13. feladatának b) része (6 pont): 

Oldja meg a következő egyenletet! 

            

Megoldás: 

A hatványozás azonosságai szerint                    

Az egyenlet tehát átírható így:                

Ez az egyenlet   -ra másodfokú, ezért az egyszerűbb megoldhatóság érdekében    

helyett bevezetünk egy új ismeretlent,      

Így az egyenlet:           
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A másodfokú egyenlet megoldóképletét alkalmazva 

     
      √              

 
 

  √  

 
 

   

 
 

     

      

1.eset:     , vagyis     , így      . Az exponenciális függvény szigorú 

monotonitása miatt    . A megoldást visszahelyettesítéssel ellenőrizhetjük. 

2.eset:      , vagyis      . Mivel a pozitív alap bármilyen valós hatványa 

pozitív, így   is pozitív, ezért nincs olyan x valós szám, melyre      . 

5.1.6 2006. május 9-i érettségi 16. feladata (2+2+11+2 pont): 

Adott a következő egyenletrendszer: 

(1)                   

(2)      

a) Ábrázolja derékszögű koordinátarendszerben azokat a        pontokat, amelyeknek 

koordinátái kielégítik a (2) egyenletet! 

b) Milyen x, illetve y valós számokra értelmezhető mindkét egyenlet? 

c) Oldja meg az egyenletrendszert a valós számpárok halmazán! 

d) Jelölje meg az egyenletrendszer megoldáshalmazát az a) kérdéshez használt 

derékszögű koordináta-rendszerben! 

Megoldás: 

a) Az egyenlet y-ra rendezve van megadva, így elég az      (vagy        ) 

függvényt ábrázolni. 
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b) A második egyenlet minden valós x és y értékre értelmezhető, így elegendő az első 

egyenletben kikötést tenni. A logaritmusfüggvény értelmezési tartománya miatt 

     , vagyis     , illetve        , vagyis       

c) A második egyenletből tudjuk, hogy     , ezt behelyettesíthetjük az első 

egyenletbe. Így azt kapjuk, hogy                    

A logaritmus tulajdonságai miatt                    

A logaritmus függvény szigorúan monoton növő, ezért              

A zárójelet felbontva              , az egyenlet jobb oldalát 0-ra 

redukálva a következő egyenletet kapjuk:             

A másodfokú egyenlet megoldóképlete szerint 

     
   √            

   
 

   √   
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1.eset:    
 

 
, ekkor      

 

 
 

 

 
 

2.eset:      , ekkor             , mely ellentmond a kikötésnek. 

Tehát az egyenletrendszer megoldása: (
 

 
  

 

 
), mely behelyettesítéssel ellenőrizhető, 

hogy kielégíti az egyenletrendszer mindkét egyenletét. 

d) A megoldást az a) feladat megoldásánál szereplő koordináta-rendszerben kell 

ábrázolni, így az érettségin a következő ábrának kell szerepelnie: 

 

5.1.7 2006. október 25-i érettségi 18. feladatának c) része (8 pont): 

A szociológusok az országok statisztikai adatainak összehasonlításánál használják a 

következő tapasztalati képletet:            
      

     

A képletben az É a születéskor várható átlagos élettartam években, G az ország egy főre 

jutó nemzeti összterméke (a GDP) reálértékben, átszámítva 1980-as dollárra. 
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(A feladat a) és b) része kiszámolja egy országban a születéskor várható átlagos 

élettartamot két különböző évben.) 

c) Egy másik országban 2005-ben a születéskor várható átlagos élettartam 68 év. 

Mekkora volt ekkor ebben az országban a GDP (G) nagysága (reálértékben, átszámítva 

1980-as dollárra)? 

Megoldás: 

Az átlagos élettartamot É-vel jelöli a feladat, így É helyére beírjuk a 68-at. 

            
      

     

          
      

     

        
      

     

      
      

     

A logaritmus definícióját felhasználva 
      

    
       

                  

                       

2005-ben a GDP körülbelül 4928 dollár volt az adott országban. 

5.1.8 2007. május 8-i érettségi 11. feladata (3 pont): 

Oldja meg a pozitív valós számok halmazán a         
 

 
 egyenletet! Jelölje a 

megadott számegyenesen az egyenlet megoldását! 
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Megoldás: 

A kikötés megegyezik a feladat szövegében szereplő kitétellel, vagyis    

Az exponenciális függvény szigorú monotonitása miatt             
 

  

A hatványozás azonosságai miatt:    
 

  
 

  
 
 

 
 

√  
 

 

 
 

Így az egyenlet így is felírható:          
 

 
 

A logaritmus definícióját is felhasználva:   
 

 
. A megoldás megfelel a kikötésnek. 

A számegyenesen ábrázolva: 

 

5.1.9 2007. október 25-i érettségi 3. feladata (2 pont): 

Melyik a nagyobb:      
  

 
 vagy       

 

 
 ? 

Írja a megfelelő relációs jelet a válaszmezőbe! (Válaszát indokolja!) 

A          B 

Megoldás: 

A hatványozás tulajdonságai és a logaritmus definíciója miatt: 

      

 

 
     

 

  
            

Mivel a szinuszfüggvény definíciója szerint minden valós x szám esetén 

         , ezért       
  

 
  , vagyis       . 

Így     
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5.1.10 2007. október 25-i érettségi 6. feladata (2 pont): 

Adja meg a           egyenlet megoldáshalmazát! 

Megoldás: 

Kikötés: A logaritmus definíciója szerint a logaritmus száma csak pozitív lehet, vagyis a 

bal oldalt     , ami minden nemnulla számra teljesül, a jobb oldalt pedig     . A 

két kikötést egybevetve    . 

A logaritmus tulajdonságai miatt az egyenletet az értelmezési tartománya minden eleme 

kielégíti, vagyis a megoldás:     (a megoldás a pozitív valós számok halmaza). 

5.1.11 2007. október 25-i érettségi 13. feladata (4+8 pont): 

a) Mely pozitív egész számokra igaz a következő egyenlőtlenség? 

            

b) Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! 

 √       

Megoldás: 

a) Az exponenciális függvény, mivel az alapja nagyobb 1-nél, szigorúan monoton növő, 

ezért          . 

Az egyenlőtlenséget átrendezve      , amiből következik, hogy    . 

A pozitív egész számok közül tehát az egyenlőtlenség megoldásainak halmaza: 

{1; 2; 3; 4} 

b) Kikötés: A gyökjel alatt csak nemnegatív szám állhat, ezért    . 

Mivel  √      √     √ , ezért az egyenlet így is felírható:    √       

Az exponenciális függvény szigorúan monoton növő, ezért   √      



55 

 

1.megoldás: 

Ez az egyenlet √ -re nézve másodfokú, ezért √  helyett bevezetünk egy új ismeretlent:  

  √  

Az egyenlet az új ismeretlen bevezetése után:          

Az egyenlet bal oldalát nullára rendezve:           

A másodfokú egyenlet megoldóképlete szerint az egyenlet megoldásai: 

     
      √              

   
 

  √  

 
 

   

 
 

                       

1.eset:     , vagyis √    . Mindkét oldal pozitív, négyzetreemeléssel kapjuk, hogy 

    , behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy a megoldás helyes. 

2.eset:       , vagyis √     . A gyökvonás definíciója miatt a valós számok 

halmazán ez nem lehetséges. 

2.megoldás: 

A   √      egyenlet négyzetreemelésével a következő egyenlethez jutunk: 

          . 

Az egyenletet átrendezve:           . A másodfokú egyenlet megoldóképlete 

szerint a két megoldás:      és     . Az eredeti egyenletbe visszahelyettesítve 

kapjuk, hogy az egyenletnek csak      megoldása. (A másik megoldás azért nem jó, 

mert az   √      egyenletbe x helyére 1-et helyettesítve a bal oldalt 2, a jobb 

oldalt -2 áll. A négyzetreemelésnél jött be ez a hamis gyök. 
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5.1.12 2008. május 6-i érettségi 13. feladata (6+6 pont): 

Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! 

a)                         

b)   √       √  

Megoldás: 

a) Kikötés: a logaritmus definíciója szerint       , ezért      , vagyis: 

   
 

 
. 

Az egyenlet átalakítható:                         

A logaritmus azonosságai miatt:                         

A logaritmusfüggvény szigorú monotonitásából következik, hogy 

                  

A zárójeleket felbontva                    

Az egyenlet jobb oldalát nullára redukálva a következő egyenlethez jutunk: 

             

A megoldóképletbe behelyettesítve      
       √              

   
 

   √   

 
 

     

 
 

Az egyenlet gyökei:       és      

Behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy mindkét megoldás helyes. 

 

b) Kikötés:    , mivel a gyökjel alatt csak nemnegatív szám állhat. 

A következő két átalakítást használjuk fel: 

  √      √     √  

     √       √  
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Így az egyenlet a következő alakban írható fel:    √       √  

Az exponenciális függvény ebben az esetben szigorúan monoton növő, ezért 

  √      √  

Átrendezve:    √  

Mivel a négyzetgyök értéke csak nemnegatív szám lehet, ezért az egyenletnek nincs 

valós megoldása. 

5.1.13 2008. október 21-i érettségi 17. feladatának a) része (7 pont): 

Határozza meg az alábbi egyenlet valós megoldásait! 

                       

Megoldás: 

A logaritmus definíciója miatt a következő kikötéseket tesszük:     és     , vagyis 

a közös kikötés:     

Egy szorzat akkor és csak akkor 0, ha legalább az egyik tényezője 0. 

Vagyis vagy           vagy            (Az is megengedett, hogy mindkettő 

egyszerre 0 legyen.) 

1.eset:          , vagyis        . 

Mivel a 2-es alapú exponenciális függvény szigorúan monoton növő, ezért           

A logaritmus definíciója szerint ekkor    . 

A megoldás az értelmezési tartományon belül van, és behelyettesítéssel ellenőrizhető, 

hogy helyes megoldás. 

2.eset:           , vagyis           
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A logaritmus tulajdonságai miatt pozitív x-ek esetén (a kikötés szerint     : 

          , amiből adódik, hogy          

Mivel a 2-es alapú exponenciális függvény szigorúan monoton növő, ezért        

    

A logaritmus definíciója szerint ekkor   
 

 
. 

A megoldás az értelmezési tartományon belül van, és behelyettesítéssel ellenőrizhető, 

hogy helyes megoldás. 

Az egyenlet megoldásai tehát     és   
 

 
. 

A 2. eset egy másik megoldási lehetőségét kínálja, ha a kitevő logaritmusáról szóló 

tulajdonság alkalmazása helyett az exponenciális függvény monotonitását használjuk ki. 

       
     

A logaritmus definíciója szerint:    
 

  
 

Az egyenlet két megoldása    
 

 
 és     

 

 
, melyek közül az elsőt behelyettesítéssel 

ellenőrizve azt kapjuk, hogy helyes megoldása az egyenletnek, a második viszont nem 

tartozik bele az értelmezési tartományba, így nem megoldása az egyenletnek. 

5.1.14 2009. május 5-i érettségi 6. feladata (2 pont): 

Adja meg a        kifejezés pontos értékét! 

Megoldás: 

Mivel      , ezért              , mely a logaritmus definíciója szerint 4. 
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5.1.15 2009. október 20-i érettségi 8. feladata (3 pont): 

Az a, b és c tetszőleges pozitív valós számokat jelölnek. Tudjuk, hogy 

              
 

 
     

Válassza ki, hogy melyik kifejezés adja meg pontosan x értékét! 

     
  

 
 

 

 
  

          √  

    
  

  √ 
 

     
      

 

          √  

     
   √ 

 
 

     
   √ 

 
 

     
   

 

 

 
 

Megoldás: 

A logaritmus azonosságait felhasználva: 

              
 

 
                 

 

             √    
   √ 

 
 

Az logaritmusfüggvény szigorú monotonitása miatt:   
   √ 

 
 

A megoldás: F 

5.1.16 2009. október 20-i érettségi 18. feladatának b) része (6 pont): 

Ha az eredetileg   (
    

  )  intenzitású lézersugár x mm       mélyre hatol egy 

bizonyos anyagban, akkor ebben a mélységben intenzitása            
 

 (
    

  
) lesz. 

Ezt az anyagot       (
    

  
) intenzitású lézersugárral világítják meg. 

b) Mekkora mélységben lesz a behatoló lézersugár intenzitása az eredeti érték      

15%-a?  (A választ tizedmilliméterre kerekítve adja meg!) 
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Megoldás: 

x mm mélyégben a lézersugár intenzitása             
 

 (
    

  ) , másrészt azt 

mondhatjuk, x mm mélységben az intenzitása az eredeti       (
    

  
)  intenzitás 

15%-a, vagyis              (
    

  
) 

Vagyis                 
 

 , amiből         
 

 . 

Az egyenlet egyik megoldási lehetősége a logaritmus definícióját használja ki: 

 

 
            

Ebből következik, hogy  

                   

A másik megoldási lehetőség szerint vesszük mindkét oldal 10-es alapú logaritmusát: 

            
 

  

A hatvány logaritmusára vonatkozó tulajdonság szerint pedig: 

       
 

 
       

Ebből következik, hogy 

 

 
 

      

     
 

A megoldás tehát 

    
      

     
     

A két megoldás közötti azonosság ott is látszik, hogy a logaritmus tulajdonságai miatt 

tudjuk, hogy            
      

     
. 
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A megoldás tehát: A lézersugár intenzitása körülbelül 4,9 mm mélységben az eredeti 

érték 15%-a. 

5.1.17 2010. május 4-i érettségi 4. feladata (2 pont): 

Az     ,          függvény az alább megadott függvények közül melyikkel 

azonos?  

A:     ,         

B:     ,           

C:     ,           

D:     ,        
   

Megoldás: 

A logaritmus definíciója szerint        , így a feladatban szereplő függvény:  

    ,              

A logaritmus tulajdonságai szerint pedig                     , vagyis a 

függvény a B függvénnyel azonos. 

5.1.18 2010. október 19-i érettségi 9. feladata (2 pont): 

A b, c és d pozitív számokat jelölnek. Tudjuk, hogy     
       

 
. 

Fejezze ki az egyenlőségből b-t úgy, hogy abban c és d logaritmusa ne szerepeljen! 

Megoldás: 

A logaritmus azonosságait felhasználva 

    
       

 
 

 

 
           

 

 
   

 

 
   (

 

 
)
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A logaritmusfüggvény szigorú monotonitása miatt: 

  (
 

 
)

 

 
 √

 

 

 
 

5.2 Érettségi feladatok emelt szinten 

Az emelt szintű érettségi feladatai között szerepelnek olyanok is, melyek megoldásában 

ugyan megjelenik az exponenciális függvény illetve a logaritmus, de a feladat 

megoldásának nem ez adja a gerincét. Emiatt az ilyen feladatokkal ebben a dolgozatban 

nem is szeretnék foglalkozni. Így kimaradnak többek között a kamatos kamattal illetve a 

mértani sorozat összegével kapcsolatos feladatok, ahogy az olyan feladatok is, 

melyeknél valamilyen szám egy bonyolultabb, logaritmust tartalmazó formában van 

megadva (pl. a 2007. májusi érettségi 1. feladatában     és       ). 

 

5.2.1 2005. október 25-i érettségi 5. feladata (16 pont): 

Oldja meg az alábbi egyenletrendszert a valós számpárok halmazán! 

      
                 

                    

Megoldás: 

Kikötés: A logaritmus alapja csak 1-től különböző pozitív szám lehet, így    ,     

és    ,    . A feladatban ezután több kikötést nem kell tenni, mert ez erősebb a 

többi szükséges kikötésnél. 

A logaritmus azonosságai szerint az értelmezési tartományon 

      
                                          

valamint                               . 
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Így az első egyenlet átírható a következő alakra: 

                    

    (           )    

                

              

Mivel       
   

   
 és       

   

   
, így       és       egymás reciprokai. Mivel egy 

számnak és a reciprokának az összege pontosan akkor 2, ha a szám az 1, így        . 

Ez a logaritmus definíciója szerint akkor és csak akkor lehetséges, ha    . 

A második egyenletbe ezt behelyettesítve: 

               

            

           

Ez akkor és csak akkor teljesülhet, ha          , vagyis ha   
 

 
    , ahol 

   .A kikötéssel egybevetve az egyenletrendszer megoldása tehát: 

    
 

 
    , ahol    . 

5.2.2 2006. május 9-i érettségi 9. feladata (3+3+4+6 pont): 

Az  A pont helyvektora:   ⃗⃗⃗⃗  ⃗          ; a B pont helyvektora:    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (        
 

 
), ahol a 

és b olyan valós számokat jelölnek, melyekre        , illetve       teljesül. 

a) Bizonyítsa be, hogy a  B pont mindkét koordinátája nagyobb az  A pont megfelelő 

koordinátájánál! 

b) Bizonyítsa be, hogy az   ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ vektor merőleges az   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ vektorra! 
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c) Mekkora az   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ és az   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ vektorok hajlásszöge? 

d) Legyen   
 

  
, b pedig jelöljön tetszőleges 1-nél nagyobb valós számot. Adja 

meg (egyenletével, vagy a derékszögű koordináta-rendszerben ábrázolva) az   A, 

illetve a  B pontok halmazát! 

Megoldás: 

a) B első koordinátája a logaritmus tulajdonságai miatt             , így bizonyí-

tandó, hogy            . Mindkét oldalból    -t kivonva az egyenlőtlenség: 

     . Mivel a 10-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton növő és 

zérushelye 1-nél van, így ez valóban teljesül minden     szám esetén. 

B második koordinátája   
 

 
          , így bizonyítandó, hogy 

            , vagyis      . A 10-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan mo-

noton növő, zérushelye 1-nél van, így       esetén       teljesül. 

b) Az   ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  vektor első koordinátája                         

                , a második koordinátája pedig a megfelelő átalakítások 

után:        
 

 
                              . 

Az   ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗ és   ⃗⃗⃗⃗  ⃗  vektorok pontosan akkor merőlegesek egymásra, ha skaláris 

szorzatuk 0. 

A két vektor skaláris szorzata (                   , vagyis a két vektor 

tényleg merőleges egymásra. 

c) Két vektor skaláris szorzata a skaláris szorzat definíciója szerint a két vektor 

hosszának és a közbezárt szög koszinuszának a szorzata. Ebből kiszámolható a 

közbezárt szög. 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  |  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|  |  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|      , ahol   a közbezárt szög. 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                 
 

 
                             

          

|  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|  √          
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|  ⃗⃗⃗⃗  ⃗|  √        (  
 

 
)
 

 √                       

√            √             √  √          

Vagyis a skaláris szorzatra vonatkozó összefüggés átírható a következő alakra: 

          √          √  √               

Ebből következik, hogy 

          √                   

     
 

√ 
 

Mivel hajlásszögről van szó, a két vektor hajlásszöge      . 

d) Ha   
 

  
, akkor a két helyvektor koordinátái 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (  
 

  
     ), vagyis   ⃗⃗⃗⃗  ⃗          és 

  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (  
 

  
            

 

  
), vagyis    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗               . 

Ezek egyben az A és B pontok koordinátái is. 

Mivel     minden valós értéket felvehet, ugyanis a logaritmus függvény szigorúan 

monoton növő és nem korlátos, így     bármilyen valós szám lehet. 

Az A pontok halmaza tehát a következő: 
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Az A pontok halmazának egyenlete:      

Az   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  helyvektor koordinátái   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗               , ahol látható, hogy a 

második koordináta mindig 2-vel nagyobb az első koordinátánál. Ezért a B pont a 

következőképpen ábrázolható a koordinátarendszerben: 

 

A B pontok halmazának egyenlete:       
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5.2.3 2006. május 9-i érettségi 3. feladata (11 pont): 

Oldja meg az alábbi egyenletrendszert, ahol x és y valós számok! 

        

                 

Megoldás: 

Kikötés: Mivel az első egyenlet bal oldala az exponenciális függvény tulajdonságai 

miatt pozitív, így a jobb oldala is pozitív, vagyis      , tehát   . 

A második egyenlet bal oldalán a logaritmus miatt          , ezért (a másod-

fokú megoldóképlet segítségével)     vagy    . 

A két kikötéseket egybevetve    , y pedig tetszőleges valós szám lehet. 

Az első egyenletből a logaritmus definíciója szerint           

Ezt a második egyenletbe behelyettesítve 

                       

A jobb oldalt átalakítva:                                        

Vagyis az egyenlet:                           

A logaritmus függvény szigorú monotonitása miatt                   

A zárójelek felbontása és az egyenlet bal oldalának 0-ra redukálásával a következő 

egyenletet kapjuk:              

Az egyenlet megoldásai    
  

 
 és     , melyek közül    ellentmond a kikötésnek. 

Az egyenletrendszer egyetlen megoldása tehát   
  

 
 és ebből kiszámolható y értéke: 

    (
  

 
  )    

 

 
. Ez a megoldás behelyettesítéssel ellenőrizhető is. 

Az                   egyenletet meg lehetett volna úgy is oldani, hogy a bal 

oldalt szorzattá alakítjuk, és így                      . Az egyenlet egyik 
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megoldása    , mely nem esik az értelmezési tartományba. Ha    , akkor osztha-

tunk      -mal, így           , melynek megoldása   
  

 
. Ezután y értékét 

az előző megoldással azonos módon kaphatjuk meg. 

5.2.4 2006. október 25-i érettségi 1. feladata (5+6 pont): 

Oldja meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! 

a)                    

b)          

Megoldás: 

a) Kikötés: A logaritmus definíciója alapján      , vagyis      és       , 

vagyis    
 

 
. 

A logaritmus definíciója és tulajdonságai szerint az egyenlet így is felírható: 

                      

A 10-es alapú logaritmus függvény szigorúan monoton növő, amiből következik, 

hogy:                 

A zárójelet felbontva és az egyenletet átrendezve:              

Az egyenlet gyökei      és     
  

 
. A második gyök ellentmond a kikötésnek, 

az első gyök behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy megoldása az egyenletnek. 

b) Az egyenlet jobb oldala átalakítható:                  

Így az egyenlet:         

Mindkét oldalt   -nel osztva bal oldalt 
  

  
 (

 

 
)
 

 áll, jobb oldalt pedig 3. (
 

 
)
 

   

A logaritmus definíciója szerint       

 

         . Mivel az egyenlet megoldá-

sa során ekvivalens átalakításokat végeztünk, a megoldás kielégíti az egyenletet. Szá-

mológéppel behelyettesítve is ellenőrizhetjük a megoldás. 
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A (
 

 
)

 

   egyenlet megoldását úgy is kiszámíthattuk volna, hogy vesszük mindkét 

oldal 10-es alapú (tetszőleges alapú, de a számológéppel számolás miatt a 10-es alap 

a legpraktikusabb) logaritmusát, majd a logaritmus hatványra vonatkozó 

tulajdonságát alkalmazzuk. 

5.2.5 2007. október 25-i érettségi 1. feladatának b) része (9 pont): 

Oldja meg a valós számpárok halmazán az alábbi egyenletrendszert! 

             

                

Megoldás: 

A logaritmus definíciója szerint ki kell kötni, hogy     és    . 

Az első egyenletet a logaritmus tulajdonságai szerint átírhatjuk: 

             

A logaritmusfüggvény szigorú monotonitása miatt        

A második egyenletet átalakítva:                 

A 10-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton növő, ezért ez az egyenlet is átír-

ható:               . 

Az új egyenletrendszer tehát a következő két egyenletből áll: 

       

       

Az első egyenletbe x helyére       -t helyettesítve:                

Az egyenletet 0-ra rendezve:             
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Az egyenlet gyökei         és      Az első megoldás ellentmond a kikötésnek a 

második esetben     

Az    ,     megoldás behelyettesítéssel ellenőrizhető. 

5.2.6 2008. október 21-i érettségi 1. feladatának a része (5 pont): 

Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet: 

                 

Megoldás: 

Kikötés: A logaritmus definíciója miatt ki kell kötni, hogy       , vagyis     , 

ezért    √  vagy   √ . 

Egy szorzat értéke akkor és csak akkor 0, ha legalább az egyik tényező 0. Ebben az eset-

ben tehát vagy (1)       vagy (2)            

(1)       

Ekkor    , mely ellentmond a kikötésnek, így     nem megoldása az 

egyenletnek. 

(2)            

Az exponenciális függvény szigorú monotonitása miatt     (    )     , vagyis 

      . 

Ebből adódik, hogy     , vagyis az egyenlet megoldásai     . 

Behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy ez a két megoldás helyes. 
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5.2.7 2009. május 5-i érettségi 5. feladatának c) és d) része (4+4 pont): 

Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az a) és b) jelű egyenletnek pontosan egy 

megoldása van, a c) és d) jelű egyenletnek viszont nincs megoldása a valós számok hal-

mazán! 

c)                     

d)        √                  

Megoldás: 

Mivel az exponenciális és logaritmus függvényekkel nem kapcsolatos az a) és b) rész, 

ezért csak a c) és d) részek megoldásával foglalkozom. 

c) Az egyenlet bal oldalán a logaritmus definíciója szerint ki kell kötni, hogy      

   , vagyis      vagy    . A jobb oldalon hasonlóan ki kell kötni, hogy 

      , vagyis     , ezért       .  

 

A két kikötésből látszik, hogy nincs olyan x valós szám, melyre az egyenlet mindkét 

oldala értelmezve lenne, ezért nincs valós megoldása az egyenletnek. 

d) Az egyenlet jobb oldalán álló kifejezés a gyökvonás definíciója szerint biztosan 

nemnegatív, ezért a bal oldalon álló kifejezés is nemnegatív kell, hogy legyen. 

        , vagyis       . 

Ugyanakkor a szinuszfüggvényről tudjuk, hogy          , így a kettőt 

egybevetve        lehet csak az egyenlet megoldása. Ez csak   
 

 
      

esetén teljesül. Viszont ezekre az x-ekre       , így                , de a 
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logaritmus 0-ra nincs értelmezve, vagyis a c) részhez hasonlóan nincs az egyenletnek 

valós megoldása. 

5.2.8 2009. október 20-i érettségi 1. feladata (4+7 pont): 

Oldja meg az alábbi egyenleteket! 

a)               , ahol     és     

b)        
 

 
      , ahol       és     

Megoldás: 

a) Az egyenlet bal oldalát a hatványozás azonosságainak és a logaritmus definíciójának 

segítségével átalakítva:             
    

           
    

 
 

Vagyis az egyenlet felírható a következő alakban: 
    

 
   

Ebből következik, hogy   
 

  
 

Ekvivalens átalakításokat végeztünk, így   
 

  
 megoldása az egyenletnek, ez szá-

mológéppel is ellenőrizhető. 

Máshogy elindulva a bal oldali kitevő is átalakítható:                      

              (
    

 
). 

Vagyis az egyenlet felírható így is:          (
    

 
)   , a logaritmus definíciója szerint 

pedig 
    

 
  , innen pedig a megoldás   

 

  
. 

b) Először átalakítjuk     
 

 
-t.     

 

 
                

Mivel       és       minden olyan a-ra és b-re, melyre értelmezve vannak, egymás 

reciprokai, így       
 

     
, vagyis     

 

 
  

 

     
. 
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Az egyenletbe ezt visszahelyettesítve:     ( 
 

     
)        

  
 

     
       

     -szel felszorozva és az egyenletet átrendezve:                     

A másodfokú egyenlet megoldóképletét alkalmazva:           ,            

Az első esetben a logaritmus definíciója szerint         , mely nincs a feladat 

elején kitűzött alaphalmazban. A második esetben        , mely nem mond 

ellent a feladat eleji kitételnek, és behelyettesítve ellenőrizhető, hogy helyes 

megoldás. Vagyis az egyenlet megoldása a megadott alaphalmazon:      

5.3 Az érettségi feladatok jellemzése 

A középszintű érettségi összesen 100 pontos, a ponthatárok 20, 40, 60 és 80 pontnál 

vannak, első része 30 pontot ér, a második 70-et. Az első felében szereplő feladatok 

nagy része az alaptudást vizsgálja, a logaritmus definíciójára vagy azonosságainak egy-

szeri felhasználására van csak szükség benne. Az azonosságok alkalmazását könnyíti az 

is, hogy a feladatok egy részénél több választási lehetőség közül kell csak megkeresni a 

megfelelőt, valamennyi tudással pedig már szűkíthető a választási lehetőségek száma is. 

Az első részben így jó eséllyel megszerezhető az ebben a témakörben kapható 2-3 pont. 

A több tudást igénylő feladatok nagyrészt a 2. részben jönnek elő. Ezek már kevésbé 

mechanikusan oldhatók meg, de a kötelező részben (13-15. feladat) szereplő feladatok 

még mindig csak tipikus egyenletek, egyenlőtlenségek, így a tanult anyag segítségével 

bárki meg tudja őket oldani. A választható részben (16-18. feladat) szereplő feladatok 

között szerepelnek először szöveges feladatok, melyek nem az órán elhangzott típus-

példák. Ezeknél szükség van a szöveg megértésére is, illetve csak az exponenciális 

függvényt és a logaritmust értő, nem mechanikusan alkalmazó diákok boldogulnak vele. 

Ennek ellenére nem igényelnek a szöveges feladatok sem egyéni gondolatokat. A vá-

lasztható részben szereplő egyenletek a tanult azonosságokon kívül mást is felhasznál-

nak, de egyéni gondolatot ezek sem igényelnek, ahogy a 2006-os egyenletrendszer sem, 

ennek ellenére ezek megoldása már nem készségszinten megy. 
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Az emelt szintű érettségin összesen 150 pont szerezhető, melyből 115-öt az írásbeli, 

35-öt a szóbeli vizsgarész ad. A ponthatárok 20, 33, 47 és 60 százaléknál vannak. Az 

írásbelin a téma általában az első, kötelező részben (1-4. feladat) jön elő, az itt szereplő 

feladatok egy emelt szintű érettségizőnek nem szabad, hogy nehézséget okozzanak. 

Ezek a feladatok többnyire a középszintű érettségi nehezebb feladatai között is 

szerepelhetnének. Az emelt szintű érettségi választható (5-9.) feladatai között szereplő 

feladatok megoldásához szükséges ismereteket majdnem mindent tanulnak a diákok 

középszinten, de ezeknél a feladatoknál a különböző ismeretek kombinálására, egymás 

utáni alkalmazására van szükség, ezek már nem mechanikusan oldhatók. Bár a szük-

séges ismeretek külön-külön megvannak, ezeknek a feladatoknak a megoldásához szük-

ség van egy-két esetben egyedi ötletekre is.  
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6 Saját tanítási folyamat reflektálása 

6.1 Tanmenet 

A témakörre a tanév elején leadott, munkaközösségi vezető által jóváhagyott tanmenet 

ide tartozó részlete: 

II. Hatvány, gyök, logaritmus (25 óra) 

 14-15. A hatványozásról és a gyökvonásról tanultak ismétlése 

 16. Hatványfüggvények és gyökfüggvények 

 17. Törtkitevőjű hatvány 

 18-19. Feladatok törtkitevőjű hatványokra 

 20. Irracionális kitevőjű hatvány; az exponenciális függvény 

 21. Exponenciális függvények ábrázolása, jellemzése – feladatok megoldása 

 22. Exponenciális egyenletek megoldása 

 23. Exponenciális egyenletrendszerek megoldása 

 24. Exponenciális egyenlőtlenségek megoldása 

 25-26. A logaritmus fogalma, példák 

 27. A logaritmusfüggvény 

 28. Logaritmusfüggvények ábrázolása, jellemzése – feladatok megoldása 

 29. A logaritmus azonosságai 

 30. Feladatok a logaritmus azonosságaira 

 31. Logaritmikus egyenletek 

 32. Logaritmikus egyenletrendszerek 

 33. Logaritmikus egyenlőtlenségek 

 34-36. Vegyes feladatok, gyakorlati alkalmazások 

 37. Összefoglalás 

 38. 2. témazáró 

A tanmenet minimális változtatással a MOZAIK tankönyvhöz kiadott, a kiadó honlap-

ján szereplő tanmenettel egyezik meg. Ezen kívül a saját tanítási folyamatban annyi vál-

toztatás előre tervezetten szerepelt, hogy a csoport heti 3 órában hivatalosan matemati-

kát tanul, heti egy órában pedig matematikai szakszókincset, mivel két tanítási nyelvű 

gimnázium németül tanuló csoportjáról van szó. A fenti tanmenet csak a matematika óra 
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tanmenete, viszont a témakörben lévő viszonylag kevés új szakszónak köszönhetően a 

negyedik óra is matematikatanulással telhet. Vagyis ami itt 3 órára lebontva szerepel, 

oda egy órát mindig be lehet még iktatni, melyet általában a lassabb, érthetőbb magya-

rázat, vagy néhány gyakorlófeladat megoldására szoktam fordítani, ezt az órát azonban 

nem kezelem lényegesen különbözőként. A szakszókincsóra egyben azt a speciális hely-

zetet is megteremti, hogy míg heti 3 órában kisebb csoportokban dolgozunk (a vizsgált 

csoport 9 fős, az osztály másik fele 13 fős), ilyenkor az egész osztály jelen van, így 

nagyon fontos, hogy a szakszókincs órára mindkét csoport ugyanott tartson. Ez részben 

azért is nehézséget okoz, mert a csütörtök 3. órában lévő szakszókincs óra előtt a másik 

csoportnak szerdán van az utolsó órája, így általában kapnak házi feladatot, míg a vizs-

gált csoport csütörtök 1. órában tanulja ugyanezt az anyagot, és nem kap házit a szak-

szókincs óráig, így az előző órán kiadott feladatot általában nem a csütörtöki órán 

ellenőrizzük. 

6.2 A csoport 

A vizsgált csoport 9 tanulóból áll, a csoportbontás a német nyelv csoportjai alapján tör-

tént, ebből adódóan hivatalosan egyik csoport sem jobb vagy rosszabb matematikából. 

A 9 diák matematikatudása és személyisége is jelentősen különbözik: ebbe a csoportba 

jár az osztály legrosszabb tanulója, Ri is, aki matematikából gyenge 2-es szinten van, 

ugyanakkor ide jár Br is, aki az osztály egyik legjobb tanulója matematikából, melyet 

elsősorban kiemelkedő szorgalmának köszönhet. 

A csoport tagjai és állandó ülésrendje (a szakszókincsórákon kívül): 

Ar Ba Br Ev Iv Adr 

 Ád Ri Be   

      

TÁBLA 
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Ar: Matematikából 2-3-mas, órán általában csöndes, ha valamit nem ért, ritkán jelentke-

zik, de ha rákérdezek, szívesen veszi a segítséget, és igyekszik is megérteni a tananya-

got. 

Ba: A viselkedésével vannak időnként gondok, próbálja szóra bírni a többieket, és 

ilyenkor nem érti utána az anyagot, de ha figyel, nincsenek különösebb problémái, 

4-5-ös tanuló. 

A terem sajátossága, hogy ők ketten időnként nem látják a táblát, ha besüt a nap, de ezt 

egyikük sem mondja, és mikor észreveszem, akkor sem szeretnek máshová átülni. Ba 

másolja ilyenkor Br füzetét, Ar pedig Ba-ét, vagy leáll az írással. Többszöri ajánlatra, 

hogy akkor üljenek máshogy, sem ülnek át, inkább megvárják, míg kevésbé fénylik a 

tábla. 

Br: Nagyon szorgalmas és gyakran egyéni gondolatai is vannak. Fakultációra is jár, és a 

csoportból egyedüliként jelentkezett versenyekre. Bármilyen feladatnál elsőként mondja 

a táblánál lévőnek a számológéppel megkapott eredményt, ha ő nem vitte magával a gé-

pét és kérdez. Nagyon segítőkész. 

Ev: Szintén jár fakultációra, de inkább csak tudásbővítésként, nincsenek tervei a mate-

matikával, és a csoporton belül nincs is a legjobbak között. Ha valamit nem ért, rögtön 

jelzi, és általában meg is érti, szorgalmas, és nagyon segítőkész. Életvidámsága gyakran 

feldobja a hangulatot. 

Iv: Fakultációs, a csoporton belül híre van, hogy Iv nagyon jól számol fejben, aminek a 

logaritmusnál gyakran hasznát veszi. Jó tanuló és szorgalmas, ha valamit nem ért, mer 

jelentkezni. 

Adr: Meri mondani a válaszait, ha rossz, akkor is. Ha valamit nem ért, jelzi, és általában 

megérti utána. Óra után is ott marad időnként beszélgetni, nagyon közvetlen, ami az 

órai kommunikációt is segíti. 

Be: Teljes mértékben különbözik az összes többi tanítványomtól. A külvilágot egész 

másképp észleli, mint a többiek (egy korábbi alkalommal például az óra vége előtt 20 

perccel kiadott feladatnak nem állt neki, mert azt hitte, az már házi feladat, és látszott 

rajta, hogy ő ezt komolyan gondolta). A tananyagot könnyen megérti, de általában nehe-

zen tudja visszaadni a tudását, mert egyrészt táblához menni sosem jelentkezik, így én 
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sem szeretném ebbe a számára valószínűleg kényelmetlen szituációba erőltetni, más-

részt legtöbbször félreír dolgokat, elszámol adatokat, így nem jut helyes eredményhez. 

Ri: Matematikatudása elég hiányos, és általában nem is igyekszik tenni érte. Szívesen 

forog hátra Ba-hoz, vagy a mellette ülő Ád-dal beszélget. Ilyenkor nem figyel, és több-

szöri figyelmeztetés után is újra és újra forog, nem szeret sokáig egy dologra kon-

centrálni. Időnként azonban úgy dönt, a matematikára koncentrál, olyankor látszik, 

hogy megugrik a tudásszintje. 

Ád: Az órai viselkedése okoz időnként gondot, mert nagyon szívesen beszélget Ba-val 

és Ri-vel, de a tudása viszonylag stabil, nem ingadozó. Beszédességének köszönhetően 

óra után is vált néha pár szót, és talán emiatt az órai fegyelmezése nem túlzottan nehéz. 

A figyelme hamar a beszélgetésre terelődik, de gyorsan vissza is vezethető a tanuláshoz 

(rövid időre). 

6.3 A tanítási folyamat 

Az óratervekről még érdemes tudni, hogy az órák kb. 70 %-ban német nyelvűek (az óra-

tervek is németül készültek), de sok információ, különösen új anyag esetén, elhangzik 

magyarul is, néha pedig csak magyarul. 

6.3.1 1. óra: A logaritmus bevezetése(csütörtök 1.óra, matematika, 9 fős csoport) 

Az óra első 10 perce még az exponenciális egyenlőtlenségekhez tartozó házi feladat el-

lenőrzésével telt el. 

A címet ezen az órán még kihagyattam velük, a logaritmus szó el sem hangzott 

az óra folyamán, csak a következő óra elején írattam fel velük. Ennek ellenére már sej-

tették, hogy erről lehet szó, mert egy tanórán kívüli személyes beszélgetés kapcsán né-

hányukat „megfenyegettem”, hogy a logaritmus definícióját kell majd mondogatniuk, és 

amikor megkérdezték, mi az, mondtam, hogy a következő témakörünk lesz a 

logaritmus. 
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Bevezető feladatként a témakörön végigvezetett tengeri barnaalga példáját hoz-

tam.  Az alga a kiindulási állapotban 1 méter hosszúságú és minden héten kétszeresére 

nő. Az algás példát már az exponenciális függvények kapcsán bevezettem, így a kívánt 

   függvényt már a többség egyedül is le tudta volna rajzolni. Az első feladat az volt, 

hogy erről az ábráról le kellett olvasni, körülbelül mikor lesz az alga bizonyos hosszúsá-

gú. Kezdetben könnyen leolvasható értékeket adtam (ahol a megoldás egész szám), 

majd olyan értékek következtek, ahol csak közelítő értéket lehet leolvasni. Ezután szá-

mológéppel is ellenőriztük a pontos megoldásokat és kerestük a közelítő értékeket 2-3 

tizedesjegyig. A végén adtam egy olyan feladatot is, ahol a grafikonról nem lehet leol-

vasni, mert nem fér el a füzetben, így mindenképp a számológépre kell hagyatkozni. 

A következő feladatban a Föld népességével foglalkoztunk. A kiindulópont 

szerint jelenleg 6,7 milliárd ember él a Földön, és azt tudjuk, hogy évente 2,5%-kal nö-

vekedik a népesség száma. Elsőre azt számolgattuk, hány ember lesz bizonyos idő 

múlva a világon, majd áttértünk a hány év múlva lesz bizonyos számú ember kérdésre. 

Házi feladatként mindkét típusból kaptak néhány kérdést, annyi változtatással, 

hogy az alga a házi feladat egy részében megháromszorozza hetente a hosszát. 

Tapasztalatok, reflexió: 

A függvényt nem tudta mindenki egyedül ábrázolni. Pozitív egészek esetén nem 

okozott már gondot, voltak, akiknek egyedül is minden további nélkül sikerült negatív 

egészek esetén is, de másoknak szüksége volt a folyamatos „Hány méteres volt/lesz az 

alga … hét múlva?” kérdésre. Adr és Ev inkább csak megerősítést várt, de Ar és Ri 

gondban voltak a kísérlet megkezdése előtti időpontokban vett hosszokkal. A kérdés 

feltétele azonban segített, és a példa kapcsán értették azt is, hogy sosem vesz fel a 

függvény negatív értéket, bár a matematikai alapját szerintem nem értették, csak az alga 

hosszát. Ehhez hasonlóan a kapott pontok összekötése is inkább csak megszokásból 

ment először, de az a példa segített nekik, hogy ők sem 55 centiméteres újszülöttből 

váltak egy évesen egyik pillanatról a másikra 80 centiméteres kis totyogókká, 

valószínűleg az alga is folyamatosan változik. 
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Iv pillanatnyi bekeveredése miatt azt mondta, 3 hét múlva 9 méteres lesz az alga 

(     miatt), és mivel ő általában érti, most mégis összekeverte, gondolom másoknak 

is gyakran megfordul ilyen gondolat a fejükben. 

Ri-nek és Ar-nak segítségre volt szüksége a „Mikor lesz az alga … méter 

hosszú?” kérdés válaszának leolvasásánál, de egy példa után már nekik is sikerült.  

Úgy vettem észre, nagyon élvezték, hogy az ő leolvasásuk értékeit felírtam a 

táblára és összehasonlítottuk. Versenyeztek, kié a legjobb, és már a számológépes köze-

lítéses feladat előtt a számológépükön beütötték egymás eredményeit, figyelve, hogy a 

sajátjukhoz képest közelebb vagy messzebb van a kívánt értékhez. Ezután a számológé-

pes közelítésnek már szívesen álltak neki. 

A lakosságos feladatnál a másik csoportban az egyik tanuló megmondta, hogy 

jelenleg 6,7 milliárd ember él a Földön, így ebben a csoportban is ezzel az értékkel dol-

gozunk, de előtte ők is hasonlót tippelnek. Mivel a következő héten mentek előrehozott 

földrajz érettségire 4-en a 9 fős csoportból, így az ezzel kapcsolatos kedveskedő „Ezt 

most Ti nagyon tudjátok.” mondatok jó hangulatot teremtettek. Ennek köszönhetően 

picit el is terelődött a téma, hogy ha a születések és halálozások együtt ekkora növeke-

dést adnak, akkor hány gyereket kellene fejenként nemzeni, és hogy igazából ki 

mennyit szeretne, mennyi idősen. Bár picit a matematika rovására megy, de örülök, 

amikor néhány percre személyes dolgokkal is foglalkozunk, mert szerintem utána sok-

kal jobban tudunk a legtöbb diákkal együtt dolgozni. 

A jó hangulatnak köszönhetően úgy vettem észre, ezt a nem könnyű kérdést kel-

lemesen vezettük be, sőt, az egész folyamat lezajlása után úgy gondolom, ez az óra volt, 

ahol a diákok a leglelkesebben dolgoztak. 

6.3.2 2. óra: A logaritmus fogalma (csütörtök 3. óra, szakszókincs, egész osztály) 

Az óra elején a másik csoport miatt, akik előző nap tanulták, és akiknek a házi feladatot 

már meg is kellett eddigre írnia, átismételtük az algás példát és egy értéket közelítőleg 

megkerestünk. Az igazi ellenőrzés majd csak másnap következett. 
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Harmadik való életbeli példaként egy bankos feladatot oldottunk meg, ahol 

megadott kamat mellett az első kérdés az volt: „Mennyi pénzed lesz … év múlva?”, 

majd a logaritmushoz közeledve: „Mikor lesz … forintod?”. 

Ezután az algához visszatérve megbeszéltük, hogy a „Hány hét múlva lesz az 

alga 5 méter hosszú?” kérdés lényegében azt takarja, hogy mennyi x értéke, ha     . 

Itt kiemeltem, hogy a kitevő az ismeretlen, szemben az eddigiekkel, ahol a kitevő ismert 

volt és a pontos értéket kerestük. 

A szakszavak (hatványalap, hatványkitevő, hatványérték) megbeszélése után 

mondtam ki először a logaritmus szót, hogy ezt úgy nevezzük, hogy 2-es alapú 

logaritmus 5, németül pedig Logarithmus von 5 zur Basis 2. Kihangsúlyoztam, hogy a 

magyar és a német elnevezés különböző sorrendet használ. A hasonlóságot a feladatok 

között, hogy mindegyikben kitevőről van szó, ők mondták ki. Ezt követően felírtam a 

jelölést a konkrét példára, illetve azt is, hogy         , és megbeszéltük, ez mit jelent. 

A logaritmus definícióját igyekeztem velük közösen kimondani általánosan, és a 

fogalom nehézsége miatt magyarul és németül is leírattam. Az értelmezési tartományt 

és értékkészletet az algás példa segítségével vizsgáltuk meg, és a definíciót az egész 

témakör kapcsán használtuk „algásan” is. 

A használt definíció: a alapú logaritmus b (     ) jelenti azt a számot, ahányadik 

hatványra a-t emelve b-t kapunk(ha                   ).          

A használt „algás” definíció: Ha a tengeri barnaalga eredetileg 1 méteres és minden 

héten a-szorozása változik, akkor       jelenti azt az időt, amennyi idő alatt b hosszú 

lesz az alga. 

Az óra hátralévő részében példákat oldottunk meg, ezek kapcsán kiemelve a 

speciális (10-es illetve e) alapú logaritmust. Házi feladatként egyszerűbb példákat adtam 

(pl.      ,    √  ,       , stb.), azzal a megkötéssel, hogy ahol csak tudják, 

alkalmazzák fejben az algakontextust. 
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Tapasztalatok, reflexió: 

Bár a megoldott házi feladat miatt az óra elején a másik csoportnak jobban ment az 

algás példa, igyekeztem ezt a csoportot is felszólítani, a másik csoportot pedig egyszerre 

dicsérni, amiért tudják, de fel is hívni a figyelmüket, hogy legyenek tekintettel arra, 

hogy ez a csoport még nem tudja olyan jól, mint ők. 

A bankos példát bár értették, de nem tartották még eléggé a valósághűnek, hogy 

lenne 100000 forintjuk, valamint a kamat szorzószámmá alakítása is nehézséget okozott 

(ahogy az előző órán a népességnövekedésnél is) 

Nagyon örültem neki, hogy sikerült rájönniük, hogy az a lényeg, hogy az alap 

valahányadik hatványa egyenlő legyen valamilyen számmal. 

Be-n már ekkor láttam, hogy soha többet nem fog algával gondolkodni, 

megértette a logaritmust, és innentől kezdve azt használja majd. Adr-n és Iv-en viszont 

látszott, hogy az alga segített nekik, ezzel együtt jó eséllyel érteni fogják. 

6.3.3 3. óra: A logaritmus fogalmának gyakorlása (péntek 1. óra, matematika, 9 

fős csoport) 

Az óra elején a házi feladat ellenőrzésével kezdtünk. Az algás példát mindenki jól 

értette, de a lakosságos feladatnál akadtak gondok. A logaritmust már tudatosan 

alkalmazó feladatoknál voltak ugyan, akik teljesen megértették (Br, és többnyire Iv), de 

a csoport nagy része még bizonytalan volt, így a házi feladat feladatait közösen megbe-

széltük. A „becsapós” feladatoknál (például lg(-10) ), vagyis ahol nem csak számolni 

kellett, hanem értelmezési tartományt is vizsgálni, a jobb tanulók is kicsit bizonytalanná 

váltak, a rosszabb tanulók pedig úgy tűnt, saját tudásuk hiányának tudták be, hogy nem 

találták meg a megfelelő számot. 

Az óra hátralévő részében hasonló feladatmegoldás következett. Egy-egy példát 

minden típusból megoldottunk közösen, majd mindenki önállóan vagy a padtársával 

dolgozhatott. Közben a táblánál is oldottuk a feladatokat, hogy ha valakinek nem megy, 

akkor is nézhesse a megoldást, kérdezhessen, és ebből megérthesse. Az órán szereplő 

feladattípusok:       ,        ,        ,        ,         . Mindegyiknél külön 
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kérés volt, hogy ahol csak lehet, próbálják az alga segítségével magyarázni (milyen 

gyorsan nő, hány hét telik el, hány méteres lesz a kezdetben 1 méter hosszú alga). 

Házi feladatként más számokkal hasonló feladatokat adtam fel. Az óra vége előtt 

néhány perccel derült ki, hogy a következő héten a fél csoport nem jön a földrajz 

érettségi miatt iskolába. Természetesen az iskola hivatalosan csak az előrehozott 

érettségi napját adta nekik ki, de szülői igazolással az érettségizők egyike sem jön, azt 

mondták. 

Tapasztalatok, reflexió: 

Az algás példát mindenki értette, de a népességnövekedéses feladat nehézséget okozott. 

Ennek oka részben az is, hogy a Föld jelenlegi lakosságát engedtem nekik megtippelni 

(6,7 milliárdot mondtak), és mivel 7,5 milliárdot akartunk elérni 2,5%-os növekedés 

mellett, azt kellett megnézni, 1,025 hányadik hatványa a 7,5/6,7. Ez sajnos egy kicsit 

nehezebb volt a kelleténél, sokaknál nehézséget okozott, legközelebb jobban kell 

figyelnem, milyen számot adok meg. 

A többi (nem szöveges) feladatot algás példává átalakítani szintén néhányuknál 

gondot jelentett, de ha elmondtam az algás példát, azt megértették, megmondták a meg-

oldást. Ebből arra következtettem, elég lenne az algává átalakítást megtanulniuk, és 

máris meg tudnák oldani a feladatokat. (Részben azért is, mert alga nélküli 

exponenciális egyenletté átalakítani is többüknél nehézségbe ütközött.) 

A          jellegű feladatoknál az algahasonlat nehezebbnek bizonyult a pusztán 

matematikai úton történő megoldásnál, mert azt, hogy kétszer zajlik le az alga 

hosszának megtöbbszörözése, bonyolultnak találták. 

Annak, hogy nem értették meg teljesen, részben azt is okának tartom, hogy 

nagyon keveset foglalkoztak vele, mert a csoport 9 tagjából 4-en eddigre már a követ-

kező heti földrajz érettségire tanulással voltak elfoglalva, ami az órai teljesítményükön 

is meglátszott az írásbeli előtti órákon is, így ezt is betudtam a szóbelire való készülés-

nek. Részben emiatt a kisebb odafigyelés miatt is az óra végére még terveztem egy 
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algával kapcsolatos játékot, de erre nem jutott idő. Annyiban nem is bántam utólag, 

hogy a következő héten, mint kiderült, úgyis kis létszámban voltunk. 

Amikor nekem elmondták, hogy a következő héten nem lesznek, Ev-nek volt 

egy olyan mondata: „De az ofőnek ne mondja ám!” Természetesen az egész iskola 

tudta, az osztályfőnöküket is beleértve, miért hiányoznak az érettségizők, de időnként 

kapok hasonló mondatokat, és jól esik, amikor a fiatal koromból adódóan még nagyobb 

bizalommal vannak felém. (Szakdolgozatom befejezésekor utólag már azt is elmond-

hatom, ez az osztály engem hívott el az osztálykirándulásra kísérőtanárnak az osztály-

főnök mellé.)  

6.3.4 4.-5. óra: Gyakorlás (kedd 2. óra és csütörtök 1. óra, 9 fős csoport) 

Ezeken az órákon hiányoztak az érettségire készülők, így összesen 5 diákkal dolgoztam, 

hiányzott Adr, Iv, Ev és Br. Az előző óra után én is azt gondoltam és a mentorom is azt 

javasolta, hogy csak gyakoroljuk a logaritmust, de ne menjünk tovább az azonosságok-

kal, mert a logaritmus témakörét nehezen vagy egyáltalán nem fogják megérteni a hi-

ányzók. Emiatt a tervezettnél kicsit lassabban, több feladattal, de hasonló jellegű felada-

tokat oldottunk meg. Ezektől kicsit eltérő csak egy gyakorlókönyvi feladat volt, ahol el 

kellett dönteni, igaz-e az állítás (például: ha        , akkor    ). 

Az eddig még nem sokat gyakorolt értelmezési tartományt vizsgáló feladatok is 

ezeken az órákon szerepeltek. A korábbi órákon az értelmezési tartomány inkább csak 

úgy jött elő, hogy egy-egy kifejezés értékét nem tudtuk megadni, mert valami ellent-

mondott az értelmezési tartománynak. Most konkrétan egyes kifejezések értelmezési 

tartományát kerestük. 

Ezen felül két játékosabb feladatot kaptak a diákok. Az első órán bevezetőként 

szerepelt egy algás gyakorló feladat. Ebben párban illetve hárman dolgoztak, mindenki 

kapott egy lapot, rajta néhány logaritmikus kifejezéssel. Ezt kellett az alga segítségével 

egymásnak elmondani, a másiknak pedig kitalálni, milyen kifejezés áll a lapon. Azt 

magyarul és németül is el kellett mondaniuk. Például ha a lapon ez szerepelt volna: 

     , akkor azt kellett volna mondani, hogy a lapon az az idő szerepel, amennyi idő 
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alatt 1 méterről 5 méterre nő az az alga, amelyik a hosszát minden héten megnyolc-

szorozza. 

A másik óra végén egy triminót adtam ki (a hat háromszög a másik csoport miatt 

van, ebben a csoportban így valaki kettőt kapott), a feladatokkal azonos módon ki kel-

lett számolni az a értékeket, és összepárosítani a megfelelő oldalakat. 

 

 

Az órán kiadott triminó összeépítve 
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Tapasztalatok, reflexió: 

Az értelmezési tartományt vizsgáló feladatokban, ha konkrétan rákérdeztem az értel-

mezési tartományra, akkor meg tudták mondani a helyes megoldást, viszont a többi 

példában nem vették észre, ha olyan értékeket adtam meg, amelyik nem lehetséges. Így 

például ha azt mondtam, milyen értéket vehet fel x a       kifejezésben, kórusban 

mondták, hogy x csak pozitív szám lehet, míg a           kifejezés értéke Ri szerint -2. 

Igyekeztem időközben egyre több önálló munkát adni, de a csoport több esetben 

is kérte, hogy inkább oldjuk meg közösen a feladatokat, ne csak a végeredményeket 

beszéljük meg, mert bizonytalanok voltak saját magukban. (Sajnos ez az első pillanattól 

kezdve jellemző rájuk, nehezen dolgoznak önállóan.) 

A triminót végül nem tudtuk befejezni, így a következő órára házi feladat volt az 

is, hogy minden a értéket ki kellett számolniuk, és akkor folytatták az építkezéssel. Ez 

azonban végül hasznosan sikerült olyan szempontból, hogy mindenki felolvasta a nála 

szereplő kifejezéseket, így a megfogalmazást gyakorolták. Ennél és a másik feladatnál 

is látszott, hogy ez nehézséget jelent, kicsit meg is ijedtem, hogy a két nyelv miatt 

összekevertem őket, de a kollégáim megnyugtattak, hogy ez az egy tanítási nyelvű osz-

tályokban is így van. 

6.3.5 6.-7. óra: A logaritmusfüggvény (csütörtök 3. óra egész osztállyal és péntek 

1. óra a 9 fős csoporttal) 

Az első a logaritmusfüggvénnyel foglalkozó órán még mindig hiányzott a csoport fele, 

de úgy döntöttem, kicsit tovább haladunk. A logaritmusfüggvényt úgy éreztem, ha a kö-

vetkező óra elején újra átvesszük, megértik majd a hiányzók is. Az óra elején össze-

raktuk és megbeszéltük a triminót, majd áttértünk az új témára. 

Az első példánk az önmaga hosszát mindig megkétszerező alga növekedését 

mutatta be, és kiemeltem, hogy itt az eddigi „Hány méteres lesz az alga … hét 

múlva/Hány méteres volt az alga … héttel ezelőtt?” kérdés helyett azt kérdezzük 

„Mikor lesz/volt az alga … méteres?” Az első algát még én ábrázoltam a táblán, megbe-

szélve a hozzá tartozó logaritmusos kifejezést is, de a következőhöz már egy tanulót 
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kértem meg a növekedés ábrázolására. Mivel az alga nőtt, a függvény is szigorúan 

monoton növő volt. Ezután az önmagát hetente megfelező algát ábrázoltuk közösen. 

Megkértem a diákokat, mondjanak ötleteket, miért van, hogy ez a függvény szigorúan 

monoton csökkenő. A helyes választ ki is találta egy (a másik csoportba járó) tanuló. 

Ennek kapcsán megbeszéltük, hogy 1-nél nagyobb alap esetén szigorúan monoton növő, 

0 és 1 közötti alap esetén pedig szigorúan monoton csökkenő a függvény, más alappal 

nem is értelmezzük, valamint hogy az ilyen függvényeknek mindig    -nél van 

zérushelyük. 

Az óra végén még egy az y tengely mentén eltolt függvény ábrázolására és disz-

kussziójára jutott idő, szóban pedig megbeszéltük, hogy mikor kell az x tengely mentén 

eltolni. A házi feladat is néhány hasonló függvény ábrázolása volt. 

A második logaritmusfüggvénnyel foglalkozó órán már ott volt az egész csoport, 

de az előző napi érettségi után még nem pótolták az anyagot. Az elején gyorsan megbe-

széltük a még a függvények előtti házi feladatot. Ezt követően ismét közösen felrajzol-

tunk egy-egy szigorúan monoton növő és szigorúan monoton csökkenő logaritmus-

függvényt, az előző napinál már gyorsabb tempóval, de úgy éreztem, a hiányzók 

számára is érthetően. Az óra második felében az x illetve y tengely mentén eltolt, illetve 

a nyújtott/összenyomott függvényeket ábrázoltunk és ezek értelmezési tartományát, 

értékkészletét, monotonitását és zérushelyét vizsgáltuk meg. Házi feladatként is ilyen 

feladatokat adtam. 

Tapasztalatok, reflexió: 

A két óra közül az első előtt úgy éreztem, a jelenlévőknek már nem kell további 

gyakorlás a logaritmus alapjaihoz, a függvények ábrázolásáról pedig már tanultak, így 

úgy döntöttem, a tervezett egy óra helyett kettőt foglalkozunk ezzel is, de úgy, hogy 

annak se legyen túl sok új, aki nincs ott a két óra egyikén, és annak se legyen túlzottan 

ismerős, aki mindkét alkalommal bent van. 

Ahogy számítottam is rá, a megfelelő algás kérdésemre a többség jó megoldást 

adott már az első (összevont) órán is, az viszont gondot okozott néhány tanulónak, hogy 

önmaga feltegye a kérdést. Bár a számológépen kiszámolni szándékosan nem tanultuk 
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eddig, akiknek olyan számológépük van, amelyiknél az alapot is be lehet írni, úgy 

ellenőrizték magukat, hogy a számológéppel (is) kiszámolták egyes helyeken. A cso-

portból Be-nek ugyan nem tud ilyet a számológépe, de valahonnan (internetről vagy 

szülőtől) megtanulta, hogyan lehet beütni a számológépbe, így ő is azzal ellenőrizte 

magát. A második órán pedig, ahol már újra ott volt Br is, a többiek gyakran őt kérdez-

ték, ha én épp másnak segítettem, hogy jó értéket gondolnak-e egy-egy helyre. 

Az alap függvényeknél az első órán megvizsgáltuk az exponenciális függ-

vénnyel való inverz függvény kapcsolatot, a második órán pedig ehhez hasonlóan 

kiemeltem, hogy melyik tengely jelöli a hosszot és az időt az exponenciális és a 

logaritmus függvények esetén. 

A függvények eltolásánál az első órán a másik csoport jutott nagyobb szerephez, 

ez főképp amiatt volt, mert ott kevesebb hiányzó volt, és a szívesebben megszólalók is 

ott voltak, míg a vizsgált csoportból a mindig csöndes Ar és Be a sok hiányzó miatt nem 

lett kevésbé csöndes, Ri pedig nem emlékezett az eltolás menetére. A másik csoportban 

levont tanulságok alapján viszont a többség emlékezett, mikor melyik tengely mellett 

kell eltolni, habár a logaritmusfüggvényen még nem tanulták, és akik nem emlékeztek, 

náluk is többnyire azt láttam, hogy időnként beugrik nekik, hogy ilyet már tanultak. 

A második órán a hiányzók jól be tudtak kapcsolódni, úgy érzem, nem becsül-

tem túl őket, amikor továbbmentem. Ennek oka volt részben az is, hogy a csoportból a 

jobb tanulók jelentkeztek előrehozott érettségire, és így matematikából is erősebbek, 

könnyebben felzárkóznak. Később Ev még hiányzott, így ő maga is mondta utólag, 

hogy a sok hiányzás miatt gondjai adódnak, de Br és Adr már a következő héten 

hasonló szinten voltak, mint a többiek. 

Az ezen az órán szereplő függvények közül azok okoztak nehézséget, 

amelyeknél a logaritmusos tag negatív előjellel szerepelt, illetve amikor a         

helyett         szerepelt, akkor a művelet kommutativitását nem ismerték fel és 

kérdezgették, hogy ez ugyanaz-e. Ebből arra következtettem, hogy jobban ki kell 

emelnem, hogy       adott x esetén egy számot jelent, melyhez ugyanúgy 

hozzáadhatunk 2-t, mint bármelyik másik számhoz. Ezt a hiányosságot már a kérdés 

felmerülését követően pótoltam. 
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6.3.6 8.  óra: A logaritmusfüggvény; A logaritmus azonosságai (kedd 2. óra, 9 fős 

csoport) 

Az óra elején még megbeszéltük a házi feladatban szereplő függvényeket. Ezzel elment 

majdnem az óra fele, és csak ezután álltunk neki a logaritmus azonosságainak. Az első 

órára csak az első három azonosságot (szorzat, tört és hatvány logaritmusa) terveztem, a 

más alapra áttérés azonosságát nem, a többit pedig csak feladatban szerettem volna 

megoldani, nem külön azonosságként felírni. A kérdést a szorzat logaritmusához úgy 

tettem fel, hogy hogyan lehetne a lg100000-t kifejezni lg100 és lg1000 segítségével. 

Ahogy várható is volt, először majdnem mindenki rávágta, hogy össze kell szorozni. Ezt 

követően megbeszéltük, mennyi az egyes kifejezések értéke, és hogy akkor milyen 

összefüggés áll fenn. Ezt követően megkérdeztem, hogy akkor mit mondhatunk 

         -ról, a tanulók pedig kimondták a helyes azonosságot. Megbeszéltük, hogy 

milyen x, y és a értékek esetén értelmezzük és azt is, hogy a példánkban mi volt x, y és 

a értéke. A bizonyítást ennél az egy azonosságnál vezettük le. A másik két említett azo-

nosságot hasonló példákon illusztráltuk, annyi eltéréssel, hogy nem bizonyítottuk, min-

degyikez vettünk egy-egy példát, és megbeszéltük, hogy akár egymás után is alkalmaz-

hatjuk őket. Házi feladatként az azonosságok felhasználását igénylő feladatokat adtam. 

Tapasztalatok, reflexió: 

A függvényeknél az előző óraihoz hasonlóan az okozott nehézséget, ahol a logaritmusos 

tag negatív előjellel szerepelt. Az ilyeneknél elég volt kimondani a kulcsszót, hogy 

minden (–1)-szeresére változik, és már mondták is az értékeket, de saját maguk nem 

jöttek erre rá. Az ábrázolással a többség így már boldogult, viszont az értelmezési tarto-

mány és az értékkészlet leolvasásánál Adr és Iv keverték az x és y betűket.  

Az azonosságok tanítása volt a kísérlet számomra legijesztőbb része. Valószínű-

leg azért féltem ettől az órától a legjobban, mert egy évvel korábban a tanítási gyakorla-

ton a trigonometrikus függvények azonosságairól szóló órám a többinél sokkal 

rosszabbul sikerült, nem tudtam felkelteni a tanulók érdeklődését, és még a „kistanárok-

hoz” edződött diákok is beszélgetni kezdtek, pedig ezt nálam soha máskor nem tették. 

Ezután az akkori csoportomban már tudom, hogy a logaritmus azonosságairól szóló órát 
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velük felfedeztetve kellene megtartanom, viszont a mostani csoportomban úgy éreztem, 

nem minden pár jutna el a kívánt eredményig. Ba és Ar hagynák, hogy a párjuk meg-

mondja a helyes választ és ők leírnák, de addig nem is gondolkodnának rajta, Ri és Ád 

beszélgetni kezdenének, Ezért maradt az az elképzelés, hogy én a táblától erősen irányí-

tom őket, de mégis ahol csak lehet, ők jöjjenek rá a helyes válaszokra. (Ezt egyébként is 

szívesen alkalmazom, mert ők is részt vesznek az új ismeretek felfedezésében, de mégis 

az egész csoportot egyszerre átlátom.) 

A szorzat logaritmusáról szóló azonosságnál Iv volt az első, aki választ adott, 

szerinte össze kell szorozni a két szám logaritmusát, a többiek pedig Iv után bátran 

mondták ugyanezt. Ez volt az a válasz, amelyikre számítottam is. Miután viszont ezt 

megbeszéltük, a másik kettőre többen is rögtön helyes választ adtak. 

A második és a harmadik azonosság bizonyítása két okból maradt ki. Az egyik, 

hogy úgy éreztem, nincs rá idő, másrészt pedig az érettségin középszinten nem is kérnek 

bizonyítást. A diákok szintén kérték, hogy ne bizonyítsuk, természetesen nem mindig 

engedek nekik, de mivel mindenképp a bizonyítás kihagyása mellett voltam, szerintem 

jót tesz, ha néha úgy érzik, engedek nekik, így nem mondtam el nekik, hogy a kérésük 

nélkül sem bizonyítottuk volna. Nem szeretik a bizonyításokat, és már többször is 

mondták, hogy ők bármit elhisznek nekem, olyan hiszékenyek, csak ne bizonyítsunk. 

Erre rendszerint valami a matematikán kívüli képtelenséget hozok nekik, hogy azt 

elhiszik-e, és amikor azt mondják, azt nem, akkor mondom, hogy ugyanígy mondhatok 

butaságot matematikából is. 

Az óra végén szereplő példánál arra, hogy több logaritmusos kifejezés összegét 

és különbségét is ki lehet számolni, gondolkodtam, hogy konkrét példán kellett volna 

bemutatnom, hogy érthetőbb legyen. A következő óra elején megtudtam, hogy tényleg 

az lett volna jobb. 

6.3.7 9. óra: A logaritmus azonosságai (csütörtök 1. óra, 9 fős csoport) 

Az óra elején kiderült, hogy a két tagból álló kifejezésekkel boldogultak a tanulók, de a 

három tagúaknál nem mindenkinek volt egyértelmű, mit kell csinálni. Br, Iv, Ba és Adr 

ezeket a feladatokat is megoldották, de Iv és Adr bizonytalan volt, a többiek pedig a 
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feladatot meglátva megijedtek. Ezért az óra első felében megoldottuk közösen a házi 

feladatok nagy részét, majd továbbmentünk. 

A más alapra való áttérés azonosságát bizonyítás nélkül vettük csak, utána pedig 

megmutattam a diákoknak, hogy lehet ennek segítségével a számológépen tetszőleges 

alapú logaritmust számolni. Megkértem őket, hogy mondjon mindenki egy 1-től eltérő 

pozitív számot, és sorban kettőt-kettőt a logaritmusban szereplő két számként felhasz-

nálva kiszámoltuk a logaritmus értékét, majd ismét számológéppel ellenőriztük is. Min-

degyiknél elmondtuk, mi történik az algánkkal. Az óra folyamán még a más alapra való 

áttérést igénylő feladatokat oldottunk. 

Tapasztalatok, reflexió: 

A többtagú kifejezéseknél az előző órán jobb lett volna számokat és nem betűket hasz-

nálnom, talán érthetőbb lett volna, és még az órán több példát kellett volna megoldani. 

A számológéppel kiszámítást már többen tudták a csoportból, de én eddig szán-

dékosan nem tanítottam meg, hogy a       ne egy a számológéppel megkapott szám 

legyen, hanem az a szám, ahányadik hatványra a 2-t emelve 8-at kapunk. Így nem is 

örültem neki, hogy kiderítették, hogyan kell kiszámolni, már csak azért sem, mert eddig 

nem tudták, miért azt kell beütni a számológépbe, amit beütöttek. 

Az egyszerűbb kifejezéseket még most is többször számoltuk ki az alga segítsé-

gével, de a tanulók egyre kevésbé szerették ekkor már. Annak ellenére, hogy gyakran az 

alga segítségével megmondták valaminek az értékét, amelyet előtte nem tudtak, mégis 

unták. A másik csoportban a „Mit csináljunk az algánkkal, hogy elérje a 27 métert?” 

kérdésre, melyre a válasz az lett volna, hagyjuk nőni 3 hétig (mert 1 méteres volt és ön-

magát háromszorozta minden héten), már korábban is kaptam olyan választ, hogy 

„Vágjuk félbe és dobjuk ki”. (Ehhez persze hozzá tartozik, hogy a csoport legjobb tanu-

lója mondta, aki addigra már rég nem algával gondolkodott.) Ehhez képest a vizsgált 

csoport csak később, a logaritmus függvénynél mutatta ki, hogy nem szeretik a példát. 

Én pedig azt láttam eközben, hogy mégis segít nekik. 
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6.3.8 10.-11. óra: A logaritmus azonosságainak gyakorlása; Logaritmikus egyen-

letek (csütörtök 3. óra, egész osztállyal, péntek 1. óra 9 fős csoport) 

Az óra első felében még a logaritmus azonosságait gyakoroltuk, most már én csak a hát-

térben segítettem, a diákok pedig saját maguk oldották, illetve mikor az elsővel elké-

szült a többség, elkezdték egyesével a táblára is felírni. 

Az óra második felétől kezdve és a második órán a logaritmikus egyenletekkel 

foglalkoztunk. Alapvetően három csoportba rendeztem a feladatokat. Az első csoport-

ban szereplő feladatok szerint egy egyismeretlenes kifejezés logaritmusa egy számmal 

egyenlő, ezeknél mindenképpen hatványozni kell, majd a logaritmus definícióját kihasz-

nálni. (Például            ) A második csoportba olyan feladatok tartoztak, me-

lyekben két maximum egyismeretlenes kifejezés azonos alapú logaritmusa egyezik meg 

(például                ). Ezeknél elég a logaritmusfüggvény szigorú monotoni-

tását kihasználni. Az első félórán ezzel a két fajtával foglalkoztunk. 

A második órán szerepelt a harmadik csoport is, melybe olyan feladatok tartoz-

tak, melyeknél a logaritmus azonosságait kellett először felhasználni, és így jutottunk az 

első két csoportban szereplő feladatokhoz. 

Mindegyik csoportnál fontos az elején kikötést tenni és a végén ellenőrizni a 

kapott megoldást, így ezt minden egyes feladatnál hangsúlyoztam. A feladatok között 

szerepelt már az első órán is olyan, amelyiknek a kikötés szerint nincsen megoldása, és 

aki ezt elmulasztja, és nem is ellenőriz, annak kijön rá valamilyen (az értelmezési tarto-

mányba nem tartozó) eredmény. 

Mindegyik típusból egyet megoldottunk úgy, hogy én írtam a táblára, de a 

diákok ötleteit követve, utána pedig ők szerepeltek a táblánál. 

Tapasztalatok, reflexió: 

A logaritmus azonosságainak gyakorlófeladatainál majdnem mindenkinek jobban ment, 

ha a feladatban számok és nem ismeretlenek szerepeltek. A kivételek csak Be és Br, 

mert Be gyakran elszámol dolgokat, míg az ismeretleneket kevésbé téveszti el, Br pedig 

mindkét típussal nagyon jól boldogult. 
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Az azonosságok után eredetileg úgy terveztem, hogy röpdolgozatot íratok. Ez 

általában nem bejelentés nélküli dolgozatot jelent nálam, csak egy rövidebb, kisjegyet 

érő dolgozatot, amellyel az a célom, hogy a diákjaim a témakör közben is tanuljanak, ne 

csak a témazáróra, és hogy legyen elég jegyük. Ezekkel általában jobb jegyeket lehet 

szerezni, mint a témazáróval, hiszen kisebb témakörből kérdezek. Most is ez követ-

kezett volna csak a logaritmusról eddig tanultakból, viszont mivel az érettségizők még 

csak épp bemásolták a füzetbe az elmúlt heti tananyagot, nem szerettem volna kiszúrni 

velük sem, így ebben a témakörben kimaradt a röpdolgozat. 

A logaritmikus egyenletek megoldásánál szinte mindenki elfeledkezett a kikö-

tésről illetve arról, hogy oda kell írni, hogy a logaritmus függvény szigorúan monoton 

nő / csökken, ezért „hagyhatjuk el” (természetesen a megfelelő kikötés mellett). Ebből 

adódott az, hogy ha rákérdeztem, mit hagytunk ki, az egyiket mindig Do, a másikat 

mindig Pa (két a másik csoportba járó tanuló) mondta, mert nekik jutott először 

eszükbe. Így később már elég volt azt mondanom, most kimaradt Do/Pa mondata, és 

máris tudták, mi hiányzik, a vizsgált csoport nem összevont óráján is. 

Ezen az órán is igyekeztem önálló munkával oldatni a feladatokat, de ahogy 

számítottam is rá, nem sikerült, amint mondtam, hogy önállóan vagy párban kellene 

oldani a feladatokat, és a végén megbeszéljük az eredményeket illetve a problémás fela-

datokat, rögtön megkérdezte Adr, hogy nem lehetne-e inkább a táblánál közösen. 

Először úgy döntöttem, próbálkozzanak inkább egyedül, de miután egyszerre kellett 

volna Ar-nak, Ád-nak és Ri-nek segíteni és a többiek is gyakran megerősítésre vártak, 

végül mégis a közös táblánál megoldást választottam azzal a kéréssel, hogy aki gyorsab-

ban tudja megoldani, mint a táblánál szereplő osztálytársa, az ne várja meg, míg a 

táblára is felkerül a megoldás. 

6.3.9 12.-13. óra: Logaritmikus egyenletrendszerek (kedd 2. óra és csütörtök 1. 

óra, 9 fős csoport) 

Az óra elején megbeszéltük az házi feladatban szereplő egyenletek megoldásait, majd 

áttértünk az egyenletrendszerekre. Itt is több típusba osztottam őket, melyeket külön 

tárgyaltunk. 
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Az első csoportba azok az egyenletrendszerek kerültek, melyek új ismeretlen 

bevezetésével megoldhatók. Például: 

               

              

A második csoportba tartozó egyenletrendszereknél a logaritmus azonosságait kellett 

alkalmazni, majd mikor az egyenletek egyik oldalán egyetlen logaritmikus kifejezés 

állt, a másikon pedig egy szám vagy egy a másik oldallal azonos alapú logaritmus, 

akkor át lehetett alakítani őket logaritmust már nem tartalmazó egyenletekké. Például: 

                  

              

Akár harmadik csoportnak is nevezhetem a feladatokat, melyeket ezek után oldottunk 

meg, de igazán csak összetettebbek valamivel, ezért kerültek a második csoport után. 

Ezekben a feladatokban egy kifejezésen belül többször szerepel a logaritmus, így 

nagyobb kitartást igényelnek, de hasonló jellegűek. Például: 

                

           

Az első órán még csak az első és második típussal foglalkoztunk, a második órán már 

nehezebb feladatokat is oldottunk. 

Tapasztalatok, reflexió: 

Az első óra elején a házi feladatban szereplő egyenleteknél nagyon örültem neki, hogy 

többnyire elég volt a végeredményt egyeztetni, nem kellett megoldani őket, mint 

gyakran máskor. Természetesen ezen az órán is volt, akinek nem sikerült, de Ar-nak és 

Ád-nak elég volt, hogy még egyszer megbeszéltük a megoldás menetét és egy példát 

megoldottunk addig, míg már nem szerepelt benne logaritmus, Ri pedig láthatóan meg 
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sem próbálta, így miatta nem álltunk neki, hiszen az előző órán már szerepelt a 

füzetében ugyanilyen példa. 

Az egyenletrendszereknél az új ismeretlen bevezetését hamar megértették, az a 

típus jól ment mindenkinek, csupán két probléma volt. Egyrészt meglátva, hogy lehet új 

ismeretlent bevezetni, általában elfelejtettek kikötést tenni, másrészt gyakran befejezett-

nek hitték a feladatot, ha megkapták a-t és b-t, melyek az újonnan bevezetett ismeretle-

nek voltak. Erre többször is figyelmeztetnem kellett őket. 

Az új ismeretlen bevezetésével nem megoldható feladatoknál is többen megpró-

báltak új ismeretlent bevezetni, de a legtöbben hamar rájöttek, hogy túl sok ismeretlent 

kapnak. Elsőre majdnem mindenki beleesett abba a hibába, hogy amikor az egyik 

egyenletben     szerepelt a másikban pedig        , akkor azt mondták, hogy     

helyére behelyettesíthetünk a-t, és így            . 

Ugyanígy az új ismeretlen bevezetésével nem megoldható feladatoknál a csoport 

felét megzavarta, amikor az egyenletrendszer két egyenletében két különböző alapú 

logaritmus szerepelt. Erre a nehézségre előre nem is gondoltam, így nagyon meglepett, 

amikor az első ilyen feladatnál megpróbáltak áttérni azonos alapú logaritmusra. Hogy 

lássák, hogy amit mondtak, nem rossz, megoldottuk úgy is a feladatot, majd megnéztük, 

hogy enélkül a lépés nélkül gyorsabban is megoldható. Viszont az azonos alapra áttérés 

után nehezítette a dolgunkat, hogy a kapott törttel Br, Ev és Iv kivételével mindenki 

helytelenül akart hatványozni (pl.  
     

      náluk helytelenül egyenlő volt a következővel: 

      

       
 

 
 ). 

A logaritmust többszörösen tartalmazó kifejezéseknél az volt a legnehezebb, 

először melyik alap szerint érdemes hatványozni, „belülről” vagy „kívülről” kell elin-

dulni, ennél azt tanácsoltam, akinek nem sikerül, vezessen be új ismeretlent, és oldjuk 

meg úgy. Adr és Iv számára hasznos volt ez a segítség, így úgy érzem, érdemes volt ezt 

mondanom. 
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6.3.10 14. óra: Logaritmikus egyenlőtlenségek (csütörtök 3. óra, egész osztály) 

A logaritmikus egyenlőtlenségekkel foglalkozó órán elsősorban könnyebb feladatokat 

vettünk, melyekben nem volt szükség a logaritmus azonosságainak alkalmazására 

(vagyis az egyenleteknél szereplő első és második csoporthoz hasonlók), inkább arra 

helyeztem a hangsúlyt, hogy mit kell tenni egyenlőtlenségek esetén. Az órán szereplő 

feladatok két típusát vegyesen vettük, elsősorban a             típussal foglalkoz-

tunk, de a                      típusból is vettünk néhány példát. A feladatok 

megoldásánál hangsúlyoztam, hogy itt már fontos az is, hogy a logaritmusfüggvény 

szigorúan monoton növő vagy csökkenő, és mivel itt nem tudjuk ellenőrizni az összes 

megoldást, ezért nagyon fontos az elején kikötést tenni. Az első néhány példa után 

önálló illetve páros munka volt, közben pedig egy-egy tanuló a táblánál oldotta a 

feladatot. 

Tapasztalatok, reflexió: 

Ri-nek és Be-nek a helyes logaritmusmentes egyenlőtlenséghez eljutva is nehézséget 

okozott először, ha az másodfokú volt, mert a bár a megoldóképletre emlékeztek, de Be 

nem rendezte nullára, Ri pedig nem tudta eldönteni, mikor nagyobb és mikor kisebb 

nullánál. 

A monotonitás kapcsán azt már szinte mindenki tudta, hogy oda kell írni 

valamit, de néhányan mindenhova szigorúan monoton növőt írtak, vagy rájöttek, hogy a 

függvény szigorúan monoton csökkenő, de nem fordították meg a relációs jelet. 

A kikötésről először mindenki elfeledkezett, Ri és Ar sajnos még az egész órai 

gyakorlás után is. „Cserébe” az egyenletekhez hasonlóan megpróbálták ellenőrizni, így 

a kifejezésben szereplő egyetlen számot, tehát pl.     esetén a 2-t ellenőrizték le, 

hogy arra tényleg egyenlő. Ezt önmagunk ellenőrzésére egy segítő gondolatnak tartom, 

sőt, gyakran én is alkalmazom, de ez csak a levezetés helyességét mutatja, ha igaz, azt 

viszont nem, hogy ez a megoldásunk. Ezen kívül szintén a kikötésnél megjelenő 

gyakori probléma volt, hogy ha tettek is kikötést, azt nem vetették össze a végén kapott 

eredménnyel. 
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6.3.11 15. óra: A logaritmus gyakorlati alkalmazásai (péntek 1. óra, 9 fős csoport) 

Az óra elején megbeszéltük a házi feladatot. Sajnos az előző órai hibák még ezen az 

órán is gyakran előjöttek, így a megoldások relációs jele többször rossz irányba muta-

tott, vagy lemaradt a kikötés, és így lett hiányos a megoldás. Ezért a feladatok első pár 

lépését megbeszéltük, és a végeredményt egyeztettük. 

A fennmaradó körülbelül 30 percben a logaritmus gyakorlati alkalmazásaival 

foglalkoztunk. Először egy a tankönyvben (Sokszínű matematika 11.) szereplő példát 

beszéltünk meg, amelyik arról szól, ha évente 20 százalékkal csökken egy eredetileg 

220000 forintos fénymásoló értéke, és amikor már csak 50000 forintot ér, már jobban 

megéri újat venni, akkor hány évig érdemes használni. A példát megbeszéltük más érté-

kek segítségével is, illetve azt is, hogy évi hány százalékos árcsökkenés mellett tudnánk 

10 évig használni. 

A tankönyvben szereplő szénizotópos feladat helyett inkább egy osztrák tan-

könyv feladatát választottam. Ebben felezési idő szerint kellett megállapítani, hány éves 

egy fosszília, ha széntartalma az eredeti mennyiség valahány százaléka. Ennek a 

feladatnak a megoldásával véget is ért az óra. 

Tapasztalatok, reflexió: 

A fénymásológépes feladat már ott nehézségbe ütközött, ha az értéke 20 százalékkal 

csökken, akkor mennyit fog érni 1, 2, 3 év múlva. Ri és bár csöndben volt, mint 

általában, de szerintem Ar sem tudta, hogy akkor egy év múlva az eredeti ár 80 száza-

lékát fogja érni, vagyis az eredeti ár 0,8-szorosát. Adr és Iv pedig azt mondták, ha 

évente 20 százalékkal csökken az ára, akkor 1 év múlva 0,8-szeresét, 2 év múlva 0,6-

szeresét, 3 év múlva 0,4-szeresét stb. fogja érni. Ezeknek a dolgoknak a tisztázása után 

azonban úgy éreztem, mindenki megértette a feladatot és a megoldását is. 

A fosszíliákról szóló feladat több nehézséget okozott, és a tanulók mondták is, 

hogy nem szeretik a földrajzi példákat. A szénizotópvizsgálat lényegét végül megbe-

széltük magyarul, és ezután már megértették a megoldás menetét. A logaritmus kiszá-

molásánál két módszert is megbeszéltük, az egyiknél a logaritmus alapjának a hatvány 
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alapját vettük (vagyis egyszerűen felírtuk a logaritmus definíciója szerint a kitevőt), a 

másik esetben pedig vettük mindkét oldal 10-es alapú logaritmusát, majd a kitevőt 

„levittük”, és így számoltuk ki. Ennek előnye, hogy 10-es alapú logaritmusok hányado-

saként kaptuk meg az előzővel megegyező értéket, és a számológépes számolást 

szerintem ez egyszerűsítette. 

6.3.12 16-17. óra: A logaritmus gyakorlati alkalmazásai, Összefoglalás (kedd 2. 

óra és csütörtök 1. óra, 9 fős csoport) 

Az óra első fele még a logaritmus gyakorlati alkalmazásaival telt el. Mivel a házi feladat 

gondot okozott többeknek is, ezért azt oldottuk meg közösen. Ez más értékekkel az 

előző órai fosszíliás feladat volt. Közben azok, akik meg tudták csinálni, szintén az 

osztrák tankönyvből szorgalmi feladatot kaptak, mely azzal volt kapcsolatos, hogyan 

változik a légnyomás a tengerszint feletti magasságtól függően. 

Az első óra második felében összefoglaltunk mindent, ami a témakörben a loga-

ritmuson kívül előjött. A második összefoglaló óra egészét a logaritmus gyakorlásának 

szenteltük. Először újra megbeszéltük az alga segítségével, hogy a különböző alapú 

logaritmusoknál hogyan változik a logaritmusfüggvény grafikonja, illetve pár egysze-

rűbb kérdést tettem fel. (Hány hét múlva lesz az önmaga hosszát minden héten meg-

négyszerező alga 16 méteres, ha eredetileg egy méter hosszú volt? Egy hét alatt hány-

szorosára változik az alga hossza, ha eredetileg egy méteres, 3 héttel később pedig 27 

méteres volt? stb.) Újra megbeszéltük a logaritmus definícióját és ennek kapcsán 

vettünk 2-3 egyszerűbb példát, melyek elsősorban ránézésre megmondhatóak voltak. A 

logaritmus azonosságainak gyors megbeszélése után megoldottunk egy ezeket alkal-

mazó feladatot, majd 1-2 logaritmikus egyenletet, egyenletrendszert és egyenlőt-

lenséget. Nem jutott minden típusra idő, így csak megbeszéltük, milyen fajták vannak, 

és ahol van rá általános megoldási út, azt néhány szóban megemlítettük. 
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Tapasztalatok, reflexió: 

A fosszíliákról szóló példát annak ellenére nem tudták megoldani, hogy az előző órán 

más százalékkal, de ugyanezt a feladatot oldottuk. Ennek oka lehet az is, hogy az előző 

órán én olvastam fel a feladatot abban bízva, hogy megfelelően tagolva a mondatokat, 

megfelelő helyen lefordítva, jobban megértik a példa szövegét. Utólag úgy érzem, lehet 

nem kellett volna ennyire segítenem, mert bár a fordítást ők maguk csinálták, de nem 

küzdöttek meg eléggé a szöveggel, és így otthon túl nehéznek érezték. Ev meg is 

mondta, hogy ő nem jött rá, hogy ez ugyanaz a feladat, bár ezt jobban hangsúlyozni 

szerintem nem lehet, mint ha azt mondom, oldjátok meg a feladatot erre az értékre is. 

Szerintem ez a mondat inkább azt jelenthette nála, hogy nehéznek tartotta a feladat 

szövegét, ezért meg sem próbálta, mert Ev minden szorgalma mellett is gyakran tér így 

ki feladatok elől. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy így biztosan nem éri az a 

kudarc, hogy nem sikerül. 

Bár a tankönyv mintatanterve is csak egy órát szán összefoglalásra, ezt nagyon 

kevésnek érzem, még a másfél tanórányi összefoglalás után is úgy éreztem, lenne mit 

gyakorolni. A feladatoknál érezhető volt, hogy összekeveredett a tanulókban az expo-

nenciális és a logaritmikus egyenlet olyan téren, hogy ha megláttak egy x-es kifejezést 

kitevőben, akkor is rögtön kikötést tettek, hogy akkor a kitevő 0-nál nagyobb. Jellemző 

volt, hogy aki a logaritmusnál tett kikötést, az exponenciális egyenletnél is tenni akart, 

néhányan pedig minden téren elfeledkeztek róla. 

6.3.13 Témazáró dolgozat 

A dolgozatot a diákok német nyelven írták, itt az eredeti dolgozat magyar fordítását 

közlöm. 
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6.3.13.1 A témazáró dolgozat feladatai 

1. 
√   

 ( 
 

 
 )

 

  
 
 

√ √ 
 

 √   

  

2. Az alábbi feladatok közül kihagyhatsz kettőt, de jelezd, melyikeket! Add meg x 

minden lehetséges valós értékét: 

a)          

b)              

c)                

d)             

e)                  

f) (
 

 
)

   

 
 

 
 

g)                                      

h)                

3. Hogy mondjuk: 

a) magyarul:        

b) németül:     

 

  

c) Milyen értéket vesz fel ez a két kifejezés? A válaszodat indokold is meg! (A 

számológép nem jó indoklás. ) 

4. Ábrázold koordinátarendszerben és add meg az értelmezési tartományt, az 

értékkészletet, a monotonitást és a zérushelyet! 

           

     (
 

 
)

 

 

Ha ezek a függvények a megszokott alga-kontextust ábrázolják, akkor mi történik az 

algával a két esetben, és milyen kérdést tudunk feltenni?  
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6.3.13.2 A témazáró dolgozat értékelése 

A dolgozat során egy 2-es (Ar), három 3-mas (Ád, Ri és Be), négy 4-es (Ba, Adr, Ev és 

Iv) és egy 5-ös (Br) született, tekintve a sok hiányzást, és az utána lassú pótlást 

szerintem elég jó eredmény, bár általában több 5-ös szokott lenni. 

Az egyik leggyakoribb hiba a kikötés elhagyása, de több esetben felesleges kikö-

téseket is tettek a tanulók, például az          egyenlőtlenség esetén kikötötték, 

hogy       , mely valószínűleg a logaritmusnál megszokott kikötésből ered. 

Szintén tipikus a kikötéssel kapcsolatos hiba, hogy a végeredményt nem vetik össze a 

kikötéssel. Mivel tanultuk, hogy a végén ellenőrizni kell az egyenletek megoldását, volt 

olyan is, aki rossz megoldás illetve egyenlőtlenség esetén is odaírta, hogy ellenőrizte a 

megoldást. 

Szintén a gyakori hibák közé tartozik, hogy egyenlőtlenségek esetén többen elfe-

lejtik, hogy ha a függvény (az alap miatt) szigorúan monoton csökkenő, akkor a relációs 

jel megfordul a megoldás folyamán. 

A függvények ábrázolása több esetben is problémás, ketten is csak az     

értékek esetén ábrázolják a logaritmusfüggvényt, és különösen a hozzá tartozó kérdés 

feltétele okoz nehézséget. 

Az első feladatban több elírásból származó, de nem tipikus hiba is szerepelt.  
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7 Összefoglalás 

Ahogy a tankönyvelemzés is alátámasztja, ma Magyarországon nagyon távol áll 

egymástól az exponenciális illetve logaritmus függvények tanítása és a diákok által 

megélt, vagy akár csak általuk elképzelhető valóság. A tankönyvek minimális 

realisztikus példát tartalmaznak, így pedig a tananyag a legtöbb tanuló számára távoli, 

elérhetetlen és „túl matekos” marad. Sajnos ilyen téren a tanítás során felhasznált 

osztrák tankönyv sem jár sokkal előrébb, bár ott a témakör végén több valóságközeli 

példa szerepel. 

A saját tanítási kísérletem ennek ellenére azt mutatja, lehet és hasznos egy 

realisztikus gondolatmenetet beleépíteni a tanítás folyamatába. Ahogy a tengeri barna-

alga példája is mutatja, a diákok számára nem kézzelfogható, de mégis a valóságból vett 

példa is segíti a megértést. Egyetlen példa rendszeres visszatérésének előnye az is, hogy 

a többszöri ismételt magyarázat során a diákok jobb eséllyel megértik a példát, és 

legalább onnantól kezdve a további tananyagoknál tudják alkalmazni. Természetesen 

nem szabad túl sokszor sem felhasználni ugyanazt a példát, mert akkor idővel nagyon 

megunják a tanulók és nem figyelnek rá, de úgy gondolom, egy-két témakör egymás 

után még magyarázható ugyanazzal a példával. A saját tanítási folyamatom is azt 

mutatja, hogy bár a témakör végére az alga népszerűsége csökkent, mégis végig segí-

tette a gondolkodást. Úgy gondolom, az ilyen helyzetekben kifejezetten hasznos lehet 

egy realisztikus példa, és talán – elsősorban a gyengébb tanulók számára – 

maradandóbb is, mint egy definíció.  
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