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1. Előszó

Régóta szerettem volna foglalkozni a szakiskolai oktatás-neveléssel. Ezen belül külö-

nösen a matematikatanítás érdekelt. Bármely középiskolában szembekerülünk azzal a

tanulói magatartással, amely ellenséges egy adott tantárggyal szemben, arra hivatkozva,

hogy ennek nincs gyakorlati haszna, nem fontos az "életben". Véleményem szerint ez

a szakiskolák esetében még erősebb, hiszen itt már nincs szó továbbtanulásról, a tanuló

ténylegesen tudja, hogy mivel fog foglalkozni. (Természetesen lehetősége van a pálya

elhagyására, de a tanulóévek alatt ez nem lehet igazi szempont.)

Célom az volt, hogy a matematikatanítást gyakorlati oldalról közelítsem meg, a

szakiskolai oktatás segítségével. Eredeti terveim között az szerepelt, hogy olyan ma-

tematika feladatokat és tanmenetet hozzak létre, amely szorosan kapcsolódik egy (vagy

akár több) szakmához és főként a mindennapi élethez. Az átalakuló közoktatás alapo-

sabb megismerése után céljaim is módosultak. Rádöbbentem, hogy a most szeptember-

ben induló évfolyamok lesznek az elsők, akik az új szakiskolai rendszerben kezdik meg

tanulmányaikat. Megismerve a rendszer tervezetét, különösen pedig az elfogadott keret-

tantervet rá kellett jönnöm, hogy a rendelet célkitűzései jórészt egybeesnek az általam

kitűzött célokkal. Ezért egy, az új kerettanterv alapján létrehozott tanmenet kidolgo-

zására módosítottam céljaim, korábbi munkám kis átalakításával. E mellett fontosnak

tartottam, hogy példafeladatokat is elkészítsek, amelyek segítenek a célok megvalósítá-

sában. Ezek közlése és elemzése a legfontosabb része tanulmányomnak.

Tanulmányom témáját önállóan választottam. Ezért nagyon köszönöm a segítséget

Vásárhelyi Évának, aki elvállalta a téma vezetését és a kezdettől fogva biztatott a té-

mával kapcsolatos foglalkozásra. Sokat jelentett ez számomra, mert úgy érzem, hogy

a szakiskolai tanítás és tanulás esetben alantas dolognak van beállítva. Ennek ellenére

hiszem, hogy jó szakemberek képzéséhez szükség van a közismereti tárgyak alapos,

átgondolt és professzionális oktatására.
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2. Bevezető

2013 szeptemberétől egy új rendszerben kezdődik meg a szakiskolai oktatás. Ugyan egy

pár éve már újra vannak 3 éves szakiskolai képzések, de a mostani rendszer mégis tel-

jesen más. A szakiskolában a közismereti tárgyak óraszáma meglehetősen alacsony. A

szerepük is egész más, mint az érettségivel végződő középiskolákban, hiszen a jogszabá-

lyokból kiderülő koncepció szerint kezdettől fogva az a célja a közismereti oktatásnak,

hogy segítse a mindennapi életben történő eligazodást és a szakma jobb megértését. Ez

a cél más szemléletet követel. Az elfogadott kerettanterv alapján kell létrehozni a helyi

tanterveket. Az általam végzett munka a kerettanterv friss elfogadása miatt egy eddig

mondhatni ismeretlen területen tett első lépések egyike.

Munkám során először a szakiskolák világát jellemezem röviden elméleti és gyakor-

lati oldalról. Ebbe beletartozik a vonatkozó jogszabályok összefoglalása, a kerettanterv

rövid jellemzése, illetve egy szakiskola rövid bemutatása.

Ezután a matematika kerettanterv 9. osztályosokra vonatkozó részéhez írt tanmene-

tem következik. A tanmenet előtt minden esetben közlöm a kerettanterv vonatkozó táb-

lázatát. Minden tananyag-részhez mintafeladatokat is bemutatok, erről szól a következő

fejezet. A feladatok összeállításánál saját motivációmat és a kerettantervet igyekeztem

összehangolni. Nem célom a feladatok megoldásának ismertetése, úgy vélem, hogy ez

nem okozhat gondot egy matematikatanárnak. Sokkal inkább a gyakorlatias feladatok

készítését tűztem ki célul. Pár általam fontosnak tartott, gyakorlati megjegyzést is fűzök

a tanmenetben szereplő órákhoz.

Dolgozatom végén a kerettanterv egyik fejezete alapján készült feladataimat elem-

zem didaktikai szempontból. Itt is elsősorban feltételezett szakiskolai helyzetekből, eset-

leges problémákból indulok ki.

Végül a tehetséggondozásra is mutatok példát, hiszen ez iskolatípustól függetlenül

fontos feladat.
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E tanulmány elolvasója reményeim szerint megérti az új szakiskolai képzésben a

matematika tantárgy szerepét. Abban is bízom, hogy a matematika tanításának ezen te-

rületének kihívásaira és szépségeire is sikerül felhívni a figyelmet. Dolgozatom hasznos

segítség lehet azoknak is, akik szeretnének matematika tantervet (vagy tanmenetet) írni

szakiskolások, szakiskolák számára.
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3. A szakiskolák világa

3.1. Jogszabályi háttér

A 2011 decemberében elfogadott köznevelési törvény teljes egészében újragondolja

a szakiskolák szerepét. Ez alapján létrejön egy gyakorlati képzésre szakosodott intéz-

mény, amely három évfolyamon (9-11.) folytat képzést. Az egyes iskolatípusok között

ugyan lehetséges az átjárás bizonyos feltételek mellett, de a jelenlegi középiskolai (ide-

értve a szakközépiskolákat és a szakképző helyeket is) rendszertől jelentős mértékben

eltér az új képzés.

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) is jelentős változásokon esett át. Az új NAT-ot 2012

nyarán fogadta el a kormány a köznevelési törvény felhatalmazása alapján. Azt azonban

már e törvény is kimondta, hogy a NAT-ban foglaltakat figyelembe kell ugyan venni a

szakiskolai követelmények meghatározásakor, de külön jogszabálynak kell rendelkez-

nie a tartalmakról. A szintén 2011-ben elfogadott szakképzésről rendelkező törvény már

előírta, hogy a NAT-ban meghatározottak átadásához a három évfolyamon együttesen

rendelkezésre álló időkeret harminchárom százalékát kell biztosítani.

Ugyanez a törvény rendelkezik arról is, hogy általános iskola elvégzését (alapfokú

végzettség megszerzését) követően lehet becsatlakozni a szakiskolai képzésbe. (Ez alól

egyedül a szintén a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott Köznevelési

Hídprogram elvégzése jelent kivételt.) Kizárólag gyakorlati képzés akkor folytatható, ha

valaki elvégezte a középiskola tizedik tanévét vagy teljesítette az előbb említett szak-

iskolai követelményeket. Ebben az esetben eggyel kevesebb év is elegendő a képzésre.

Szakirányú érettségi birtokában a tanulmányi idő tovább rövidülhet. A szakiskolát vég-

zett tanuló a szakközépiskola tizedik, illetve bizonyos esetekben tizenegyedik évfolya-

mára vehető fel.

A NAT alapján kerettantervek készíthetőek, amelyek engedélyezéséről szintén az

Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete rendelkezik. E rendelet mellékletként

tartalmaz a főbb iskolatípusokra egy kerettantervet. Ez a Minisztérium 2013. március



3. A SZAKISKOLÁK VILÁGA 7

29-ei rendeletével módosult. Ez a módosítás tartalmazza az eredeti rendelet 8. mellék-

letét, amely a "Kerettanterv szakiskolák számára" címet viseli. Az első rendelet csak

hét mellékletet tartalmazott, így ez az első hivatalos kerettanterv szakiskolák számára.

Ennek előkészítésével az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet lett megbízva. Ez a szerv

felelős a kerettantervek engedélyeztetéséért.

3.2. A kerettanterv

Az eddig elfogadott egyetlen kerettanterv minden lényeges kérdést meghatároz, ami a

szakiskolai neveléshez szükséges. A tanterv elején ismertetett célok közül kiemelném,

hogy a szakiskola célja a szakmai és közismereti tananyagok interdiszciplináris és prob-

lémaközpontú oktatása. Ez megegyezik az általam kitűzött céllal. Fontos még megem-

líteni a többi jelentős célt. Ezek a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra,

a NAT-ban meghatározott tudásértelmezésre és a szakmai kompetenciák elsajátítására

történő felkészítés. Maga a kerettanterv is a mindennapi élet kontextusába helyezi a

problémákat, "kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontossá-

gát".

A kerettanterv pontokban szedve tárgyalja a szakiskolában fejlesztendő területeket,

nevelési célokat, kulcskompetenciákat, a kompetencia fejlesztésének irányát. A keret-

tanterv megértése mellett fontos ezt ismertetetni azért is, hiszen az integrált tanulási-

tanítási szemlélet alkalmazásához ezeknek ki kell hatniuk a matematika oktatására is. A

matematikai kompetencia önálló területként is megjelenik.

Fejlesztési területek - nevelési célok a kerettanterv szerint:

- Az erkölcsi nevelés

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

- Állampolgárságra, demokráciára nevelés

- Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése

- A családi életre nevelés

- A testi és lelki egészségre nevelés

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
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- Fenntarthatóság, környezettudatosság

- Pályaorientáció

- Gazdasági és pénzügyi nevelés

- Médiatudatosságra nevelés

- A tanulás tanítása

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés a kerettanterv szerint:

- Anyanyelvi kommunikáció

- Idegen nyelvi kommunikáció

- Matematikai kompetencia

- Természettudományos és technikai kompetencia

- Digitális kompetencia

- Szociális és állampolgári kompetencia

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

- A hatékony, önálló tanulás

A kerettanterv során kulcsszerepet kap az "egységesség és differenciálás" gondolat-

köre. A tanterv elképzelése szerint bár alapvetően mindenkivel szemben azonos köve-

telményeket kell támasztani nagyon fontos a differenciált oktatás is. A sajátos nevelési

igényű diákok oktatásának irányelveit a nemzeti felsőoktatási törvény is tartalmazza.

Fontosnak tartom azonban itt megemlíteni, hogy a tehetséggondozás is a differenciá-

láshoz tartozik. A kiemelkedő szakmai tehetség mellett figyelnünk kell a közismereti

tárgyak esetén is az esetleges kiemelkedő tehetségekre. Véleményem szerint a szakis-

kolák esetében még több odafigyelésre és bátorításra van szükség, hiszen az itt tanuló

korosztály esetén könnyen előfordulhat, hogy itt kerül felfedezésre egy tehetség és a

szakma elsajátítása mellett az ő fejlesztését sem szabad elhanyagolni.

A közismereti képzésre a három év alatt 38,5 óra jut. Ebből 2,5 szabadon választ-

ható. A szakiskolák heti óraszáma a három év alatt rendre 35, 36, 35 óra. A matematika

kötelező óraszáma a 9. évfolyamon 2, a 10. évfolyamon 1, 11. évfolyamon nincs köte-
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lező matematika óra.

A szakiskolai kerettanterv különlegessége, hogy a többi kerettantervvel szemben

meghatároz "osztályfőnöki" kerettantervet is Osztályközösség-építés címen. A tárgyak

nagy része integrálva kerül oktatásra. Ilyen a magyar-kommunikáció, a társadalomis-

meret és a természetismert.

Érdemes megjegyeznünk, hogy a kerettanterv általam is vizsgált 9. osztályos ma-

tematikai része alapvető kompaktsága ellenére sem tökéletes szakdidaktikai szempont-

ból. Erre egy konkrét példa, hogy az egyik témakörnek a geometria alapjai címet adták

a készítők. Ez a didaktikai szaknyelvben azonban a geometria axiomatikus felépítését

jelenti. Ez alapvetően ellentétes lenne a tanterv szellemével. E helyett sokkal szerencsé-

sebb lenne matematika szakmódszertani szempontból az elemi geometria cím.

3.3. Szakiskolai tapasztalatok

A szakiskolák jobb megismerésének érdekében áttanulmányoztam a csepeli szakiskolák

honlapjait és az azon fellelhető dokumentumokat. Általános megállapításként elmond-

ható, hogy az új pedagógiai programok és tantervek még nem készültek el. Ez alól egy

kivétel van, ennek az iskolának a honlapját feltüntettem a felhasznált irodalmak között.

Az összes általam fellelt iskola alapvetően az érettségi utáni szakképzésre és a szakkö-

zépiskolai képzésre szakosodott.

Több próbálkozás után végül egy másik kerületben sikerült beszélnem szakiskolai

tanárokkal. Itt először áttanulmányoztam a rendelkezésemre bocsájtott új pedagógiai

programot. Ezt a tantestület már megszavazta, de még a fenntartó engedélyére vár. Az

általam vizsgált iskola a pedagógiai program szerint három szakiskolai képzést indít-

hat. Ezek a gépi forgácsoló, a géplakatos és a szerkezeti lakatos. Az akkreditáció ugyan

megtörtént, ugyanakkor mind jelenleg, mind jövő szeptembertől csak a gépi forgácsoló

szakképzésnek ad helyet az iskola.

Az iskolába körülbelül 450 diák jár. Közülük legtöbben szakközépiskolai és öt évfo-
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lyamos nyelvi előkészítős szakközépiskolai képzésben vesznek részt. Az osztályok 30

fővel kerülnek beiskolázásra, de különösen a szakiskolai osztályoknál nagy a lemorzso-

lódás. Ennek okai igen változatosak, kiemelten jelentős azonban közülük a pályaváltás.

Ez nem meglepő, hiszen 14 évesen kellett dönteniük a diákoknak, hogy milyen szakmát

választanak. A szakiskolai képzés tudatos választásához elengedhetetlen lenne, hogy az

általános iskolai követelmények segítsenek a pályaorientációban. Erre nem láttam még

példát a gyakorlatban.

Mint megtudtam az iskola első háromosztályos évfolyama most fog végezni. Az

ilyen évfolyamok indítására ugyanis nemrég nyílt újra lehetőség. Természetesen a mos-

tani képzés még nem az új kerettanterv szerint folyik. Az érettségi megszerzésének le-

hetőségei, a végzettek továbbképzése épp ezért még kérdéses, de az iskola tervezi a két

évfolyamos továbbképzés indítását.

Alapvetően vannak közismereti tárgyakból speciális tankönyveik, amelyek - humán

területen legalábbis - interdiszciplináris szemléletűek. Ez a gyakorlatban sok nehézség

okoz, hiszen a szaktanár nem a saját elvégzett szakjának megfelelő tudást is át kéne ad-

jon ezek alapján. A tantestület tagjai együttműködnek ezeknek az áthidalása érdekében.

Erre véleményem szerint jobb megoldást jelentene, ha a tanárképzés felkészítene ezekre

a kihívásokra és a többi tantárgy integrációjának lehetőségeire. Saját tanulmányaim so-

rán találkoztam ilyen kurzussal, de közel sem kapott megfelelő hangsúlyt, illetve ez

nincs így minden szakterületen. Jelen dolgozat megírásához magam is segítségül hívtam

(és a felhasznált irodalmak között is feltüntettem) egyet azon kevés számú matematika

tankönyv közül, amelyek kimondottan szakiskolák számára készültek.

A közismereti képzéshez tartozó órák nincsenek a hét minden napján, hiszen évfo-

lyamtól függően egy-két műhelynapjuk, illetve szabadnapjuk van a diákoknak. Ez nyil-

vánvalóan szervezési könnyebbséget jelent, ugyanakkor emiatt különösen fontos, hogy

a tanítás olyan elvek mentén történjen, amely nem azt érzékelteti a diákkal, hogy van-

nak az iskolában hasznos és haszontalan órák. A szakmai képzés helyszínéül szolgáló

műhelyek vannak a vizsgált iskolában is, de külső helyszíneken is folyik gyakorlat.
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4. Szakiskolai matematika tanterv és tanmenet

4.1. A tanmenet

A legtöbb kerettantervvel ellentétben a szakiskolák számára kidolgozott kerettanterv

éves bontásban került meghatározásra. (Általában a két éves bontás a jellemző.) Épp

ezért a kerettanterv gyakorlatilag változtatás nélkül használható helyi tantervnek. Emi-

att viszont jóval nagyobb szerep jut a tanmenetnek. Ennek a kidolgozása során arra

törekedtem, hogy a kerettantervet tantervként alapul véve megvalósítsam a rendeletben

leírtakat és a saját céljaimat is.

A témakörök feldolgozása során ügyelni kell az induktív gondolkodás fejlesztésére.

Épp ezért a feladatok megoldása előtt alapvetően csak a fogalmak definiálása szükséges

pár percben. A szabályosságokra a példák segítségével kell rávezetni a diákokat. A bi-

zonyítások szerepe jóval kisebb, mint a gimnáziumi matematikában. Ennek ellensúlyo-

zására viszont kiemelten ügyelni kell, hogy az indukciós csapdákat elkerüljük. Ezeket

szintén be lehet mutatni gyakorlati példákon keresztül.

4.1.1. Számtan, algebra

Az ide tartozó kerettantervi rendelkezés:
Tematikai egység/

Fejlesztési cél
Számtan, algebra Órakeret

10 óra

Előzetes tudás
Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai

kifejezés, képlet behelyettesítési értéke, zsebszámológép

használata.

A komplex
műveltség-
területhez

kapcsolható
fejlesztési
feladatok

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban.

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat,

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók

használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A

kreativitás (adott feltételek szerinti) fejlesztése. Akarati, érzelmi,

önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos

értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, motiváltság,

önszabályozás, énkép).
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási

pontok
A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása.

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, alapmű-

veletek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése, négyzetgyökvonás

(számológéppel).

Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés (kép-

letgyűjtemények használata).

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.

Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra,

kooperációra.

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémák-

ban: logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.

Növekvo igény az önellenőrzésre.

Fogalmak, szakkifejezések felismerése.

Zsebszámológép használata.

Kommunikáció

– magyar nyelv

és irodalom;

osztályközösség-

építés; ide-

gen nyelv:

szövegértés,

kommunikáció,

önismeret, tanu-

lási technikák,

kooperáció.

Kulcsfogalmak
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonnsság, normál

alak, pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.

A kerettanterv alapján összeállított tanmenet:

Óra

száma Elméleti tananyag

Kapcsolódó

feladatok

Megjegyzés

1. Számok csoportosításának bevezetése hal-

mazábrával, jelölések. Nagyságviszonyok

racionális számok között. Átváltás tizedes-

tört és hagyományos tört között.

1. 2. Halmazábra

jelentésének

megértetése

kiemelten fontos.

2. Számok sorba állítása. Ábrázolás számegye-

nesen, nagyságviszonyok leolvasása. Tört

gyakorlati jelentése.

3. 4. 5.
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3. Műveletek sorrendje. Zárójelezés jelentése. 6. 7. Zárójelezés

párhuzamba állí-

tása hétköznapi

dolgokkal.

4. Zárójelek felbontása. Zárójelek beszúrása. 7. 12.

5. Hatvány fogalma. 10 hatványai és kapcsola-

tuk a tízes számrendszerrel.

8. 9. 10. Számok fel-

bontása 10

hatványaira.

6. Hatványozás szabályai. Négyzetgyökvonás

és kapcsolata a hatványozással.

10. Szabályoknál

főleg az ellen-

példák fontosak:

(a+b)n 6= an+bn

7. Algebrai kifejezések jelentése. Behelyettesí-

tés. Összevonás.

11. 12. Összekapcsolás

zárójelezési

szabályokkal

és a műveletek

sorrendjével.

8. Függvénytábla/képletgyűjtemények haszná-

lata.

13. Szakmai számí-

tások megoldása

behelyettesítés-

sel.

9. Kerekítés, becslés. Ezekből származó hiba.

Leolvasási hiba.

14. 15. Anyag összeka-

csolása szám-

egyenessel,

törtszámok jelö-

lésének hibája.

10. Témazárás.
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4.1.2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisz-
tika

Az ide tartozó kerettantervi rendelkezés:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Gondolkodási módszerek, halmazok,
kombinatorika, valószínűség, statisztika

Órakeret 18 óra

Előzetes tudás

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínű-

ség fogalmának felismerése. Alapfokú számolási készség, egy-

szerű, rövid szövegek értő olvasása. Tájékozódás a számegye-

nesen (racionális számkör).

A komplex
műveltség-területhez

kapcsolható fejlesztési
feladatok

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fej-

lesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rend-

szerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés és -

megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek

szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése,

az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,

együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási

pontok
Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás,

ábrázolás).

Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás,

ábrázolás.

A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában (összeha-

sonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha -

akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem)

Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása egy-

szerű esetekben.

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása,

lejegyzése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés).

A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, „le-

het, de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok, problémák.

Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; következ-

tetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda

szerepe).

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel).

A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi,

gyakorlati előfordulásaikban.

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló

szintje.

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).

Az önellenőrzés igénye, alkalmazása.

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.

Kommunikáció

– magyar nyelv

és irodalom;

osztályközösség-

építés; idegen

nyelv: szöveg-

értés, kom-

munikáció,

önismeret, tanu-

lási technikák,

kooperáció, adat-

sorok, diagramok

értelmezése.

Kulcsfogalmak
Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend,

koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, sta-

tisztika, valószínűség.
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A kerettanterv alapján összeállított tanmenet:

Óra

száma Elméleti tananyag

Kapcsolódó

feladatok

Megjegyzés

1. Halmazok, halmazok ábrázolása, halmazok

elemszáma. Végtelen fogalma. Kiválasztási

módszerek.

1. 2. A halmaz fo-

galmának meg-

értetése az óra

célja.

2. Komplementer, unió, metszet és különbség

fogalma.

2. Nem az absztrakt

műveletek elvé-

geztetése, hanem

a fogalmak he-

lyes használata a

cél.

3. Oszlopdiagramok, kördiagramok, „függvé-

nyek” értelmezése.

3. Valós példák sze-

repe fontos.

4. Oszlopdiagramok, kördiagramok, „függvé-

nyek” készítése adatokból.

4. A valódi adat-

sorok általában

nagyon bonyolul-

tak, fontos, hogy

egyszerűsítsünk

rajtuk.

5. Köznyelvi logikai kapcsolatok matematikai

interpretációja.

5. A fogalmak he-

lyes használata a

cél, nem formális

feladatok megol-

dása.
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6. „Elsőrendű logika” fordítása köznyelvre. 6. A matematikai

nyelv megértése

a fontos, nem a

formalizálás.

7. Szöveges feladatok értelmezése. Adatok ki-

választásának módszere. „Felesleges ada-

tok.”

5. Az óra célja a

készségfejlesztés,

nem új ismeretek

átadása.

8. Szöveges feladatok megoldásának lépései.

Becslési, ellenőrzési módszerek.

5. "Használati uta-

sítás" szöveges

feladatokhoz,

gyakran használ-

ható "trükkök".

9. Valószínűség fogalmának bevezetése gya-

korlati példákon keresztül.

7. 8. Relatív gyakori-

ság és valószínű-

ség kapcsolata.

10. Valószínűségi játékok, elemi valószínűség-

számítás.

7. 8. 9. Matematikai

kísérletek elvég-

zése.

11. Nyerési esély fogalma. Valószínűségi prob-

lémák.

9. Szerencsejátékok

megértetése a

feladat.

12. Probléma-megoldási módszerek: próbálga-

tás, sejtés, lehetőségek kipróbálása.

10.

13. Probléma-megoldási módszerek: következ-

tetés, szabályosságok, ellenpélda

11.
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14. Statisztika a hétköznapokban. Diagramok és

valóság kapcsolata.

3. Cél megmutatni,

hogy absztrakt

matematikai

objektumok ho-

gyan referálnak a

valóságra.

15. Adatgyűjtésen alapuló statisztika készítésé-

nek módszerei.

12.

16. Mintavétellel kapcsolatos problémák. 13. A statisztikák

buktatói.

17. Statisztika és valószínűség kapcsolata. 12. 13. Statisztikai ada-

tokból történő

következtetések

lehetőségei és

határai.

18. Témazárás.

4.1.3. Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus

Az ide tartozó kerettantervi rendelkezés:
Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél

Függvények, sorozatok, egyenletek, algo-
ritmus

Órakeret 18 óra

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer.

A komplex
műveltség-területhez

kapcsolható fejlesztési
feladatok

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fej-

lesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rend-

szerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés és -

megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek

szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése,

az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,

együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép).
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási

pontok

Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének

megalkotása (egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra).

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat

megoldása.

Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani

sorozat, mértani sorozat, kamatszámítás.

Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás

alkalmazása játékos, beugratós, gyakorlatias feladványokban.

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció

javuló szintje.

Többféle megoldási út keresése.

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.

Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban.

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodásra.

A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?).

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.

Kommunikáció

- magyar nyelv

és irodalom;

osztályközösség-

építés; természet-

ismeret; társa-

dalomismeret;,

idegen nyelv:

szövegértés,

kommunikáció,

önismeret, tanu-

lási technikák,

kooperáció,

társadalom- és

természetisme-

reti adatsorok,

diagramok,

függvények értel-

mezése. köznapi

gazdálkodási

ismeretek.

Kulcsfogalmak
Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, sza-

bály), grafikon, táblázat, diagram, algoritmus, kamat.
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A kerettanterv alapján összeállított tanmenet:

Óra

száma Elméleti tananyag

Kapcsolódó

feladatok

Megjegyzés

1. Modellalkotás a matematikában: táblázat, di-

agram.

1. A valóság és

modellje közötti

kapcsolatok

megmutatása.

2. Modellalkotás a matematikában: egyenes

arányosság, képlet.

2. 3. 4. Képletek össze-

kötése algebrá-

ban tanultakkal.

3. Modellalkotás a matematikában: függvény,

ábra.

1. 2.

4. Definíció, képlet, szabály, tétel, algoritmus

fogalma és különbségeik.

Gondolkodási

módszereknél

tanultak alkalma-

zása, átismétlése.

5. Szöveges feladatok és függvények kapcso-

lata. Feladatmegoldás függvénnyel: ered-

mény leolvasás.

3. Modellalkotás

céljának jobb

megvilágítása,

gyakorlati hasz-

nának feltárása.

6. Helyes megoldások száma. Több (véges és

végtelen) megoldású feladatok.

1. A szokásos "egy

jó megoldás"

rutin felülvizsgá-

lata.

7. Feladatmegoldás függvénnyel: meredekség,

maximum- és minimumérték.

1. 2. A fogalmak

gyakorlati je-

lentésének

megvilágítása.

8. Feladatmegoldás függvénnyel: függvények

metszéspontja.

3.
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9. Sorozatok fogalma. Sorozatok szerepe a

mindennapi életben.

4. 5.

10. Mindennapi példák számtani sorozatokra. 4.

11. Mindennapi példák mértani sorozatokra. 5.

12. Arányosság. Egyenes és fordított arány fo-

galma.

3. 4. Számtani soroza-

tokkal való kap-

csolat kiemelten

fontos.

13. Százalékszámítás. 6. 7. 8. 9.

14. ÁFA, bruttó- és nettó bér fogalma. 6. 8. Mindennapi

fogalmak mate-

matikai háttere.

15. Kamatszámítás. THM fogalma. 7.

16. Százalékos rész és az egész viszonya. 6.

17. Játékos feladatok (százalékszámítással). 9. Százalékszámítás

különös viselke-

dése.

18. Témazárás.

4.1.4. A geometria alapjai

Az ide tartozó kerettantervi rendelkezés:
Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél

A geometria alapjai Órakeret 18 óra

Előzetes tudás

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és tes-

tek felismerése, elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérősza-

lag), vázlatos rajzolás, derékszögű koordináta-rendszer isme-

rete, képletgyűjtemény használata.

A komplex
műveltség-területhez

kapcsolható fejlesztési
feladatok

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fej-

lesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rend-

szerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés és -

megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek

szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése,

az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció,

együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). A mate-

matika épülésének bemutatása (geometria története: a földmé-

rés gyakorlati szükségességéből).
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási

pontok
Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes,

félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség,

síkidomok és térbeli testek).

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai

megállapítása (Thalész-tétel).

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása

egyszerű esetekben.

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek

kapcsolata – szögfüggvény).

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása egyszerű

következtetésekben.

Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület

(gyakorlati pl.) kiszámítása.

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger,

gömb).

Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel

kiszámolása.

Vektorok fogalma.

(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése.

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.

Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban.

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése.

Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.

Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár).

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata.

Kommunikáció

- magyar nyelv

és irodalom;

osztályközösség-

építés; termé-

szetismeret;

társadalomisme-

ret; idegen nyelv:

szövegértés,

kommunikáció,

önismeret, tanu-

lási technikák,

kooperáció, tér-

beli relációk,

szabályosságok.

Kulcsfogalmak
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat,

felszín, szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok.
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A kerettanterv alapján összeállított tanmenet:

Óra

száma Elméleti tananyag

Kapcsolódó

feladatok

Megjegyzés

1. Alapfogalmak a geometriában: sík, tér, pont,

egyenes, félegyenes. Helyzetük egymáshoz

képest. (Párhuzamosság, merőlegesség.)

A valóság geo-

metriai modelljé-

nek áttekintése.

2. Alapfogalmak a geometriában: szakasz, tá-

volság, síkidom, térbeli test.

5. 8.

3. Szög fogalma. Típusaik, viszonyuk egymás-

hoz.

Látószög fo-

galma, mint

gyakorlati alkal-

mazás.

4. Háromszög alaptulajdonságai, kerülete, terü-

lete.

1. Átadarabolások.

5. Négyszögek alaptulajdonságai. Négyszögek

kerülete. Négyszögek típusai.

1. Halmazokkal

való összekap-

csolás.

6. Sokszögek és kör alapvető tulajdonságai. 2. "Kör, mint vég-

telen oldalú sok-

szög."

7. Szabályosság, szimmetrikusság jelentése,

felismerése.

3.

8. Derékszögű háromszög fogalma. Thalész-

tétel.

4. Thalész-tétel a

gyakorlatban.

9. Pitagorasz-tétel, szögfüggvények. 5. Távolságmérés

derékszögű

háromszögekkel.

10. Egybevágóság, hasonlóság. (Alapesetek há-

romszögekre.)

6. Hasonló alakza-

tok terület és tér-

fogatviszonya.

11. Mérési módszerek, mértékegységek. Mérés

a gyakorlatban.

7. 8.
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12. Mért adatokból terület, kerület számítása

(képletgyűjteménnyel).

1. 3. Képletek alkal-

mazása.

13. Egyszerű testek fajtái. Felszín fogalma. 7.

14. Mért adatokból térfogat számítása. Térfogat-

mértékegységek.

8. Mértékegységek

átváltásának

problémái térfo-

gat esetén.

15. Vektorok fogalma. Vektor, mint irá-

nyított szakasz,

eltolás.

16. (Szak)rajz értelmezése. 1. 8. Geometria szak-

mai jelentése.

17. Geometriai modellalkotás. Gyakorlati prob-

lémák megoldása geometriával.

3. 6. 7. 8. Szakmai felhasz-

nálás.

18. Témazárás.
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4.2. Feladatok a tanmenethez

4.2.1. Számtan, algebra

1. Igaz vagy hamis?

(a) A 7 racionális szám.

(b) A -7 egész szám.

(c) A 6,5 természetes szám.

(d) Minden természetes szám egyben egész szám is.

(e) Minden egész szám egyben természetes szám is.

(f) Természetes számok fele is természetes szám.

(g) Két egész szám szorzata mindig egész szám.

2. Racionális számok viszonya

Alakítsunk három fős csoportokat! Minden csoport válasszon két szomszédos

egész számot (elsőre érdemes kikötni, hogy pozitív legyen). A csoport két tagja

írjon le egy-egy papírra egy számot, ami a két szám között van. A harmadik tag

mondjon egyet, ami közöttük van. Vitassák meg, hogy jó-e a válasz! Cserélgessék

a harmadik tagot. A végén az összes számot tegyék növekvő sorrendbe!

3. Melyik olcsóbb?

Készítsünk egy táblázatot amelynek első oszlopa a termék neve, a második a ki-

szerelés nagysága, a harmadik az ára. Hasonlítsuk össze, hogy melyiknek olcsóbb

az egységára! (Megjegyzés: A táblázat elkészítése lehet tanári feladat, de a diá-

koknak is feladható.)

4. Állítsd sorrendbe a megadott számokat!

Állítsd növekvő sorrendbe a (részben tört-, részben tizedestört alakban) megadott

számokat! (Megjegyzés: Számológép használatával és a nélkül is feladható.)

5. Ábrázold számegyenesen!

a) 3; b) -8; c) 6,7; d) 23
5

; e) 6 · 3/4; f) (3 + 2) · (−1, 4).
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6. Párosítsd össze a matematikai kifejezéseket a példákkal. Melyik kettő a kakukk-

tojás? Ezután számold ki a kifejezések értékét!

(a) András egy kiló kenyeret és három tejet vett a boltban. A kenyér kilónként

250 Ft-ba kerül, a tej darabonként 200 Ft-ba. Mennyit fizetett?

(b) Béni 3 tejet vesz ugyanott, mint András, aztán rájön, hogy kevés lesz, ezért

visszaszalad és vesz még egyet. Mennyit fizetett összesen?

(c) Cili befekteti a pénzét. 200.000 Ft-ot leköt a bankban, ami tíz év múlva meg-

duplázódik. 10 év alatt további 300.000 Ft-ot spórol meg otthon. Mennyi

pénze lesz 10 év múlva?

(d) Dániel ugyanott befekteti a pénzét, hogy 10 év alatt kétszer annyi legyen.

Ő is 200.000 Ft-ot tesz be, de még aznap örököl 300.000 Ft-ot, ezért azt is

azonnal hozzáteszi. Mennyi pénze lesz 10 év múlva?

(e) Eleknek három fiútestvére van. Ha pénzhez jut, a felét félreteszi a fiának egy

bankszámlára. A testvérek 800.000 Ft-ot nyernek a lottón, amit egyenlően

osztanak el. Mennyi pénz marad Eleknek, miután félretett a fiának.

(f) Ferenc 8 fős baráti társasága lottózik. Miután nyernek 800.000 Ft-ot úgy

döntenek, hogy mivel a baráti társaság párokból áll, inkább páronként oszt-

ják el a nyereményt. Mennyi jut egy párnak?

A) 200000 · 2 + 300000; B) 800000/(8/2); C) 3 · 200 + 250; D) (800000/4)/2;

E) 3·(200+250); F) (200000+300000)·2; G) (3+1)·200; H) 200000+(300000·2).

7. Elmész dolgozni 9 társaddal. 400.000 Ft-ot kaptok fizetségként. Melyik esetben

kapsz a legtöbb fizetséget? Állítsd sorrendbe! Írd le matematikailag!

(a) Egyenlően elosztjátok a pénzt.

(b) Két egyforma csapatra váltok, a pénzt megfelezitek és a csapaton belül egyenlő

arányban szétosztjátok.

(c) Négy csoportra váltok, a pénzt elosztjátok egyenlően a négy csoport között,

akik a tagjaik között elosztják egyenlő részekre.
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(d) A pénzből mindenki elvesz 10.000-et és addig haladtok így körbe amíg el

nem fogy.

(e) A pénznek megkapja valaki az egy tizedét, a következő a maradék egy tize-

dét és így tovább, amíg el nem fogy. Te kezdesz.

(f) A pénznek megkapja valaki az egy tizedét, a következő a maradék egy tize-

dét és így tovább, amíg el nem fogy. Te vagy a hetedik.

8. 494515 Ft-ot milyen címletekkel tudsz kifizetni, hogy a legkevesebb pénzdarabot

használd fel? Mennyi lesz a visszajáró,

(a) ha csak 100 Ft-osaid vannak?

(b) ha csak 10-eseid, 100-asaid és 1000-eseid vannak?

(c) ha minden forgalomban levő címletet használhatsz?

9. Beteszek a bankba 500.000 Ft-ot. A szerződés szerint évente 1,2-szeresére nő a

pénzem (20%-os éves kamat.).

(a) Mennyi pénzem lesz 6 év múlva?

(b) Mikor lesz 1.000.000 Ft-om.

10. Egy 200 Ft-os sorsjeggyel a nyerési esély 1:3,22. Mennyi az esélye annak, hogy

3 sorsjegy közül eggyel sem nyersz?

11. Egyik barátod boltba indul. Megkéred, hogy hozzon neked is két csokit. A blokkot

elfelejti elhozni. Mennyivel tartozol neki és hol a legolcsóbb a csoki, ha csak a

következőkre emlékszik:

(a) 6 csoki 1800 Ft-ba került.

(b) 3 csoki és 4 szendvics 1500 Ft volt és a szendvics ára 240 Ft.

(c) Magának csak egy rágót vett 200 Ft-ért és 550 Ft-ot fizetett.

(d) Vett egy kólát, négy csokit, és három kakaóscsigát. A kóla 400 Ft volt, a

kakaós csiga pedig ugyanannyiba került, mint a csoki.
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12. Melyik szabály igaz? Mutass ellenpéldát azokra a szabályokra, amelyek nem iga-

zak! Zárójelezd úgy a bal oldali kifejezéseket, hogy igazak maradjanak!

(a) a+ b− c = a− b+ c

(b) (a+ b) · c = a+ b · c

(c) a · b/c = a · (b/c)

(d) (a · b) · (c · d) = a · (c · b) · d

(e) (a+ b)n = an + bn

(f) (a · b)n = an · bn

13. Egy étteremben a következő képlettel számolják a csilis bab tömbegét a fő hozzá-

valók (bab, hús, paradicsom, hagyma) kg-ban megadott tömege alapján: 0, 5 · a+
0, 4 · b+ 0, 2 · c+ 0, 3 · d.

(a) Döntsd el melyik hozzávalót melyik betű jelöli!

(b) 7 kg csilis babhoz mennyi kell az egyes hozzávalókból?

(c) Egy vendég az eredeti recepthez képest kétszer annyi húst kér. Mennyi lesz

a 4 hozzávaló össztömege a 20 dkg-os adagban?

14. Szeretnéd teletankolni a kocsidat. Előtte pénzt veszel fel, hogy tudj fizetni. A

benzin ára 440-450 Ft, a kocsiba 35-40 liter benzint tudsz tankolni, hogy tele

legyen.

(a) Mennyi pénzt veszel fel, hogy biztos elég legyen?

(b) Mennyit fizettél, ha végül 444 Ft volt a benzin literenként és 36,4 litert tudtál

tankolni?

(c) Mennyi volt az előzetes becslésed hibája?

15. Mennyi a 3. feladatban az ábrázolás hibája?
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4.2.2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisz-
tika

1. Hány eleme van az osztály tanulóiból álló halmaznak?

(a) Add meg három részhalmazát!

(b) Ábrázold a részhalmazokat!

(c) Hogyan tudsz további részhalmazokat képezni?

2. Vegyük a 15-nél kisebb pozitív egészek halmazát!

(a) Hány eleme van ennek a halmaznak?

(b) Mondjunk részhalmazokat ebben a halmazban!

(c) Hány eleme van annak a részhalmazának, ami a páros számokból áll?

(d) Mi a c) feladatban megadott részhalmaz komplementere az egész halmazra

nézve?

(e) Hány eleme van a d) feladatban megadott halmaznak?

3. Hozzatok be újságból kivágott oszlop- és kördiagramokat! Csoportmunkában ér-

telmezzétek őket! Ismertessétek, hogy mire jutottatok!

4. Egy üzem 3 munkása egy nap alatt a következők szerint termelt:

András 70 megfelelő és 15 selejtes terméket gyártott le.

Béla 40 megfelelő és 0 selejtes terméket gyártott le.

Cecília 60 megfelelő és 20 selejtes terméket gyártott le.

(a) Ábrázold az egyes munkások által legyártott megfelelő és selejtes terméke-

ket kördiagramon!

(b) Ábrázold oszlopdiagramon a 3 munkás által legyártott termékeket. (Oszlo-

ponként jelezd a hibásakat!)

(c) Ábrázold a hármuk által együttesen legyártott összes termék között a selej-

tesek arányát!
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5. Anna, Boglárka és Csaba testvérek. Mindegyikük egy nyelvet tanul az iskolában.

Édesanyjuk jutalmat ígér neki, ha valamelyikük a hónapban ötöst kap matemati-

kából és angolból. Kapnak-e jutalmat, ha a hónap végéig:

(a) Anna ötöst kap matematikából és testnevelésből, Boglárka ötöst kap franci-

ából, Csaba pedig angolból és társadalomismeretből.

(b) Anna ötöst kap matematikából és egyest angolból, Boglárka a matematika

kivételével minden tárgyból kap egy ötöst, Csaba matematikából kap egy

ötöst.

(c) Anna kap három ötöst matematikából, Csaba pedig három ötöst angolból.

(d) Annak egyest kap matematikából, Boglárka ötöst kap matematikából és test-

nevelésből, Csaba minden tárgyból kap legalább egy ötöst, kivéve testneve-

lésből.

6. Hozz hétköznapi példát arra, hogy

(a) A esemény és B esemény bekövetkezik, de C nem.

(b) Ha A és B esemény bekövetkezik, akkor C is.

(c) Ha A esemény bekövetkezik és B nem, akkor C biztos nem következik be.

7. Dobjunk fel 50-szer egy pénzérmét és jegyzeteljük le az eredményeket! Milyen

gyakran volt fej? Ez alapján mit gondolunk mennyi a valószínűsége, hogy fej

legyen?

8. Dobjunk 60-szor egy dobókockával és jegyezzük fel az eredményeket táblázatos

formában! Milyen gyakran lett az eredmény 6-os? Milyen gyakran lett páros? Mit

gondolhatunk ez alapján az előző két esemény valószínűségéről?

9. Mennyi az esélye annak, hogy telitalálatos lesz egy szelvény az 5-ös lottón?

10. Egy szám 5-szörösének fele 10. Melyik ez a szám! Írd le a gondolkodásod mene-

tét!

11. Igaz-e, hogy minden szám négyszerese páros? Miért? Írd le, hogyan gondolkod-

tál!
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12. Készítsetek statisztikát az osztály tagjainak magassága alapján! Mennyi a való-

színűsége, hogy az osztály egy véletlenszerűen kiválasztott tagja magasabb, mint

170 cm? Igaz-e az az állítás, hogy az ország tetszőlegesen választott emberére is

ennyi lesz ez a valószínűség? Miért?

13. Egy közvélemény-kutató cég felmérést készít az alkoholfogyasztási szokásokról.

Ehhez meglátogatnak több budapesti kocsmát és minden vendéget megkérdeznek,

hogy milyen gyakran iszik alkoholt. A felmérés után azt az eredményt kapják,

hogy a magyar lakosság 90%-a hetente többször is fogyaszt alkoholt, hiszen a

10.000 megkérdezettből 9.000 így nyilatkozott. Mivel tudnád megtámadni a kö-

vetkeztetésüket?

4.2.3. Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus

1. Az alábbi (az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjáról származó) grafikon a

hőmérséklet változását mutatja március hónapban.

(a) Készíts táblázatot a hétfőnkénti hőmérséklet alakulásáról!

(b) Olvasd le, hogy mikor volt a legmelegebb a hőmérséklet a hónapban!

(c) Mikor volt legalább 6 fok a hőmérséklet?

2. Mátyás 5 km/h-val sétál.
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(a) Mi az összefüggés az eltelt idő és a megtett út között?

(b) Ábrázold függvénnyel, hogy az idő függvényében mennyit haladt az indu-

lástól számítva!

(c) Hol lesz 10,5 óra gyaloglás után?

(d) Ha 3 km/h-val sétálna, hogyan változna a függvény meredeksége?

3. Két barát autóval indul Münchenbe. Balázs 11:00-kor ért fel az autópályára, ahol

780 km-t kell megtennie. Átlagsebessége 120 km/h. Gábor 13:00-kor éri el az

autópályát, ugyanott, ahol korábban Balázs.

(a) Tud-e egyenletes sebességgel vezetni úgy, hogy München előtt utolérje ba-

rátját és ne szegje meg a sebességkorlátozási szabályokat?

(b) Hol találkoznak, ha végig 150 km/h sebességgel vezet?

4. Bencének 10.000 Ft-ja van. Édesanyjától akkor kap zsebpénzt, ha ötöst szerez.

(a) Hány ötöst kell szereznie, ha szeretne megvenni egy 100.000 Ft-os laptopot

és egy ötösért 1000 Ft-ot kap?

(b) Hogyan függ össze a szerzett ötösök száma az összes pénzével, ha nem költ

pénzéből?

5. Egy autó értéke minden évben az előző évi értékének felére csökken. Újonnan

5.000.000 Ft-ba került. Mikor értéktelenedik el teljesen? Milyen összefüggést

tudsz felírni az autó életkora és az értéke között?

6. Ha egy termék nettó ára 10.000 Ft, akkor mennyit kell érte fizetnünk? (A termék

az általánosan jellemző, 27%-os ÁFA kategóriába tartozik)

7. Mennyi pénzt kell visszafizetnem, ha két évre veszek fel 1 millió kölcsönt 44,5%

THM-mel?

8. Ha a fizetésem bruttó 180.000 Ft, akkor mennyit kapok kézhez, ha a személyi

jövedelemadó 16%, a nyugdíjjárulék 10% és az egészségbiztosítási járulék 8,5%?
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9. A boltban felemelik a tej árát 20%-kal, majd 20%-os akciót hirdetnek. Miért jár-

nak ezzel jól a vásárlók?

4.2.4. A geometria alapjai

1. Egy süteményt két részre bontanak az ábrán látható módon. A fehér vagy a szürke

résszel jársz jobban?

2. Hány oldalúnak kell lennie annak az aranyérmének aminek a leghosszabb átlója 6

cm, hogy az értéke ne különbözzön a 3 cm sugarú aranypénztől, aminek az értéke

3000 Ft.

3. Hozz példát a mindennapi életből a szimmetriára! Középpontos vagy tengelyes

szimmetriáról van szó?

4. Egy műemlék felénk eső fala 12 m széles. A fényképező 90 fokos látószögben

képes képet csinálni. Milyen messze kell menni az említett fal közepétől, ha azt

szeretnénk, hogy pont végigérjen a fényképen a műemlék?

5. Ahhoz hogy egyik faluból átjussunk a másikba először 4 km-t kell megtennünk,

majd derékszögben jobbra kanyarodva további 3 km-t. Milyen messze van egy-

mástól légvonalban a két település?

6. Egy literes edényt kétszeresére nagyítunk. Mennyivel több víz fog elférni benne?

7. Mérjük meg a hátizsákunk térfogatát! Mennyi anyagra volt szükség az elkészíté-

séhez, ha a varrás miatti ráhagyásokat nem számoljuk?

8. Mérjük meg Záhony és Nagykanizsa légvonalbeli távolságát térkép segítségével!

Közúti távolságukra adjunk becslést!
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4.3. A "Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, való-
színűség, statisztika" feladatainak didaktikai elemzése

Ezért az első és legfontosabb feladat a halmaz fogalmának megértetése. A halmazt

a köziskolai oktatás alapfogalomként használja, nem definiálja. Dr. Korányi Erzsébet

szakiskolásoknak írt matematikakönyvében is csak az szerepel, hogy mikor adtunk meg

egy halmazt. Ezért az absztrakciós készség felhasználására van szükség. A fő felada-

tunk az tehát, hogy megmutassunk a kapcsolatot a valóságos világbeli entitások és azok

halmazokkal történő reprezentációja között.

A kerettanterv szellemiségével úgy tudjuk a legjobban összeegyeztetni ezt a fel-

adatot, ha gyakorlati példákon keresztül vezetjük be a halmaz fogalmát. Bevezetésként

fontosnak tartom annak a leszögezését és a diákok számára tudatosítását, hogy a tárgyak

bármilyen összessége halmazt alkothat. A halmaz számossága is egyszerűen megérthető

az általam is felhozott példán - az osztály tanulóinak halmazán - keresztül.

Ugyanakkor fontos rögtön bevezetni a részhalmaz fogalmát. Az 1. a) feladat célja,

hogy rávezesse a diákokat, hogy mit jelent a részhalmaz. Itt nehézségek jelenthet, hogy

ugyancsak nehezen definiálható fogalomról van szó. A részhalmaz definíciója tautolo-

gikus, hiszen leginkább úgy jellemezhetnénk, hogy a halmaz valamely (fontos hang-

súlyoznunk, hogy bármely és akárhány) elemeiből álló halmaz. Amennyiben a halmaz

jelentését megértették itt már csak az elem fogalmának megértése lehet probléma. Gya-

korlati példán keresztül azonban jól elmondható, hogy az osztály tanulóinak halmazának

elemei az egyes tanulók.

Az 1. b) feladat megoldásához segítség lehet, hogy a halmazok hagyományos ("Venn

diagramos") jelölését használjuk. Ehhez nincs más tennivalónk, mint egy síkidomba be-

leírni az osztály tanulóit. A részhalmaz elkészítéséhez nyújtható segítség az lehet, hogy

felhívjuk rá a figyelmét, hogy a részhalmazok is ugyanígy egy síkidomban megtalálható

tanulókat jelölő elemek. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk ezzel a magyarázattal, hi-

szen valójában nincs "helye" az elmeknek a feladatban szereplő halmazban. Könnyen

azt gondolhatják a diákok, hogy csak azok az elemek alkotnak részhalmazt, amik egy-
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más mellett szerepelnek. Ez kikerülhető azzal, hogy mutatunk olyan bekerítéseket, ame-

lyek nem szokványos síkidommal történnek. (Pl. vékony "folyosók" szerepelnek ben-

nünk.)

Az 1. c) feladat célja, hogy próbálgatás segítségével rávezesse a diákot arra, hogy

egy részhalmazból elhagyva vagy hozzávéve valahány elemet egy másik részhalmazt

kapunk. Ha ez nem megy, akkor segítségként megmondhatjuk, hogy induljanak ki az

egyik, az a) feladatban megtalált részhalmazból.

A 2. feladat az 1. és ahhoz hasonló feladatok megoldása után rávezet arra, hogy ha

az alaphalmazunk nem az emberek, hanem a számok, akkor se változik a helyzet érdem-

ben. Itt segítségként párhuzamba lehet állítani a számok és az emberek tulajdonságait.

(Pl. az 1. feladatban megadható a részhalmaz egy közös tulajdonsággal, mondjuk a haj-

színnel. Itt ez ugyanúgy működik a paritást tekintetében.)

A 2. feladat c) része bevezeti a komplementer fogalmát. Itt is segítségül hívhatjuk az

1. feladatot. Ugyanakkor elegendő segítség lehet az is, ha rávilágítunk, hogy a komple-

menter nem más mint kiegészítés. (Akár az angol complete igére való utalás is hasznos

lehet és erősítheti a tantárgyak közötti kohéziót.) A komplementerhez hasonlóan a 2.

feladathoz újabb kérdések gyártásával rávezethetjük a diákokat a halmazok különbsé-

gének fogalmára is. (Az egyik halmazban benne van, de a másikban nincs. Az 1. feladat

esetén pl. azok a szőke diákok, akik nem kék szeműek.)

Az e) feladat lényege, hogy rávezessen, hogy a halmaz elemszáma megegyezik egy

részhalmaza és annak komplementerének elemszámának összegével . Ha a diák magá-

tól nem így csinálja érdemesebb egy nagyobb elemszámú halmaz esetén kiszámoltatni

vele. (Pl. 300-nál kisebb pozitív egészek halmazán belül keressük meg az 5-nél kiseb-

bek komplementerének elemszámát.)

A 3. feladattal akár egy egész órát is ki lehet tölteni úgy, hogy a diákok maguk fe-

dezik fel a diagramok értelmezésének módszereit. Ha ezt nem szeretnénk, akkor inkább
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érdemes a tananyag végére hagyni. Ezt a tanmenetben is jelöltem, a 14. óra anyaga

is lehet. Ebben az esetben érdemesebb egyszerűbb, saját magunk által generált példák

megoldásával bevezetni a diagramok értelmezésének módszereit. Ha a felfedeztetést vá-

lasztjuk, akkor időt kell szánnunk a megbeszélésre is. A csoportmunka jó eszköz lehet

arra, hogy a diákok kikövetkeztessék, hogy mit jelentenek az egyes grafikonok. A be-

hozott példákat mindenképpen érdemes ellenőrizni mielőtt kiadnánk őket a diákoknak,

ugyanis gyakoriak a hibás grafikonok. Ez lehet a statisztikai mintavétel problémáira

való figyelemfelhívásról szóló óra egyik témája is. Nem érdemes elsőre olyan grafi-

kont odaadnunk, ami nagyon bonyolult vagy valami "trükköt" tartalmaz. (Pl. újságok-

ban gyakoriak az olyan oszlopdiagramok, amik nem 0-hoz viszonyítanak, hanem csak

egy bizonyos érték feletti részt hasonlítanak össze.) A csoportmunka utáni megbeszé-

lést érdemes úgy szervezni, hogy minden csapat más típusú grafikont mutasson be az

osztálynak.

A 4. feladat arra példa, hogy miképpen lehet grafikonok készítését gyakoroltatni a

diákokkal. Fontosnak tartom, hogy a tanulókat rávezessük arra, hogy több különböző

diagram is készíthető ugyanahhoz az adathalmazhoz. A kördiagram leginkább az egész-

ből való részesedést tudja jól szemléltetni, míg az oszlopdiagram különböző adatok egy-

máshoz való viszonyát mutatja meg. Az oszlopdiagramok a gyakorlatban gyakran osz-

loponként is tovább rétegződnek, az ilyen grafikon készítését a b) feladat kéri számon.

A kördiagramnál fontos, hogy a megfelelő geometriai ismeretek birtokában legyenek,

hogy fel tudják osztani a kört a szükséges arányban. Amennyiben ez nem megy a kör

osztásával keletkezett középponti szögek segítségével tudjuk rávezetni a diákokat a he-

lyes megoldásra. A c) feladat segítségével megmutatható, hogy a kördiagram mérete

alapvetően semmit nem jelent, nem tudunk következtetni a minta nagyságára, csak ha

erre a diagram készítése során külön figyelünk. A feladat szándékoltan egyszerűbb szá-

mokat tartalmaz, hiszen a valóságos adatsorok sok esetben ennél jóval bonyolultabbak

és ábrázolásukhoz olyan magas szintű absztrahálásra van szükség, ami nem elvárható a

témakör elején.

Következő fontos része a témakörnek az elemi logikába történő bevezetés. Az 5.
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feladat egy meglehetősen gyakorlatias és „valóságközeli” helyzetet dolgoz fel. A diá-

kok feladata, hogy értelmezzék a feladatban szereplő édesanya kijelentésének pontos

tartalmát. Ez azért is fontos, mert a szövegértés összekapcsolja a témát a kommunikáció

- magyar nyelv tárggyal és az idegen nyelvekkel. Az "és" kapcsolat sokszor nem vilá-

gos, hogy melyik két állítást köti össze. A feladat megoldásában segíthet, ha a mondatot

nyelvtanilag elemezzük. (Alá-, felé-, mellérendeltségi viszonyok.) A feladatban felesle-

ges információnak tűnhet, hogy mindenki egy nyelvet tanul csak. Ez jelentős azonban

pl. az a) feladatnál, ahol Boglárka franciából kap ötöst, így angolból biztos, hogy nem

kaphatott. A feladatok könnyen átalakíthatóak. A jelenlegi megfogalmazások alapve-

tően nem nyilatkoznak a fel nem sorolt tárgyakról. Így a "lehetséges, hogy jutalmat

kapnak" kifejezés is értelmet nyer. Első körben érdemesebb úgy feladni, hogy pontosan

a feladatban szereplő jegyeket szerzik meg a testvérek. A feladatok számos felesleges

adatot tartalmaznak, ami ismét csak a szövegértési készség fejlesztését szolgálja.

A 6. feladat megfordítja az 5. feladat által felvetett problémát. Matematikai absztrakt

kifejezésekhez kell hozzákapcsolni hétköznapi példákat. Ez nem csak a logikát fejleszti,

hanem a képletek használatát is. Az algebrában használt ismeretlenek és a logikai válto-

zók között is kapcsolatot teremt. Ez segíthet akkor, ha valaki számára eleinte nehézséget

okoz a feladat értelmezése. Azt a tanácsot adhatjuk ilyenkor, hogy az "A esemény" ki-

fejezést helyettesítse egy valós eseménnyel és ehhez hasonlóan a többit is. Ezek után

vizsgálja meg, hogy igaz-e a kapott mondat, ha nem, akkor alakítsa át úgy, hogy igaz

legyen. Ehhez csak az eseményt kell kicserélni. Ha valaki nem is tudja befogadni az

absztrakciónak ezt a szintjét, akkor is eredményt érhet el ilyen módon, próbálgatás se-

gítségével.

Az 5. és a 6. feladat témaköréhez tartozhat népi babonák, mondások elemzése is.

Ilyenek gyűjtése kapcsolatot teremt a humán műveltségterülethez tartozó közismereti

tantárgyakkal. Ezeknek az elemzése kétféleképpen lehetséges. Először feltételezve, hogy

az abban állítottak igazak, másodszor gondolatkísérletek segítségével a "valódi" igaz-

ságértéküket vizsgálva. Példaként vizsgáljuk meg a következő állítást: Ha Katalin ro-

pog, karácsony tocsog, ha Katalin tocsog, karácsony ropog. Mielőtt nekiállnák a logikai
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elemzésnek, nyelvi elemzésnek kell alávetnünk. A jelentés (miszerint, ha Katalin napján

- azaz november 25-én - hó van, akkor karácsonykor lacsak lesz és vica versa) kihántása

irodalmi, nyelvtani ismereteket követel, amelyek ismét csak erősítik az interdiszcipli-

náris szemléletet. Fel lehet tenni ez alapján a kérdést, hogy mit állíthatunk a mondás

alapján a Katalin napi időjárásról, ha karácsonykor hó van. A helyes válasz erre, hogy

nem tudunk semmit mondani, ugyanakkor ez nem egyértelmű. Ennek felismerése a kö-

vetkeztetések "irányfüggőségének" felismerését jelenti. A második szempont alapján

(akár sokéves statisztikák segítségével) megállapíthatjuk, hogy nincs valódi ok-okozati

összefüggés a november 25-ei és az egy hónappal későbbi időjárás között. A mondás

nyilvánvalóan sokéves tapasztalatok alapján keletkezett, így jó példa az egyes esetekből

történő általánosítás buktatóira is.

Azért fontos a 7. feladat, mert segít megérteni a valószínűség egyik interpretációját.

Ez nem más, mint a relatív gyakoriság. Nehézséget okozhat, ha a kísérletsorozatunk

eredménye jelentősen eltér az elméleti valószínűségtől. Erre azonban nagyon csekély az

esély. Amennyiben mégis, akkor érdemes tovább folytatni a kísérletet. Esetleg megem-

líthető, hogy valójában egy pénz feldobásakor nem pontosan 0,5 a valószínűsége a két

oldalnak, hiszen a nyomatok miatt egy picit eltér a tömegeloszlás a szabályostól. Alap-

vetően egy ekkora minta rávezetheti a diákokat, hogy a valószínűsége mind a fejnek,

mind az írásnak 0,5. Illetve arra is jó példa, hogy a kettő együttes valószínűsége 1, azaz

teljes eseményteret alkotnak. Összekötve a többi témakörrel, akár koordinátarendszer-

ben is ábrázolható a fejek (vagy az írások) száma a feldobások függvényében.

A 8. feladat az előzőnek a folytatása. Mivel itt több lehetséges kimenet van (6 féle),

ezért könnyebben előfordulhat, hogy nem közelíti meg a mintában a relatív gyakoriság

az egyhatodot. Ugyanakkor a páros dobás valószínűsége itt is fél. Ez azért fontos, mert

észrevehetik a diákok ezen a példán keresztül, hogy a három egyhatod valószínűségű

egymástól független elemi esemény együttes valószínűsége összeadódik. Ez egy fontos

törvénye a valószínűségnek, amely a célcsoport matematikai hátterével is megérthető.

Az esetleges felmerülő problémák kiküszöbölésére, megmagyarázására ugyanaz vonat-

kozik, amit a 7. feladat esetén leírtam.
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A lottózás és általában a szerencsejáték igen elterjedt napjaink Magyarországán. Így

nem kérdés, hogy fontos tisztában lennünk az ilyen játékok matematikai hátterével. Az

összes eshetőség kiszámolása nem egyszerű, de nem is annyira bonyolult a 9. feladat

esetén. Segítségként, rávezetésként elmondhatjuk, hogy gondoljuk arra, hogy az első

szám kihúzása előtt hány szám közül választhatunk. Fontos felhívni a figyelmet arra,

hogy a sorrend nem fontos. Épp ezért 5 különböző dolog sorba rakásának lehetséges

eseteit is ki kell számolni a megoldáshoz. Véleményem szerint más iskolatípusok ese-

tén sem fontos a kombináció, variáció, permutáció fogalmát definícióként bevezetni. Itt

azonban ez még inkább igaz, hiszen a gondolkodás képessége épp azáltal fejlődik, ha

a diák tudatosan átgondolja, hogy mi történik az adott feladat esetén. A valószínűség

kiszámításakor ügyeljünk arra, hogy az összes esetet nem elég kiszámítani, végig kell

gondolni és meg kell érteni, hogy itt egy lehetőség csak a számunkra megfelelő, ha

nyerni szeretnénk.

A következő, 10. feladat sokféleképpen megoldható. Kezdésként nem érdemes el-

mondani az egyenlet felírásával történő megoldást, sokkal inkább bevezető feladat lehet

az inverz gondolkodással kapcsolatos téma bevezetésekor. A diákok akár próbálgatással

is megtalálhatják a helyes eredményt. Ebben az esetben nagyban meggyorsítja a gon-

dolkodást, ha a megoldó rájön arra, hogy miképpen befolyásolja a kipróbált szám mó-

dosítása a 10-hez való közelítést. Ezért sok esetben tanulságosabb lehet így megoldani

a feladatot, mint például egyenlettel. Ugyanakkor fontos, hogy a "visszafelé gondolko-

dás" módszerét bemutassuk ezen a feladaton (vagy ehhez hasonlón) keresztül. Ezt nem

muszáj egyenlettel formalizálnunk, elég ha az implikációs lépéseket megmutatjuk.

A 11. feladat esetében a diák azt fogja tapasztalni, hogy minden általa kipróbált szám

négyszerese páros lesz. Ez azonban nem egyenlő a bizonyítással. Ez a feladat pontosan

azért került ide, hogy a bizonyítási módszereket bevezesse és a véletlenszerű mintavé-

telben egy eset nagy relatív gyakoriságát ne keverje össze a biztos eseménnyel. Ehhez

érdemes mutatnunk olyan esetet, amikor egy állításra kevés az ellenpélda, de mégsem

igaz. Ilyen lehet az is, hogy "minden prím páratlan". A páros fogalmának megértése
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nem ehhez a témakörhöz tartozik, de ismétlésnek kiváló. Az, hogy valami páros, pusz-

tán egy köznyelvi kifejezés arra, hogy kettővel osztható. Ez azonban nem biztos, hogy

egyértelmű a kilencedikes diákjaink számára. A szorzás szabályai (különösen az asszo-

ciativitás) felhasználásra kerülhetnek a bizonyításhoz. Arra azonban figyelnünk kell itt

is, hogy a formalizált megoldás fontos ugyan jelen esetben, de a diák saját felfedezéseit

nem pótolja.

A statisztika készítése több dolog miatt is fontos. Egyrészt egy kicsit beleláthat a

mintavételezés módszereibe a diák. A 12. feladat esetén például akár csoportmunkában

is elkészíthető a statisztika, úgy hogy minden csoport csak a saját tagjait méri fel és a

végén összesítik az eredményt. Ez hasonlít a közvélemény kutatások módszeréhez. A

másik ok, ami miatt fontos a statisztikakészítés, az az, hogy így a diák jobban fogja ér-

teni a statisztikákat is. Különösen akkor, ha diagramon is ábrázoljuk őket. Az első kér-

dés a feladatban újra csak a gyakoriság és a valószínűség fogalmainak kapcsolatának

elmélyítésére szolgál. A második kérdés rámutat arra, hogy miképpen lehet torzítani,

helytelen következtetéseket levonni akarva vagy akaratlanul statisztikák segítségével.

Itt a diákoknak végig kell gondolniuk, hogy gyakorlatilag lehetséges-e a következtetés,

illetve azt, hogy mi a különbség az elméleti és a gyakorlati megközelítés között. A fel-

adat igazi csavarja az, hogy rámutatunk, hogy kérdezett eset elvileg lehetséges, de nincs

köze a vizsgált mintához, az osztály tagjaihoz. Ez egy nehéz kognitív folyamat, érdemes

gondolatkísérletek segítségével (is) feldolgozni a kérdéseket.

A vizsgált témakör utolsó, 13. feladata az előző feladatnál sokkal valószerűbb sta-

tisztikára épít. A témaválasztás (alkoholfogyasztás) azért is fontos, mert ez egy lehetsé-

ges példa arra, hogy társadalmi problémákat hogyan lehet óvatosan felvezetni a mate-

matika kapcsán. Ennek a feladatnak az apropóján lehet beszélni a kulturált italfogyasz-

tásról, az alkohol élettani (és ami ebben a korban még fontosabb fejlődéstani) hatásairól.

Ugyanakkor megmutatja a feladat, hogy miképpen lehet egy mintát eltorzítani. Ehhez

hasonlatosan a pártszimpátia felmérésére is lehet alapozni feladat készítése kapcsán. Sőt

mind a két témakörben számos olyan statisztika is elérhető, ami különböző társadalmi,

életkori csoportok szerint vizsgálja a kérdést. A 13. feladat példája véleményem szerint
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elég kirívó ahhoz, hogy a diákok rájöjjenek a problémára. Arra, hogy egy kocsmában

tartózkodók között nyilván nagyobb az alkoholfogyasztás, mint egy teljes lakosságra

kiterjedő mintavételnél. Beszélhetünk ennek kapcsán akár a véletlenszerű mintavétel

fogalmáról. Ezzel együtt fontos arról is beszélni, hogy egy reprezentatív felmérés ered-

ménye ténylegesen tükrözi (vagy inkább tükrözheti) a vizsgált csoportból véletlensze-

rűen kiválasztott tagja esetében a vizsgált szempont megvalósulásának valószínűségét.

4.4. Feladatok továbbfejlesztésének lehetőségei - tehetséggondozás

A szakiskolában a tehetséggondozás alapvetően más jelleget ölt, mint egy gimnázium-

ban. Itt a tehetséges gyerekeknek sincs mély tárgyi tudásuk általában. Ezért a tehet-

ségeseknek olyan feladatokat kell adni a trenírozásukra, hogy azok magát a gondolko-

dási folyamatot befolyásolják. Ebben a fejezetben egy, az előző fejezetben didaktikailag

elemzett, példának továbbfejlesztésére mutatok példát.

A 9. feladat megoldása, ahogy azt az előző fejezetben is említettem, nem tartozik

a könnyebb példák közé. Ennek több oka van, a két legfontosabbat emelném ki. Egy-

részt meglehetősen nagy számokat kapunk eredményül, amelyek megértése a nagyság-

rend fogalmának készségszintű értelmezését is igényli. A másik probléma, hogy nehéz

összekapcsolni azt, hogy miért pont osztani kell öt szám összes lehetséges sorrendjével.

Ha a diákoknak nem hagyjuk, hogy maguk jöjjenek rá az összefüggésekre (akár kis se-

gítséggel), akkor könnyen előfordulhat, hogy a képleteket értés nélkül tanulják meg. Ez

a gyakorlati alkalmazás gátja lehet.

A feladat továbbfejlesztése több úton is lehetséges. Először is egy gyakorlati példá-

val kezdeném. Vizsgáljuk meg, hogy mennyi pénzt kell költenünk lottószelvényekre, ha

azt szeretnénk, hogy biztosan telitalálatunk legyen. Ezután azt is megnézhetjük, hogy

ha "50%" nyerési esélyt szeretnénk, akkor ez mennyibe kerülne. Párhuzamba állíthatjuk

a rulettel vagy más szerencsejátékokkal.

Ennél jóval nehezebb feladat kiszámolni a 4-es, 3-as, 2-es találat esélyét. Itt külön-

böző módszereket alkalmazhatunk. Ugyanakkor, ha a valószínűség fogalmát megértette



4. SZAKISKOLAI MATEMATIKA TANTERV ÉS TANMENET 42

a diák, akkor nincs szükség új tudásanyag átadására, ami legfőbb célkitűzés a tehetség-

gondozás ezen formája esetén. A kombinatorikára ez általában is igaz. Ezek az esetek

az eddiginél kicsit bonyolultabbak, hiszen azt is meg kell hozzájuk vizsgálni, hogy me-

lyikek azok a számok, amelyek nyernek az öt megjelölt közül.

Szintén a tehetséggondozás területéhez tartozik szakiskolai szinten, ha azt kérdez-

zük meg, hogy mennyi az esélye, hogy egy számot se találunk el. Itt a tehetséges diák

rájöhet arra, hogy nincs különbség a 0 és az 5 találatos szelvény között. Ez ugyanakkor

nem igaz az 1 és a 4 találatos szelvény esetében. Ennek megértése és végiggondolása

szintén a tehetséggondozás feladata lehet. A szabály általánosításához ugyanakkor már

nagyon absztrakt gondolkodás szükséges. Ez persze nem zárja ki, hogy megpróbálkoz-

zunk ilyen jellegű feladat elvégeztetésével. Azzal azonban vigyáznunk kell, hogy ennek

sikertelenségét ne a diák hibájának rójuk fel. Mivel a tanítás gyakorlati szempontú, az

absztrakciós készség fejlesztése fontos ugyan, de nem a legfontosabb szempont.
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5. Záró gondolatok

Zárásként fontosnak látom végiggondolni eddigi munkámat. Az elején, a bevezetésben

is ismertetett célok úgy vélem megvalósultak. Természetesen akár a feladatok témakör,

akár a tehetséggonozásról szóló rövid fejezet bővíthető lenne. Ugyanakkor ez már túl-

feszítené egy szakdolgozat kereteit. Hasonlóan a 10. évre is ki lehetne dolgozni ugyan-

ilyen tanmenetet. Eredetileg ezen is gondolkoztam, e helyett végül inkább a didaktikai

elemzésbe mélyültem el.

Összességében úgy érzem, hogy a szakdolgozat a gyakorlatban jól hasznosítható

lett. Munkám gyakorlati segédletként is használható a későbbiekben, illetve az általam

leírt tanmenet mindenkinek hasznos lehet, aki az adott korosztályt tanítja. A szakiskolai

tanítás során véleményem szerint a gyakorlati módszertani tudás jelenti a legnagyobb

segítséget. Ez segíthet abban, hogy valaki a leírt példákat a gyakorlatban jól fel tudja

használni. Az elemzésben leírt lehetséges problémákon kívül leírhatatlanul sok egyedi

eset előfordulhat, ezekre csak a tapasztalat és a biztos tudás szülhet megfelelő reakciót.

Annak ellenére, hogy a dolgozat a szakiskolai matematikatanítást helyezi a közép-

pontba, úgy gondolom, hogy a feladatok jelentős része hasznosítható más középisko-

lákban is. A gyakorlatias matematikatanítást fontosnak tartom az iskola típusától füg-

getlenül, hiszen a szakiskolákban jelentkező problémák vagy ahhoz hasonlóak máshol

is előfordulnak.
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