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MATEMATIKA
5-8. évfolyam
Célok és feladatok

A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak megfelelő szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges matematikai ismereteket és eszközöket.
A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását. Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának fokozatos kialakítása
Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére.
Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően biztosított matematika órák száma, ezért az 5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre épülő rendszerezés. Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak kialakítására, elmélyítésére, s ez nem nélkülözheti a színes tevékenységeket, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a játék szerepe nem szűnhet meg a felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a felső tagozat első két évfolyamán tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet kap a Számtan-algebra témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a bővülő számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a további eredményes munkának.
Az általános iskola felső tagozatán egyre jobban törekedni kell az elemző gondolkodás fejlesztésére, a problémamegoldás mellett az igazolások keresésére, igen fontos az egyszerűbb következtetések megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása.
Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani - és alkalmazni is tudni kell - a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem csökken az induktív út jelentősége sem a felső tagozaton.
Miközben ebben az életkorban a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző módokon való rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A matematika tanításának-tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a probléma felvetésétől a megoldásig vezető - néha tévedésektől sem mentes - útnak az egyre önállóbb bejárása.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az egyszerű algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben végezzük, majd erre építve - az életkori sajátosságok figyelembevételével - általánosítunk.
A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás.
A matematika - a lehetőségekhez igazodva - támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), információhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák megoldásának egyszerűsítésében.
Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reálisan megválasztott középfokú tanulmányok folytatásához.

Sajátos nevelési igényű tanulók integrálása
1. Beszédfogyatékos, beszéd-és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók
 A sérült beszédfejlődés, beszédzavar nagyban befolyásolja a gondolkodás és az ismeretszerzés minőségét, aminek következménye lehet az egyenetlen értelmi fejlődés és a diszharmonikus személyiség, amely mindenképpen indokolttá teszi a szakszerű, személyre szabott segítségnyújtást.  A helyi tantervnél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. Természetesen céljaink és feladataink közé tartozik a beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók egyénileg történő fejlesztése a matematika tanulmányai során, ha az szükségszerű a logopédiai szakvélemény alapján. Az írásbeli módszerek előtérbe kerülnek ezeknél a tanulóknál. A beszédfogyatékos tanulóknál a feladatokhoz,különösen a szöveges feladatokhoz elengedhetetlenül fontos az értelmezési segítségnyújtás.
2. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók
A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn. Az ilyen nehézséggel küzdő gyermekek számára elengedhetetlenül fontos a megfelelő attitűd a pedagógus részéről. A legfontosabb e tekintetben, hogy a pedagógus meleg, elfogadó, szerető légkört biztosítson. Fontos, hogy a tanuló ne csak érezze, de tudja is, hogy őt elfogadják, de a rossz viselkedését elutasítják. Ezeknek a tanulóknak általában nagyon gyenge az önkontrolljuk (intelligenciafaktorok, mozgáskoordináció, beszéd szintje közötti eltérések stb.) így mindig nagyon fontos és hangsúlyos szerepet kap a rendezett körülmények, elvárások biztosítása, amelyekben képesek tájékozódni/orientálódni. A következetes magatartás segít, hogy a kívülről érkező parancs/utasítás, belső paranccsá/ szokássá/ elvárássá váljon
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadók, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. Tehát a tanítási-tanulási folyamatban érvényesíteni kell a tanulók egyéni adottságait és ha szükséges speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel kell azt irányítani.  Nagyon fontosa reális önértékelés/önismeret kialakítása. 
3. A látássérült (vak, alig látó, gyengén látó) tanulók
A látássérülésük nagyban befolyásolja ismeretszerzésük minőségét, ami nagyban befolyásolja/hatja értelmi fejlődésüket és személyiségüket, szociális zavart is okozhat. A látás hiánya, az alig látás és a gyengén látás nemcsak a tanulás terén okoz eltéréseket, hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei is (tájékozódás, közlekedés, önkiszolgálás). Mindez pszichésen nagyon megterhelő. Ez is indokolja a szakemberek igénybe vételét (pszichológus, gyógypedagógus). Fontos az ép érzékszervek- hallás, tapintás, szaglás, ízlelés- fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tanítása. Feladatunk, hogy fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség korrigáló segítségével mindezt korrigáljuk Módszertani szempontból kiemelt szerepet kap a folyamatos tevékenykedtetés. Az ismeretelsajátításban az akadályozottságuk miatt hangsúlyosabb szerepet kap a hallás útján (auditív) történő ismeretszerzés.

Fejlesztési követelmények
A matematikai nevelés fontos terepe a kulcskompetenciák kialakításának. A problémamegoldó, a kritikai, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, valamint az információ komplex kezelésének kompetenciái beépülnek minden matematikai tevékenységbe. A jól megválasztott módszerekkel történő matematika-tanítás a kommunikációs képesség fejlesztése mellett az együttműködési képességet is fejleszti.
A matematika tanterv tananyagtartalma biztosítja, hogy a Nat kiemelt fejlesztési feladatai tanításunkban megjelenjenek: különböző alkalmazásokban, matematikatörténeti érdekességekhez kapcsolva, projektfeladatok kapcsán a környezeti nevelés, a hon-és népismeret, kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz szemlélete fejlesztendő.
A tanulók jelentős hányada ezen négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó követelmények meghatározását.

Az elsajátított matematikai fogalmak, ismeretek alkalmazása:
A matematikai szemlélet fejlesztése
Az időszak első részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati tevékenységekkel alakítjuk a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk.
Az alapműveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom kialakítására, a számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett műveletek megértéséhez, elvégzéséhez, gyakorlásához különböző zsebszámológépet is használhatunk.
A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi életben is alkalmazzuk.
A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a függvény-szemléletet, megismerkedünk a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel, grafikonokkal.
Geometriában eszközök felhasználásával fejlesszük a síkban való tájékozódást és a térszemléletet.
Tevékenykedtetéssel juttatjuk el a tanulókat az egyszerű geometriai transzformációk megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével alakítható ki a későbbiekben a dinamikus geometriai szemlélet.
A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit („és”, „vagy”, „nem”, „minden”, „van olyan”) tudatosan használjuk. Az időszak vége felé egyszerű sejtések igazolásakor, ill. cáfolásakor a „ha … akkor” típusú következtetések is belépnek tanításunkba.

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
Nagy súlyt fektetünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott mondatok felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel majd algebrai úton történő megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével segítjük a diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle megoldás keresését.
A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák megoldásához.
Kellő figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések elvégzésére. Így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, térfogat fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban.
Különböző feladatok segítségével érttetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen események, ill. olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan kialakítjuk a valószínűség szemléletes fogalmát.

Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése:
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív módszer, de ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést is.
Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeltessünk állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ily módon juttatjuk el őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásához.
A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás, sorbarendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a matematika különböző területein és más témakörökben is fontos halmazszemléletet.
A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megérttetjük a tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét.
Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány lépéses elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének, jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses algoritmusokat önállóan is készíteni.

Helyes tanulási szokások fejlesztése
A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a gyakorlati számításoknál elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érnünk, hogy a tanulók reális eredményeket fogadjanak el.
Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy a feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes esetekben vázlatrajzot készítsenek. El kell érnünk, hogy a megoldást le is tudják írni. A leírás szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az általános iskola utolsó éveiben.
A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható pontossággal használtatjuk az anyanyelvet, ill. a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a jelölésrendszert.
A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az általános iskola felsőbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különböző eljárások, s egyes tételek eszközként való felhasználását feladatmegoldásban fontos fejlesztési területnek tekintjük.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése folyamatos feladatunk.
A tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai-zsebkönyv, majd lexikonok, kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint multimédiás eszközökkel is ismertessük meg a tanulókat. Ezek interaktív módon való használata aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejleszti a matematikai szemléletüket. Pozitív motivációval felkelthetjük érdeklődésüket a matematikai érdekességek, a matematika története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány magyar, ill. más nemzetiségű neves matematikus életére és munkásságára például a tanított anyaghoz kapcsolódóan.











5. évfolyam
Évi óraszám: 144 óra

Témakörök
Óraszám
Szabadon felhasználható órák
Ismétlés, alaptudás felmérése
4 óra

Gondolkodási módszerek
3 óra
1 óra
Számtan algebra
60 óra
6 óra
Összefüggések, függvények, sorozatok
10 óra
1 óra
Geometria
30 óra
3 óra
Valószínűség statisztika
5 óra
1 óra
Rendszerező összefoglalás, témazáró
18 óra
2 óra
Összesen:
130 óra
14 óra



Tematikai egység/
Fejlesztési cél
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika
Előzetes tudás
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.   Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazsághalmazának eldöntése.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése. A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése. Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.


Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos figyelem kialakítása, fejlesztése.
Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempontok szerint.

A helyes halmazszemlélet kialakítása. A megfigyelőképesség fejlesztése: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás,azonosítás,megkülönböztetés,osztályokba sorolás.
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján.
Informatika: könyvtárszerkezet a számítógépen.
Értő, elemző olvasás fejlesztése. Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai elemeinek használatával.
Változatos tartalmú szövegek értelmezése. Az összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb;minden;van olyan;legalább;legfeljebb).
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegértelmezés
A matematikai logika nyelvének megismerése, tudatosítása.
Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. Igaz, hamis állítások.
Magyar nyelv és irodalom: a lényegkiemelés képességének fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
. Megoldások tervezése, eredmények ellenőrzése.

Kommunikációs készség, lényegkiemelés fejlesztése.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása.
Magyar nyelv: lényegkiemelés fejlesztése.


Ismerje és alkalmazza
Halmaz, elem, igaz, hamis, nem,és, vagy,minden,van olyan,lehetséges, lehetetlen,legalább,legfeljebb





Tematikai egység
2. Számtan, algebra
Előzetes tudás
Számok írása, olvasása (10000-es számkörben). Helyi érték, alaki érték, valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a mindennapi életben. Törtek a mindennapi életben. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok keresése. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. Átváltás szomszédos mértékegységek között. Matematikai jelek.
Becslés és kerekítés alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség szorzat, hányados fogalma. Tagok, tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy és kétjegyű számmal írásban.
Szöveges feladatok: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának  vizsgálata.
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma.
Szimbólumok használata.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fejlesztése. Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása: megoldás után a képzelt és a tényleges megoldás összevetése.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.
Pénzügyi ismeretek alapozása.
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.


Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Számfogalom mélyítése, a számkör bővítése.
Természetes számok milliós számkörben. Egészek. 
Negatív szám értelmezése. 
Törtek kétféle értelmezése. Törtök különböző alakjai.
Ellentett, abszolútérték. 
Alaki érték, helyi érték. Számok ábrázolása számegyenesen.
Természetismeret:Magyarország lakosainak száma.
.Készpénz, adósság fogalmának továbbfejlesztése. Mélységek  és magasságok értelmezése matematikai szemlélettel.
Negatív szám értelmezése:
- adósság
- fagypont alatti hőmérséklet
- számolások az időszalagon(magasságok, mélységek)
 Földrajzi adatok vizsgálata.
Időtartam számolása időszámítás előtti és időszámítás utáni történelmi eseményekkel.
Műveletfogalom kiterjesztése, mélyítése. 
Számolási készség fejlesztése a kibővített számkörben.
Műveletek szóban (fejben) és írásban. 
Szemléltetés számegyenesen: 
Osztók, többszörösök; (természetes számok körében)


Számolási készség fejlesztése.

Önellenőrzés igényének és képességének a fejlesztése.
Összeadás, kivonás az egészek és a törtek körében. 
Alapműveletek negatív számokkal. Ellentett fogalma.
Természetismeret: összehasonlítás,számolás földrajzi adatokkal:tengerszint alatti mélység,tengerszint feletti magasság környezetünkbe.
A közönséges tört szemléltetése, kétféle értelmezése, felismerése szöveges környezetben.
 A közönséges tört fogalma.
Ének-zene:a törtszámok és a hangjegyek értékének kapcsolata.
Helyiérték-táblázat használata. Mennyiségek kifejezése tizedes törtekkel:dm,cl,mm…
Tizedes tört fogalma. A tizedes törtek értelmezése. Tizedes törek jelentése, kiolvasása, leírása.

Matematikai jelek értelmezése (>, =, < stb..) használata.
Egész számok, törtek helye a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások.

A műveletekhez kapcsolódó ellenőrzés igényének és képességének fejlesztése.
Szorzás, osztás az egészek és a törtek körében ( 0 szerepe a szorzásban,osztásban).

A műveletfogalom mélyítése. A számolási készség fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül.
Szorzás, osztás 10-zel, 100-al,100-rel.

Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes alkalmazási módjának felismerése, alkalmazása. Az ellenőrzési és becslési igény fejlesztése.

Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend.
Műveletek eredményeinek előzetes becslése, ellenőrzése, kerekítése.

Önálló problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése
Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.

A következtetési képesség fejlesztése. Értő, elemző olvasás fejlesztése.
Arányos következtetések. A mindennapi életben felmerülő, egyszerű arányossági feladatok.



Ismerje és alkalmazza
Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, tizedes tört. Mértékegységek.


Tematikai egység
3. Függvények, az analízis elemei
Előzetes tudás
Szabályfelismerés, szabálykövetés.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Sorozat megadás szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése.


Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve koordináták segítségével pont ábrázolása a Descartes-féle koordináta-rendszerben.
Osztálytermi ülésrend megadása koordináta-rendszerben. Tájékozódási képesség fejlesztése.
. Helymeghatározás, adott tulajdonságú pontok keresése. A Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszer.
Természetismeret: tájékozódás a térképen, fokhálózat
Összefüggések felismerése. Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés megkeresése, lejegyzése. Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése. 
A függvényszemlélet előkészítése. 
Ismert szabály alapján elemek meghatározása, illetve ismert elemek esetén szabály(ok) megfogalmazása. 
Több megoldás keresése.
Egyszerű lineáris kapcsolatok táblázata (hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján). 
Ábrázolásuk grafikonon.
Természetismeret: időjárás grafikonok.


Ismerje és alkalmazza
Koordináta-rendszer, táblázat, grafikon, sorozat.











Tematikai egység
4. Geometria
Előzetes tudás
Vonalak. Hosszúság és távolság mérése. Négyzet, téglalap jellemzői. Kör létrehozása, felismerése.
Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest jellemzői. Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. Négyzet, téglalap területének mérése különböző egységekkel.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Térelemek fogalmának elmélyítése- környezetünk tárgyainak vizsgálata. A távolság szemléletes fogalma, meghatározása. A sík-és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismerése (szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlat, megszerkeszthetőség vizsgálata).
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Térelemek felvétele és jelölése.
A tér elemei: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.

Síkidomok, tulajdonságainak vizsgálata, közös tulajdonságok felismerése.
Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás.
Síkidomok, sokszögek.
Vizuális kultúra: Párhuzamos és merőleges egyenesek megfigyelése környezetünkben.

Körző, vonalzók helyes használata. Két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása. 
Problémamegoldó képesség fejlesztése szerkesztésekkel. Törekvés a szaknyelv helyes használatára (legalább, legfeljebb…).
Távolság szemléletes fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése. 
Két pont, pont és egyenes távolsága. Két egyenes távolsága. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok.
Vizuális kultúra: térbeli tárgyak síkbeli megjelenítése.
Hon-és népismeret: népművészeti minták, formák.
Körzőhasználat.
Pontossági igények fejlesztése.
Két ponttól egyenlő távolságra lévő pontok meghatározása. 
Szakaszfelező merőleges.

A szögmérő helyes használata.
A szög fogalma, mérése, szögfajtái. A szög jelölése, betűzése.

Körök, minták megjelenésének vizsgálata a környezetünkben, előfordulásuk a művészetekben és a gyakorlati életben.
Kör, gömb szemléletes fogalma. Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő.
Természetismeret: földgömb
Testnevelés: tornaszerek: labda, karika stb.
Vizuális kultúra: építészet: kupolák, víztornyok…
Hon-és népismeret: népművészeti minták
Adott alakzatok kerületének, területének meghatározása méréssel, számolással. Számolási készség fejlesztése.
. Téglalap, négyzet kerülete, területe.
Technika: Udvarok, telkek kerülete. Az iskola és az otthon helyiségeinek alapterülete.
Testek építése, tulajdonságaik vizsgálat. Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján.
Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója.
Téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.

 


Ismerje és alkalmazza
Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szögfajták.
Távolság, szakaszfelező merőleges.
Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög. Konvexitás.   Kerület, terület, felszín, térfogat. 



Tematikai egység, fejlesztési cél
5. Statisztika, valószínűség
Előzetes tudás
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. Valószínűségi játéktok, kísérletek, megfigyelések.  Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
A statisztikai gondolkodás fejlesztése. A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése.





Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése. 
A megfigyelőképesség, elemző- képesség fejlesztése.
Kommunikáció és együttműködési készség fejlesztése a páros ill. a csoportmunkákban.
Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segítségével.
Oszlopdiagram készítése. 
Egyszerű grafikonok értelmezése, elemzése.

.Elemzőképesség fejlesztése grafikonok, táblázatok felhasználásával.
Egyszerű diagramok értelmezése.
.
Az átlag lényegének megértése.
Átlagszámítás néhány adat esetén.



Ismerje és alkalmazza
Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény.






6. évfolyam
Évi óraszám: 162

Témakörök
Óraszám
Szabadon felhasználható órák
Ismétlés, alaptudás felmérése
3 óra

Gondolkodási módszerek
3 óra
1 óra
Számtan algebra
68 óra
7 óra
Összefüggések, függvények, sorozatok
9 óra
1 óra
Geometria
40 óra
4 óra
Valószínűség statisztika
5 óra
1 óra
Rendszerező összefoglalás, témazáró
18 óra
2 óra
Összesen:
146 óra
16 óra



Tematikai egység/
Fejlesztési cél
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika
Előzetes tudás
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.   Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazsághalmazának eldöntése. Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással).
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése. A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése. Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. Kommunikáció fejlesztése.


Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos figyelem kialakítása, fejlesztése.
Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempontok szerint. Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. Néhány elem kiválasztása.

A helyes halmazszemlélet kialakítása. A megfigyelőképesség fejlesztése: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés,osztályokba sorolás. A közös tulajdonságok felismerése, tagadása.
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. Részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös része. Két véges halmaz egyesítése.

Informatika: könyvtárszerkezet a számítógépen.
Értő, elemző olvasás fejlesztése. Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai elemeinek használatával.
Változatos tartalmú szövegek értelmezése. Az összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; minden;van olyan;legalább;legfeljebb).
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegértelmezés
A matematikai logika nyelvének megismerése, tudatosítása.
Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. Igaz, hamis állítások.
Magyar nyelv és irodalom: a lényegkiemelés képességének fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
. Megoldások tervezése, eredmények ellenőrzése.

Kommunikációs készség, lényegkiemelés fejlesztése.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása Definíció megértése és alkalmazása.
Magyar nyelv: lényegkiemelés fejlesztése.



Ismerje és alkalmazza
Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem,és, vagy,minden,van olyan,lehetséges, lehetetlen,legalább,legfeljebb.







Tematikai egység
2. Számtan, algebra
Előzetes tudás
Számok írása, olvasása. Helyi érték, alaki érték, valódi érték. Negatív számok, törtek, tizedes törtek, ezekkel alapműveletek.  Számok helye a számegyenesen. Átváltás Matematikai jelek.
Becslés és kerekítés alkalmazása. Fejben számolás. Összeg, különbség szorzat, hányados fogalma. Tagok, tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. Számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy és kétjegyű számmal írásban.
Szöveges feladatok: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma.
Szimbólumok használata.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fejlesztése. Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása: megoldás után a képzelt és a tényleges megoldás összevetése.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.
Pénzügyi ismeretek alapozása.
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A műveletfogalom mélyítése, kiterjesztése. 
A számolási készség fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül is.
A racionális számok. Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek.
A számok reciprokának fogalma. 
Műveletek racionális számkörben: 
- szorzás, osztás törttel, tizedes törttel; 
- alapműveletek negatív számokkal. 
Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend.
.
A becslési készség fejlesztése.
Becslés a törtek körében is. 
10 egész kitevőjű hatványai és használatuk átváltásoknál.

Az osztó, többszörös fogalmának elmélyítése. Két szám közös osztóinak kiválasztása az összes osztóból. A legkisebb közös többszörös megkeresése.
Egyszerű oszthatósági szabályok 
(2-vel, 3-mal, 5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal).


Racionális számok többféle megjelenítése, többféle leírása.
Két szám közös osztói, közös többszöröseik. 
Törtek egyszerűsítése, bővítése, az osztó, többszörös alkalmazása.

Egyenes és fordított arányosság felismerése gyakorlati jellegű feladatokban és a természettudományos tárgyakban. 
A következtetési képesség fejlesztése.
Egyenes és fordított arányosság. 
Arányos következtetések. A mindennapi életben felmerülő arányossági feladatok.
Hon-és népismeret, természetismeret: Magyarország térképéről méretarányos távolságok meghatározása.
Vizuális kultúra: valós tárgyak arányos kicsinyített vagy nagyított rajza.
Az eredmény összevetése a feltételekkel, a becsült eredménnyel, a valósággal.
A százalék fogalmának megismerése gyakorlati példákon keresztül. Az alap, a százalékérték és a százalékláb értelmezése, megkülönböztetése. Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos következtetéssel.
Természetismeret:százalékos feliratokat tartalmazó termékek jeleinek felismerése, értelmezése, az információ jelentősége.
Társadalmi ismeretek: árfolyam, infláció, hitel, betét, kamat.
Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások helyes elvégzésének fejlesztése (pl. napirend, vásárlás).Az arányosság felismerése mennyiség és mérőszám kapcsolata alapján. Kreatív gondolkodás fejlesztése.

Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 
Matematikatörténeti érdekesség:a hatvanas számrendszer kapcsolata idő mérésére.
Technika: műszaki rajz készítésénél a mértékegységek használata, főzésnél a tömeg, az űrtartalom és az idő mérése.

Hon-és népismeret:ősi magyar mértékegységek.
Önálló problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése. Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése Ellenőrzési igény fejlesztése.
Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, lebontogatással. A megoldás ábrázolása számegyenesen, ellenőrzés behelyettesítéssel.

Szövegértés fejlesztése: Egyszerű matematikai problémát tartalmazó és a mindennapi élet köréből vett szövegek feldolgozása. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Emlékezés elmondott, elolvasott történetekre, emlékezést segítő vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása.
Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek feldolgozása.
Magyar nyelv és irodalom: olvasási és megértési stratégiák kialakítása (szövegben megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése, értelmezése, lényeges és lényegtelen információk szétválasztása).
Számolási készség fejlesztése. Feladatok a mindennapi életből: lakás festése, járólapozása,tejes doboz térfogata, teásdoboz csomagolása stb.
Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.




Ismerje és alkalmazza
Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó,szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó,hányados, maradék. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, tizedes tört.  Véges és végtelen szakaszos tizedes tört, reciprok, racionális szám, egyenletek, egyenlőtlenségek. Százalék. Mértékegységek.



Tematikai egység
3. Függvények, az analízis elemei
Előzetes tudás
Szabályfelismerés, szabálykövetés.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
A koordináta-rendszer ismerete.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Sorozat megadás szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése.


Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Összefüggések felismerése. Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés megkeresése, lejegyzése. Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése. 
A függvényszemlélet előkészítése. 
Ismert szabály alapján elemek meghatározása, illetve ismert elemek esetén szabályok megfogalmazása. 
Több megoldás keresése.
Egyszerű lineáris kapcsolatok táblázata (hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján). 
Gyakorlati példák elsőfokú függvényekre.
Az egyenes arányosság grafikonja.
Természetismeret: időjárás grafikonok.
Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése.
Sorozat megadása a képzés szabályával, illetve néhány elemével.
Példák konkrét sorozatokra. Sorozat folytatása adott szabály szerint.

Testnevelés, ének, tánc: ismétlődő ritmus, tánclépés, mozgás létrehozása, helymeghatározás a sportpályán.


Ismerje és alkalmazza
Koordináta-rendszer, táblázat, grafikon, sorozat.



Tematikai egység
4. Geometria
Előzetes tudás
Háromszög, négyzet, téglalap jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, jellemzői.
Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest jellemzői. Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. Négyzet, téglalap területének mérése. Szakaszfelező, szög ismerete.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Térelemek fogalmának elmélyítése- környezetünk tárgyainak vizsgálata. A távolság szemléletes fogalma, meghatározása. A sík-és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismerése (szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlat, megszerkeszthetőség vizsgálata).
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Sík és térszemlélet fejlesztése.
Alakzatok síkban, térben.
.
Törekvés a pontos munkavégzésre,A szerkesztés gondolatmenetének tagolása. Az érdeklődés  felkeltése a matematika ért ékeinek, eredményeinek megismerésére.
Szögmásolás, szögfelezés. Nevezetes szögek szerkesztése:
60º, 90º….
Matematikatörténet: görög betűk használata a szögek jelölésére, a hatvanas számrendszer kapcsolata a szög mérésével.
Történelem: görög „abc” használata.
Gyakorlati példák a fogalmak mélyebb megértéséhez.
Adott egyenesre merőleges szerkesztése.
Adott egyenessel párhuzamos szerkesztése. Téglalap, négyzet szerkesztése.
Technika: párhuzamos és merőleges egyenesek megfigyelése környezetünkben (sínpár, épületek, bútorok, képkeretek stb. élei).
Tulajdonságok megfigyelése, összehasonlítása. Csoportosítás.
Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint. A háromszög magasságának fogalma.
Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz) megismerése.
Vizuális kultúra: speciális háromszögek a művészetben.
A belső és külső szögek összegére vonatkozó ismeretek megszerzése tapasztalati úton. Az összefüggések megfigyelése hajtogatással, méréssel tépkedéssel.
Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összege.

Körző, vonalzó használata. Pontos munkavégzésre törekvés.   Esztétikai érzék fejlesztése. A szerkesztés gondolatmenetének tagolása.
Egyenlőszárú háromszög és speciális négyszögek szerkesztése egyszerűbb esetekben.

Kerület meghatározása méréssel, számolással. A matematika és gyakorlati élet közötti kapcsolat felismerése.
Sokszögek kerülete.
.
Szimmetrikus ábrák készítése. Tükrözés körzővel, vonalzóval. Tükrözés koordináta-rendszerben. Transzformációs szemlélet fejlesztése.
A tengelyes tükrözés. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. A tengelyes tükrözés tulajdonságai.

A tengelyes szimmetria vizsgálata hajtogatással, tükörrel. A szimmetria felismerése a természetben és a művészetben.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek, sokszögek. A kör.
Vizuális kultúra: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése, vizsgálata a műalkotásban.
Megfigyelőképesség fejlesztése.
Derékszögű háromszögek és tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek területe. Terület meghatározása átdarabolással.

A térszemlélet fejlesztése térbeli analógiák keresésével.
Testek építése. 
Téglatestek hálója, felszíne, térfogata.
.

Ismerje és alkalmazza
Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szögfajták.
Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező.
Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög. Konvexitás.   Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogata.
Tengelyes tükrözés, szimmetria.
Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, rombusz


Tematikai egység, fejlesztési cél
5. Statisztika, valószínűség
Előzetes tudás
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. Valószínűségi játéktok, kísérletek, megfigyelések.  Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
A statisztikai gondolkodás fejlesztése. A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése.


Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése. 
A megfigyelőképesség, elemző- képesség fejlesztése.
Kommunikáció és együttműködési készség fejlesztése a   páros ill. a csoportmunkákban. Valószínűségi kísérletek végrehajtása.
Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segítségével.
Oszlopdiagram készítése. 
Egyszerű grafikonok értelmezése, elemzése.

Tudatos és célirányos figyelem gyakorlása. Elemzőképesség fejlesztése a napi sajtóban, különböző kiadványokban található grafikonok, táblázatok felhasználásával.
Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Egyszerű diagramok értelmezése.
Táblázatok olvasása, készítése.
.
Az átlagszámítás lényegének megértése.
Átlagszámítás néhány adat esetén.



Ismerje és alkalmazza
Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény.
















7. évfolyam
Évi óraszám: 144 +36 választható

Témakörök
Óraszám
Szabadon felhasználható órák
Ismétlés, alaptudás felmérése
3 óra

Gondolkodási módszerek, halmaz, logika, kombinatorika, gráfok
7 óra
1 óra
Számelmélet, algebra
50 óra
6  óra
Összefüggések, függvények, sorozatok
14 óra
2 óra
Geometria
32 óra
4 óra
Valószínűség statisztika
6  óra
1 óra
Rendszerező összefoglalás, témazáró
18 óra

Összesen:
130 óra
14 óra
Választható: Kompetenciafejlesztő feladatok, felvételire előkészítés
36 óra



Tematikai egység, fejlesztési cél
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Előzetes tudás
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Kér véges halmaz közös része.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése és használata.    Definíció megértése és alkalmazása. Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
A tematikai egység nevelési, fejlesztési céljai
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű használata. Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés). Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése. A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása.

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A halmazszemlélet fejlesztése.
Rendszerszemlélet fejlesztése.
Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával.

A nyelv logikai elemeinek helyes használata.
Az ,,és”, ,,vagy”, ,,ha”, ,,…akkor”,,,nem”, ,,van olyan”, ,,minden” kifejezések jelentése.
Magyar irodalom: a lényeges és lényegtelen megkülönböztetése.
Kulturált érvelés képességének fejlesztése.
Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán.

Szövegelemzés, lefordítás a matematika nyelvére, ellenőrzés.
Szöveges feladatok megoldása.
Fizika, kémia, technika: számításos feladatok
A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett felsorolásában.
Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel. 
Sorba rendezés, kiválasztás néhány elem esetén. 


Ismerje és alkalmazza
Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.


Tematikai egység, fejlesztési cél
2. Számelmélet, algebra
Előzetes tudás
Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. Ellentett, abszolút érték, reciprok.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás. A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. Alapműveletek racionális számokkal. A műveleti sorrend biztos használata. Eredményes becslés, becslés használata ellenőrzésre is. Szöveges feladatok megoldása. A százalékszámítás alapjai.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése.



Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A számfogalom mélyítése.
Műveletek a racionális számok körében (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem racionális számra.

A rendszerező képesség fejlesztése.
A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata.

Műveletfogalom mélyítése. A zárójel és a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
Műveletek racionális számkörben. Az eredmény helyes és értelmes kerekítése. Eredmények becslése, ellenőrzése.
Fizika, kémia, földrajz: számításos feladatok.
A hatvány fogalmának kialakítása, fejlesztése. A definícióalkotás igényének felkeltése.
A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. 
A hatványozás azonosságai konkrét példákon. 10 egész kitevőjű hatványai.
Normálalak.

A korábban tanult ismeretek és az új ismeretek közötti összefüggések felismerése.
Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
Két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse. Oszthatósági szabályok.

Következtetési képesség fejlesztése összetettebb feladatokban.
Arány, aránypár, arányos osztás gyakorlati esetekben. 
Egyenes és fordított arányosság.

A mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kapcsolat meglátása a gazdasági élet, a környezetvédelem, a háztartás köréből vett egyszerűbb példákon.
 Az alap. A százalékérték és a százalékláb fogalmának ismerete, értelmezése, kiszámításuk következtetéssel, a megfelelő összefüggések alkalmazásával.
Kémia, technika: számítási feladatok.
Elnevezések, jelölések megértése, rögzítése. Egyszerű szimbólumok megértése és alkalmazása a matematikában. Betűk használata szöveges feladatok általánosításánál.
Egyszerű algebrai egész kifejezések fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása.
Fizika: összefüggések megfogalmazása, leírása.
Algoritmikus gondolkodás továbbfejlesztése. Pontos munkavégzésre nevelés. Számolási készség fejlesztése. Az ellenőrzés igényének fejlesztése.
Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel. Azonosság, azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Fizika, kémia: számításos feladatok.
Szövegértelmezés. Problémamegoldás fejlesztése. A lényeges és a lényegtelen elkülönítése, az összefüggések felismerésének fejlesztése.
Szöveges feladatok megoldása.
Magyar: szövegértés, szövegértelmezés.


Ismerje és alkalmazza
Racionális szám, hatvány, alap, kitevő, négyzetgyök Százalékalap, százalékláb, százalékérték. Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes, fordított arányosság.
Algebrai kifejezés, változó, együttható, helyettesítési érték, összevonás, egynemű kifejezés, helyettesítési érték. Egytagú, többtagú kifejezés.
Egyenlet, egyenlőtlenség, mérlegelv, ellenőrzés.

Tematikai egység, fejlesztési cél
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
Előzetes tudás
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értelmezése, elemzése. Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának módja,  korlátai(sorozatok, függvények, függvényábrázolás).



Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A függvényszemlélet fejlesztése.
Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben. Függvények ábrázolása a derékszögű koordináta-rendszerben.
Fizika, kémia, földrajz: függvényekkel leírható folyamatok.
A mindennapi élet, a tudományok és a matematika közötti kapcsolat fölfedezése konkrét példák alapján.
Lineáris függvények. 
Példák nem lineáris függvényekre (pl. 1/x függvény).
Fizika: út-idő; feszültség, áramerősség.
Számolási készség fejlesztése a racionális számkörben.
Sorozatok vizsgálata (számtani sorozat).


Ismerje és alkalmazza
 Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, függvényábrázolás, függvényolvasás. Sorozat.






Tematikai egység, fejlesztési cél
4. Geometria
Előzetes tudás
Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. Háromszögek, négyszögek. Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszögek, négyszögek belső szögei.
Téglatest tulajdonságai. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. Szerkesztési eszközök használata.
Pont ábrázolása és leolvasása a koordináta-rendszerben. Tengelyesen tükrös négyszög szerkesztése, téglalap, deltoid kerületének, területének kiszámítása.
Téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Rendszerező készség fejlesztése. A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. Geometriai transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló összehajtásának, szétvágásának elképzelése.


Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Fejlesztés a gyakorlati mérések és a mértékegységváltások helyes elvégzésében.
Mértékegységek átváltása konkrét gyakorlati példák kapcsán a kibővült számkörben.

A tanult ismeretek felidézése, megerősítése. A háromszögek és a négyszögek tulajdonságaira vonatkozó igaz-hamis állítások megfogalmazásán keresztül a vitakészség fejlesztése. A szaknyelv minél pontosabb használata.
Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögeik szerint.

Számolási készség fejlesztése. Átdarabolás a terület meghatározásához. Eredmények becslése.
Háromszögek magasságvonala, magasságpontja. A háromszögek kerületének és területének kiszámítása. 


Tételek megfogalmazása megfigyelés alapján. Bizonyítási igény felkeltése.
A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege, kapcsolata.
Matematikatörténet: Bolyai János, Bolyai Farkas

A szaknyelv egyre pontosabb használata írásban is. A terület meghatározása átdarabolással. A 
Kör kerületének közelítése méréssel. 
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Szabályos sokszögek. Kör kerülete, területe. A kör és érintője.
Technika: hétköznapi problémák, területtel kapcsolatos számítások.
Vizuális kultúra: Pantheon, Colosseum.
A szerkesztéshez szükséges eszközök célszerű használata.
A tanult síkbeli alakzatok (háromszögek, trapéz, paralelogramma, deltoid) szerkesztése.
Nevezetes szögek szerkesztése:15º, 45º, 75º, 105º,135º.
Technika: műszaki rajz készítése.
Földrajz: szélességi körök és hosszúsági fokok.
Transzformációs szemlélet fejlesztése.
Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek).

Pontos, precíz munka elvégzése a szerkesztés során. A transzformációs szemlélet továbbfejlesztése.
Középpontos tükrözés. 
Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban. 
A tanult sokszögek osztályozása szimmetria szerint.
Vizuális kultúra: művészeti alkotások megfigyelése a tanult transzformációk segítségével.
Egyszerű alakzatok eltolt képének megszerkesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése.
Eltolás, a vektor fogalma.

A tanult transzformációk tulajdonságainak felismerése, felhasználása a fogalmak kialakításánál.
Párhuzamos szárú szögek.

A megfigyelőképesség fejlesztése. A szaknyelv pontos használata.
Az egybevágóság szemléletes fogalma, a háromszögek egybevágóságának esetei. Az egybevágóság jelölése.
Vizuális kultúra: festmények, művészeti alkotások egybevágó geometriai alakzatai.
A halmazszemlélet és a térszemlélet fejlesztése.
Három-és négyszög alapú hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata.
Technika: modellek készítése.
Történelem: történelmi épületek látszati képe és alaprajza közötti összefüggések.







Ismerje és alkalmazza
 Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás. Egybevágóság.
Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. Hasáb, henger. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. Felszín, térfogat.





Tematikai egység, fejlesztési cél
5. Statisztika, valószínűség
Előzetes tudás
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Néhány szám számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
Gazdasági nevelés.




Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Adatsokasában való eligazodás: táblázatok olvasása, grafikonok készítése.
Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése.
Testnevelés: teljesítmények adatainak, mérkőzések eredményeinek táblázatba rendezése.
Gazdasági  statisztikai  adatok, grafikonok  értelmezése, elemzése.
Elemző képesség fejlesztése.
Adathalmazok elemzése és értelmezése, ábrázolásuk.
Számtani közép kiszámítása.
Fizika, kémia, földrajz, történelem: táblázatok és grafikonok adatainak leolvasása, elemzése.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Tudatos megfigyelőképesség fejlesztése.
A tanulói együttműködés fejlesztése.
Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében. Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma, tulajdonságai.


Ismerje és alkalmazza
  Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.

8. évfolyam
Évi óraszám: 144

   
Témakörök
Óraszám
Szabadon felhasználható órák
Ismétlés, alaptudás felmérése
3 óra

Gondolkodási módszerek, halmaz, logika, kombinatorika, gráfok
7 óra
1 óra
Számelmélet, algebra
50 óra
6  óra
Összefüggések, függvények, sorozatok
16 óra
2 óra
Geometria
32 óra
4 óra
Valószínűség statisztika
6  óra
1 óra
Rendszerező összefoglalás, témazáró
16 óra

Összesen:
130 óra
14 óra



Tematikai egység, fejlesztési cél
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Előzetes tudás
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös része.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése és használata.    Definíció megértése és alkalmazása. Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
A tematikai egység nevelési, fejlesztési céljai
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű használata. Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés). Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése. A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása.

Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A halmazszemlélet fejlesztése.
Rendszerszemlélet fejlesztése.
Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz.

A nyelv logikai elemeinek helyes használata.
A matematikai szaknyelv pontos használata.
Az ,,és”, ,,vagy”, ,,ha”, ,,…akkor”,,,nem”, ,,van olyan”, ,,minden” kifejezések jelentése.
Magyar irodalom: a lényeges és lényegtelen megkülönböztetése.
Kulturált érvelés képességének fejlesztése.
Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán.

A bizonyítási igény felkeltése. Tolerancia, kritikai szemlélet, problémamegoldás.
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.

Szövegelemzés, lefordítás a matematika nyelvére, ellenőrzés.
Szöveges feladatok megoldása.
Fizika, kémia, technika: számításos feladatok
A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett felsorolásában.
Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel. 
Sorba rendezés, kiválasztás néhány elem esetén. Fadiagram, útdiagram, táblázat készítése.


Ismerje és alkalmazza
Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.







Tematikai egység, fejlesztési cél
2. Számelmélet, algebra
Előzetes tudás
Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. Ellentett, abszolút érték, reciprok Hatvány fogalma, azonosságai. Algebrai kifejezések. Oszthatóság. Oszthatósági szabályok.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás. A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. Alapműveletek racionális számokkal. A műveleti sorrend biztos használata. Eredményes becslés, becslés használata ellenőrzésre is. Szöveges feladatok megoldása. Százalékszámítás.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése.



Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A számfogalom mélyítése.
Műveletek a racionális számok körében (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem racionális számra. A négyzetgyökfogalma.

Műveletfogalom mélyítése. A zárójel és a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
Műveletek racionális számkörben írásban és számológéppel. Az eredmény helyes és értelmes kerekítése. Eredmények becslése, ellenőrzése.
Fizika, kémia, földrajz: számításos feladatok.
A hatvány fogalmának fejlesztése. A definícióalkotás igényének felkeltése.
A hatványozás fogalma pozitív és negatív egész kitevőre. 
A hatványozás azonosságai konkrét példákon. Normálalak.

A korábban tanult ismeretek és az új ismeretek közötti összefüggések felismerése.
Prímszám, összetett szám. 
Két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse és alkalmazása. Oszthatósági szabályok.

Következtetési képesség fejlesztése összetettebb feladatokban.
Arány, aránypár, arányos osztás gyakorlati esetekben. 
Egyenes és fordított arányosság.

Feladatok az árképzés: árleszállítás, áremelés, áfa,betétkamat, hitelkamat, adó, bruttó bér, nettó bér, valamint különböző termékek anyagösszetétele köréből.
 
Kémia, technika: számítási feladatok.
Egyszerű szimbólumok megértése és a matematikában, valamint a többi tantárgyban szükséges egyszerű képletalakítások elvégzése. Algebrai kifejezések egyszerű átalakításának felismerése.
Egyszerű átalakítások: zárójelfelbontás, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész kifejezések szorzása racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel.
Fizika: összefüggések megfogalmazása, leírása.
Algoritmikus gondolkodás továbbfejlesztése. Pontos munkavégzésre nevelés. Számolási készség fejlesztése. Az ellenőrzés igényének fejlesztése.
Elsőfokú ás elsőfokúra visszavezethető egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. Azonosság, azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Fizika, kémia: számításos feladatok.
Szövegértelmezés. Problémamegoldás fejlesztése. A lényeges és a lényegtelen elkülönítése, az összefüggések felismerésének fejlesztése.
Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb szövegek feldolgozása. Feladatok például a környezetvédelem, az egészséges életmód, a vásárlások, a család jövedelmének ésszerű felhasználása köréből.
Magyar: szövegértés, szövegértelmezés.


Ismerje és alkalmazza
Racionális szám, hatvány, alap, kitevő. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes, fordított arányosság.
Algebrai kifejezés, változó, együttható, helyettesítési érték, összevonás, egynemű kifejezés, helyettesítési érték.
Egyenlet, egyenlőtlenség, mérlegelv, ellenőrzés.






Tematikai egység, fejlesztési cél
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
Előzetes tudás
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben. Lineáris függvények.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értelmezése, elemzése. Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának módja,korlátai (sorozatok, függvények, függvényábrázolás).



Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
A függvényszemlélet fejlesztése. Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése a grafikon alapján.
Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben. Függvények ábrázolása a derékszögű koordináta-rendszerben.
Fizika, kémia, földrajz: függvényekkel leírható folyamatok.
A mindennapi élet, a tudományok és a matematika közötti kapcsolat fölfedezése konkrét példák alapján.
Lineáris függvények,
nem lineáris függvények (pl. 1/x függvény, f(x)=x2,  f(x)=|x| ).
Függvények jellemzése, növekedés, fogyás.
Fizika: út-idő; feszültség, áramerősség.
Helyzetfelismerés: a tanult ismeretek alkalmazása új helyzetben.
Egy ismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása.

Kapcsolatok észrevétele, megfogalmazása szóban, írásban. Környezettudatosságra nevelés: pl. adatok és grafikonok elemzése a környezet szennyezettségével kapcsolatban.
Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: szöveggel vagy matematikai alakban megadott szabály grafikus megjelenítése értéktáblázat segítségével.
Földrajz: adatok hőmérsékletre, csapadék mennyiségre.
Kémia: vizsgálat a levegő és a víz szennyezettségére vonatkozóan.
Számolási készség fejlesztése a racionális számkörben.
Sorozatok vizsgálata (számtani sorozat).
Gauss-módszer



Ismerje és alkalmazza
 Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, nem lineáris függvények, függvényvizsgálat (növekedés, fogyás, értelmezési tartomány, értékkészlet), függvényábrázolás, függvényolvasás. Számtani sorozat.



Tematikai egység, fejlesztési cél
4. Geometria
Előzetes tudás
Háromszögek, négyszögek. Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszögek, négyszögek belső és külsőszögei.
 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. Nevezetes szögek szerkesztése. Szerkesztési eszközök használata.
Tengelyesen tükrös négyszög szerkesztése, négyszögek kerületének, területének kiszámítása.
 Háromszög és négyszög alapú hasábok és a henger tulajdonságai,
felszín és térfogat számításuk
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
Rendszerező készség fejlesztése. A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. Geometriai transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló összehajtásának, szétvágásának elképzelése.



Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Áttekinthető pontos szerkesztés igényének fejlesztése.
Tengelyes és középpontos szimmetria alkalmazása szerkesztésekben.
Vizuális kultúra: festmények geometriai alakzatai.
Tömör, pontos kifejezőkészség fejlesztése.
Háromszögek nevezetes vonalai.

A halmazszemlélet és a térszemlélet fejlesztése. 
Zsebszámológép használata.
A tanult testek áttekintése. 

Halmazszemlélet és a térszemlélet fejlesztése.
Gúla, forgáskúp, gömb.
Technika: modellek készítése, tulajdonságaik vizsgálata.
Egyszerű alakzatok eltolt képének megszerkesztése. Áttekinthető, pontos szerkesztés igényének fejlesztése.
 Eltolás a síkban. 
Vektor, mint irányított szakasz. 
Forgatás.

A transzformációs szemlélet fejlesztése. 
Középpontos nagyítás és kicsinyítés konkrét arányokkal. 
Szerkesztési feladatok.
Földrajz: térkép.
Biológia: mikroszkóp
Vizuális kultúra: valós tárgyak arányosan kicsinyített vagy nagyított rajza.
A bizonyítási igény fejlesztése. Annak felismerése, hogy a matematika az emberiség kultúrájának része.
Pitagorasz- tétele alkalmazása geometriai számításokban.
Matematikatörténet: Pitagorasz élete és munkássága. A pitagoraszi számhármasok.

Számolási készség fejlesztése.
Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről. 

     


Ismerje és alkalmazza
 Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás. Egybevágóság. Hasonlóság.
Geometriai számítások.
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb.  Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. Felszín, térfogat.



Tematikai egység, fejlesztési cél
5. Statisztika, valószínűség
Előzetes tudás
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Néhány szám számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
Gazdasági nevelés.




Fejlesztési feladatok, 
tevékenységek
Tartalom
Kapcsolódási pontok
Adatsokasában való eligazodás: táblázatok olvasása, grafikonok készítése, elemzése. Statisztikai szemlélet fejlesztése. Együttműködési készség fejlesztése.
Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése.
Testnevelés: teljesítmények adatainak, mérkőzések eredményeinek táblázatba rendezése.
Gazdasági statisztikai   adatok,  grafikonok  értelmezése, elemzése. Elemző képesség fejlesztése. Ok-okozati összefüggéseket felismerő képesség fejlesztése.
Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk.
Számtani közép kiszámítása.
Fizika, kémia, földrajz, történelem: táblázatok és grafikonok adatainak leolvasása, elemzése.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése. Tudatos megfigyelőképesség fejlesztése. A tanulói együttműködés fejlesztése.
Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében. Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma. Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése. Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma, tulajdonságai. Matematikatörténet: érdekességek a valószínűség számítás fejlődéséről.


Ismerje és alkalmazza
  Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.




Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A tanterv megvalósításának sikerességét, a tanulók előmenetelét úgynevezett diagnosztizáló mérésekkel vizsgálhatjuk meg. Ezek a mérések olyan információkat szolgáltatnak, melyek elemzése segítséget nyújt a hibák korrigálásához, a problémák jó megoldásának megtalálásához. Az osztállyal, az egyes tanulókkal készített célirányos interjúk támpontot adhatnak a tartalmak, a módszerek közösséghez, egyénhez való igazításához, a valódi differenciálás megvalósításához. Az időnként sorra kerülő attitűdmérés feltérképezheti az osztály, az egyén motivációs szintjét. Ezek ismerete, pozitív irányú elmozdítása jelentékeny tényező az eredményes tanítás megvalósításában. Sok egyéb mellett ezek a mérések is részei lehetnek a tantárggyal kapcsolatos minőségbiztosításnak.
A tanulók értékelését szolgáló témazáró dolgozatok, felmérések összeállításánál feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a feladatok mennyisége annyi legyen, hogy megoldásuk beleférjen a tervezett időkeretbe. 
A felmérést olyan feladatokból kell összeállítani, amelyek között megtalálható az adott téma alapvető ismereteire közvetlenül építő feladat és begyakorolt típusfeladat. Ezeket a feladatokat a szorgalmas, de a matematika iránt nem túlzottan érdeklődő tanulók is sikeresen megoldják, így elkerülhető a fölösleges kudarcélmény. De legyen a feladatok között olyan is, amelynek jó megoldása megfelelő nehézségű akadályok elé állítja a matematikából tehetségesebb tanulókat. Nem szabad elfelejteni, hogy az iskolai dolgozat nem versenydolgozat, nem külső mérést szolgál, így tehát semmiképpen sem lehet benne olyan téma ismeretére építő feladat, amely témát nem tanítottuk meg lelkiismeretesen.
Az írásbeli beszámolók egyik formája a tanórai felmérő dolgozat, az egy-két kérdést tartalmazó 10-20 perces „röpdolgozat”, az otthoni munkára építő házi dolgozat  A szóbeli felelet lehet egy-egy probléma megoldása, több okos hozzászólás érdemjeggyel való jutalmazása, kiselőadás tartása például matematikatörténeti érdekességekről, nyitott problémákról. 
A legyen következetes tanítványaink értékelésében, de ne legyen merev. Hassa át az értékelő munkát a humánum, a józan belátás, szükség esetén a javítás lehetőségének biztosítása akár a teljes közösség, akár egy csoport, akár egyes tanulók vonatkozásában. Ez nem jelent túlzott engedékenységet, hanem a tanuló tiszteletét, a kölcsönös bizalom, a pozitív motiváció megerősítését.
A tanár szerepének meg kell változnia a közeljövőben. Nem a tanár lesz a mindentudás szimbóluma, a megfellebbezhetetlen információk birtokosa, letéteményese, de ő lesz az érző-értő, a tanulóhoz megfelelő empátiával, intelligenciával és figyelmességgel közeledő felnőtt, akitől megértést, szeretetet, személyre szóló segítséget kaphat tanulmányai elkezdéséhez, sikeres folytatásához.


