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Bevezető

• Az új NAT és kerettanterv matematikából
• Feszültség: 100 év alatt szélesedő érettségiző populáció vs. növekvő tananyag 

vs. csökkenő matematika óraszám.

• Fő célok és ezek teljesülése (javasolt tevékenységek, absztrakció később, több 
idő gyakorlásra, mélyítésre, tételek bizonyítása újra).

• A (mindenki számára kötelező) tananyag csökkent – elsősorban a 11-12. 
évfolyam anyagát érintve, többi „szét lett húzva”.

• Nehézség: matematikai képességek nagy szórása.



Kitekintő – egy kis matekozás
NAT 2012, 7-8. évfolyam

Függvények, az analízis elemei

• Két halmaz közötti hozzárendelések 
megjelenítése konkrét esetekben. 

• Függvények és ábrázolásuk a 
derékszögű koordináta-rendszerben.

• Lineáris függvények.

• Egyenes arányosság grafikus képe.

• Példa nem lineáris függvényre: 
f(x) = x2, f(x) =׀x׀.

• Függvények jellemzése növekedés, 
fogyás.

NAT 2020, 7-8. évfolyam
A függvény fogalmának előkészítése
• Konkrét megfeleltetések legalább egy 

lehetséges szabályának megadása
• Egyszerű grafikonok jellemzése: 

növekedés-csökkenés, szélsőérték, 
tengelyekkel való metszéspont

• Konkrét halmazok elemei között 
megfeleltetés létrehozása

• Értéktáblázatok adatainak grafikus 
ábrázolása

• Az egyenes és a fordított arányosság 
felismerése konkrét helyzetekben

• Egyenes arányosság grafikonjának 
felismerése és megalkotása
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• A felkérés tartalma
• Vizsgaleírás

egy apró kiegészítés: tételek bizonyítása a középszintű szóbeli feladatok között 

• Vizsgakövetelmények 
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• 8687 szóbeli

• Végül 1659 elégtelen

• 42,5% elégtelen vagy elégséges
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• 70% jeles

• 15% jó



Alapelvek - középszint

• Ami nincs benne a Nat-ban, kerettantervben, azt el kell hagyni a RÉV-
ből (ami a legtöbb esetben azt jelenti, hogy ezek átkerültek az emelt 
szint követelményei közé);

• ami új anyagként, ismeretként megjelent a kerettantervben, vagy ahol 
hangsúlyeltolódás történt, ott ez jelenjen meg a RÉV-ben (tételek 
bizonyítása, exponenciális folyamatok vizsgálata, pénzügyi ismeretek, 
statisztikai elemzések).



Alapelvek – emelt szint

• Egyfelől kérdéses volt, hogy a középszintről kikerülő ismereteket 
automatikusan átemeljük-e emelt szintre, erre általában „igen”-nel
válaszoltunk, mégpedig azért, mert a kikerülő ismeretek általában a 
11. évfolyamról kerülnek ki, ahol már jellemzően külön csoportban 
tanulnak azok, akik emelt szinten vizsgáznak;

• Igyekeztünk szem előtt tartani azt, hogy ne növekedjen nagyon a 
középszintű és emelt szintű követelmények „távolsága”, hiszen azokra 
a diákokra is kell gondolnunk, akik 9-10. osztályban a jelenleginél 
kevesebbet fognak tanulni.



Javaslatok óratervezést illetően

• Lehetőség szerint a matematika fakultáció külön csoportban 
történjen, akár több osztályból összevonva

• A középszintű érettségihez elegendő 11-12. évfolyamon a heti 3-3 óra, 
de természetesen érdemes 1-1 órát erre szánni az érettségi tárgyakra 
fordítható 4-4 órából.

• Az emelt szintű érettségire való felkészítésnél szükség van a lehető 
legtöbb matematika órára.



Jelmagyarázat

• kék színnel azok az apróságok, stiláris finomságok vannak jelölve, 
amikkel túl sokat nem kell foglalkozni;

• rozsda színűek azok az ismeretek, amik nem újak a RÉV-ben, csak a 
szintjük változik: középről emeltre vagy fordítva (ahonnan kikerül, ott 
áthúzva);

• piros színnel jelöltük azokat a változások amik végleges és teljes 
„kikerülések” a RÉV-ből, vagy teljesen új „bekerülések”.



1. Gondolkodási módszerek



2. Számelmélet, algebra



2. Számelmélet, algebra



3. Függvények



3. Függvények



4. Geometria

• Középszintre került több tétel bizonyításának ismerete (oldalfelező 
merőlegesek, szögfelezők, Pitagorasz, Thalész, sokszögek



4. Geometria



4. Geometria



5. Valószínűség-számítás, statisztika



5. Valószínűség-számítás, statisztika



Hogyan tovább?

• Az érettségi vizsgával kapcsolatos meglátásokat, javaslatokat várjuk.

• Tankönyvek átalakítása zajlik.

• Kétféle emelt szintű gyűjtemény készítését tervezzük.

• Új részekhez (pénzügyi ismeretek, exponenciális folyamatok, 
statisztikai elemzések) módszertani segédletet, workshop-okat
tervezünk a kollégáknak.

• Érdeklődők írjanak nekem e-mailt: csapodi.csaba@ttk.elte.hu

Köszönöm a figyelmet!
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