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Bevezetés 

A DIGITALIADA egy digitális oktatást támogató program, amely az interaktív tanítási 

módszerek használatát és az oktató jellegű digitális tartalmak létrehozását 

szorgalmazza, a tanulók iskolai teljesítményének növelése érdekében. A program két 

szinten működik: 

 országos szinten – létrejött a https://www.digitaliada.ro platform, amely 

oktatási szakértők által jóváhagyott digitális tartalmakat hivatott összegyűjteni 

 vidéki szinten – a Digitaliada program vidéki általános iskolák felzárkoztatását 

támogató része. 

A https://www.digitaliada.ro platform 2016 szeptemberében indult és célja, olyan 

oktatási tartalmak létrehozása és közzététele, amelyekhez mindenki  hozzáférhet és 

szabadon használhat. Itt olyan digitális oktatási anyagokat találunk, amelyeket a 

programban résztvevő tanárok, #Digitaliada társszerzők vagy más területen 

tevékenykedő, de a téma iránt érdeklődő személyek alkottak. Ezen nyílt oktatási 

erőforrások az általános iskolákban tanító tanárok munkáját próbálják segíteni. 

A jelen Útmutatóban, olyan javaslatokat találunk, amelynek alapját, a 2016 és 2019 

között, 40 vidéki iskolában elindított DIGITALIADA program keretén belül szerzett 

tapasztalat képezi. 

  

https://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/
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A digitális alkalmazások és oktatási tartalmak 
használatának előnyei a tanulás – tanítás 

folyamatában 

 

 Egy olyan modern és vonzó eszközt ad a tanulók kezébe, amely lehetővé teszi az 

elméletben tanultaknak, a tanulók számára érdekes és vonzó módon való begyakorlását 

és a specifikus kompetenciák fejlesztését 

 Lehetővé teszik a tanulók közreműködését, együtt tanulását és versengését 

 Minden tanuló a saját ritmusában végzi a feladatokat, a fejlődését pedig a saját 

alapszintjéhez viszonyítjuk 

 Nő a tanulók tanulás iránti érdeklődése, ha az oktatási folyamatba a digitális eszközöket 

és oktatási tartalmakat is integráljuk 

 Lehetőséget ad az önértékelésre, az elrontott válaszok átnézésére és a helyes 

eredményekkel való összevetésre 

 Ötvözi a hagyományos és a modern módszereket 

 Serkenti a tanulási képességet 

 Növeli a tanulók motivációját 

 Versenylégkört teremt 

 Fenntartja a figyelmet 

 Fejleszti a logikus gondolkodást és a képzeletet 

 Gyors feed-back-et biztosít 

 A kapott feed-back elemzése alapján a hibák elhárítását célzó beavatkozási tervet 

állíthatunk össze 

 Az alkalmazások futtatása különböző IKT eszközökön történik (táblagép, okostelefon, 

számítógép) 
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MŰVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL 

 

A természetes számok írása és olvasása 
 
 

A lecke címe: A természetes számok írása és olvasása 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.1. A természetes számok azonosítása különböző szövegkörnyezetben 

Á.K. 4. Adott helyzetre vonatkozó információk, következtetések, megoldási eljárások sajátos 

matematikai nyelvezeten való kifejezése. 

S.K. 4.1. Összehasonlításra, közelítésre, becslésre, a természetes számokkal végzett műveletekre 

vonatkozó tulajdonságok matematikai nyelvezeten való megfogalmazása. 

 

A természetes számok felbontása a 10-es számrendszerben 

 
Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Ten based system and place value” = 10-es számrendszerben felírt számok 

 „Convert from expanded form” = Felbontott alakból való átalakítás 

 „Start test” = Teszt indítása 
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A természetes számok összeadása és kivonása 
 
 

A lecke címe: A természetes számok összeadása és kivonása 

Javasolt alkalmazás: Math Master, Math Test 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.1. A természetes számok azonosítása különböző szövegkörnyezetben 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

Á.K. 4. Adott helyzetre vonatkozó információk, következtetések, megoldási eljárások sajátos 

matematikai nyelvezeten való kifejezése. 

S.K. 4.1. Összehasonlításra, közelítésre, becslésre, a természetes számokkal végzett műveletekre 

vonatkozó tulajdonságok matematikai nyelvezeten való megfogalmazása. 

 

 

A természetes számok összeadása és kivonása 

 
Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Master alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Play” = Játszd 

 „Addition” = Összeadás 
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A természetes számok összeadása és kivonása 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

  „Adding and substracting 1-10000” = Összeadás és kivonás 1-10000 

 „Adding numbers within 10000 (whole hundreds)” = Összeadás 10000-ig (kerek százasok) 

 „Start test” = Teszt indítása 
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A természetes számok szorzása 
 
 

A lecke címe: A természetes számok szorzása 

Javasolt alkalmazás: Math Master 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.1. A természetes számok azonosítása különböző szövegkörnyezetben 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.1. Számítások végzése természetes számokkal, felhasználva az aritmetikai műveleteket és 
ezek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

 

 

A természetes számok szorzása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Master alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Play” = Játszd 

 „Multiplication” = Szorzás 
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A természetes számok maradék nélküli osztása 
 
 

A lecke címe: A természetes számok maradék nélküli osztása 

Javasolt alkalmazás: Math Master 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.1. Számítások végzése természetes számokkal, felhasználva az aritmetikai műveleteket és 
ezek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

 

 

A természetes számok maradék nélküli osztása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Master alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Play” = Játszd 

 „Division” = Osztás 
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Természetes szám természetes kitevőjű hatványa. Természetes szám 

négyzete. 
 
 

A lecke címe: Természetes szám természetes kitevőjű hatványa. Természetes szám 

négyzete. 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.1. A természetes számok azonosítása különböző szövegkörnyezetben 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

 

Természetes szám természetes kitevőjű hatványa 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Roots, powers and exponents” = Négyzetgyökök, hatványok és hatványkitevők 

 „Exponents 0, 1 and higher” = 0, 1 vagy nagyobb hatványkitevők 

  „Start test” = Teszt indítása 
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TERMÉSZETES SZÁMOK OSZTHATÓSÁGA 

 

Osztó. Többszörös. Közös osztó, közös többszörös. 
 
 

A lecke címe: Osztó. Többszörös. Közös osztó, közös többszörös. 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.1. A természetes számok azonosítása különböző szövegkörnyezetben 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K. 5.1. Adott helyzetek elemzése, melyekben természetes számok jelennek meg, egyes számítások 

érvényességének felbecsülésére vagy ellenőrzésére. 

 

Osztó. Többszörös. 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Dividing and divizibility factors and multiplies” = Oszthatóság, osztók és többszörösök  
  „Multiples and factors” = Többszörösök és osztók 
  „Start test” = Teszt indítása 
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Oszthatósági szabályok 2-vel, 5-tel és 10n-el 
 
 

A lecke címe: Oszthatósági szabályok 2-vel, 5-tel és 10n-el 

Javasolt alkalmazás: Primes and Divisibility, Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

Á.K. 4. Adott helyzetre vonatkozó információk, következtetések, megoldási eljárások sajátos 

matematikai nyelvezeten való kifejezése. 

S.K. 4.1. Összehasonlításra, közelítésre, becslésre, a természetes számokkal végzett műveletekre 

vonatkozó tulajdonságok matematikai nyelvezeten való megfogalmazása. 

 

A 2-vel való oszthatósági szabály 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Dividing and divizibility factors and multiplies” = Oszthatóság, osztók és többszörösök  

  „Odd or even (divizibility by 2)” = Páros vagy páratlan 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Oszthatósági szabályok 2-vel, 5-tel, 10-zel, 20-szal, 

25-tel, 50-nel és 100-zal 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Divisibility I” = Oszthatóság a 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 számokkal 
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Oszthatósági szabályok 3-mal és 9-cel 
 
 

A lecke címe: Oszthatósági szabályok 3-mal és 9-cel 

Javasolt alkalmazás: Primes and Divisibility, Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

Á.K. 4. Adott helyzetre vonatkozó információk, következtetések, megoldási eljárások sajátos 

matematikai nyelvezeten való kifejezése. 

S.K. 4.1. Összehasonlításra, közelítésre, becslésre, a természetes számokkal végzett műveletekre 

vonatkozó tulajdonságok matematikai nyelvezeten való megfogalmazása. 

 

A 3-mal való oszthatósági szabály 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Dividing and divizibility factors and multiplies” = Oszthatóság, osztók és többszörösök  

  „Divisibility by 3 = Oszthatóság 3-mal 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Oszthatósági szabályok 3-mal, 4-gyel,  

6-tal, 8-cal, 9-cel, 12-vel és 15-tel 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Divisibility II” = Oszthatóság a 3, 4, 6, 8, 9, 12 és 15 számokkal 
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Prímszámok. Összetett számok 
 
 

A lecke címe: Prímszámok. Összetett számok 

Javasolt alkalmazás: Primes and Divisibility 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.1. A természetes számok azonosítása különböző szövegkörnyezetben 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.1. Számítások végzése természetes számokkal, felhasználva az aritmetikai műveleteket és 
ezek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

 

 

Prímszámok. Összetett számok 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Next Prime & Previous Prime” = Egy prímszám prím rákövetkezője és megelőzője 
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KÖZÖNSÉGES TÖRTEK 

 

Közönséges törtek. Valódi, egységnyi és áltörtek. 

Egyenértékű törtek. Százalékok. 
 

 

A lecke címe: Közönséges törtek. Valódi, egységnyi és áltörtek. Egyenértékű törtek.     

Százalékok. 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.2. A közönséges törtek és a tizedes törtek azonosítása különböző szövegkörnyezetben. 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

 

Közönséges törtek. Valódi, egységnyi és áltörtek. 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Fractions” = Törtek 

 „Which proportion is shaded (in fractions)” = Melyik törtet ábrázolja a rajz? 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Egyenértékű törtek.  

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Fractions” = Törtek 

 „Find the missing numerator or denominator (equivalent fractions) ” = Határozzátok meg a hiányzó 

számlálót vagy nevezőt (egyenértékű törtek) 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Azonos számlálójú vagy nevezőjű törtek összehasonlítása. 

Közönséges törtek ábrázolása a számegyenesen. 
 
 

A lecke címe: Azonos számlálójú vagy nevezőjű törtek összehasonlítása. Közönséges 

törtek ábrázolása a számegyenesen. 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K.5.2. Adott helyzetek elemzése, melyekben törtek jelennek meg, egyes számítások 
érvényességének felbecsülésére vagy ellenőrzésére. 

 

Azonos számlálójú vagy nevezőjű törtek összehasonlítása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction comparison” = Törtek összehasonlítása 
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Egészek bevezetése törtbe. Egészek kiemelése törtből 
 

 

A lecke címe: Egészek bevezetése törtbe. Egészek kiemelése törtből 

Javasolt alkalmazás: Fractions, Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.2. A közönséges törtek és a tizedes törtek azonosítása különböző szövegkörnyezetben. 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.1. Számítások végzése természetes számokkal, felhasználva az aritmetikai műveleteket és 
ezek tulajdonságait. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

 

 

Egészek bevezetése törtbe. Egészek kiemelése törtből 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Improper Fractions and Mixed Numbers” = Áltörtek és vegyes számok 
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Egészek bevezetése törtbe. Egészek kiemelése törtből 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Fractions” = Törtek 

 „Mixed numbers” = Vegyes számok 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Két természetes szám legnagyobb közös osztója. Törtek bővítése és 

egyszerűsítése. Irreducibilis törtek 
 

 

A lecke címe: Két természetes szám legnagyobb közös osztója. Törtek bővítése és 

egyszerűsítése. Irreducibilis törtek 

Javasolt alkalmazás: Fractions, Primes and Divisibility 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.2. A közönséges törtek és a tizedes törtek azonosítása különböző szövegkörnyezetben. 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 

 

 

Törtek egyszerűsítése 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction Simplification” = Törtek egyszerűsítése 
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Két természetes szám legnagyobb közös osztója 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Greatest Common Divisor I” = Legnagyobb közös osztó (középszint) 
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Két természetes szám legkisebb közös többszöröse. 

Törtek közös nevezőre hozása 
 
 

A lecke címe: Két természetes szám legkisebb közös többszöröse. Törtek közös nevezőre 

hozása 

Javasolt alkalmazás: Primes and Divisibility 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 

Á.K. 4. Adott helyzetre vonatkozó információk, következtetések, megoldási eljárások sajátos 
matematikai nyelvezeten való kifejezése.  

S.K. 4.1. Összehasonlításra, közelítésre, becslésre, a természetes számokkal végzett műveletekre 
vonatkozó tulajdonságok matematikai nyelvezeten való megfogalmazása. 

 

Két természetes szám legkisebb közös többszöröse 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Greatest Common Multiple I” = Legkisebb közös többszörös (középszint) 
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MŰVELETEK KÖZÖNSÉGES TÖRTEKKEL 

 

Közönséges törtek összeadása és kivonása 
 
 

A lecke címe: Közönséges törtek összeadása és kivonása 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 
 

Közönséges törtek összeadása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction Addition” = Közönséges törtek összeadása 
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Közönséges törtek kivonása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction Subtraction” = Közönséges törtek kivonása 
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Közönséges törtek szorzása és hatványozása 
 
 

A lecke címe: Közönséges törtek szorzása és hatványozása 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 
 

Közönséges törtek szorzása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Simple Fraction Multiplication” = Közönséges törtek szorzása (középszint) 

 „Advanced Fraction Multiplication” = Közönséges törtek szorzása (emelt szint) 
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Közönséges törtek osztása 
 
 

A lecke címe: Közönséges törtek osztása 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 
 

Közönséges törtek osztása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction Division” = Közönséges törtek osztása 
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Természetes szám vagy közönséges tört adott 

törtrészének/százalékának kiszámítása 
 
 

A lecke címe: Természetes szám vagy közönséges tört adott törtrészének/százalékának 

kiszámítása 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint 
oszthatósági feladatok során. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 
 

Természetes szám vagy közönséges tört adott 

törtrészének/százalékának kiszámítása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Fractions” = Törtek 

 „Frations of whole numbers” = Egy természetes szám törtrésze 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Műveletek közönséges törtekkel 
 

 

A lecke címe: Műveletek közönséges törtekkel 

Javasolt alkalmazás: Torrential Maths 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 4. Adott helyzetre vonatkozó információk, következtetések, megoldási eljárások sajátos 
matematikai nyelvezeten való kifejezése. 

S.K. 4.1. Összehasonlításra, közelítésre, becslésre, a természetes számokkal végzett műveletekre 
vonatkozó tulajdonságok matematikai nyelvezeten való megfogalmazása. 

S.K. 4.2. Adott helyzetekben a törtekre/százalékokra jellemző nyelvezet használata. 

 
 

Műveletek közönséges törtekkel 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Torrential Maths alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fractions I” = Törtek (középszint) 
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TIZEDES TÖRTEK 

 

Tizedes törtek; azon közönséges törtek felírása tizedes törtként, melyek 

nevezői 10-nek hatványai; véges tizedes tört átalakítása közönséges törté 
 
 

A lecke címe: Tizedes törtek; azon közönséges törtek felírása tizedes törtként, melyek 

nevezői 10-nek hatványai; véges tizedes tört átalakítása közönséges törté 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.2. A közönséges törtek és a tizedes törtek azonosítása különböző szövegkörnyezetben. 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 
 

Tizedes törtek; azon közönséges törtek felírása tizedes törtként, melyek nevezői 10-nek 
hatványai; véges tizedes tört átalakítása közönséges törté 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Decimals” = Tizedes törtek 

 „Decimals and fractions (easy)” = Tizedes és közönséges törtek (kezdő szint) 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Közelítések; véges tizedes törtek összehasonlítása, rendezése és a 

számegyenesen való ábrázolása 
 
 

A lecke címe: Közelítések; véges tizedes törtek összehasonlítása, rendezése és a 

számegyenesen való ábrázolása 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 

S.K. 1.2. A közönséges törtek és a tizedes törtek azonosítása különböző szövegkörnyezetben. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K. 5.1. Adott helyzetek elemzése, melyekben természetes számok jelennek meg, egyes számítások 
érvényességének felbecsülésére vagy ellenőrzésére. 

S.K. 5.2. Adott helyzetek elemzése, melyekben törtek jelennek meg, egyes számítások 
érvényességének felbecsülésére vagy ellenőrzésére. 

 

Közelítések; véges tizedes törtek összehasonlítása, rendezése 
és a számegyenesen való ábrázolása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Decimals” = Tizedes törtek 

 „Compare decimals, fractions and whole number” = Tizedes törtek, közönséges törtek és 

természetes számok összehasonlítása 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Két természetes szám osztása, ha a hányados tizedes tört. Két vagy több 

természetes szám számtani közepe 
 
 

A lecke címe: Két természetes szám osztása, ha a hányados tizedes tört. Két vagy 

több természetes szám számtani közepe 

Javasolt alkalmazás: Math Master 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 
 

Két vagy több természetes szám számtani közepe 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Master alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Play” = Játszd 

 „Avarage, median & Range” = Számtani közép, medián és terjedelem 
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Közönséges tört átalakítása tizedes törté. Szakaszos tizedes törtek 
 

A lecke címe: Közönséges tört átalakítása tizedes törté. Szakaszos tizedes törtek 

Javasolt alkalmazás: Fractions, Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 
 

 

Közönséges tört átalakítása tizedes törté.  

Szakaszos tizedes törtek 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction, Decimal numbers and Percents” = Közönséges és tizedes törtek, százalékok 

 

     
 

 

 

 



36 
 

 

Közönséges tört átalakítása tizedes törté. 

Szakaszos tizedes törtek 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Decimals” = Tizedes törtek 

 „Decimals and fractions (medium)” = Tizedes törtek és közönséges törtek (középszint) 

  „Start test” = Teszt indítása 
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MŰVELETEK VÉGES TIZEDES TÖRTEKKEL 

 

Véges tizedes tört osztása egy nullától különböző természetes számmal 
 
 

A lecke címe: Véges tizedes tört osztása egy nullától különböző természetes számmal 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Begyakorló 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 

 

Véges tizedes tört osztása egy nullától különböző természetes számmal 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Decimals” = Tizedes törtek 

 „Dividing decimals” = Tizedes törtek osztása 

 „Start test” = Teszt indítása 
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MÁS FELADATOK TIZEDES TÖRTEKKEL 

Adatszervezési feladatok. Gyakoriság. Oszlopdiagram. Vonaldiagram. 

Statisztikai adatok átlaga 
 

A lecke címe: Adatszervezési feladatok. Gyakoriság. Oszlopdiagram. Vonaldiagram. 

Statisztikai adatok átlaga 

Javasolt alkalmazás: Chart Draw 

Javaslat: Begyakorló 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K. 5.1. Adott helyzetek elemzése, melyekben természetes számok jelennek meg, egyes számítások 
érvényességének felbecsülésére vagy ellenőrzésére. 

S.K. 5.2. Adott helyzetek elemzése, melyekben törtek jelennek meg, egyes számítások 
érvényességének felbecsülésére vagy ellenőrzésére. 

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése különböző területek ismeretanyagának beépítésével. 

S.K. 6.1. Adott helyzet matematikai modellezése természetes számok segítségével, a kapott feladat 
megoldása aritmetikai módszerekkel, és az eredmény értelmezése. 

S.K. 6.2. Adott helyzet matematikai ábrázolása törtek segítségével, intra- és interdiszciplináris 
összefüggésben (földrajz, fizika, gazdaságtan, stb.). 

 

Adatszervezési feladatok. Gyakoriság. Oszlopdiagram. Vonaldiagram. 
Statisztikai adatok átlaga 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Chart Draw alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Bar Chart” = Oszlopdiagram 

 „Pie Chart” = Kördiagram 

 „Line Chart” = Vonaldiagram 
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GEOMETRIA 

 

 

MÉRTANI ELEMEK 

 

Pont, egyenes, sík, félsík, félegyenes, szakasz 
 

A lecke címe: Pont, egyenes, sík, félsík, félegyenes, szakasz 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben.  

S.K. 1.3. Elemi mértani fogalmak és mértékegységek azonosítása különböző szövegkörnyezetben.  

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.3. Mértani eszközök használata mértani alakzatok mérésére vagy szerkesztésére. 

 

 

Pont szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk egy Geometria rajzlapot 

Ábra: 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztjük az A pontot. 

2.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egyenes szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk egy Geometria rajzlapot 

Ábra:  

 

 

 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Egyenes 

Megszerkesztjük az AB egyenest. 

2.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

 

Félegyenes szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk egy Geometria rajzlapot 

Ábra: 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Félegyenes 

Megszerkesztjük az [AB félegyenest. 

2.  
 

Szerkesztés mentése 
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Szakasz szerkesztése 

Előkészületek: 

3. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
4. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az [AB] szakaszt. 

2.  
 

Szerkesztés mentése 
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Két pont közötti távolság. Szakasz hossza. Kongruens szakaszok 

 

A lecke címe: Két pont közötti távolság. Szakasz hossza. Kongruens szakaszok 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben.  

S.K. 1.3. Elemi mértani fogalmak és mértékegységek azonosítása különböző szövegkörnyezetben.  

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.3. Mértani eszközök használata mértani alakzatok mérésére vagy szerkesztésére. 

 

Két pont közötti távolság 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az [AB] szakaszt. 

2.  
 

Távolság 

Meghatározzuk az [AB] szakasz hosszát. 

3.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Adott hosszúságú szakasz szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Szakasz adott hosszal 

Megszerkesztjük az [AB] szakaszt. 

2.  
 

Távolság 

Meghatározzuk az [AB] szakasz hosszát. 

3.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egy szakasz középpontja. Egy pontnak 

adott pont szerinti szimmetrikusa 
 

 

A lecke címe: Egy szakasz középpontja. Egy pontnak adott pont szerinti szimmetrikusa 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismeretközlő 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben.  

S.K. 1.3. Elemi mértani fogalmak és mértékegységek azonosítása különböző szövegkörnyezetben.  

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.3. Mértani eszközök használata mértani alakzatok mérésére vagy szerkesztésére. 

 

 

Egy szakasz középpontja 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az [AB] szakaszt. 

2.  
 

Felező vagy középpont 

Megszerkesztjük az [AB] szakasz C felezőpontját. 

3.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egy pontnak adott pont szerinti szimmetrikusa 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztjük az A és B pontokat. 

2.  
 

Centrális tükrözés 

Megszerkesztjük A’ pontot, amely az A pont B 

szerinti szimmetrikusa. 

3.  
 

Szerkesztés mentése 
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SZÖGEK 

 

A szög értelmezése, jelölése, elemei. A 

szög belső és külső tartománya 
 

A lecke címe: A szög értelmezése, jelölése, elemei. A szög belső és külső tartománya 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra, Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő  

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben.  

S.K. 1.3. Elemi mértani fogalmak és mértékegységek azonosítása különböző szövegkörnyezetben.  

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 
forrásokból. 

S.K. 2.3. Mértani eszközök használata mértani alakzatok mérésére vagy szerkesztésére. 

 

A szög szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Szög 

Megszerkesztjük az ∢𝐴𝐵𝐶 szöget. 

2.  
 

Félegyenes 

Megszerkesztjük a szög szárait 

3.  
 

Szerkesztés mentése 
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Megjegyzés: 

Egy hegyesszög mértékének meghatározása érdekében jelöljük ki a szöget,  

 

majd a Beállítások menübe lépve 

 

 állítsuk a Szög intervalluma  értékét 0° é𝑠 180°-ra. 

Adott mértékű szög szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A szerkesztés lépései: 

1.  
 

Szög adott mérettel 

Megszerkesztjük az ∢𝐴𝐵𝐴′ szöget. A megjelenő 

ablakba beírjuk a szög mértékét. 

2.  
 

Félegyenes 

Megszerkesztjük a szög szárait 

3.  
 

Szerkesztés mentése 
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A szög értelmezése, jelölése, elemei. A szög 

belső és külső tartománya 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Geometry – angles” = Mértan - szögek 

 „Definition of angle types” = A szög értelmezése 

  „Start test” = Teszt indítása 
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A szög mérése. Kongruens szögek. Szögek osztályozása. 

Műveletek szögek mértékével 
 

A lecke címe: A szög mérése. Kongruens szögek. Szögek osztályozása. Műveletek 

szögek mértékével 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismeretközlő  

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben.  

S.K. 1.3. Elemi mértani fogalmak és mértékegységek azonosítása különböző szövegkörnyezetben.  

Á.K. 2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási 

forrásokból. 

S.K. 2.3. Mértani eszközök használata mértani alakzatok mérésére vagy szerkesztésére. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K. 5.3. Adott feladatban mértani alakzatok értelmezése, elemeinek, ezek mértékeinek és a 

közöttük levő relációk felismerése által. 

 
A szög mérése 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Geometry – angles” = Mértan – szögek  

 „Estimating the measurement of angle (in degrees)” = Szög mértékének becslése (fokban) 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Szögek osztályozása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Geometry – angles” = Mértan – szögek  

 „Definition of angle types” = Szögek osztályozása 

  „Start test” = Teszt indítása 

 

    

 

Műveletek szögek mértékével 
Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Geometry – angles” = Mértan – szögek  

 „Converting degrees and minutes” = Átalakítások fokba és szögpercbe 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Kongruens alakzatok. Szimmetriatengely 
 

 

A lecke címe: Kongruens alakzatok. Szimmetriatengely 

Javasolt alkalmazás: Pythagorea 

Javaslat: Új ismeretközlő  

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K. 5.3. Adott feladatban mértani alakzatok értelmezése, elemeinek, ezek mértékeinek és a 

közöttük levő relációk felismerése által. 

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése különböző területek ismeretanyagának beépítésével. 
S.K. 6.3. A tanult mértani elemeket tartalmazó gyakorlati feladatok elemzése, a mértékegységekre 

és az eredmények értelmezésére vonatkozóan. 

 

Kongruens alakzatok. Szimmetriatengely 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pythagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 Play” = Játszd 

 „Reflection” = Tengelyes szimmetria 
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MÉRTÉKEGYSÉGEK 

A hosszúság mértékegységei, átalakítások. Kerület 
 

A lecke címe: A hosszúság mértékegységei, átalakítások. Kerület 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Begyakorló  

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.3. Kerületek, területek (négyzet, téglalap) és térfogatok (kocka, téglatest) meghatározása, és 
ezek megfelelő mértékegységekben való kifejezése. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K. 5.3. Adott feladatban mértani alakzatok értelmezése, elemeinek, ezek mértékeinek és a 

közöttük levő relációk felismerése által. 

 

A hosszúság mértékegységei, átalakítások. Kerület 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Units of measurement” = Mértékegységek 

 „Convert metric units of length” = Hosszúság mértékegységek átalakítása 

 „Start test” = Teszt indítása 
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A terület mértékegységei, átalakítások. A négyzet 

és a téglalap területe 
 

A lecke címe: A terület mértékegységei, átalakítások. A négyzet és a téglalap területe 

Javasolt alkalmazás: Math Tests, Angles? 

Javaslat: Begyakorló  

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.3. Kerületek, területek (négyzet, téglalap) és térfogatok (kocka, téglatest) meghatározása, és 
ezek megfelelő mértékegységekben való kifejezése. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K. 5.3. Adott feladatban mértani alakzatok értelmezése, elemeinek, ezek mértékeinek és a 

közöttük levő relációk felismerése által. 

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése különböző területek ismeretanyagának beépítésével. 
S.K. 6.3. A tanult mértani elemeket tartalmazó gyakorlati feladatok elemzése, a mértékegységekre 

és az eredmények értelmezésére vonatkozóan. 

 

A terület mértékegységei, átalakítások 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Units of measurement” = Mértékegységek 

 „Convert metric units of area” = Terület mértékegységek átalakítása 

 „Start test” = Teszt indítása 
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A terület mértékegységei, átalakítások 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Geometry” = Mértan 

 „Perimeter and area of rectangles and squares” = A téglalap és a négyzet kerülete és területe 

 „Start test” = Teszt indítása 

 

      
 

 

A terület mértékegységei, átalakítások 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Angels? alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Areas?” = Területek 

 „1st STAGE?” = Első szint 
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A térfogat mértékegységei, átalakítások. 

A kocka és a téglatest térfogata 
 

A lecke címe: A térfogat mértékegységei, átalakítások. A kocka és a téglatest területe 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Begyakorló  

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 

S.K. 3.3. Kerületek, területek (négyzet, téglalap) és térfogatok (kocka, téglatest) meghatározása, és 
ezek megfelelő mértékegységekben való kifejezése. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 

S.K. 5.3. Adott feladatban mértani alakzatok értelmezése, elemeinek, ezek mértékeinek és a 

közöttük levő relációk felismerése által. 

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése különböző területek ismeretanyagának beépítésével. 
S.K. 6.3. A tanult mértani elemeket tartalmazó gyakorlati feladatok elemzése, a mértékegységekre 

és az eredmények értelmezésére vonatkozóan. 

 

A térfogat mértékegységei, átalakítások. 
 A kocka és a téglatest területe 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Geometry” = Mértan 

 ,,Volume and surface area of cubes and rectangular prisms” = A kocka és a téglatest térfogata 

 „Start test” = Teszt indítása 
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Az ismeretek rögzítését és felmérését szolgáló eszközök / 
Javaslatok 

Javasolt 

alkalmazás 
A lecke címe 

 

 

1. A természetes számok - Ismétlés 

 https://play.kahoot.it/#/k/4c06493b-3f46-44f5-b7f4-17e3d66993a5  

2. Műveletek a természetes számok halmazán - Ismétlés 

 https://play.kahoot.it/#/k/2f4c5453-200d-4328-bd2b-816c627419f7  

3. Természetes szám természetes kitevőjű hatványa - Ismétlés  

https://play.kahoot.it/#/k/49b6f14e-9cba-4d7d-b75f-6163ee716abf 

4. A műveletek elvégzésének sorrendje - Ismétlés 

https://play.kahoot.it/#/k/dd42f0c7-32f1-46cc-8d6f-ccc8ce3acb45 

5. Természetes számok oszthatósága - Ismétlés 

https://play.kahoot.it/#/k/e0c28fa7-f613-445d-be1c-9247b5dd13be 

6. Műveletek közönséges törtekkel - Ismétlés 

https://play.kahoot.it/#/k/27cf03b9-90ef-4dd7-a3f3-34ee630e1afa 

 
 

 

1. Természetes számok ábrázolása a számegyenesen. Természetes számok 

összehasonlítása és rendezése; közelítések, becslések. 

 https://quizizz.com/admin/quiz/5b7868548c375a0019989324/digitaliada-

v-numere-naturale-test 

2. Hatványok összehasonlítása 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b790ffbc2a1d5001ada6ed8/digitaliada-

v-compararea-puterilor-test 

3. Közönséges törtek - Ismétlés 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b754fcf73ea380019e631b6/digitaliada-

v-fractii-ordinare-recapitulare 

4. Tizedes törtek 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c266a8466f5c3001a23f941 

5. Adatszervezés  

https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a08f3160af7001be10f15 

6. Mértani elemek 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a1c6d160af7001be112b2 

7. Mértékegységek 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a3e51160af7001be11a0a 

 
 

https://play.kahoot.it/#/k/4c06493b-3f46-44f5-b7f4-17e3d66993a5
https://play.kahoot.it/#/k/2f4c5453-200d-4328-bd2b-816c627419f7
https://play.kahoot.it/#/k/49b6f14e-9cba-4d7d-b75f-6163ee716abf
https://play.kahoot.it/#/k/dd42f0c7-32f1-46cc-8d6f-ccc8ce3acb45
https://play.kahoot.it/#/k/e0c28fa7-f613-445d-be1c-9247b5dd13be
https://play.kahoot.it/#/k/27cf03b9-90ef-4dd7-a3f3-34ee630e1afa
https://quizizz.com/admin/quiz/5b7868548c375a0019989324/digitaliada-v-numere-naturale-test
https://quizizz.com/admin/quiz/5b7868548c375a0019989324/digitaliada-v-numere-naturale-test
https://quizizz.com/admin/quiz/5b790ffbc2a1d5001ada6ed8/digitaliada-v-compararea-puterilor-test
https://quizizz.com/admin/quiz/5b790ffbc2a1d5001ada6ed8/digitaliada-v-compararea-puterilor-test
https://quizizz.com/admin/quiz/5b754fcf73ea380019e631b6/digitaliada-v-fractii-ordinare-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5b754fcf73ea380019e631b6/digitaliada-v-fractii-ordinare-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c266a8466f5c3001a23f941
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a08f3160af7001be10f15
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a1c6d160af7001be112b2
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a1c6d160af7001be112b2
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2a3e51160af7001be11a0a
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Tananyagbeosztás 

I. Félév 

Tematikus 
egységek 

Specifikus 
kompetenciák 

Aktuális tananyag Alkalmazások 

ISMÉTLÉS 
(4 óra) 

 
 Ismétlés és év eleji felmérés  

 Év eleji felmérő  

A TERMÉSZETES 
SZÁMOK 
(5 óra) 

(1.1.), (4.1.), (5.1.), 
(6.1.) 

 A természetes számok írása és olvasása Math Tests /15 min  

 Ábrázolás a számegyenesen. Természetes számok 
összehasonlítása és rendezése; közelítések, 
becslések 

Quizizz/30 min.  
 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot/30 min  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

MŰVELETEK 
TERMÉSZETES 
SZÁMOKKAL 

(8 óra) 

(1.1.), (2.1.), (3.1.), 
(4.1.), (5.1.), (6.1.) 

 Természetes számok összeadása és kivonása. Az 
összeadás tulajdonságai 

Math Master/10 min.  

Math Tests/10min  

 Természetes számok szorzása. A szorzás 
tulajdonságai. A közös tényező 

Math Master/15 min.  

 Alkalmazások  

 Természetes számok maradék nélküli osztása Math Master/15 min.  

 Természetes számok maradékos osztása  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot/30 min.  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 
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TERMÉSZETES 
SZÁMOK 

HATVÁNYOZÁSA 
(8 óra) 

 (1.1.), (2.1.), (3.1.), 
(4.1.), (5.1.), (6.1.) 

 Természetes szám természetes kitevőjű hatványa Math Master/15 min . 

 Alkalmazások  

 Számítási szabályok hatványokkal  

 Hatványok összehasonlítása Quizizz/30 min.  

 Számok írása a 10-es és 2-es számrendszerben  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot/30 min.  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

A MŰVELETEK 
ELVÉGZÉSÉNEK 

SORRENDJE 
(5 óra) 

(1.1.), (2.1.), (3.1.), 
(4.1.), (5.1.), (6.1.) 

 A műveletek elvégzésének sorrendje  

 A kerek, szögletes és kapcsos zárójelek használata  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot/30 min.  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

FELADATOK 
MEGOLDÁSA 
ARITMETIKAI 

MÓDSZEREKKEL 
(10 óra) 

(1.1.), (2.1.), (3.1.), 
(4.1.), (5.1.), (6.1.) 

 Az egységre való hozatal módszere  

 Az összehasonlítás módszere  

 Alkalmazások  

 Az ábrázolás módszere  

 A fordított út módszere  

 Alkalmazások  

 A hamis feltételezés módszere  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 
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A TERMÉSZETES 
SZÁMOK 

OSZTHATÓSÁGA 
(12 óra) 

(1.1.), (2.1.), (3.1.), 
(4.1.), (5.1.), (6.1.) 

 Osztó. Többszörös. Közös osztók és közös 
többszörösök 

Math Tests/15min  

 Oszthatósági szabályok 2-vel, 5-tel és 10n-el Primes & Divizibility/15 min.  

Math Tests/15min  

 Oszthatósági szabályok 3-mal és 9-cel Primes & Divizibility/15 min.  

Math Tests/15min  

 Alkalmazások  

 Prímszámok és összetett számok Primes & Divizibility/15 min.  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot/30 min.  

 Alkalmazások  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

AZ ISMERETEK 
ISMÉTLÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE 
(4 óra) 

 

 Hatványok - ismétlés  

 Aritmetikai módszerek - ismétlés  

 Oszthatóság - ismétlés  

 Közönséges törtek - ismétlés  

FÉLÉVI DOLGOZAT 
(4 óra) 

 
 A félévi dolgozat előkészítése  

 Félévi dolgozat  

   Az eredmények elemzése  
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II. félév 

Tematikus 
egységek 

Specifikus 
kompetenciák 

Aktuális tananyag Alkalmazások 

KÖZÖNSÉGES 
TÖRTEK 
(8 óra) 

(1.2.), (2.2.), (3.2.), 
(4.2.), (5.2.), (6.2.) 

 Közönséges törtek. Valódi, egységnyi és áltörtek. Math Tests/15min  

 Azonos számlálójú/nevezőjű törtek 
összehasonlítása. Közönséges törtek ábrázolása a 
számegyenesen. 

Fractions/15 min.  

 Egészek bevezetése törtbe. Egészek kiemelése 
törtből. 

Fractions/10 min.  

Math Tests/10min  

 Két természetes szám legnagyobb közös osztója. 
Törtek bővítése és egyszerűsítése. Irreducibilis 
törtek. 

Primes & Divizibility/ 15 min.  

Fractions/15 min.  

 Két természetes szám legkisebb közös 
többszöröse. Törtek közös nevezőre hozása. 

Primes & Divizibility/15 min.  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30 min.  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

MŰVELETEK 
KÖZÖNSÉGES 
TÖRTEKKEL 

(8 óra) 
 

(1.2.), (2.2.), (3.2.), 
(4.2.), (5.2.), (6.2.) 

 Közönséges törtek összeadása és kivonása Fractions/10 min.  

 Közönséges törtek szorzása és hatványozása Fractions/15 min.  

 Közönséges törtek osztása Fractions/10 min.  

 Természetes szám vagy közönséges tört adott 
törtrészének/százalékának kiszámítása 

Math Tests/10min  

 Alkalmazások Torrential Maths/15 min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot/30 min.  

 Felmérés  
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 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

TIZEDES TÖRTEK 
(6 óra) 

(1.2.), (2.2.), (3.2.), 
(4.2.), (5.2.), (6.2.) 

 Azon közönséges törtek felírása tizedes törtként, 
melynek nevezői 10-nek hatványai. Véges tizedes 
tört átalakítása közönséges törté. 

Math Tests/15min  

 Alkalmazások  

 Közelítések; véges tizedes törtek összehasonlítása 
rendezése és a számegyenesen való ábrázolása 

Math Tests/15min  
 
 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

MŰVELETEK VÉGES 
TIZEDES 

TÖRTEKKEL 
(12 óra) 

(1.2.), (2.2.), (3.2.), 
(4.2.), (5.2.), (6.2.) 

 Véges tizedes törtek összeadása és kivonása Torrential Maths/15 min  

 Véges tizedes törtek szorzása  

 Alkalmazások  

 Két természetes szám osztása, ha a hányados 
tizedes tört. Két vagy több természetes szám 
számtani közepe. 

Math Master/15 min  

 Közönséges törtek átalakítása tizedes törté. 
Szakaszos tizedes törtek. 

Math Tests/15min  

Fractions/15 min  

 Véges tizedes tört osztása egy nullától különböző 
természetes számmal 

Math Tests/15min  

 Alkalmazások  

 Két véges tizedes tört osztása  

 Szakaszos tizedes tört átalakítása közönséges törté  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30min  

 Felmérés  
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 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

MÁS, TIZEDES 
TÖRTEKKEL 

MEGOLDHATÓ 
FELADATOK 

(7 óra) 
 

(1.2.), (2.2.), (3.2.), 
(4.2.), (5.2.), (6.2.) 

 

 Pozitív racionális számok. A pozitív racionális 
számokkal végzett műveletek elvégzési sorrendje. 

 

 Alkalmazások  

 Aritmetikai módszerek törteket tartalmazó 
feladatok megoldására, melyek tartalmazzák a 
hosszúság, melyek tartalmazzák a hosszúság, 
terület, térfogat, tömeg, idő és pénzegységek 
mértékegységeit 

 

 Adatszervezési feladatok. Gyakoriság. 
Oszlopdiagram. Vonaldiagram. Statisztikai adatok 
átlaga 

Chart Draw/15min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30min  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

MÉRTANI ELEMEK 
(8 óra) 

 

(1.3.), (2.3.), (3.3.), 
(4.3.), (5.3.), (6.3.) 

 Pont, egyenes, sík, félsík, félegyenes, szakasz GeoGebra/15min  

 Pont és egyenes kölcsönös helyzete. Kollineáris 
pontok. Két egyenes kölcsönös helyzete: metsző 
egyenesek, párhuzamos egyenesek 

 

 Alkalmazások  

 Szakasz hossza. Két pont közötti távolság. 
Kongruens szakaszok. 

GeoGebra/15min  

 Szakasz felezőpontja. Egy pontnak adott pont 
szerinti szimmetrikusa. 

GeoGebra/15min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30min  

 Felmérés  



63 
 

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

SZÖGEK 
(8 óra) 

(1.3.), (2.3.), (3.3.), 
(4.3.), (5.3.), (6.3.) 

 

 Szög: értelmezés, jelölések, a szög elemei. Egy szög 
belső és külső tartománya. 

GeoGebra/10min  

Math Tests/10min  

 Szögek mérése. Műveletek szögek mértékével. 
Kongruens szögek. Osztályozás (1) 

Math Tests/15min  

 Alkalmazások  

 Szögek mérése. Műveletek szögek mértékével. 
Kongruens szögek. Osztályozás (2) 

Math Tests/15min  

 Alkalmazások  

 Kongruens alakzatok. Szimmetriatengely. Pythagorea/15min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

GeoGebra/10min  

Math Tests/10min  

MÉRTÉKEGYSÉGEK 
(7óra) 

(1.3.), (2.3.), (3.3.), 
(4.3.), (5.3.), (6.3.) 

 A hosszúság mértékegységei. Kerület Math Tests/15min  

 A terület mértékegységei, átalakítások. A négyzet 
és a téglalap területe 

Math Test/15 min  

Angles?/15min  

 Alkalmazások  

 A térfogat mértékegységei, átalakítások. A kocka 
és a téglatest térfogata 

Math Tests/15min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés Quizizz/30min  

 A felmérés alapján tapasztalt hiányosságok 
pótlásának megszervezése 

 

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS 
(8 óra) 

  A természetes számok oszthatósága - ismétlés  

 Műveletek pozitív racionális számokkal - ismétlés  
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 Mértani elemek és mértékegységek - ismétlés  

 Év végi felmérés  

FÉLÉVI DOLGOZAT 
(4 óra) 

  A félévi dolgozat előkészítése  

 Félévi dolgozat  

 Az eredmények elemzése  

ISKOLA MÁSKÉNT    
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Általános és specifikus kompetenciák 
 

1. Egyes adatok, mennyiségek és matematikai relációk felismerése adott környezetben. 
1.1. A természetes számok azonosítása különböző szövegkörnyezetben. 

1.2. A közönséges törtek és a tizedes törtek azonosítása különböző szövegkörnyezetben. 

1.3. Elemi mértani fogalmak és mértékegységek azonosítása különböző szövegkörnyezetben. 

 

2. Mennyiségi, minőségi, strukturális matematikai adatok feldolgozása változatos tájékoztatási forrásokból. 
2.1. Számítások végzése természetes számokkal, felhasználva az aritmetikai műveleteket és ezek 

tulajdonságait. 

2.2. Számítások végzése törtekkel, felhasználva az aritmetikai műveletek tulajdonságait. 

2.3. Mértani eszközök használata mértani alakzatok mérésére vagy szerkesztésére. 

 

3. Fogalmak és sajátos algoritmusok használata változatos matematikai összefüggésekben. 
3.1. Számítási szabályok használata természetes számokkal való műveletvégzés, valamint oszthatósági 

feladatok során. 

3.2. Algoritmusok használata közönséges törtekkel és tizedes törtekkel való műveletek során. 

3.3. Kerületek, területek (négyzet, téglalap) és térfogatok (kocka, téglatest) meghatározása, és ezek 

megfelelő mértékegységekben való kifejezése. 

 

4. Adott helyzetre vonatkozó információk, következtetések, megoldási eljárások sajátos matematikai nyelvezeten 
való kifejezése.  

4.1. Összehasonlításra, közelítésre, becslésre, a természetes számokkal végzett műveletekre vonatkozó 

tulajdonságok matematikai nyelvezeten való megfogalmazása. 

4.2. Adott helyzetekben a törtekre/százalékokra jellemző nyelvezet használata. 

4.3. Egyes kerületekre, területekre, térfogatokra vonatkozó gyakorlati feladatok sajátos nyelvezeten való 

megjelenítése, felhasználva a mértékegységek előnyös átalakítását. 

 

5. Adott helyzet matematikai jellemzőinek elemzése. 
5.1. Adott helyzetek elemzése, melyekben természetes számok jelennek meg, egyes számítások 

érvényességének felbecsülésére vagy ellenőrzésére. 

5.2. Adott helyzetek elemzése, melyekben törtek jelennek meg, egyes számítások érvényességének 

felbecsülésére vagy ellenőrzésére. 

5.3. Adott feladatban mértani alakzatok értelmezése, elemeinek, ezek mértékeinek és a közöttük levő 

relációk felismerése által. 

 

6. Adott helyzet matematikai modellezése különböző területek ismeretanyagának beépítésével. 
6.1. Adott helyzet matematikai modellezése természetes számok segítségével, a kapott feladat 

megoldása aritmetikai módszerekkel, és az eredmény értelmezése. 

6.2. Adott helyzet matematikai ábrázolása törtek segítségével, intra- és interdiszciplináris 

összefüggésben (földrajz, fizika, gazdaságtan, stb.). 
6.3. A tanult mértani elemeket tartalmazó gyakorlati feladatok elemzése, a mértékegységekre és az 

eredmények értelmezésére vonatkozóan. 
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Javasolt lecketervek 

V. osztály 

 

Sorszám A lecke címe Link 

1.  
A természetes számok összeadása. 
Tulajdonságok. 

http://digitaliada.ro/Adunarea-numerelor-naturale.-Proprietati-
a1545719979008395 

2.  
A természetes számok szorzása. 
Tulajdonságok. 

http://digitaliada.ro/Inmultirea-numerelor-naturale.-Proprietati-
a1545720406073098 

3.  A természetes számok osztása http://digitaliada.ro/Impartirea-numerelor-naturale-a1583415412948131 

4.  
A természetes számok természetes kitevőjű 
hatványa 

http://digitaliada.ro/Ridicarea-la-putere-a-unui-numar-natural-
a1545720711778166 

5.  Osztó és többszörös http://digitaliada.ro/Divizor.-Multiplu-a1558127925538112 

6.  
Közönséges törtek. Valódi, egységnyi és 
áltörtek. Egyenértékű törtek. Százalékok 

http://digitaliada.ro/Fractii-echivalente-a1556869501707732 

7.  Közönséges törtek összeadása és kivonása http://digitaliada.ro/Adunarea-si-scaderea-fractiilor-ordinare-a1583495300783821 

8.  Közönséges törtek szorzása http://digitaliada.ro/Inmultirea-fractiilor-ordinare-a1583499408081362 

9.  Közönséges törtek osztása http://digitaliada.ro/Impartirea-fractiilor-ordinare-a1583422328295173 

10.  A terület mértékegységei 
https://www.digitaliada.ro/Unitati-de-masura-pentru-arie.-Aria-patratului.-Aria-
dreptunghiului.-Transformari-ale-unitatilor-de-masura-a1594291442403365 
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11.  
Közönséges tört átalakítása tizedes törté. 
Szakaszos tizedes törtek 

https://www.digitaliada.ro/Transformarea-unei-fractii-ordinare-intr-o-fractie-
zecimala.-Periodicitate-a1594290974103721 

12.  
Adatszervezési feladatok.  Gyakoriság. 
Oszlopdiagram. Vonaldiagram. Statisztikai 
adatok átlaga 

https://www.digitaliada.ro/Probleme-de-organizare-a-datelor.-Frecventa.-Date-
statistice-organizate-in-tabele-grafice-cu-bare-si-sau-cu-linii.-Media-unui-set-de-
date-statistice-a1594290757769767 

13.  Két vagy több szám számtani közepe 
https://www.digitaliada.ro/Media-aritmetica-a-doua-sau-mai-multor-numere-
naturale-a1594288680575342 

14.  Kongruens alakzatok. Szimmetriatengely 
https://www.digitaliada.ro/Figuri-congruente.-Axa-de-simetrie-
a1594287341405451 

15.  
A természetes számok oszthatósága - 
alkalmazások 

https://www.digitaliada.ro/Divizibilitatea-numerelor-naturale-Aplicatii-
a1583588663627311 

 

 

https://www.digitaliada.ro/Transformarea-unei-fractii-ordinare-intr-o-fractie-zecimala.-Periodicitate-a1594290974103721
https://www.digitaliada.ro/Transformarea-unei-fractii-ordinare-intr-o-fractie-zecimala.-Periodicitate-a1594290974103721
https://www.digitaliada.ro/Probleme-de-organizare-a-datelor.-Frecventa.-Date-statistice-organizate-in-tabele-grafice-cu-bare-si-sau-cu-linii.-Media-unui-set-de-date-statistice-a1594290757769767
https://www.digitaliada.ro/Probleme-de-organizare-a-datelor.-Frecventa.-Date-statistice-organizate-in-tabele-grafice-cu-bare-si-sau-cu-linii.-Media-unui-set-de-date-statistice-a1594290757769767
https://www.digitaliada.ro/Probleme-de-organizare-a-datelor.-Frecventa.-Date-statistice-organizate-in-tabele-grafice-cu-bare-si-sau-cu-linii.-Media-unui-set-de-date-statistice-a1594290757769767
https://www.digitaliada.ro/Media-aritmetica-a-doua-sau-mai-multor-numere-naturale-a1594288680575342
https://www.digitaliada.ro/Media-aritmetica-a-doua-sau-mai-multor-numere-naturale-a1594288680575342
https://www.digitaliada.ro/Figuri-congruente.-Axa-de-simetrie-a1594287341405451
https://www.digitaliada.ro/Figuri-congruente.-Axa-de-simetrie-a1594287341405451
https://www.digitaliada.ro/Divizibilitatea-numerelor-naturale-Aplicatii-a1583588663627311
https://www.digitaliada.ro/Divizibilitatea-numerelor-naturale-Aplicatii-a1583588663627311


68 
 

Applikációk működési környezete 
 

Applikációk 
Működési környezet 

Táblagép Számítógép Internet 

Math Master 

   

Chart Draw 

   

Primes & Divisibility 

   

Math Test 

   

GeoGebra 

   

Torrential Maths 

   

Negative Numbers 

   

Fractions 

   

Pythagorea 

   

Kahoot 

   

Quizizz 

   

 

 


