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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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6 
 

HALMAZOK 
 

Véges halmazok; egy véges halmaz számossága; végtelen halmazok; a 

természetes számok halmaza 

 

A lecke címe: Véges halmazok; egy véges halmaz számossága; végtelen halmazok; a 

természetes számok halmaza 

Javasolt alkalmazás: Sets 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.1.  A természetes számok halmazán értelmezett oszthatósági reláció jellegzetes 

fogalmainak azonosítása 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása. 

S.K. 2.1. Az eleme, a részhalmaza, az egyenlő és a természetes számok halmazán értelmezett 

2-vel, 5-tel, 10n-el, 3-mal és 9-cel való oszthatósági relációk példákban való 

kiemelése 

 

Egy elem és egy halmaz közötti reláció 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „MEMBERSHIP” = Hozzátartozik a halmazhoz (Eleme a halmaznak) 
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Halmazok közötti relációk 

 

A lecke címe: Halmazok közötti relációk 

Javasolt alkalmazás: Sets 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.1.  A természetes számok halmazán értelmezett oszthatósági reláció jellegzetes 

fogalmainak azonosítása 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása. 

S.K. 2.1. Az eleme, a részhalmaza, az egyenlő és a természetes számok halmazán értelmezett 

2-vel, 5-tel, 10n-el, 3-mal és 9-cel való oszthatósági relációk példákban való 

kiemelése 

 

 

Egy elem és egy halmaz közötti reláció 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „SUBSETS” = Részhalmazok 

 

     

 

 

 



8 
 

Véges halmazok; egy véges halmaz számossága; végtelen halmazok; a 

természetes számok halmaza 

A lecke címe: Véges halmazok; egy véges halmaz számossága; végtelen halmazok; a 

természetes számok halmaza 

Javasolt alkalmazás: Sets 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.1.  A természetes számok halmazán értelmezett oszthatósági reláció jellegzetes 

fogalmainak azonosítása 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása. 

S.K. 2.1. Az eleme, a részhalmaza, az egyenlő és a természetes számok halmazán értelmezett 

2-vel, 5-tel, 10n-el, 3-mal és 9-cel való oszthatósági relációk példákban való 

kiemelése 

 

 

Egy véges halmaz számossága 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „CARDINALITY” = Számosság (Kardinális) 
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Műveletek halmazokkal: egyesítés, metszet, különbség 

 

A lecke címe: Műveletek halmazokkal: egyesítés, metszet, különbség 

Javasolt alkalmazás: Sets 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben. 

S.K. 3.1.   

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése, különböző területekről szerzett ismeretek 

beillesztésével. 

S.K. 6.1.  

 

 

Halmazok egyesítése 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „UNION” = Egyesítés 
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Halmazok metszete 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „INTERSECTION” = Metszet 

 

     

 

Halmazok különbsége 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „ DIFFERENCE” = Különbség 
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A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA 
 

A természetes számok prímtényezőkre bontása 

 

A lecke címe: A természetes számok prímtényezőkre bontása  

Javasolt alkalmazás: Primes and Divisibility 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.1.  A természetes számok halmazán értelmezett oszthatósági reláció jellegzetes 

fogalmainak azonosítása 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása. 

S.K. 2.1. Az eleme, a részhalmaza, az egyenlő és a természetes számok halmazán értelmezett 

2-vel, 5-tel, 10n-el, 3-mal és 9-cel való oszthatósági relációk példákban való 

kiemelése 

 

A természetes számok prímtényezőkre bontása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 Prime Factorization” = Prímtényezőkre bontás 
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A ln.k.o. és a lk.k.t. meghatározása; relatív prímek 

 

A lecke címe: A ln.k.o. és a lk.k.t. meghatározása; relatív prímek 

Javasolt alkalmazás: Primes and Divisibility 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása. 

S.K. 2.1. Az eleme, a részhalmaza, az egyenlő és a természetes számok halmazán értelmezett 

2-vel, 5-tel, 10n-el, 3-mal és 9-cel való oszthatósági relációk példákban való 

kiemelése 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.1. Megfelelő módszerek kiválasztása a halmazok ábrázolása és a ln. k. o. és a lk.k.t. 

meghatározása érdekében 

 

 

A legnagyobb közös osztó 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Greatest Common Divisor I” = A legnagyobb közös osztó 
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A legkisebb közös többszörös 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Least Common Multiple I” = A legkisebb közös többszörös 
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ARÁNYOK ÉS ARÁNYPÁROK 

Arányok és aránypárok. Az aránypárok alaptulajdonsága. Az aránypár 

ismeretlen tagjának meghatározása 

 

A lecke címe:  Arányok és aránypárok. Az aránypárok alaptulajdonsága. Az aránypár 

ismeretlen tagjának meghatározása 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1..  Az arányok, aránypárok, valamint az egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek 

azonosítása 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.2. Arányokra, aránypárokra, egyenesen vagy fordítottan arányos mennyiségekre 

vonatkozó feladatok megoldására alkalmas módszerek használata 

Az aránypár ismeretlen tagjának meghatározása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Ratio, rule of three, percentage (%)” = Arány, hármasszabály, százalék (%) 

 „Proportion equations” = Arányos egyenletek 

 „Start test” = Teszt indítása 
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Egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek. Az egyszerű 

hármasszabály 

 

A lecke címe:  Egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek. Az egyszerű 

hármasszabály 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1..  Az arányok, aránypárok, valamint az egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek 

azonosítása 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.2. Arányokra, aránypárokra, egyenesen vagy fordítottan arányos mennyiségekre 

vonatkozó feladatok megoldására alkalmas módszerek használata 

Egyenesen arányos mennyiségek. Az egyszerű hármasszabály 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Ratio, rule of three, percentage (%)” = Arány, hármasszabály, százalék (%) 

 „Direct variation word problems” = Feladatok egyenesen arányos mennyiségekkel  

 „Start test” = Teszt indítása 
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Az adatszervezés elemei; valószínűség 

 

A lecke címe:  Az adatszervezés elemei; valószínűség 

Javasolt alkalmazás: Chart Draw 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.2.  Adatok mennyiségi feldolgozása az arányok és aránypárok segítségével 

adatszervezés  céljából 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetében 

S.K. 4.2.  Az arányok, aránypárok, valamint az egyenesen és fordítottan arányos 

mennyiségek közötti összefüggések leírása, kifejezése sajátos matematikai 

nyelvezeten 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.2. Gyakorlati helyzetek elemzése arányok, aránypárok és adat gyűjtemények 

segítségével 

Adatok ábrázolása grafikonok segítségével 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Chart Draw alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Bar Chart” = Oszlop diagram 
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Megnyitjuk a Chart Draw alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Pie Chart” = Kördiagram 
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Százalékok 

 

A lecke címe:  Százalékok 

Javasolt alkalmazás: Torrential Maths 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.2.  Adatok mennyiségi feldolgozása az arányok és aránypárok segítségével 

adatszervezés  céljából 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.2. Arányokra, aránypárokra, egyenesen vagy fordítottan arányos mennyiségekre 

vonatkozó feladatok megoldására alkalmas módszerek használata 

Százalékok 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Torrential Math alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Percentages I” = Százalékok I 

vagy 

 „Percentages II” = Százalékok II 
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AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZA 

Egész szám modulusa. Egész számok összehasonlítása és rendezése 

 

A lecke címe:  Egész szám modulusa. Egész számok összehasonlítása és rendezése 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.3.  Az egész számok sajátosságainak azonosítása különböző helyzetekben 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.3. Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása az egész számokkal végzett műveletek 

segítségével 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.3. Az egész számokkal megoldható feladatokban szereplő adatok értelmezése 

Egész számok összehasonlítása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Negative numbers and absolute value” = Az egész számok és a modulus 

 „Compare negative numbers” = Egész számok összehasonlítása 

 „Absolute value” = Egész szám modulusa 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Egész számok összeadása 

 

A lecke címe:  Egész számok összeadása 

Javasolt alkalmazás: Negative Numbers 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.3.  Az egész számok sajátosságainak azonosítása különböző helyzetekben 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.3. A számítási szabályok és a zárójelek használatának alkalmazása az egész számokkal 

való műveletek elvégzése során 

Egész számok összeadása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Negative Numbers alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Negative Number Addition” = Egész számok összeadása 
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Egész számok kivonása 

 

A lecke címe:  Egész számok kivonása 

Javasolt alkalmazás: Negative Numbers 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.3.  Az egész számok sajátosságainak azonosítása különböző helyzetekben 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.3. A számítási szabályok és a zárójelek használatának alkalmazása az egész számokkal 

való műveletek elvégzése során 

Egész számok kivonása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Negative Numbers alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Negative Number Subtraction” = Egész számok kivonása 
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Egész számok szorzása 

 

A lecke címe:  Egész számok szorzása 

Javasolt alkalmazás: Negative Numbers 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.3.  Az egész számok sajátosságainak azonosítása különböző helyzetekben 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.3. A számítási szabályok és a zárójelek használatának alkalmazása az egész számokkal 

való műveletek elvégzése során 

Egész számok szorzása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Negative Numbers alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Negative Number Multiplication” = Egész számok szorzása 
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Egész számok osztása, mikor az osztandó az osztó többszöröse 

 

A lecke címe:  Egész számok osztása, mikor az osztandó az osztó többszöröse 

Javasolt alkalmazás: Negative Numbers 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek. 

S.K. 1.3.  Az egész számok sajátosságainak azonosítása különböző helyzetekben 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.3. A számítási szabályok és a zárójelek használatának alkalmazása az egész számokkal 

való műveletek elvégzése során 

Egész számok osztása, mikor az osztandó az osztó többszöröse 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Negative Numbers alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Negative Number Division” = Egész számok osztása 
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Egyenletek az egész számok halmazán 

 

A lecke címe:  Egyenletek az egész számok halmazán 

Javasolt alkalmazás: Negative Numbers 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.3. Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása az egész számokkal végzett műveletek 

segítségével 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetében 

S.K. 4.3. Az egész számok halmazán megoldható egyenletek és egyenlőtlenségek megoldási 

lépéseinek leírása 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.3. Az egész számokkal megoldható feladatokban szereplő adatok értelmezése 

 

Egyenletek az egész számok halmazán 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Negative Numbers alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Negative Number Equations” = Egyenletek az egész számok halmazán 
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Egyenlőtlenségek az egész számok halmazán 

 

A lecke címe:  Egyenlőtlenségek az egész számok halmazán 

Javasolt alkalmazás: Negative Numbers 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.3. Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása az egész számokkal végzett műveletek 

segítségével 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetében 

S.K. 4.3. Az egész számok halmazán megoldható egyenletek és egyenlőtlenségek megoldási 

lépéseinek leírása 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.3. Az egész számokkal megoldható feladatokban szereplő adatok értelmezése 

 

Egyenlőtlenségek az egész számok halmazán 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Negative Numbers alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Negative Number Inequalities” = Egyenlőtlenségek az egész számok halmazán 
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A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZA 

Racionális szám modulusa. Racionális számok összehasonlítása és 

rendezése 

 

A lecke címe:  Racionális szám modulusa. Racionális számok összehasonlítása és 

rendezése 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben  

S.K. 3.4.  A műveletek tulajdonságainak használata racionális számok összehasonlítása és a 

velük végzett számítások során 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.4. Hatékony számolási módszerek megtalálása a racionális számokkal végzett 

műveletek során 

Racionális számok összehasonlítása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction Comparison” = Racionális számok összehasonlítása 
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Racionális számok összeadása és kivonása 

 

A lecke címe:  Racionális számok összeadása és kivonása 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben  

S.K. 3.4.  A műveletek tulajdonságainak használata racionális számok összehasonlítása és a 

velük végzett számítások során 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.4. Hatékony számolási módszerek megtalálása a racionális számokkal végzett 

műveletek során 

Racionális számok összeadása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 Fraction Addition” = Racionális számok összeadása 
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Racionális számok kivonása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 Fraction Subtraction” = Racionális számok kivonása 
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Racionális számok szorzása; tulajdonságok 

 

A lecke címe:  Racionális számok szorzása; tulajdonságok 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben  

S.K. 3.4.  A műveletek tulajdonságainak használata racionális számok összehasonlítása és a 

velük végzett számítások során 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.4. Hatékony számolási módszerek megtalálása a racionális számokkal végzett 

műveletek során 

Racionális számok szorzása; tulajdonságok 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Simple Fraction Multiplication” = Racionális számok szorzása – kezdő szint 

vagy 

 „Advanced Fraction Multiplication” = Racionális számok szorzása – haladó szint 
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Racionális számok osztása 

 

A lecke címe:  Racionális számok osztása 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben  

S.K. 3.4.  A műveletek tulajdonságainak használata racionális számok összehasonlítása és a 

velük végzett számítások során 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.4. Hatékony számolási módszerek megtalálása a racionális számokkal végzett 

műveletek során 

Racionális számok osztása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction Division” = Racionális számok szorzása – kezdő szint 
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Egyenletek a racionális számok halmazán 

 

A lecke címe:  Egyenletek a racionális számok halmazán 

x+a= b, x⋅a=b, x:a=b (a ≠ 0), ax+b=c, ahol a, b, c ∈ ℚ 

Javasolt alkalmazás: Fractions 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. A racionális számokra érvényes számítási szabályok alkalmazása az x+a= b, x⋅a=b, 

x:a=b (a ≠ 0), ax+b=c egyenletek megoldása érdekében, ahol a, b, c racionális számok 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.4. Hatékony számolási módszerek megtalálása a racionális számokkal végzett 

műveletek során 

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése, különböző területekről szerzett ismeretek 

beillesztésével 

S.K. 6.4. Gyakorlati feladatok matematikai szempontból való értelmezése a racionális 

számok halmazán végzett műveletek segítségével 

 

Egyenletek a racionális számok halmazán 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Fractions alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Fraction Equations” = Racionális számokkal megoldható egyenletek 
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MÉRTANI ALAPFOGALMAK 
 

Csúcsszögek; csúcsszögek kongruenciája. Egy pont körüli szögek és 

ezek mértékének összege 

A lecke címe: Csúcsszögek; csúcsszögek kongruenciája. Egy pont körüli szögek és ezek 

mértékének összege 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 
 

Csúcsszögek; csúcsszögek kongruenciája 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

   

A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Szerkesszünk két metsző egyenest 

2.  
 

Metszet 

Meghatározzuk az egyenesek metszéspontját 

3.  
 

Szög 
Meghatározzuk a keletkező szögek mértékét, 
ellenőrizzük a csúcsszögek kongruenciáját 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egy pont körüli szögek és ezek mértékének összege 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

   

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 
Szerkesszünk egy pontot 

2.  
 

Félegyenes 

Szerkesszünk tetszőleges számú, az adott pontból 
kiinduló félegyenest 

3.  
 

Szög 
Meghatározzuk a keletkező szögek mértékét, 
ellenőrizzük, hogy a keletkező szögek mértékének 
összege 360°. 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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Kiegészítőszögek és pótszögek 

A lecke címe: Kiegészítőszögek és pótszögek 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 
 

Kiegészítőszögek 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

         

A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Szerkesszünk egy egyenest 

2.  
 

Pont 

Felveszünk egy pontot az egyenesen 

3.  
 

Félegyenes 
Szerkesztünk egy félegyenest, amely kiindulópontja 
az előbb megszerkesztett pont 

4.  
 

Szög 
Meghatározzuk a szögek mértékét és ellenőrizzük, 
hogy összegük 180° 

5.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egymásmelletti szögek. Szögfelező. Szögfelező szerkesztése 

 

A lecke címe: Egymásmelletti szögek. Szögfelező. Szögfelező szerkesztése 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.5. A távolságokra, egyenesekre, szögekre és körre vonatkozó tulajdonságok 

alkalmazása a mértani szerkesztések során 

 
 

Egymásmelletti szögek 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Szög 
Megszerkesztjük az AOB szöget 

2.  
 

Félegyenes 

Megszerkesztjük az O kezdőpontú és A-n áthaladó 
félegyenest 
Megszerkesztjük az O kezdőpontú és B-n áthaladó 
félegyenest 

3.  
 

Pont 
Az AOB szög belső tartományában felvesszük a C 
pontot 

4.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük az O kezdőpontú és C-n áthaladó 
félegyenest 

5.  
 

Szög 
Meghatározzuk az AOC és BOC szögek mértékét, és 
megfigyeljük, hogy összegük egyenlő az AOB szög 
mértékével 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

Egy szög szögfelezője 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Szög 
Megszerkesztjük az AOB szöget 

2.  
 

Félegyenes 

Megszerkesztjük az O kezdőpontú és A-n áthaladó 
félegyenest 
Megszerkesztjük az O kezdőpontú és B-n áthaladó 
félegyenest 

3.  
 

Szögfelező 
Megszerkesztjük az AOB szög szögfelezőjét 

4.  
 

Félegyenes 
A  szögfelezőn felvesszük a C pontot 

5.  
 

Szög 
Meghatározzuk az AOC és BOC szögek mértékét, és 
megfigyeljük, hogy kongruensek 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

A szögfelező megszerkesztése 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Szög 
Megszerkesztjük az AOB szöget 

2.  
 

Félegyenes 

Megszerkesztjük az O kezdőpontú és A-n áthaladó 
félegyenest 
Megszerkesztjük az O kezdőpontú és B-n áthaladó 
félegyenest 

3.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A ponton áthaladó, O 
középpontú kört 

4.  
 

Metszet 
Meghatározzuk a kör és a félegyenes D 
metszéspontját 

5.  
 

Körző 
Megszerkesztjük az A középpontú és AO sugarú kört 
Megszerkesztjük a D középpontú és AO sugarú kört 

6.  
 

Metszet 
Az A és a D középpontú körök metszéspontját C-vel 
jelöljük 

7.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük az O kezdőpontú OC félegyenest 

8.  
 

Szög 
Meghatározzuk az AOC és COB szögek mértékét, 
majd ellenőrizzük a kongruenciájukat 

9.  
 

Szerkesztés mentése 
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Párhuzamos egyenesek; szerkesztésük (transzlációval).  

A párhuzamossági axióma 

 

A lecke címe: Párhuzamos egyenesek; szerkesztésük (transzlációval).  

A párhuzamossági axióma 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.5. A távolságokra, egyenesekre, szögekre és körre vonatkozó tulajdonságok 

alkalmazása a mértani szerkesztések során 

 
 

Párhuzamos egyenesek szerkesztése körzővel és vonalzóval 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

         



40 
 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük az AB egyenest 

2.  
 

Pont  

Felvesszük az AB egyenesen kívül fekvő C pontot 

3.  
 

Körző 
Megszerkesztjük az A középpontú és BC sugarú kört 
Megszerkesztjük a B középpontú és AC sugarú kört 

4.  
 

Metszet 
D és E-vel jelöljük a körök metszéspontjait 

5.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük a CD egyenest 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

Párhuzamos egyenesek szerkesztése 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

         

A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük az AB egyenest 

2.  
 

Pont  

Felvesszük az AB egyenesen kívül fekvő C pontot 

3.  
 

Párhuzamos 
Megszerkesztjük a C ponton áthaladó, AB 
egyenessel párhuzamos egyenest 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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Párhuzamossági kritériumok (két párhuzamos egyenes szelővel való 

metszetekor keletkező szögpárok) 

 

A lecke címe: Párhuzamossági kritériumok (két párhuzamos egyenes szelővel való 

metszetekor keletkező szögpárok) 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetében 

S.K. 4.5. Az egyenes, a szög és a kör fogalmának matematikai nyelvezeten való leírása, 

kifejezése vagy mértani ábrázolása 

 
 

Két párhuzamos egyenes szelővel való metszetekor keletkező szögpárok 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Szerkesztjük egy egyenest 

2.  
 

Pont  

Rögzítünk az egyenesen kívül egy pontot 

3.  
 

Párhuzamos 
A ponton keresztül párhuzamost húzunk az 
egyeneshez  

4.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük a szelőt 

5.  
 

Metszet 
Megkeressük a párhuzamos egyeneset és a szelő 
metszéspontjait 

6.  
 

Pont 
Pontokat szerkesztünk a párhuzamosokon és a 
szelőn, a keletkezett szögek mértékének 
meghatározása érdekében 

7.  
 

Szög 
Meghatározzuk a keletkezett szögek mértékét és 
ellenőrizzük az egyes szögpárok tulajdonságait 

8.  
 

Szerkesztés mentése 
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Feladatok - gyakorlati alkalmazások sokszögekben és mértani testekben 

 

A lecke címe: Feladatok - gyakorlati alkalmazások sokszögekben és mértani testekben 

Javasolt alkalmazás: Pytagorea 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

 
 

Feladatok 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pytagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Parallels”  = Párhuzamosok 

 

      
  



44 
 

Feladatok - gyakorlati alkalmazások sokszögekben és mértani testekben 

 

A lecke címe: Feladatok - gyakorlati alkalmazások sokszögekben és mértani testekben 

Javasolt alkalmazás: Angles 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetében 

S.K. 4.5. Az egyenes, a szög és a kör fogalmának matematikai nyelvezeten való leírása, 

kifejezése vagy mértani ábrázolása 

 
 

Feladatok 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Angles alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Angles?” = Szögek 

 „2nd STAGE” = 2. szint 
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Merőleges egyenesek a síkban (értelmezés, jelölés, szerkesztés); ferdék; 

gyakorlati alkalmazások síkidomokban és mértani testekben 

 

A lecke címe: Merőleges egyenesek a síkban (értelmezés, jelölés, szerkesztés); ferdék; 

gyakorlati alkalmazások síkidomokban és mértani testekben 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.5. A távolságokra, egyenesekre, szögekre és körre vonatkozó tulajdonságok 

alkalmazása a mértani szerkesztések során 

 
 

Merőleges egyenesek szerkesztése a síkban körző és vonalzó segítségével 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük az AB egyenest 

2.  
 

Pont  

Az AB egyenesen kívül felvesszük a C pontot 

3.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük a C-n áthaladó és A középpontú 
kört 

4.  
 

Metszet 
Megszerkesztjük az AB egyenes és a kör 
metszéspontjait amit D és E-vel jelölünk 

5.  
 

Pont 
Az egyenesen felvesszük az F pontot, úgy, hogy 
DF>AD 

6.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük a F-en áthaladó és D középpontú 
kört 

7.  
 

Körző 
Megszerkesztjük az E középpontú és DF sugarú kört 

8.  
 

Metszet 
A két kör metszéspontját G és H pontokkal jelöljük 

9.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük a HG egyenest 

10.  
 

Szög 
Meghatározzuk az AB és GH egyenesek szögét 

11.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Merőleges egyenesek a síkban; ferdék 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Szerkesztünk egy egyenest 

2.  
 

Pont  

Felveszünk egy pontot az egyenesen kívül 

3.  
 

Merőleges 
Megszerkesztjük a pontból az egyenesre bocsájtott 
merőlegest 

4.  
 

Metszet 
Megszerkesztjük a két egyenes metszéspontját 

5.  
 

Szög 
Meghatározzuk az egyenesek által alkotott szög 
mértékét 

6.  
 

Szerkesztés mentése 
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Pont egyenestől mért távolsága 

 

A lecke címe: Pont egyenestől mért távolsága 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.5. A távolságokra, egyenesekre, szögekre és körre vonatkozó tulajdonságok 

alkalmazása a mértani szerkesztések során 

 
 

Merőleges egyenesek szerkesztése a síkban körző és vonalzó segítségével 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Szerkesztünk egy egyenest 

2.  
 

Pont  

Az egyenesen kívül felvesszük a C pontot 

3.  
 

Pont 
Az egyenesen pontokat veszünk fel 

4.  
 

Szakasz  
Megrajzoljuk az egyenesen felvett pontok és a C 
pont közötti szakaszokat 

5.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a C pont és az egyenesen felvett 
pontok közötti távolságot (a szakaszok hosszát) 

6.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
A C pontból merőlegest húzunk az egyenesre 

7.  
 

Metszet 
Megszerkesztjük az egyenes és a merőleges F 
metszéspontját 

8.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a C és az F pont közötti távolságot, 
megfigyelve, hogy ez a legkisebb távolság 

9.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egy szakasz felezőmerőlegese. Egyenes szerinti szimmetria 

 

A lecke címe: Egy szakasz felezőmerőlegese. Egyenes szerinti szimmetria 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.5. A távolságokra, egyenesekre, szögekre és körre vonatkozó tulajdonságok 

alkalmazása a mértani szerkesztések során 

 
 

Felezőmerőleges szerkesztése körző és vonalzó segítségével 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

 

 

 

 



51 
 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Szerkesztünk az AB szakaszt 

2.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 

Megszerkesztjük a B-n áthaladó, A középpontú kört 
Megszerkesztjük a A-n áthaladó, B középpontú kört 

3.  
 

Metszet 
A két kör metszéspontjait jelöljük C és D pontokkal 

4.  
 

Szakasz  
Megrajzoljuk a C és D pontok által meghatározott 
szakaszt 

5.  
 

Szög 
Meghatározzuk a szakaszok által alkotott szög 
mértékét, és ellenőrizzük, hogy derékszög 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Felezőmerőleges szerkesztése 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Szerkesztünk az AB szakaszt 

2.  
 

Szakaszfelező 

Megszerkesztjük az AB szakasz felezőmerőlegesét 

3.  
 

Metszet 
Megszerkesztjük az egyenes és a felezőmerőleges 
metszéspontját 
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4.  
 

Szög  
Meghatározzuk a szakaszok által alkotott szög 
mértékét, és ellenőrizzük, hogy derékszög 

5.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Felezőmerőleges szerkesztése 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Szerkesztünk az AB szakaszt 

2.  
 

Felező vagy középpont 

Megszerkesztjük az AB szakasz felezőpontját 

3.  
 

Merőleges 
Merőlegest állítunk a szakasz felezőpontjába 

4.  
 

Szög  
Meghatározzuk a szakaszok által alkotott szög 
mértékét, és ellenőrizzük, hogy derékszög 

5.  
 

Szerkesztés mentése 
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Pont egyenes szerinti szimmetrikusa 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Szerkesztünk egy egyenest 

2.  
 

Pont 

Felveszünk egy C pontot az egyenesen kívül 

3.  
 

Tengelyes tükrözés 
Megszerkesztjük a C pont egyenes szerinti C’ 
szimmetrikusát 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

Szakasz egyenes szerinti szimmetrikusa 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

                 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Szerkesztünk egy egyenest 

2.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük a CD szakaszt 

3.  
 

Tengelyes tükrözés 
Megszerkesztjük a CD szakasz egyenes szerinti C’D’ 
szimmetrikusát 

5.  
 

Szerkesztés mentése 
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Kör. Meghatározás. Szerkesztés. A kör elemei. Középponti szög. 

Mértékek 

 

A lecke címe: Kör. Meghatározás. Szerkesztés. A kör elemei. Középponti szög. Mértékek 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai 

szövegkörnyezetekben 

S.K. 3.5. A távolságokra, egyenesekre, szögekre és körre vonatkozó tulajdonságok 

alkalmazása a mértani szerkesztések során 

 
 

Adott középpontú, meghatározott ponton áthaladó kör szerkesztése 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Szerkesztés mentése 
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A kör sugara 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB szakaszt, ami a kör sugara 

3.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Adott középpontú és sugarú kör szerkesztése 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú, adott sugarú kört 

2.  
 

Szerkesztés mentése 
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A húr 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Pont 
A körön felvesszük a B és C pontokat 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a BC húrt 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

 

A kör átmérője 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Centrális tükrözés 
Megszerkesztjük a B pont A szerinti szimmetrikusát 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a BB’ átmérőt 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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Középponti szög 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Centrális tükrözés 
Felveszünk egy C pontot a körön 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC és AB szakaszokat 

4.  
 

Szög 
Meghatározzuk az AOB szög mértékét 

5.  
 

Szerkesztés mentése 

Adott mértékű középponti szög szerkesztése 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Szög adott mérettel 
Megszerkesztjük az adott méretű szöget 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB és A B’ szakaszokat 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egyenes és kör kölcsönös helyzetei 

 

A lecke címe: Egyenes és kör kölcsönös helyzetei 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetében 

S.K. 4.5. Az egyenes, a szög és a kör fogalmának matematikai nyelvezeten való leírása, 

kifejezése vagy mértani ábrázolása 

 
 

Egy pont körhöz viszonyított helyzete 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

                           

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Pont 
Felveszünk egy olyan pontot amely nincs rajta a 
körön (külső/belső pont) 

3.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egyenes és kör kölcsönös helyzetei 

Előkészületek: 

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

Ábra: külső egyenes 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük a CD külső egyenest 

3.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Ábra: metsző egyenes 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Pont  
Felveszünk egy C pontot a körön 

3.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük a BC szelőt 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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Ábra: érintő egyenes 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó kört 

2.  
 

Pont  
Felveszünk egy C pontot a körön kívül 

3.  
 

Érintők 
Megszerkesztjük a C pontból húzott érintőket 

4.  
 

Metszet 
A kör és az érintők metszéspontjait elnevezzük D és 
E-nek 

5.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Egyenes és kör kölcsönös helyzetei 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pytagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tangents” = Érintők 
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Két kör kölcsönös helyzete 

 

A lecke címe: Két kör kölcsönös helyzete 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetében 

S.K. 4.5. Az egyenes, a szög és a kör fogalmának matematikai nyelvezeten való leírása, 

kifejezése vagy mértani ábrázolása 

 
 

Két kör kölcsönös helyzete 

Előkészületek: 

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

Ábra: külső körök 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó és a 
C középpontú, D-n áthaladó kört, úgy, hogy 
AB+CD<AC 

2.  
 

Szerkesztés mentése 
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Ábra: külső érintő körök 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó és a 
C középpontú, szintén B-n áthaladó kört, úgy, hogy 
AB+CD=AC 

2.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Ábra: metsző körök 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó és a 
C középpontú, D-n áthaladó kört, úgy, hogy 𝐴𝐵 +

 𝐶𝐷 >  𝐴𝐶 >  |𝐴𝐵 −  𝐶𝐷|. 

2.  
 

Metszet 
A körök metszéspontjait E és F-el jelöljük 

3.  
 

Szerkesztés mentése 
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Ábra: belső érintő körök 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó és a 
C középpontú, szintén B-n áthaladó kört, úgy, hogy 
AB-CD=AC 

2.  
 

Szerkesztés mentése 

Ábra: belső körök 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó és a 
C középpontú, D-n áthaladó kört, úgy, hogy AB-
CD>AC 

2.  
 

Szerkesztés mentése 

Ábra: koncentrikus körök 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A középpontú, B-n áthaladó és a 
középpontú, C-n áthaladó kört, úgy, hogy AB-AC=0 

2.  
 

Szerkesztés mentése 

 



64 
 

A HÁROMSZÖG 
 

Háromszög. Meghatározás. Háromszög elemei. Háromszög osztályozása. 

Háromszög kerülete 

A lecke címe: Háromszög. Meghatározás. Háromszög elemei . Háromszög osztályozása. Háromszög 

kerülete 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.6. Bizonyos szakaszok hosszának és szögek mértékének meghatározása a háromszög 

geometriára jellemző módszerekkel. 
 

Háromszög. Meghatározás. Háromszög elemei. Háromszög osztályozása.  
Háromszög kerülete 

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

Ábra: 

   

A megoldás lépései: 

5.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

6.  
 

Távolság 

Meghatározzuk az oldalak hosszát 

7.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a háromszög kerületét 

8.  
 

Szerkesztés mentése 
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Háromszög szögei mértékének összege. Háromszög külső szöge 

A lecke címe: Háromszög szögei mértékének összege. Háromszög külső szöge 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.6. Bizonyos szakaszok hosszának és szögek mértékének meghatározása a háromszög 

geometriára jellemző módszerekkel. 
 

Háromszög szögei mértékének összege. Háromszög külső szöge 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

   

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az ABC háromszög oldalait 

2.  
 

Szög 

Meghatározzuk a háromszög belső szögeinek 
mértékét 

3.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük a B kezdőpontú BC félegyenest 
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4.  
 

Pont 
A BC félegyenesen felveszünk egy olyan pontot 
amely nincs rajta a BC szakaszon 

5.  
 

Szög  
Meghatározzuk a külső szög mértékét, és 
ellenőrizzük, hogy egyenlő a nem mellette fekvő 
belső szögek összegével 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Háromszög szögei mértékének összege. Háromszög külső szöge 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Angles alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Angles?” = Szögek 

 „1nd STAGE” = Első szint 
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Háromszögek szerkesztése.  

Egyenlőtlenségek a háromszög elemei között 

A lecke címe: Háromszögek szerkesztése. Egyenlőtlenségek a háromszög elemei 

között 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

Á.K. 2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.6. Bizonyos szakaszok hosszának és szögek mértékének meghatározása a háromszög 

geometriára jellemző módszerekkel. 
 

Háromszögek szerkesztése: O.Sz.O. eset 

Feladat:  

Szerkesszétek meg az ABC háromszöget, úgy, hogy: 𝐴𝐵 = 5, 𝑚(∢𝐴) = 30° és  𝐴𝐶 = 4. 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Szög adott mérettel 

Megszerkesztjük az A szöget 

3.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük az A kezdőpontú AB’ félegyenest 

4.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú AC sugarú kört 

5.  
 

Metszet  
A kör és a félegyenes metszéspontját jelöljük C-vel 

6.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

7.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Háromszögek szerkesztése: Sz.O.Sz. eset 

Feladat:  

Szerkesszétek meg az ABC háromszöget, úgy, hogy: 𝑚(∢𝐴) = 30°, 𝐴𝐵 = 5 és 𝑚(∢𝐵) =
45°. 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

   

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Szög adott mérettel 

Megszerkesztjük az A és a B szöget 
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3.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük az A kezdőpontú AB’ félegyenest 
Megszerkesztjük az B kezdőpontú BA’ félegyenest 

4.  
 

Metszet  
A félegyenesek metszéspontját jelöljük C-vel 

5.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

Háromszögek szerkesztése: O.O.O. eset 

Feladat:  

Szerkesszétek meg az ABC háromszöget, úgy, hogy: 𝐴𝐵 = 8, 𝐵𝐶 = 6 és 𝐴𝐶 = 5. 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

   

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Kör középponttal és sugárral 

Megszerkesztjük az A középpontú és AC sugarú kört 
Megszerkesztjük a B középpontú és BC sugarú kört 

3.  
 

Metszet 
Megszerkesztjük a körök metszéspontját 

4.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

5.  
 

Szerkesztés mentése 
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Egyenlőtlenségek a háromszög elemei között 

Feladat:  

Szerkesszétek meg az ABC háromszöget, úgy, hogy: 𝐴𝐵 = 2, 𝐵𝐶 = 3 és 𝐴𝐶 = 5. 

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

Ábra: 

   

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Kör középponttal és sugárral 

Megszerkesztjük az A középpontú és AC sugarú kört 
Megszerkesztjük a B középpontú és BC sugarú kört 

3.  
 

Metszet 
Megszerkesztjük a körök metszéspontját 

4.   

Megfigyelhetjük, hogy a körök belső érintő körök, 
tehát AB + BC = AC, és nem szerkesztő ilyen 
háromszög 

5.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Feladat:  

Szerkesszétek meg az ABC háromszöget, úgy, hogy: 𝐴𝐵 = 2, 𝐵𝐶 = 3 és 𝐴𝐶 = 6. 

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

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Kör középponttal és sugárral 

Megszerkesztjük az A középpontú és AC sugarú kört 
Megszerkesztjük a B középpontú és BC sugarú kört 

3.   
Megfigyelhetjük, hogy a körök belső körök, tehát AB 

+ BC < AC, és nem szerkesztő ilyen háromszög 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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Háromszögek szögfelezői. A háromszögbe írt kör  

 

A lecke címe: Háromszögek szögfelezői. A háromszögbe írt kör 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

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

S.K. 5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett. 

Háromszögek szögfelezői 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

             

 

A megoldás lépései:   

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Szögfelező 
Megszerkesztjük a háromszög szögeinek szögfelezőit 

3.  
 

Metszet 
Meghatározzuk a szögfelezők metszéspontját és I-
vel jelöljük 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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A háromszögbe írt kör 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
             

           

A megoldás lépései:   

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Szögfelező 
Megszerkesztjük az ABC szög szögfelezőjét 

3.  
 

Szögfelező 
Megszerkesztjük az ACB szög szögfelezőjét 

4.  
 

Metszet 
A szögfelezők metszéspontjait I-vel jelöljük 

5.  
 

Merőleges 
Merőlegest húzunk az I pontból a BC oldalra 

6.  
 

Metszet 
A merőleges és a BC oldal metszéspontját M-el 
jelöljük 

7.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az M ponton áthaladó, I 
középpontú kört 

8.  
 

Szerkesztés mentése 
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Háromszögek oldalfelező merőlegesei. A háromszög köré írt kör  

 

A lecke címe: Háromszögek oldalfelező merőlegesei. A háromszög köré írt kör 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

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

S.K. 5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett. 

Háromszögek oldalfelező merőlegesei 

Előkészületek: 

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

Ábra: 
  

 

A megoldás lépései:   

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Szakaszfelező 
Megszerkesztjük a háromszög oldalfelező 
merőlegeseit 

3.  
 

Metszet 
Meghatározzuk az oldalfelező merőlegesek 
metszéspontját és O-val jelöljük 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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A háromszög köré írt kör 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

          
             

A megoldás lépései:   

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Szakaszfelező 
Megszerkesztjük a háromszög oldalfelező 
merőlegeseit 

3.  
 

Metszet 
Meghatározzuk az oldalfelező merőlegesek 
metszéspontját és O-val jelöljük 

4.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A ponton áthaladó, O 
középpontú kört 

5.  
 

Szerkesztés mentése 
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Háromszögek magasságai  

 

A lecke címe: Háromszögek magasságai 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

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

S.K. 5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett. 

Háromszögek magasságai 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 
  

A megoldás lépései:   

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Merőleges 
A háromszög minden csúcsából merőlegest húzunk 
a szemben fekvő oldalra 

3.  
 

Metszet 
Meghatározzuk a magasságok talppontjait 

4.  
 

Metszet 
Meghatározzuk a magasságok metszéspontját és H-
val jelöljük 

5.  
 

Szerkesztés mentése 
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Háromszögek oldalfelezői  
 

A lecke címe: Háromszögek oldalfelezői 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

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

S.K. 5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett. 

Háromszögek oldalfelezői 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

A megoldás lépései:   

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Felező vagy középpont 
Megszerkesztjük a háromszög oldalainak 
felezőpontjait és A’, B’, C’-vel jelöljük 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AA’, BB’, CC’ oldalfelezőket 

4.  
 

Metszet 
Megszerkesztjük az oldalfelezők metszéspontját és 
G-vel jelöljük 

5.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AG és A’G  szakaszok hosszát, 
majd ellenőrizzük, hogy a súlypont ⅓; ⅔ arányban 
osztja az oldalfelezőt 

6.  
 

Szerkesztés mentése 
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Feladatok 

 

A lecke címe: Feladatok 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

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

S.K. 5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett. 

Az Euler-egyenes 

Feladat: 

Legyen O az ABC háromszög köré írt kör középpontja, G a súlypontja és H a 
magasságpontja. Igazoljuk, hogy az O, G és H pontok egy egyenesen vannak 
(az Euler-egyenes) és HG=2·GO. 

Előkészületek:  

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

Ábra: 

                    
 
A megoldás lépései:   

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Felező vagy középpont 
Megszerkesztjük a háromszög oldalainak 
felezőpontjait és A’, B’, C’-vel jelöljük 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AA’, BB’, CC’ oldalfelezőket 

4.  
 

Metszet 
Megszerkesztjük az oldalfelezők metszéspontját és 
G-vel jelöljük 
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5.  
 

Merőleges 
A háromszög minden csúcsából merőlegest húzunk 
a szemben fekvő oldalra 

6.  
 

Metszet 
Meghatározzuk a magasságok metszéspontját és H-
val jelöljük 

7.  
 

Szakaszfelező 
Megszerkesztjük a háromszög oldalfelező 
merőlegeseit 

8.  
 

Metszet 
Meghatározzuk az oldalfelező merőlegesek 
metszéspontját és O-val jelöljük 

9.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük az O és G pontokon áthaladó 
egyenest és ellenőrizzük, hogy a H pont is rajta van 

10.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az OG szakasz hosszát 

11.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az HG szakasz hosszát, majd 
ellenőrizzük a keresett összefüggés igaz voltát 

12.  
 

Szerkesztés mentése 

 

A Simpson-egyenes 

Feladat: 

Az ABC háromszög köré írt kör egy M pontjából meghúzzuk az MD, ME, MF 
merőlegeseket a háromszög BC, AC és AB oldalaira. Mutassátok ki, hogy a D, E 
és F pontok kollineárisak (Simpson-egyenes). 

Előkészületek:  

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

Ábra: 
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A megoldás lépései:   

1.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Szakaszfelező 
Megszerkesztjük a háromszög oldalfelező 
merőlegeseit 

3.  
 

Metszet 
Meghatározzuk az oldalfelező merőlegesek 
metszéspontját és O-val jelöljük 

4.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A-n áthaladó, O középpontú kört 

5.  
 

Pont 
Felveszünk egy M pontot a körön 

6.  
 

Merőleges 
Merőlegeseket húzunk az M pontból a háromszög 
oldalaira 

7.  
 

Metszet 
A merőlegesek és az oldalak metszéspontjait D, E, F 
pontokkal jelöljük 

8.  
 

Egyenes 
Megszerkesszük az EF egyenest, majd ellenőrizzük, 
hogy a D rajta van-e 

9.  
 

Szerkesztés mentése 
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Az egyenlő szárú háromszög tulajdonságai 

 

A lecke címe: Az egyenlő szárú háromszög tulajdonságai 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

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

S.K. 5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett. 

Az egyenlő szárú háromszög tulajdonságai 

Előkészületek:  

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

Ábra: 

 
 

A megoldás lépései:   

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Pont 
A BC szakaszon felveszünk egy D pontot, úgy, hogy a 
CD nagyon legyen a BC szakasz felénél 

3.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük a C középpontú és CD sugarú kört 
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4.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük a B középpontú és CD sugarú kört 

5.  
 

Metszet 
A körök metszéspontját jelöljük A-val 

6.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB és AC szakaszokat 

7.  
 

Szög 
Meghatározzuk az alapon fekvő szögek mértékét 

8.  
 

Szögfelező 
Megszerkesztjük a háromszög csúcsából kiinduló 
szögfelezőt 

9.  
 

Metszet 
Az alap és a szögfelező metszéspontját E-vel jelöljük 

10.  
 

Szög 
Meghatározzuk a szögfelező és az alap által bezárt 
szög mértékét 

11.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a CE és EB szakaszok hosszát 

12.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Az egyenlő szárú háromszög tulajdonságai 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pytagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Isosceles triangles”  = Egyenlő szárú háromszögek 

 

     

 

 



83 
 

Az egyenlő oldalú háromszög tulajdonságai 

 

A lecke címe: Az egyenlő oldalú háromszög tulajdonságai 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

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

S.K. 5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett. 

Az egyenlő oldalú háromszög tulajdonságai 

Előkészületek:  

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

Ábra: 

 
 

A megoldás lépései:   

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük a C középpontú és BC sugarú kört 

3.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük a B középpontú és BC sugarú kört 

4.  
 

Metszet 
A körök metszéspontját jelöljük A-val 
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5.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB és AC szakaszokat 

6.  
 

Szög 
Meghatározzuk az alapon fekvő szögek mértékét 

7.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a háromszög oldalainak hosszát 

8.  
 

Szerkesztés mentése 
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A derékszögű háromszög tulajdonságai 

 

A lecke címe: A derékszögű háromszög tulajdonságai 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra  

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek.  

S.K. 1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése. 

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

S.K. 5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett. 

A derékszögű háromszög tulajdonságai 

Tulajdonság: 

Ha egy derékszögű háromszög egyik hegyesszöge 30°, akkor az adott 
szöggel szemben levő befogó egyenlő az átfogó felével.  

Előkészületek:  

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

Ábra: 

 
 

A megoldás lépései:   

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Felező vagy középpont 
A BC átfogó felezőpontját M-el jelöljük 
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3.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük a A-n áthaladó, M középpontú kört 

4.  
 

Szög adott mértékkel 
Az átfogóra egy 30°-os szöget szerkesztünk 

5.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük a szög szárát 

6.  
 

Metszet 
A félegyenes és a kör metszéspontját A-val jelöljük 

7.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a háromszög AB és AC befogóit 

8.  
 

Szög 
Meghatározzuk az A szög mértékét 

9.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a 30°-os szöggel szemben fekvő 
befogó és az átfogó hosszát 

10.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Tulajdonság: 

Egy derékszögű háromszögben a derékszögből húzott oldalfelező 
egyenlő az átfogó felével.  

A derékszögű háromszög köré írt kör középpontja egybeesik az átfogó 
felezőpontjával. 

Előkészületek:  

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

Ábra: 
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A megoldás lépései:   

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az ABC háromszöget 

2.  
 

Felező vagy középpont 
A BC átfogó felezőpontját M-el jelöljük 

3.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük a A-n áthaladó, M középpontú kört 

4.  
 

Pont 
A körön felveszünk egy A pontot 

5.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a háromszög AB és AC befogóit 

6.  
 

Szög 
Meghatározzuk az A szög mértékét 

7.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a háromszög AM oldalfelezőjét 

8.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az oldalfelező és az átfogó hosszát 

9.  
 

Szerkesztés mentése 
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Az ismeretek rögzítését és felmérését szolgáló eszközök / Javaslatok 
 

Javasolt alkalmazás A lecke címe 

 

1. Halmazok - ismétlés 
https://play.kahoot.it/#/k/b70964e1-c31a-425e-8ea2-d068b78548c6  
https://play.kahoot.it/#/k/b70964e1-c31a-425e-8ea2-d068b78548c6 
 

2. A természetes számok halmaza 

https://play.kahoot.it/#/k/7542c373-b790-49b7-bdcf-4618b1fa9c71  
 

3. Arányok és aránypárok 
https://play.kahoot.it/#/?quizId=8787dc65-14ab-4a81-9533-ea4e8bd7308b  
 

4. Egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=adfe88ef-4f0e-4913-bfe5-8656478a93ca 

 

1. Halmazok - ismétlés 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b77fabbedf708001a595e58/multimi 
 

2. Arányok és aránypárok. Százalékok - ismétlés 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8633ba147524001943cee0/digitaliada-vi-unitatea-de-invare-
rapoarte-i-proporii 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b780000965174001afb7c6c/rapoarte-si-proportii-procente 
 

3. Egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b864241147524001943db77/digitaliada-viunitatea-de-invare-mrimi 

4. Egész számok 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b864b5404cb130019d9c1b4/digitaliada-vi-unitatea-de-invare-
numere-intregi-1  

https://play.kahoot.it/#/k/b70964e1-c31a-425e-8ea2-d068b78548c6
https://play.kahoot.it/#/k/b70964e1-c31a-425e-8ea2-d068b78548c6
https://play.kahoot.it/#/k/7542c373-b790-49b7-bdcf-4618b1fa9c71
https://play.kahoot.it/#/?quizId=8787dc65-14ab-4a81-9533-ea4e8bd7308b
https://play.kahoot.it/#/?quizId=adfe88ef-4f0e-4913-bfe5-8656478a93ca
https://quizizz.com/admin/quiz/5b77fabbedf708001a595e58/multimi
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8633ba147524001943cee0/digitaliada-vi-unitatea-de-invare-rapoarte-i-proporii
https://quizizz.com/admin/quiz/5b8633ba147524001943cee0/digitaliada-vi-unitatea-de-invare-rapoarte-i-proporii
https://quizizz.com/admin/quiz/5b780000965174001afb7c6c/rapoarte-si-proportii-procente
https://quizizz.com/admin/quiz/5b864241147524001943db77/digitaliada-viunitatea-de-invare-mrimi
https://quizizz.com/admin/quiz/5b864b5404cb130019d9c1b4/digitaliada-vi-unitatea-de-invare-numere-intregi-1
https://quizizz.com/admin/quiz/5b864b5404cb130019d9c1b4/digitaliada-vi-unitatea-de-invare-numere-intregi-1
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5. Az egész számok halmaza, ábrázolás a számtengelyen, modulus, összehasonlításuk 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c39bab91b3c2a001b9a881a/digitaliada-mulimea-numerelor-intregi-
ax-opus-modul-comparare 
 

6. Műveletek egész számokkal 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c39f1ef684f24001a155c60/digitaliada-operaii-cu-numere-intregi 
 

7. Egyenletek, egyenlőtlenségek és feladatok megoldása ℤ-n 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3a041e1b3c2a001b9ab651/digitaliada-ecuaii-inecuaii-i-probleme-
in-z 
 

8. Racionális számok 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3cca98f7febc001b48424a/digitaliada-numere-raionale 
 

9. A háromszög – elméleti alapfogalmak 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3c79591b3c2a001b9d9a70/digitaliada-triunghiul-noiuni-teoretice 
 

10. A háromszög - feladatok 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3ca1bda8a9fd001af8e72f/digitaliada-triunghiul-probleme 
 

11. A háromszögek kongruenciája 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3cbcf525fd34001b1dba40/digitaliada-congruena-triunghiurilor 
 

12. Sajátos háromszögek 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3cc652a8a9fd001af95ebf/digitaliada-triunghiuri-particulare 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c39bab91b3c2a001b9a881a/digitaliada-mulimea-numerelor-intregi-ax-opus-modul-comparare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c39bab91b3c2a001b9a881a/digitaliada-mulimea-numerelor-intregi-ax-opus-modul-comparare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c39f1ef684f24001a155c60/digitaliada-operaii-cu-numere-intregi
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3a041e1b3c2a001b9ab651/digitaliada-ecuaii-inecuaii-i-probleme-in-z
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3a041e1b3c2a001b9ab651/digitaliada-ecuaii-inecuaii-i-probleme-in-z
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3cca98f7febc001b48424a/digitaliada-numere-raionale
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3c79591b3c2a001b9d9a70/digitaliada-triunghiul-noiuni-teoretice
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3ca1bda8a9fd001af8e72f/digitaliada-triunghiul-probleme
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3cbcf525fd34001b1dba40/digitaliada-congruena-triunghiurilor
https://quizizz.com/admin/quiz/5c3cc652a8a9fd001af95ebf/digitaliada-triunghiuri-particulare
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Tananyagbeosztás 

 I. Félév 

Algebra 

Tematikus egységek 
Specifikus 

kompetenciák 
Aktuális tananyag Alkalmazások 

ISMÉTLÉS 
(3 óra) 

 
 Ismétlés és év eleji felmérésre  

 Év eleji felmérés  

HALMAZOK 
(5 óra) 

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

 Halmazok: a természetes számok halmaza  

 Halmazok közötti relációk (részhalmaz és halmazok 
egyenlősége) Sets/15 min  

 Műveletek halmazokkal Sets/15 min.  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot!/30 min.  

 Felmérés  

A TERMÉSZETES 
SZÁMOK HALMAZA 

(5 óra)  

(1.1.); (2.1.); 

(3.1.); (4.1); 

(5.1.); (6.1.) 

 A természetes számok prímtényezők hatványainak szorzatára 
bontása 

Primes numbers & 

Divisibility/15 min.  

 legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös 
meghatározása, relatív prímek 

Primes numbers & 

Divisibility/15 min.  

 Az oszthatóság tulajdonságai a természetes számok 
halmazában 

 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot/30min.  

 Felmérés  

ARÁNYOK ÉS 
ARÁNYPÁROK 

(6 óra) 

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

 Arányok. A százalék és a százalékok segítségével 
megoldható feladatok Torrential Maths/15 min.  

 Aránypárok. Az aránypárok alaptulajdonságai  
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 Származtatott aránypárok  

 Egyenlő arányok sorozata  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Kahoot!/30min.  

 Felmérés  

Egyenesen és 
fordítottan arányos 

mennyiségek 
(6 óra)  

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

(7.2.)  

 Egyenesen arányos mennyiségek Kahoot!/30 min.  

 Fordítottan arányos mennyiségek  

 Az adatszervezés elemei. Egy esemény valószínűsége Chart Draw/15 min.  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30min.  

 Felmérés  

Ismétlés  (3 óra)   Ismétlés  

Félévi dolgozat 
(2 óra) 

  A félévi dolgozat előkészítése  

 Félévi dolgozat  

 

Mértan 

Tematikus egységek 
Specifikus 

kompetenciák 
Aktuális tananyag Alkalmazások 

ISMÉTLÉS 
(3 óra) 

 
 Ismétlés és év eleji felmérésre  

 Év eleji felmérés  

SZÖGEK 
(6 óra) 

(4.5.); (1.5.); 
(2.5.) 

(2.6.); (3.5.) 

 Kiegészítő és pótszögek  

 Egymásmelletti szögek. A szögfelező GeoGebra\15min.  

 Csúcsszögek és pont körüli szögek  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

MERŐLEGESSÉG 
(4 óra) 

(3.5.); (1.5.); 
(2.5.) 

 Merőleges egyenesek síkban, ferdék, pont egyenestől 
mért távolsága Pythagorea/15 min.  
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 Merőleges egyenesek síkban . 

 Szakasz felezőmerőlegese GeoGebra/15 min.  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

PÁRHUZAMOSSÁG 
(6 óra)  

 (4.5.); (1.5.); 
(2.5.)  

 Párhuzamos egyenesek. A párhuzamossági reláció 
axiómája. Alkalmazások. 

Pythagorea/15 min.  
 

 Párhuzamossági kritériumok Angles/15 min.  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

A KÖR 
(4 óra) 

(5.5.); (1.5.); 
(2.5.); 

(3.5.); (4.5.) 

 A kör és a kör elemei GeoGebra/15 min.  

 Egyenes és kör kölcsönös helyzetei GeoGebra/15 min.  

 Két kör kölcsönös helyzete  

 Felmérés  

A HÁROMSZÖG 
(3 óra) 

(4.6.); (1.6.); 
(2.6.) 

 Háromszög. Meghatározás. Háromszög elemei . 
Háromszög osztályozása. Háromszög kerülete GeoGebra/15 min  

 Egy háromszög szögeinek összege Angles/15 min.  

FÉLÉVI DOLGOZAT 
 (2 óra) 

 
 Félévi dolgozat   

 A félévi dolgozat elemzése  

ISMÉTLÉS 
(2 óra) 

  Párhuzamosság  
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II. Félév 

Algebra 

 

Tematikus egységek 
Specifikus 

kompetenciák 
Aktuális tananyag Alkalmazások 

AZ EGÉSZ SZÁMOK 

HALMAZA 

(16 óra) 

(1.3.); (2.3.); 

(3.3.); (4.3.); 

(5.3.); (6.3.) 

 Azegész számok halmaza Negative Numbers/10 min.  

 Az egész számok összeadása; tulajdonságok Negative Numbers/10 min.  

 Az egész számok kivonása Negative Numbers/10 min  

 Az egész számok szorzása; tulajdonságok Negative Numbers/10 min.  

 Az egész számok osztása Negative Numbers/10 min.  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30min.  

 Felmérés  

 Nem nulla egész szám természetes hatványkitevőjű 
hatványa. Hatványokkal végzett műveletek szabályai 

 

 A műveletek sorrendje és a zárójelek használata  

 Egyenletek az egész számok halmazán Negative Numbers/15min  

 Egyenlőtlenségek az egész számok halmazán Negative Numbers/15min  

 Egyenletek és egyenlőtlenségek segítségével 
megoldható feladatok az egész számok halmazán 

Quizizz/30min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

A RACIONÁLIS 
SZÁMOK HALMAZA 

(10 óra) 

(1.4), 
(3.4),(5.4) 

 Racionális szám. Racionális számok halmaza. Racionális 
számok felírási módjai. Racionális számok ábrázolása a 
számtengelyen. Egy racionális szám ellentettje. 
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 Egy racionális szám modulusa. Racionális számok 
összehasonlítása és rendezése. 

 

 A racionális számok összeadása és kivonása. 
Tulajdonságok 

Fractions/15 min  

 A racionális számok szorzása. Tulajdonságok Fractions/15min  

 Nem nulla racionális szám egész hatványkitevőjű 
hatványa. Hatványokkal végzett műveletek szabályai 

 

 Racionális számok osztása Fractions/15min  

 Műveletek elvégzésének sorrendje és zárójelek 
használata 

 

 Felmérés Quizizz/30min  

Egyenletek ℚ-n 
(5 óra) 

(2.4), (4.4), 
(6.4) 

 Racionális együtthatójú egyenletek  

 Egyenletek segítségével megoldható feladatok  

 Felmérés  

FÉLÉVI DOLGOZAT  
(2 óra) 

  A félévi dolgozat előkészítése  

 Félévi dolgozat  

AZ ISMERETEK 
ISMÉTLÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE 
 (3 óra) 

  Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

ISKOLA MÁSKÉNT  
(2 óra) 
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Mértan 

Tematikus egységek 
Specifikus 

kompetenciák 
Aktuális tananyag Alkalmazások 

A HÁROMSZÖG 
(14 óra) 

(1.6.); (2.6.); 
(4.6); (5.6); 

(6.6) 

 Háromszögek szerkesztése GeoGebra/15 min.  

 Feladatok   

 Háromszögek szerkesztése. Egyenlőtlenségek a 
háromszög elemei között 

GeoGebra/15min  

 Nevezetes vonalak a háromszögben. A háromszög 
szögfelezői 

GeoGebra/15min  

 Nevezetes vonalak a háromszögben. A háromszög 
oldalfelezőmerőlegesei 

GeoGebra/15min  

 Nevezetes vonalak a háromszögben. A háromszög 
magasságai 

 

 Nevezetes vonalak a háromszögben. A háromszög 
oldalfelezői 

 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30min  

 Felmérés Quizizz/30min  

HÁROMSZÖGEK 
KONGRUENCIÁJA 

(8 óra) 

(3.6), (5.6), 
(6.6) 

 Háromszögek kongruenciája. Kongruencia esetek Geogebra/15min  

 Derékszögű háromszögek kongruenciája. Kongruencia 
esetek 

 

 A kongruens háromszögek módszere  

 Alkalmazások: A szögfelező és az oldalfelezőn 
elhelyezkedő pontok tulajdonságai  

 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30min  

 Felmérés  
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SAJÁTOS HÁROMSZÖGEK 
(8 óra) 

(2.6), (3.6), 
(4.6), (5.6), 

(6.6) 

 Az egyenlő szárú háromszög tulajdonságai GeoGebra/15min  

 Az egyenlő oldalú háromszög tulajdonságai GeoGebra/15min  

 Derékszögű háromszögek tulajdonságai GeoGebra/15min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/30min  

 Felmérés  

AZ ISMERETEK ISMÉTLÉSE 
ÉS RENDSZEREZÉSE 

 (4 óra) 

  Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

FÉLÉVI DOLGOZAT 
(2 óra) 

  A félévi dolgozat előkészítése  

 Az eredmények elemzése  

ISKOLA MÁSKÉNT 
(2 óra) 
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Általános és specifikus kompetenciák 

1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása abban a 

szövegkörnyezetben, ahol megjelennek 

1.1. A természetes számok halmazán értelmezett oszthatósági reláció jellegzetes 

fogalmainak azonosítása 

1.2. Az arányok, aránypárok, valamint az egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek 

azonosítása 

1.3. Az egész számok sajátosságainak azonosítása különböző helyzetekben 

1.4. Az egyenértékű törtek, az irreducibilis törtek és a racionális számok különböző felírási 

módjainak (írasformáinak) felismerése 

1.5. A síkidomok  (egyenes, szög, kör, körív) felismerése adott mértani alakzatokban 

1.6. A háromszög fogalmához kapcsolódó mértani elemek felismerése 

2. Különböző információforrásokból eredő mennyiségi, minőségi, szerkezeti 

matematikai adatok feldolgozása 

2.1. Az eleme, a részhalmaza, az egyenlő és a természetes számok halmazán értelmezett 2-

vel, 5-tel, 10n-el, 3-mal és 9-cel való oszthatósági relációk kiemelése, felismerése 

különböző példákban 

2.2. Adatok mennyiségi feldolgozása az arányok és aránypárok segítségével adatszervezés  

céljából  

2.3. Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása az egész számokkal végzett műveletek 

segítségével 

2.4. A racionális számokra érvényes számítási szabályok alkalmazása az x+a= b, x⋅a=b, 

x:a=b (a ≠ 0), ax+b=c egyenletek megoldása érdekében, ahol a, b, c racionális számok 

2.5. Kollineáris pontok, csúcsszögek, egymás melletti szögek, kiegészítő és pótszögek, 

párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése 

2.6. Bizonyos szakaszok hosszának és szögek mértékének meghatározása a háromszög 

geometriájára jellemző módszerekkel  

3. Sajátos fogalmak és eljárások felhasználása különböző matematikai szövegkörnyezetekben 

3.1. Megfelelő módszerek kiválasztása a halmazok ábrázolása és a ln. k. o. és a 

lk.k.t. meghatározása érdekében 

3.2. Arányokra, aránypárokra, egyenesen vagy fordítottan arányos mennyiségekre 

vonatkozó feladatok megoldására alkalmas módszerek használata 

3.3. A számítási szabályok és a zárójelek használatának alkalmazása az egész 

számokkal való műveletek elvégzése során 

3.4. A műveletek tulajdonságainak használata racionális számok összehasonlítása és 

a velük végzett számítások során 

3.5. A távolságokra, egyenesekre, szögekre és körre vonatkozó tulajdonságok 

alkalmazása a mértani szerkesztések során 

3.6. A kongruencia esetek és a sajátos háromszögek tulajdonságainak alkalmazása 

egy mértani alakzat jellemzőinek megállapítása érdekében 
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4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetében 

4.1. A halmazok és a természetes számok halmazán értelmezett oszthatóság 

segítségével leírható konkrét helyzetek bemutatása a megfelelő matematikai 

nyelvezet segítségével 

4.2. Az arányok, aránypárok valamint az egyenesen és fordítottan arányos 

mennyiségek közötti összefüggések leírása, kifejezése sajátos matematikai 

nyelvezeten 

4.3. Az egész számok halmazán megoldható egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldásának levezetése 

4.4. A racionális számok halmazán értelmezett műveletek segítségével megoldható 

feladatok megoldásának levezetése 

4.5. Az egyenes, a szög és a kör fogalmának matematikai nyelvezeten való leírása, 

kifejezése vagy mértani ábrázolása 

4.6. A háromszög és a háromszög nevezetes vonalai jellemzőinek mértani jelölések 

és ábrázolások segítségével való kifejezése 

5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

5.1. Adott helyzet elemzése a halmazok és a természetes számok halmazán 

értelmezett oszthatóság tekintetében 

5.2. Gyakorlati helyzetek elemzése arányok, aránypárok és adat gyűjtemények 

segítségével 

5.3. Az egész számokkal megoldható feladatokban szereplő adatok értelmezése 

5.4. Hatékony számolási módszerek megtalálása a racionális számokkal végzett 

műveletek során 

5.5. Numerikus adathalmazok és mértani ábrázolások elemzése, a szakaszok 

hosszával, távolságokkal, szögek és körívek mértékével végzett számítások 

optimalizálása végett 

5.6. Egy mértani alakzat elemzése a háromszög tulajdonságainak kiemelése végett 

6. Adott helyzet matematikai modellezése, különböző területekről szerzett ismeretek 

beillesztésével 

6.1. Adott problémahelyzet sajátos matematikai nyelvezeten való leírása 

felhasználva a halmazokat, a halmazokkal végzett műveleteket és a 

természetes számok halmazán értelmezett oszthatósági relációt 

6.2. Adott helyzet modellezése az arányok, aránypárok és egyenesen vagy 

fordítottan arányos mennyiségek tükrében 

6.3. Adott tényállás sajátos algebrai nyelvezetre való átültetése, a kapott egyenlet 

vagy egyenlőtlenség megoldása és az eredmény elemzése 

6.4. Gyakorlati jellegű feladatok értelmezése a racionális számokkal végzett 

műveletek segítségével 



99 
 

6.5. Mértani ábrázolások által tartalmazott információk értelmezése szakaszok 

hosszának, távolságok valamint szögek és körívek mértékének meghatározása 

végett 

6.6. A háromszög geometriájához kapcsolódó tényállás sajátos matematikai 

nyelvezetre való átültetése, a kapott feladat megoldása és az eredmény 

elemzése 
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Javasolt lecketervek 
 

VI. osztály 

 

Sorszám A lecke címe Link 

1.  Százalékok http://digitaliada.ro/Procente-Torrential-Math-a1548378917996684 

2.  Halmazok - ismétlés http://digitaliada.ro/Operatii-cu-multimi.-Exercitii-recapitulative-a1583667733183764 

3.  Műveletek halmazokkal 
http://digitaliada.ro/Operatii-cu-multimi-reuniune-intersectie-diferenta-
a1583670019957044 

4.  Egész számok összeadása 
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Adunarea-numerelor-intregi-
a1594292591318745 

5.  Egész számok kivonása 
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Scaderea-numerelor-intregi-
a1594369584807568 

6.  Egész számok szorzása 
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Inmultirea-numerelor-intregi-
a1594367611137484 

7.  Egész számok osztása 
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Impartirea-numerelor-intregi-
a1594294747364951 

8.  Az adatszervezés elemei 
http://digitaliada.ro/Elemente-de-organizare-a-datelor.-Reprezentarea-datelor-prin-
grafice.-Probabilitati-a1594294263230962 

http://digitaliada.ro/Procente-Torrential-Math-a1548378917996684
http://digitaliada.ro/Operatii-cu-multimi.-Exercitii-recapitulative-a1583667733183764
http://digitaliada.ro/Operatii-cu-multimi-reuniune-intersectie-diferenta-a1583670019957044
http://digitaliada.ro/Operatii-cu-multimi-reuniune-intersectie-diferenta-a1583670019957044
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Adunarea-numerelor-intregi-a1594292591318745
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Adunarea-numerelor-intregi-a1594292591318745
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Scaderea-numerelor-intregi-a1594369584807568
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Scaderea-numerelor-intregi-a1594369584807568
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Inmultirea-numerelor-intregi-a1594367611137484
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Inmultirea-numerelor-intregi-a1594367611137484
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Impartirea-numerelor-intregi-a1594294747364951
http://digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Impartirea-numerelor-intregi-a1594294747364951
http://digitaliada.ro/Elemente-de-organizare-a-datelor.-Reprezentarea-datelor-prin-grafice.-Probabilitati-a1594294263230962
http://digitaliada.ro/Elemente-de-organizare-a-datelor.-Reprezentarea-datelor-prin-grafice.-Probabilitati-a1594294263230962
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9.  Háromszögek kongruenciája 
http://digitaliada.ro/Cazurile-de-congruenta-ale-triunghiurilor-oarecare-
a1558324178930943 

10.  A háromszög területe https://www.digitaliada.ro/Perpendicularitate.-Aria-unui-triunghi-a1594292764184609  

11.  
Merőlegesség. Merőleges egyenesek. 
Ferdék. Egy pont egyenestől mért távolsága 

http://digitaliada.ro/Drepte-perpendiculare-drepte-oblice-distanta-de-la-un-punct-la-o-
dreapta-a1583673765520001 

12.  A kör. A kör elemei 
https://www.digitaliada.ro/Cercul.-Elemente-in-cerc.-Coarda-arc-unghi-la-centru-
a1594376657482762  

13.  A háromszög https://www.digitaliada.ro/Triunghiul-a1583684891322034 

14.  Egyenletek az egész számok halmazán https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-in-multimea-numerelor-intregi-a1594293109637276  

15.  
Egyenletek és egyenlőtlenségek az egész 
számok halmazán 

https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-si-inecuatii-in-Z-a1594294517210879  

16.  
Műveletek az egész számok halmazán - 
ismétlés 

https://www.digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Operatii-cu-numere-intregi-
a1594369275382279  

17.  Egyenes és kör kölcsönös helyzetei 
https://www.digitaliada.ro/Pozit%CC%A6iile-relative-ale-unei-drepte-
fat%CC%A6a%CC%86-de-un-cerc-a1548380526373889 

18.  A természetes számok oszthatósága 
https://www.digitaliada.ro/Divizibilitatea-numerelor-naturale-Partea-a-II-a-
a1558140986080416 

19.  Egy háromszög szögeinek összege 
https://www.digitaliada.ro/Suma-masurilor-unghiurilor-intr-un-triunghi.-Unghi-
exterior.-Aplicatii-a1548380040615681 

http://digitaliada.ro/Cazurile-de-congruenta-ale-triunghiurilor-oarecare-a1558324178930943
http://digitaliada.ro/Cazurile-de-congruenta-ale-triunghiurilor-oarecare-a1558324178930943
https://www.digitaliada.ro/Perpendicularitate.-Aria-unui-triunghi-a1594292764184609
http://digitaliada.ro/Drepte-perpendiculare-drepte-oblice-distanta-de-la-un-punct-la-o-dreapta-a1583673765520001
http://digitaliada.ro/Drepte-perpendiculare-drepte-oblice-distanta-de-la-un-punct-la-o-dreapta-a1583673765520001
https://www.digitaliada.ro/Cercul.-Elemente-in-cerc.-Coarda-arc-unghi-la-centru-a1594376657482762
https://www.digitaliada.ro/Cercul.-Elemente-in-cerc.-Coarda-arc-unghi-la-centru-a1594376657482762
https://www.digitaliada.ro/Triunghiul-a1583684891322034
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-in-multimea-numerelor-intregi-a1594293109637276
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-si-inecuatii-in-Z-a1594294517210879
https://www.digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Operatii-cu-numere-intregi-a1594369275382279
https://www.digitaliada.ro/Multimea-numerelor-intregi.-Operatii-cu-numere-intregi-a1594369275382279
https://www.digitaliada.ro/Pozit%CC%A6iile-relative-ale-unei-drepte-fat%CC%A6a%CC%86-de-un-cerc-a1548380526373889
https://www.digitaliada.ro/Pozit%CC%A6iile-relative-ale-unei-drepte-fat%CC%A6a%CC%86-de-un-cerc-a1548380526373889
https://www.digitaliada.ro/Divizibilitatea-numerelor-naturale-Partea-a-II-a-a1558140986080416
https://www.digitaliada.ro/Divizibilitatea-numerelor-naturale-Partea-a-II-a-a1558140986080416
https://www.digitaliada.ro/Suma-masurilor-unghiurilor-intr-un-triunghi.-Unghi-exterior.-Aplicatii-a1548380040615681
https://www.digitaliada.ro/Suma-masurilor-unghiurilor-intr-un-triunghi.-Unghi-exterior.-Aplicatii-a1548380040615681
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20.  Műveletek pozitív racionális számokkal https://www.digitaliada.ro/Operatii-cu-numere-rationale-pozitive-a1545722601049850  

21.  Egyenletek az egész számok halmazán https://www.digitaliada.ro/Inecuatii-in-Z-a1594367326357769  

22.  Egyenlőtlenségek https://www.digitaliada.ro/Inecuatii-Math-Negative-Numbers-a1558327025892173  

https://www.digitaliada.ro/Operatii-cu-numere-rationale-pozitive-a1545722601049850
https://www.digitaliada.ro/Inecuatii-in-Z-a1594367326357769
https://www.digitaliada.ro/Inecuatii-Math-Negative-Numbers-a1558327025892173
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Applikációk működőkési környezete 
 

Applikációk 
Működési környezet 

Táblagép Számítógép Internet 

Sets 

   

Chart Draw 

   

Primes & Divisibility 

   

Math Test 

   

GeoGebra 

   

Torrential Maths 

   

Negative Numbers 

   

Fractions 

   

Pythagorea 

   

Kahoot 

   

Quizizz 

   

 


