
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       

 

 
 

ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA 
DIGITÁLIS MÓDSZEREKKEL 

VALÓ TANÍTÁSÁHOZ 

VIII. osztály 

 
 

 
 
 
 
 
Készítette Carmen Buta, Nicoleta Duma, Cristina Irimieș, Lőrincz Tibor Digitaliada matematika tanárok, koordinátor Adina 

Roșca, Digitaliada Oktatási szakértő 
Fordította Lőrincz Tibor, matematika tanár 
Felülvizsgálta Cristian Petru Pop, Kolozs Megyei Tanfelügyelőség matematika szakos inspektora  

 
 
A jelen dolgozatban olyan szövegek és illusztrációk találhatóak, amelyeket az Orange Alapítvány szerzői joga véd, az 
AttributionNonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) feltételeinek megfelelően. Ezeket 

a https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ címen találhatjuk meg. Az itt megjelenő illusztrációk a javasolt 
alkalmazások képernyőmásolatai. A borító, az illusztrációk, bejegyzett védjegyek, az Orange Alapítvány és Digitaliada 
logók, valamint minden más, a borítón megjelenő márkaelem szerzői jogok által védett és nem használható a jogos 
tulajdonos előzetes beleegyezése nélkül. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Tartalomjegyzék 
Bevezetés ............................................................................................................................................................ 3 

A digitális alkalmazások és oktatási tartalmak használatának előnyei a tanulás – tanítás 

folyamatában ....................................................................................................................................................... 4 

Javasolt leckék ................................................................................................................................................... 5 

INTERVALLUMOK ÉS EGYENLŐTLENSÉGEK A VALÓS SZÁMOK HALMAZÁN ........................................ 6 

Halmazok közötti relációk. Műveletek halmazokkal ....................................................................................... 6 

Intervallumok. Intervallumok ábrázolása a számegyenesen .......................................................................... 9 

Intervallumok metszete és egyesítése .......................................................................................................... 11 

MŰVELETEK BETŰKKEL JELÖLT VALÓS SZÁMOKKAL ............................................................................ 14 

Műveletek betűkkel jelölt valós számokkal ................................................................................................... 14 

Rövidített számítási képletek ........................................................................................................................ 16 

Tényezőkre bontás – a közös tényező kiemelése .......................................................................................... 17 

Tényezőkre bontás – a tagok csoportosítása ................................................................................................ 18 

Betűkkel jelölt valós számokból alkotott törtek összeadása és kivonása ..................................................... 19 

Műveletek betűkkel jelölt valós számokból alkotott törtekkel ..................................................................... 20 

Az ax2+bx+c=0 alakú egyenletek, ahol a,b,c ∈ℝ,  a≠0 ................................................................................... 21 

FÜGGVÉNYEK ................................................................................................................................................... 23 

Az f:A→ℝ, f(x)=ax+b alakú függvények, ahol a,b ∈ ℝ, A= ℝ ......................................................................... 23 

A lineáris függvények ábrázolása .................................................................................................................. 24 

A koordinátarendszer kezdőpontjának távolsága egy lineáris függvény grafikonjától ................................. 25 

Statisztikai sorok ábrázolása .......................................................................................................................... 26 

PONTOK, EGYENESEK, SÍKOK, MÉRTANI TESTEK ..................................................................................... 27 

Az egyenes és a sík meghatározása ............................................................................................................... 27 

Egy egyenes és a rajta kívül fekvő pont által meghatározott sík szerkesztése ............................................. 28 

Két metsző egyenes által meghatározott sík szerkesztése ........................................................................... 28 

Két párhuzamos egyenes által meghatározott sík szerkesztése ................................................................... 29 

A gúla leírása és ábrázolása. A tetraéder ...................................................................................................... 30 

A hasáb leírása és ábrázolása. A téglatest és a kocka ................................................................................... 33 

PONTOK, EGYENESEK ÉS SÍKOK KÖLCSÖNÖS HELYZETEI .................................................................... 37 

Egyenes és sík kölcsönös helyzetei ................................................................................................................ 37 

Síkra merőleges egyenes. Pont távolsága síktól. A gúla magassága ............................................................. 40 

Két sík kölcsönös helyzetei ............................................................................................................................ 43 

Párhuzamos síkok. Két sík közötti távolság. A hasáb magassága .................................................................. 46 

Az alappal párhuzamos metszetek mértani testekben ................................................................................. 49 

MERŐLEGES VETÜLETEK SÍKRA .................................................................................................................. 51 



A három merőleges tétele ............................................................................................................................. 51 

A HASÁB ........................................................................................................................................................... 53 

A kocka hálózata, oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata.......................................................................... 53 

GÖRBELAPÚ TESTEK...................................................................................................................................... 55 

A henger leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és tengelymetszet, oldalfelszíne, teljes felszíne és 

térfogata ........................................................................................................................................................ 55 

A kúp leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és tengelymetszet, oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata

 ....................................................................................................................................................................... 57 

A gömb leírása, felszíne és térfogata ............................................................................................................ 59 

A csonkakúp leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és tengelymetszet, oldalfelszíne, teljes felszíne és 

térfogata ........................................................................................................................................................ 61 

Az ismeretek rögzítését és felmérését szolgáló eszközök / Javaslatok ..................................................... 65 

Tananyagbeosztás............................................................................................................................................ 67 

I. Félév............................................................................................................................................................ 67 

II. Félév........................................................................................................................................................... 71 

Általános és specifikus kompetenciák ........................................................................................................... 76 

Javasolt lecketervek ......................................................................................................................................... 78 

Applikációk működőkési környezete .............................................................................................................. 80 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

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/


 
 
 

 

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) 

  



 
 

Javasolt 
leckék 

  



INTERVALLUMOK ÉS EGYENLŐTLENSÉGEK A VALÓS 
SZÁMOK HALMAZÁN 

Halmazok közötti relációk. Műveletek halmazokkal 

 

A lecke címe: Halmazok közötti relációk. Műveletek halmazokkal 

Javasolt alkalmazás: Sets 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.1. Egy valós szám adott halmazhoz való hozzátartozásának felismerése.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.1. A számegyenesen ábrázolt intervallumokkal vagy tulajdonság segítségével értelmezett 

halmazokkal való műveletek elvégzése. 

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

matematika sajátos nyelvezetének segítségével 

S.K. 4.1. A halmaz, intervallum és egyenlőtlenség fogalmához kapcsolódó terminológia használata  

Egy elem és egy halmaz közötti reláció 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „MEMBERSHIP” = Hozzátartozik a halmazhoz (Eleme a halmaznak) 
 

 

 

 

 



Halmazok közötti relációk 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „SUBSETS” = Részhalmaz 

 

 

 

Halmazok egyesítése 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „UNION” = Egyesítés 

 

 



Halmazok metszete 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „INTERSECTION” = Metszet 

 

Halmazok különbsége 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Sets alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „DIFFERENCE” = Különbség 

 

 



Intervallumok. Intervallumok ábrázolása a számegyenesen 

A lecke címe: Intervallumok. Intervallumok ábrázolása a számegyenesen 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.1. Egy valós szám adott halmazhoz való hozzátartozásának felismerése.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.1. A számegyenesen ábrázolt intervallumokkal vagy tulajdonság segítségével értelmezett 

halmazokkal való műveletek elvégzése. 

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

matematika sajátos nyelvezetének segítségével 

S.K. 4.1. A halmaz, intervallum és egyenlőtlenség fogalmához kapcsolódó terminológia használata  

 

Intervallumok ábrázolása. Egy szám és egy intervallum közötti reláció 

Előkészületek: 

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

 

Ábra: 

 



 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Ábrázoljuk az intervallumot 

Beírjuk a parancssorba: -1<x≤5 

Pl. I=[-1; 5) a GeoGebrában -1<x≤5 

2.   

Létrehozzuk az valoare nevű változót (szám típusú csúszkát) 

Beírjuk a parancssorba: valoare 

(Értéket is adhatunk a változónak) 

3.   
Létrehozzuk az A(valoare, 0) koordinátájú pontot 

Beírjuk a parancssorba: A=Point({valoare, 0}) 

4.   
Ellenőrizzük, hogy a pont az intervallumban van 

Beírjuk a parancssorba: a(valoare) 

5.   

Megadjuk a pont koordinátáit 

Beírjuk a parancssorba: valoare=√5 

(A valoare változó értékét cserélve megállapítható az újabb 

pont és az intervallum viszonya) 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



Intervallumok metszete és egyesítése 

A lecke címe: Intervallumok metszete és egyesítése 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.1. Egy valós szám adott halmazhoz való hozzátartozásának felismerése.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.1. A számegyenesen ábrázolt intervallumokkal vagy tulajdonság segítségével értelmezett 

halmazokkal való műveletek elvégzése. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.1. Az intervallumokkal végzett műveletek és a valós számok halmazán értelmezett 

egyenlőtlenségek megoldását elősegítő matematikai eljárások alkalmazása 

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

matematika sajátos nyelvezetének segítségével 

S.K. 4.1. A halmaz, intervallum és egyenlőtlenség fogalmához kapcsolódó terminológia használata  

Intervallumok metszete 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

 

 



A megoldás lépései: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Intervallumok egyesítése 

 

Előkészületek: 

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

 

 

 

 

1.  
 

Ábrázoljuk az első intervallumot 

Beírjuk a parancssorba: a: -5<x<1 

2.   
Meghatározzuk az első intervallum alsó korlátját 

Beírjuk a parancssorba: mina=Min(a) 

3.   
Meghatározzuk az első intervallum felső korlátját 

Beírjuk a parancssorba: maxa=Max(a) 

4.   
Ábrázoljuk a második intervallumot 

Beírjuk a parancssorba: b: -3<x<5 

5.   
Meghatározzuk a második intervallum alsó korlátját 

Beírjuk a parancssorba: minb=Min(b) 

6.   
Meghatározzuk a második intervallum felső korlátját 

Beírjuk a parancssorba: maxb=Max(b) 

7.   
Az alsó korlátok közül meghatározzuk a nagyobbat 

Beírjuk a parancssorba:  mini=Max(mina, minb) 

8.   
A felső korlátok közül meghatározzuk a kisebbet 

Beírjuk a parancssorba:   maxi=Min(maxa, maxb) 

9.   
Ábrázoljuk az  A(mini, 0) koordinátájú pontot 

Beírjuk a parancssorba: A=Point({mini, 0}) 

10.   
Ábrázoljuk az  B(maxi, 0) koordinátájú pontot 

Beírjuk a parancssorba: B=Point({maxi, 0}) 

11.   

Ha a metszetük nem  Ø  ábrázoljuk az AB szakaszt (az 

intervallumok metszetét) 

Beírjuk a parancssorba:  f = If( mini≤maxi, Segment(A, B) ) 

Az intervallumok korlátainak változtatásával újabb 

intervallumok metszetét határozhatjuk meg 

12.  
 

Szerkesztés mentése 



Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

1.  
 

Ábrázoljuk az első intervallumot 

Beírjuk a parancssorba:  a: -2<x<3 

2.   
Meghatározzuk az első intervallum alsó korlátját 

Beírjuk a parancssorba: mina=Min(a) 

3.   
Meghatározzuk az első intervallum felső korlátját 

Beírjuk a parancssorba: maxa=Max(a) 

4.   
Ábrázoljuk a második intervallumot 

Beírjuk a parancssorba:  b: 1<x<5 

5.   
Meghatározzuk a második intervallum alsó korlátját 

Beírjuk a parancssorba: minb=Min(b) 

6.   
Meghatározzuk a második intervallum felső korlátját 

Beírjuk a parancssorba: maxb=Max(b) 

7.   
Az alsó korlátok közül meghatározzuk a kisebbet 

Beírjuk a parancssorba:   mini=Min(mina, minb) 

8.   
A felső korlátok közül meghatározzuk a nagyobbat 

Beírjuk a parancssorba:    maxi=Max(maxa, maxb)) 

9.   
Ábrázoljuk az  A(mini, 0) koordinátájú pontot 

Beírjuk a parancssorba: A=Point({mini, 0}) 

10.   
Ábrázoljuk az  B(maxi, 0) koordinátájú pontot 

Beírjuk a parancssorba: B=Point({maxi, 0}) 

11.   

Ha az egyesítés meghatározható ábrázoljuk az AB szakaszt (az 

intervallumok egyesítését) 

Beírjuk a parancssorba f = If(maxb≥mina ᴧ maxa≥minb, Segment(A, B) ) 

Az intervallumok korlátainak változtatásával újabb intervallumok 

egyesítését határozhatjuk meg 

12.  
 

Szerkesztés mentése 



MŰVELETEK BETŰKKEL JELÖLT VALÓS SZÁMOKKAL 

Műveletek betűkkel jelölt valós számokkal 
 

A lecke címe:  Műveletek betűkkel jelölt valós számokkal 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.2.  Adott algebrai kifejezés részeinek felismerése 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.2. Adott helyzet értelmezése algebrai számítások segítségével 

Műveletek betűkkel jelölt valós számokkal 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Algebraic expressions” = Algebrai kifejezések 

 „Adding and subtracting expressions” = Kifejezések összeadása és kivonása 

  „Start test” = Teszt indítása 

 

     

 

 

 

 



Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Algebraic expressions” = Algebrai kifejezések 

 „Multiplying out brackets (easy)” = A zárójelek használata (kezdő szint) 

  „Start test” = Teszt indítása 

 

     

  



Rövidített számítási képletek 
 

A lecke címe:  Rövidített számítási képletek 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.2.  Adott algebrai kifejezés részeinek felismerése 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.2. Adott helyzet értelmezése algebrai számítások segítségével 

Rövidített számítási képletek 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Algebraic expressions” = Algebrai kifejezések 

 „Using formulae (difficult)” = Képletek alkalmazása (haladó szint) 

  „Start test” = Teszt indítása 

 

    

 

 

 

 

 



Tényezőkre bontás – a közös tényező kiemelése 
 

A lecke címe:  Tényezőkre bontás – a közös tényező kiemelése 

Javasolt alkalmazás: Factoring Practice Binomial 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.2.  A rövidített számítási képletek és a megfelelő algoritmusok használata az 

egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása érdekében 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.2. Adott helyzet értelmezése algebrai számítások segítségével 

Tényezőkre bontás – a közös tényező kiemelése 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Factoring Practice Binomial alkalmazást: 

 

       

  



Tényezőkre bontás – a tagok csoportosítása 
 

A lecke címe:  Tényezőkre bontás – a tagok csoportosítása 

Javasolt alkalmazás: Factor Trinomial Practice 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.2.  A rövidített számítási képletek és a megfelelő algoritmusok használata az 

egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása érdekében 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.2. Adott helyzet értelmezése algebrai számítások segítségével 

Tényezőkre bontás – a tagok csoportosítása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Factor Trinomial Practice alkalmazást: 

 

       

  



Betűkkel jelölt valós számokból alkotott törtek összeadása és kivonása 
 

A lecke címe:  Betűkkel jelölt valós számokból alkotott törtek összeadása és kivonása 

Javasolt alkalmazás: Prime numbers & Divisibility 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása. 

S.K. 2.2. A betűkkel jelölt valós számokkal végzett műveletekre vonatkozó számítási 

szabályok alkalmazása 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.2. Adott helyzet értelmezése algebrai számítások segítségével 

Betűkkel jelölt valós számokból alkotott törtek közös nevezőre hozása 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Primes and Divisibility  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Least Common Multiple I” = A legkisebb közös többszörös I 

 „Least Common Multiple II” = A legkisebb közös többszörös II 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



Műveletek betűkkel jelölt valós számokból alkotott törtekkel 
 

A lecke címe:  Műveletek betűkkel jelölt valós számokból alkotott törtekkel 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása. 

S.K. 2.2. A betűkkel jelölt valós számokkal végzett műveletekre vonatkozó számítási 

szabályok alkalmazása 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.2. Adott helyzet értelmezése algebrai számítások segítségével 

Műveletek betűkkel jelölt valós számokból alkotott törtekkel 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Algebraic expressions” = Algebrai kifejezések 

 „Algebraic fractions (easy)” = Algebrai törtek (alapszint) 

  „Start test” = Teszt indítása 

 

     

 

 

 

 

 



Az ax2+bx+c=0 alakú egyenletek, ahol a,b,c ∈ℝ,  a≠0  
 

A lecke címe:  Az ax2+bx+c=0 alakú egyenletek, ahol a,b,c ∈ℝ,  a≠0 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra, Math Tests 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása. 

S.K. 2.2. A betűkkel jelölt valós számokkal végzett műveletekre vonatkozó számítási 

szabályok alkalmazása 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.2. Adott helyzet értelmezése algebrai számítások segítségével 

 

Az ax2+bx+c=0 alakú egyenletek, ahol a,b,c ∈ℝ,  a≠0 

 

Feladat: 

Oldjuk meg az 𝒙𝟐 + 𝟏𝟏𝒙 + 𝟑𝟎 = 𝟎  egyenletet. 

Előkészületek: 

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

 

Ábra: 

  

 

 

 

 



A megoldás lépései: 

1.   
A billentyűzetről beírjuk a Parancssorba a 

megoldandó egyenletet 

2.  
 

Bemenetet megtart 

Megakadályozza az automatikus egyszerűsítést 

3.   Click-elünk az 1-es parancssorra 

4.  
 

Szimbolikus kiértékelés 

Felbontja az egyenletet 

5.   Click-elünk a 2-es parancssorra 

6.  
 

Szimbolikus kiértékelés 

A közönséges törtek tizedes törté alakulnak 

7.   Click-elünk a 3-as parancssorra 

8.  
 

Megold 

Meghatározza az egyenlet megoldását 

 

Az ax2+bx+c=0 alakú egyenletek, ahol a,b,c ∈ℝ,  a≠0 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Algebraic expressions” = Algebrai kifejezések 

 „Factoring (difficult)” = Tényezőkre bontás (emelt szint) 

  „Start test” = Teszt indítása 

 

     



FÜGGVÉNYEK 

Az f:A→ℝ, f(x)=ax+b alakú függvények, ahol a,b ∈ ℝ, A= ℝ 

 

A lecke címe:  Az f:A→ℝ, f(x)=ax+b alakú függvények, ahol a,b ∈ ℝ, A= ℝ 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.3.  Egy függvény különböző képpen való ábrázolása jellemzés céljából 

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

matematika sajátos nyelvezetének segítségével 

S.K. 4.3. Megfelelő nyelvezet használata a függvénykapcsolatokra vonatkozó vélemények 

megfogalmazása esetén 

Az f:A→ℝ, f(x)=ax+b alakú függvények, ahol a,b ∈ ℝ, A= ℝ 

Feladat: 

Ábrázoljuk a derékszögű koordinátarendszerben a következő pontokat: A(1;2),B(4;5),C(-1;-3) és 

D(-1.78,1.42). 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.   
A billentyűzetről beírjuk a Parancssorba a pont 

koordinátáit zárójelbe téve 



A lineáris függvények ábrázolása 

 

A lecke címe:  A lineáris függvények ábrázolása 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.3.  Egy függvény különböző képpen való ábrázolása jellemzés céljából 

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

matematika sajátos nyelvezetének segítségével 

S.K. 4.3. Megfelelő nyelvezet használata a függvénykapcsolatokra vonatkozó vélemények 

megfogalmazása esetén 

Az f:A→ℝ, f(x)=ax+b alakú függvények, ahol a,b ∈ ℝ, A= ℝ 

Feladat: 

Ábrázoljuk a derékszögű koordinátarendszerben az f: ℝ → ℝ,  f(x)=2x+3 függvényt. 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.   
A billentyűzetről beírjuk a Parancssorba a 

függvényt, majd lenyomjuk az Enter billentyűt  



A koordinátarendszer kezdőpontjának távolsága egy lineáris függvény grafikonjától 

Feladat: 

Határozzátok meg az O(0; 0) koordinátájú pont távolságát az f: ℝ → ℝ,  𝑓(𝑥) =
4

3
𝑥 + 4 

függvény grafikonjától. 

Előkészületek: 

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

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.   
A billentyűzetről beírjuk a Parancssorba a függvényt, majd 

lenyomjuk az Enter billentyűt  

2.  
 

Metszéspont 

Meghatározzuk a koordinátatengelyekkel való A és B 

metszéspontokat 

3.   Ábrázoljuk az O (0; 0) koordinátájú pontot 

4.  
 

Egyenes 

Megszerkesztjük az AB egyenest 

5.  
 

Merőleges 

Az O pontból merőlegest szerkesztünk az  AB egyenesre 

6.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az O pont és az előbbi pontban megszerkesztett 

merőleges talppontja által meghatározott szakaszt 

7.   

Távolság 

Meghatározzuk a szakasz hosszát 

8.  
 

Szerkesztés mentése 



Statisztikai sorok ábrázolása 

A lecke címe:  Statisztikai sorok ábrázolása 

Javasolt alkalmazás: Chart Draw 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

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

matematika sajátos nyelvezetének segítségével. 

S.K. 4.3.  Megfelelő nyelvezet használata a függvénykapcsolatokra vonatkozó vélemények 

megfogalmazása esetén 

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése más területekről szerzett ismeretek 

felhasználásával 

S.K. 6.3. 6.3. A mindennapi életben lezajló jelenségek modellezése függvények segítségével 

Statisztikai sorok ábrázolása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Chart Draw  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Bar Chart” = Oszlopdiagram 

 

Megnyitjuk a Chart Draw  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Pie Chart” = Gyűrűdiagram 

   



PONTOK, EGYENESEK, SÍKOK, MÉRTANI TESTEK 

Az egyenes és a sík meghatározása 

A lecke címe:  Az egyenes és a sík meghatározása 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.4.  Síkidomok vagy ezek elemeinek felismerése adott térmértani konfiguráció esetén 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

Három nem kollineáris pont által meghatározott sík szerkesztése 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztjük az A, B és C nem kollineáris pontokat 

2.  
 

Sík három ponton át 

Megszerkesztjük a három ponton áthaladó síkot 

3.  
 

Szerkesztés mentése 

 



Egy egyenes és a rajta kívül fekvő pont által meghatározott sík szerkesztése 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 

Megszerkesztjük az AB egyenest 

2.  
 

Pont 

Megszerkesztjük a C pontot 

3.  
 

Sík 

Megszerkesztjük a pont és az egyenes által 

meghatározott síkot 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Két metsző egyenes által meghatározott sík szerkesztése 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

 



A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 

Megszerkesztünk két összefutó egyenest 

2.  
 

Metszet 

Megszerkesztjük a két egyenes metszéspontját 

3.  
 

Sík 

Megszerkesztjük a két egyenes által meghatározott 

síkot 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

Két párhuzamos egyenes által meghatározott sík szerkesztése 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 

Megszerkesztünk az AB egyenest 

2.  
 

Párhuzamos 

Párhuzamost szerkesztünk az AB egyenessel 

3.  
 

Sík 

Megszerkesztjük a két egyenes által meghatározott 

síkot 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



A gúla leírása és ábrázolása. A tetraéder 

 

A lecke címe:  A gúla leírása és ábrázolása. A tetraéder 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.4.  Síkidomok vagy ezek elemeinek felismerése adott térmértani konfiguráció esetén 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

A gúla szerkesztése és lefejtése síkra 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Sokszög 

Megszerkesztjük az alapsokszöget 

2.  
 

Pont 

Megszerkesztjük a gúla csúcspontját 

3.  
 

Gúla 

Megszerkesztjük a gúlát 

4.  
 

Háló 

Megkapjuk a gúla hálózatát 

5.  
 

Szerkesztés mentése 



A tetraéder szerkesztése és lefejtése síkra 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Tetraéder 

Megszerkesztjük az ABCD tetraédert 

2.  
 

Háló 

Megkapjuk a tetraéder hálózatát 

3.  
 

Szerkesztés mentése 

 

A szabályos, egyenes gúla szerkesztése és lefejtése síkra 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Sokszög 

Megszerkesztjük azalapsokszöget (egyenlő oldalú 

háromszög, négyzet, szabályos hatszög) 

2.  
 

Gúla vagy kúp kifeszítése 

Megszerkesztjük a gúlát 

3.  
 

Háló 

Megkapjuk a gúla hálózatát 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

A gúla apotémájának megszerkesztése 

Előkészületek: 
1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Gúla 

Megszerkesztjük a gúlát 

2.  
 

Merőleges 

A gúla csúcsából merőlegest szerkesztünk az egyik 

alapélre 

3.  
 

Metszet 

Megszerkesztjük a merőleges és az alapél 

metszéspontját 

4.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük a merőleges talppontját a gúla 

csúcsával összekötő szakaszt 

5.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 

Elrejtjük a merőleges egyenest az apotéma kiemelése 

céljából 

6.  
 

Szerkesztés mentése 



A hasáb leírása és ábrázolása. A téglatest és a kocka 

 

A lecke címe:  A hasáb leírása és ábrázolása. A téglatest és a kocka 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.4.  Síkidomok vagy ezek elemeinek felismerése adott térmértani konfiguráció esetén 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

A hasáb szerkesztése és lefejtése síkra 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

                  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Sokszög 

Megszerkesztjük az alapsokszöget 

2.  
 

Pont 

Megszerkesztünk egy pontot az alapsokszög síkján kívül 

3.  
 

Hasáb 

Megszerkesztjük a hasábot 

4.  
 

Háló 

Megkapjuk a hasáb hálózatát 

5.  
 

Szerkesztés mentése 

 



Az egyenes hasáb szerkesztése és lefejtése síkra 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

    

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztünk egy A pontot a síkon kívül 

2.  
 

Merőleges egyenes 

Az A pontból merőlegest húzunk a síkra 

3.  
 

Metszet 

A merőleges és a sík metszéspontját B-vel jelöljük, 

majd elrejtjük a merőlegest 

4.  
 

Sokszög 

A síkban egy olyan sokszöget szerkesztünk (annak 

függvényében, hogy milyen hasábot szeretnénk 

szerkeszteni), amelynek egyik csúcsa a B pont 

5.  
 

Hasáb 

Megszerkesztjük a hasábot 

6.  
 

Háló 

Megkapjuk a hasáb hálózatát 

7.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

 

 

 



A szabályos, egyenes hasáb szerkesztése és lefejtése síkra 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

 

 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Sokszög 

Megszerkesztjük azalapsokszöget (egyenlő oldalú 

háromszög, négyzet, szabályos hatszög) 

2.  
 

Hasáb vagy henger kifeszítése 

Megszerkesztjük a hasábot. Az előugró ablakban 

megadjuk a magasságot 

3.  
 

Háló 

Megkapjuk a hasáb hálózatát 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

A téglatest szerkesztése és lefejtése síkra 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

 



A megoldás lépései: 

1.  
 

Sokszög 

Szerkesztünk egy téglalapot 

2.  
 

Hasáb vagy henger kifeszítése 

Megszerkesztjük a hasábot. Az előugró ablakban 

megadjuk a magasságot 

3.  
 

Háló 

Megkapjuk a téglatest hálózatát 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

A kocka szerkesztése és lefejtése síkra 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 

Szerkesztünk egy AB=5 cm hosszúságú szakaszt 

2.  
 

Kocka 

Megszerkesztjük a kockát 

3.  
 

Háló 

Megkapjuk a kocka hálózatát 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



PONTOK, EGYENESEK ÉS SÍKOK KÖLCSÖNÖS HELYZETEI 

Egyenes és sík kölcsönös helyzetei 

 

A lecke címe:  Egyenes és sík kölcsönös helyzetei 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.4.  Síkidomok vagy ezek elemeinek felismerése adott térmértani konfiguráció esetén 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.4. A párhuzamosság és a merőlegesség tulajdonságainak alkalmazása az egyenesek és 

síkok kölcsönös helyzetének vizsgálata érdekében 

Adott síkbeli egyenes szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztjük a síkban az A és B pontokat 

2.  
 

Egyenes 

Megszerkesztjük a pontokon áthaladó AB egyenest 

3.  
 

Szerkesztés mentése 



Adott síkot metsző egyenes szerkesztése 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztjük a síkban az A , a síkon kívül pedig a B 

pont 

2.  
 

Egyenes 

Megszerkesztjük a pontokon áthaladó AB egyenest 

3.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Adott síkkal párhuzamos egyenes szerkesztése 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 

Megszerkesztünk a síkban egy egyenest 

2.  
 

Pont 

A síkon kívül felveszünk egy pontot 

3.  
 

Párhuzamos 

A külső ponton keresztül párhuzamost húzunk a 

síkbeli egyeneshez 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



Síkra merőleges egyenes. Pont távolsága síktól. A gúla magassága 

 

A lecke címe:  Síkra merőleges egyenes. Pont távolsága síktól. A gúla magassága 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.4. A párhuzamosság és a merőlegesség tulajdonságainak alkalmazása az egyenesek és 

síkok kölcsönös helyzetének vizsgálata érdekében 

Síkra merőleges egyenes szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztjük a síkon kívül az A pontot 

2.  
 

Merőleges egyenes 

Az A pontból merőlegest húzunk a síkra 

3.  
 

Szerkesztés mentése 



Pont távolsága síktól 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztjük a síkon kívül az A pontot 

2.  
 

Merőleges egyenes 

Az A pontból merőlegest húzunk a síkra 

3.  
 

Metszet 

A merőleges talppontját jelöljük B-vel 

4.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az AB szakaszt, ami lényegében a 

pont síktól mért távolságát ábrázolja (elrejtjük a 

merőlegest a távolság kiemelése érdekében) 

5.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



A gúla magasságának megszerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Gúla 

Szerkesztünk egy gúlát 

2.  
 

Merőleges egyenes 

A gúla csúcsából merőlegest húzunk az alapsíkra 

3.  
 

Metszet 

A merőleges talppontját jelöljük O-vel 

4.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük a gúla csúcsát a merőleges 

talppontjával összekötő szakaszt 

5.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 

Elrejtjük a merőlegest a magasság kiemelése 

érdekében 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



Két sík kölcsönös helyzetei 

 

A lecke címe:  Két sík kölcsönös helyzetei 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.4.  Síkidomok vagy ezek elemeinek felismerése adott térmértani konfiguráció esetén 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

Egybeeső síkok szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

A síkban felveszünk három pontot 

2.  
 

Sík három ponton át 

Megszerkesztjük a pontokon áthaladó síkot 

3.  
 

Szerkesztés mentése 



Metsző síkok szerkesztése 
 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

A síkban felvesszük az A és B, míg rajta kívül a C 

pontot 

2.  
 

Egyenes 

Megszerkesztjük az AB egyenest 

3.  
 

Sík három ponton át 

Megszerkesztjük a pontokon áthaladó síkot 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

Párhuzamos síkok szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

A síkon kívül felveszünk egy A pontot 

2.  
 

Párhuzamos sík 

Megszerkesztjük az A ponton áthaladó, az eredeti 

síkkal párhuzamos síkot 

3.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



Párhuzamos síkok. Két sík közötti távolság. A hasáb magassága 

 

A lecke címe:  Párhuzamos síkok. Két sík közötti távolság. A hasáb magassága 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.4. A párhuzamosság és a merőlegesség tulajdonságainak alkalmazása az egyenesek és 

síkok kölcsönös helyzetének vizsgálata érdekében 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése 

S.K. 5.4. A megfelelő geometriai ábrázolás megválasztása egy térbeli konfiguráció leírása és 

elemeinek kiszámítása érdekében 

 

Két sík közötti távolság megszerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

Megszerkesztjük a síkon kívül az A pontot 

2.  
 

Párhuzamos sík 

Megszerkesztjük az A ponton áthaladó, az eredeti 

síkkal párhuzamos síkot 

3.  
 

Merőleges egyenes 

Az A pontból merőlegest húzunk az előbbi síkra 

4.  
 

Metszet 

A merőleges és a sík metszéspontját B-vel jelöljük 

5.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az AB szakaszt, ami a síkok közötti 

távolságot ábrázolja 

6.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 

Elrejtjük a merőlegest a távolság kiemelése 

érdekében 

7.  
 

Szerkesztés mentése 

A hasáb magasságának megszerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

 

Ábra: 

  

 



A megoldás lépései: 

1.  
 

Hasáb 

Megszerkesztjük a BCDAEF hasábot 

2.  
 

Pont 

Felveszünk egy G pontot a (AEF) síkban 

3.  
 

Merőleges egyenes 

Az G pontból merőlegest húzunk (BCD) síkra 

4.  
 

Metszet 

A merőleges és a (BCD) sík metszéspontját I-vel 

jelöljük 

5.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az GI szakaszt, ami a hasáb 

magasságát ábrázolja 

6.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 

Elrejtjük a merőlegest a magasság kiemelése 

érdekében 

7.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



Az alappal párhuzamos metszetek mértani testekben 

 

A lecke címe:  Az alappal párhuzamos metszetek mértani testekben 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.4. A párhuzamosság és a merőlegesség tulajdonságainak alkalmazása az egyenesek és 

síkok kölcsönös helyzetének vizsgálata érdekében 

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése más területekről szerzett ismeretek 

felhasználásával 

S.K. 6.4. Geometriai nyelvezet használata gyakorlati jellegű helyzetek modellezésére, térbeli 

konfigurációk felhasználásával 

 

Az alappal párhuzamos metszetek szerkesztése hasábban 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Hasáb 

Megszerkesztjük a hasábot 

2.  
 

Párhuzamos sík 

Megszerkesztjük az alappal párhuzamos síkot 

3.  
 

Két felület metszése 

Kiemeljük a két felület metszetét 

4.  
 

Szerkesztés mentése 

A csonkagúla szerkesztése  

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Gúla 

Megszerkesztjük a gúlát 

2.  
 

Párhuzamos sík 

Megszerkesztjük az alappal párhuzamos síkot 

3.  
 

Két felület metszése 

Kiemeljük a két felület metszetét 

4.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 

Elrejtjük a síkot és a gúlát 

5.  
 

Sokszög 

Megszerkesztjük a csonkagúla oldallapjait 

6.  
 

Szerkesztés mentése 



MERŐLEGES VETÜLETEK SÍKRA 

A három merőleges tétele 

 

A lecke címe:  A három merőleges tétele 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.4.  Síkidomok vagy ezek elemeinek felismerése adott térmértani konfiguráció esetén 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.4. A párhuzamosság és a merőlegesség tulajdonságainak alkalmazása az egyenesek és 

síkok kölcsönös helyzetének vizsgálata érdekében 

 

A három merőleges tétele 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 

Felveszünk egy M pontot a síkon kívül 

2.  
 

Merőleges 

Az M pontból merőlegest húzunk a síkra 

3.  
 

Metszet 

Meghatározzuk a merőleges és a sík metszéspontját (O) 

4.  
 

Egyenes 

A síkban felveszünk egy b egyenest 

5.  
 

Merőleges 

Az O pontból merőlegest húzunk a b egyenesre 

6.  
 

Metszet 

Az a és b egyenestek metszéspontját jelöljük P-vel 

7.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az MP szakaszt 

8.  
 

Szög 

Megfigyeljük, hogy a b egyenes és az MP szakasz által 

bezárt szög 90° 

9.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



A HASÁB 

A kocka hálózata, oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata 

 

A lecke címe:  A kocka hálózata, oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.5.  Téridomok és ezek felszínének illetve térfogatának kiszámításához szükséges 

elemek felismerése 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.5. A tanult téridomok jellemző adatainak feldolgozása a testek elemeinek 

meghatározása érdekében 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.5. A mértani testek számszerű jellemzőinek meghatározására alkalmas módszer 

használata 

A kocka hálózata, oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

 



A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az AB=5 cm hosszúságú  szakaszt 

2.  
 

Kocka 

Megszerkesztjük az ABCDEFGH kockát 

3.  
 

Térfogat 

Meghatározzuk a kocka térfogatát 

4.  
 

Terület 

Meghatározzuk a CBFG oldallap (négyzet) területét 

5.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

 

  



GÖRBELAPÚ TESTEK 

A henger leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és tengelymetszet, oldalfelszíne, 

teljes felszíne és térfogata 

 

A lecke címe:  A henger leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és tengelymetszet, 

oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.5.  Téridomok és ezek felszínének illetve térfogatának kiszámításához szükséges 

elemek felismerése 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.5. A tanult téridomok jellemző adatainak feldolgozása a testek elemeinek 

meghatározása érdekében 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.5. A mértani testek számszerű jellemzőinek meghatározására alkalmas módszer 

használata 

Az egyenes körhenger szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 

Beszúrunk egy csúszkát 

2.  
 

Kör középponttal, sugár és irány 

Olyan kört szerkesztünk amely sugarának értékét a 

csúszka határozza meg 

3.  
 

Csúszka 

Beszúrunk egy másik csúszkát 

4.  
 

Hasáb vagy henger kifeszítése 

Kiválasztjuk a kört, az előugró ablakban a henger 

magasságát a második csúszka értékéhez kapcsoljuk 

5.  
 

Felező vagy középpont 

Meghatározzuk a henger felső alapjának középpontját 

6.  
 

Sík három ponton át 

Megszerkesztjük azt a síkot, amely áthalad az alapok 

középpontján és egy olyan ponton amely az egyik 

körön helyezkedik el 

7.  
 

Két felület metszete 

Meghatározzuk a henger tengelymetszetét 

8.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 

Elrejtjük a három pont által meghatározott síkot, a 

tengelymetszet kiemelése érdekében 

9.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



A kúp leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és tengelymetszet, oldalfelszíne, teljes 

felszíne és térfogata 

 

A lecke címe:  A kúp leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és tengelymetszet, 

oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.5.  Téridomok és ezek felszínének illetve térfogatának kiszámításához szükséges 

elemek felismerése 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.5. A tanult téridomok jellemző adatainak feldolgozása a testek elemeinek 

meghatározása érdekében 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.5. A mértani testek számszerű jellemzőinek meghatározására alkalmas módszer 

használata 

Az egyenes körkúp szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 

Beszúrunk egy csúszkát 

2.  
 

Kör középponttal, sugár és irány 

Olyan kört szerkesztünk amely sugarának értékét a 

csúszka határozza meg 

3.  
 

Csúszka 

Beszúrunk egy másik csúszkát 

4.  
 

Gúla vagy kúp kifeszítése 

Kiválasztjuk a kört, az előugró ablakban a kúp 

magasságát a második csúszka értékéhez kapcsoljuk 

5.  
 

Sík három ponton át 

Megszerkesztjük azt a síkot, amely áthalad az alap 

középpontján, egy olyan ponton amely az egyik körön 

helyezkedik el és a kúp csúcsán 

6.  
 

Két felület metszete 

Meghatározzuk a kúp tengelymetszetét 

7.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 

Elrejtjük a három pont által meghatározott síkot, a 

tengelymetszet kiemelése érdekében 

8.  
 

Szerkesztés mentése 

  



A gömb leírása, felszíne és térfogata 

 

A lecke címe:  A gömb leírása, felszíne és térfogata 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.5.  Téridomok és ezek felszínének illetve térfogatának kiszámításához szükséges 

elemek felismerése 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.5. A tanult téridomok jellemző adatainak feldolgozása a testek elemeinek 

meghatározása érdekében 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.5. A mértani testek számszerű jellemzőinek meghatározására alkalmas módszer 

használata 

Gömb szerkesztése középponttal és felszíni pontjával 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Gömb középponttal és felszíni pontjával 

Kiválasztjuk a gömb középpontját és egy felszíni 

pontot 

2.  
 

Szerkesztés mentése 



Gömb szerkesztése középponttal és sugárral 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 

Beszúrunk egy csúszkát 

2.  
 

Gömb középponttal és sugárral 

Kiválasztjuk a gömb középpontját és egy sugarát a 

csúszka értékéhez kapcsoljuk 

3.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

  



A csonkakúp leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és tengelymetszet, oldalfelszíne, 

teljes felszíne és térfogata 

 

A lecke címe:  A csonkakúp leírása, hálózata, az alappal párhuzamos és 

tengelymetszet, oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.5.  Téridomok és ezek felszínének illetve térfogatának kiszámításához szükséges 

elemek felismerése 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.5. A tanult téridomok jellemző adatainak feldolgozása a testek elemeinek 

meghatározása érdekében 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.5. A mértani testek számszerű jellemzőinek meghatározására alkalmas módszer 

használata 

Az egyenes körkúp szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a 3D-s grafika munkaasztalt 

Ábra: 

  



A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 

Beszúrunk egy csúszkát 

2.  
 

Kör középponttal, sugár és irány 

Olyan kört szerkesztünk amely sugarának értékét a 

csúszka határozza meg 

3.  
 

Csúszka 

Beszúrunk egy másik csúszkát 

4.  
 

Gúla vagy kúp kifeszítése 

Kiválasztjuk a kört, az előugró ablakban a kúp 

magasságát a második csúszka értékéhez kapcsoljuk 

5.  
 

Sík három ponton át 

Megszerkesztjük azt a síkot, amely áthalad az alap 

középpontján, egy olyan ponton amely az egyik körön 

helyezkedik el és a kúp csúcsán 

6.  
 

Két felület metszete 

Meghatározzuk a kúp tengelymetszetét 

7.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 

Elrejtjük a három pont által meghatározott síkot, a 

tengelymetszet kiemelése érdekében 

8.  
 

Párhuzamos sík 

Az alap síkjával párhuzamos síkot szerkesztünk 

9.  
 

Két felület metszete 

Meghatározzuk a kúp alappal párhuzamos metszetét 

a kisalap meghatározása céljából 

10.  
 

Szerkesztés mentése 

 

  



Görbelapú testek – felszín és térfogatszámítás 

A lecke címe:  Görbelapú testek – felszín és térfogatszámítás 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.5.  Téridomok és ezek felszínének illetve térfogatának kiszámításához szükséges 

elemek felismerése 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.5. A tanult téridomok jellemző adatainak feldolgozása a testek elemeinek 

meghatározása érdekében 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.5. A mértani testek számszerű jellemzőinek meghatározására alkalmas módszer 

használata 

Görbelapú testek – felszín és térfogatszámítás 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

  „Geometry” = Mértan 

 „Volume and surface of cylinders, spheres, and cones” = A henger, gömb és kúp térfogata és 

felszíne 

 „Start test” = Teszt indítása 

 

     



Mértani testek - ismétlés 

A lecke címe:  Mértani testek - ismétlés 

Javasolt alkalmazás: Math Tests 

Javaslat: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben. 

S.K. 1.5.  Téridomok és ezek felszínének illetve térfogatának kiszámításához szükséges 

elemek felismerése 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása 

S.K. 2.5. A tanult téridomok jellemző adatainak feldolgozása a testek elemeinek 

meghatározása érdekében 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben 

S.K. 3.5. A mértani testek számszerű jellemzőinek meghatározására alkalmas módszer 

használata 

Mértani testek - ismétlés 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests  alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

  „Geometry” = Mértan 

 „Basic 3D shapes” = Mértani testek  

 „Start test” = Teszt indítása 

 

     



 

Az ismeretek rögzítését és felmérését szolgáló eszközök / Javaslatok 

 

Javasolt alkalmazás A lecke címe 

 

1. Egy valós szám felírási módjai 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b7dc979cd052c0019931cce/forme-de-scriere-a-unui-numr-real 

 

2. Műveletek betűkkel jelölt valós számokkal 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b87a0004ab463001976534d/digitaliada-viii-calcule-cu-numere-

reale-prin-litere  

 

3. Számítási szabályok a valós számok halmazán 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b879fac4117bf0019fe5d86/digitaliada-viii-reguli-de-calcul-in-r 

 

4. Betűkkel jelölt valós számok aránya 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b87a0574117bf0019fe5df9/digitaliada-viii-rapoarte-de-numere-

reale-prin-litere  

 

5. Valós számhalmazok. Intervallumok 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b879f874117bf0019fe5d61/digitaliada-viii-mulimi-de-numere-reale-

intervale  

 

6. Két egyenes kölcsönös helyzete 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b7ed23cff3d6500198b95dd/poziiile-relative-a-dou-plane 

 

7. Függvények - ismétlés 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2cca3f160af7001be1d885/digitaliada-viii-funcii-recapitulare 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b7dc979cd052c0019931cce/forme-de-scriere-a-unui-numr-real
https://quizizz.com/admin/quiz/5b87a0004ab463001976534d/digitaliada-viii-calcule-cu-numere-reale-prin-litere
https://quizizz.com/admin/quiz/5b87a0004ab463001976534d/digitaliada-viii-calcule-cu-numere-reale-prin-litere
https://quizizz.com/admin/quiz/5b879fac4117bf0019fe5d86/digitaliada-viii-reguli-de-calcul-in-r
https://quizizz.com/admin/quiz/5b87a0574117bf0019fe5df9/digitaliada-viii-rapoarte-de-numere-reale-prin-litere
https://quizizz.com/admin/quiz/5b87a0574117bf0019fe5df9/digitaliada-viii-rapoarte-de-numere-reale-prin-litere
https://quizizz.com/admin/quiz/5b879f874117bf0019fe5d61/digitaliada-viii-mulimi-de-numere-reale-intervale
https://quizizz.com/admin/quiz/5b879f874117bf0019fe5d61/digitaliada-viii-mulimi-de-numere-reale-intervale
https://quizizz.com/admin/quiz/5b7ed23cff3d6500198b95dd/poziiile-relative-a-dou-plane
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2cca3f160af7001be1d885/digitaliada-viii-funcii-recapitulare


 

8. Egyenletek és egyenlőtlenségek - ismétlés 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2ce7127e1b32001adf674d/digitaliada-viii-ecuaii-i-inecuaii-i-

recapitulare 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c2e1ec4ec12dc001a47b257/digitaliada-viii-ecuaii-i-inecuaii-ii-

recapitulare 

 

9. A hasáb - ismétlés 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2f154086bf00001afdfbfa/digitaliada-viii-prisma-recapitulare 

 

10. Görbelapú testek - ismétlés 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2f5adf86bf00001afe1831/digitaliada-viii-corpuri-rotunde-

recapitulare 

 

11. A gála és a csonkagúla - ismétlés 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2f30b559ed78001ac24593/digitaliada-viii-piramida-i-trunchiul-

piramidei-recapitulare 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c2ce7127e1b32001adf674d/digitaliada-viii-ecuaii-i-inecuaii-i-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2ce7127e1b32001adf674d/digitaliada-viii-ecuaii-i-inecuaii-i-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2e1ec4ec12dc001a47b257/digitaliada-viii-ecuaii-i-inecuaii-ii-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2e1ec4ec12dc001a47b257/digitaliada-viii-ecuaii-i-inecuaii-ii-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2f154086bf00001afdfbfa/digitaliada-viii-prisma-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2f5adf86bf00001afe1831/digitaliada-viii-corpuri-rotunde-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2f5adf86bf00001afe1831/digitaliada-viii-corpuri-rotunde-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2f30b559ed78001ac24593/digitaliada-viii-piramida-i-trunchiul-piramidei-recapitulare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c2f30b559ed78001ac24593/digitaliada-viii-piramida-i-trunchiul-piramidei-recapitulare


Tananyagbeosztás 

I. Félév 

Algebra 

Tematikus 

egységek 

Specifikus 

kompetenciák 
Tanítási egységek Tartalom Alkalmazások 

ISMÉTLÉS 

(4 óra) 

   Ismétlés és év eleji felmérésre  

INTERVALLUMOK 

EGYENLŐTLENSÉ-

GEK ℝ-N 

(14 óra) 

(1.1.), (2.1.), 

(3.1.), (5.1.), 

(6.1.), 

 

 

Az elemek tulajdonságaival 

értelmezett halmazok  

(3 óra) 

 Halmazok  
 

Sets/10 min  

 Halmazok közötti relációk. 
Műveletek halmazokkal 

Sets/10 min  

Intervallumok. 

Intervallumok ábrázolása a 

számegyenesen. 

Intervallumok metszete és 

egyesítése 

 (5 óra) 

 A valós számok ábrázolása a 
számegyenesen  

 

 Valós intervallumok ábrázolása a 
számegyenesen 

 

 Műveletek intervallumokkal  

ax + b ≥ 0,  (≤, <, > ) alakú 

egyenlőtlenségek, ahol a b, 

∈ℝ 

(6 óra) 

 Az egyenlőtlenségi reláció 
tulajdonságai a valós számok 
halmazán 

Quizizz/30 min.  

 Az ax + b ≥ 0 , (≤, <, > ) alakú 
egyenlőtlenségek megoldása, ahol 
a, b ∈ ℝ 

 

 Az ax + b ≥ 0,(≤, <, > ) alakú 
egyenletekre visszavezethető 
egyenletek megoldása, ahol a, b ∈ 
ℝ 

 

 Felmérés  



 A felmérés alapján tapasztalt 
hiányosságok pótlásának 
megszervezése 

 

MŰVELETEK 

BETŰKKEL JELÖLT 

VALÓS 

SZÁMOKKAL 

(14 óra) 

 

(1.2.),  (2.2.) 

(3.2.), (4.2.), 

(5.2.) 

 

Műveletek betűkkel jelölt 

valós számokkal 

(4 óra) 

 Műveletek valós számokkal  

 Műveletek betűkkel jelölt valós 
számokkal 

Math Test/15 min.  

Rövidített számítási képletek 

(4 óra) 

 Rövidített számítási képletek Math Test/15 min.  

 A rövidített számítási képletek 

alkalmazása a nevező 

gyöktelenítése esetén 

Math Test/15 min.  

Tényezőkre bontás a valós 

számok halmazán 

értelmezett műveleti 

szabályok segítségével (6 

óra) 

 Tényezőkre bontás (közös tényező, 

rövidített számítási képletek, 

csoportosítás) 

Factor Trinomial 

Practice/10 min.  

Factoring Practice 

Binomial/10 min.  

 Más tényezőkre bontási 

módszerek 

   

 Alkalmazások  

 Felmérés Quizizz/30 min.  

FÉLÉVI DOLGOZAT 

(2 óra) 

   A félévi dolgozat előkészítése  

 Félévi dolgozat  

 

 

 

 

 



 

 

Mértan 

Tematikus egységek 
Specifikus 

kompetenciák 
Tanítási egységek Tartalom Alkalmazások 

ISMÉTLÉS 

(4 óra) 

   Ismétlés és év eleji felmérés  

A TÉRMÉRTAN 

ALAPELEMEI 

(28 óra) 

 

 

 

(1.4.), (2.4.), 

(3.4.), (4.4.), 

(5.4.), (6.4.) 

 

 

Pontok, egyenesek, síkok 

(5 óra) 

 Pontok, egyenesek, síkok: jelölések és 
ábrázolás. Az egyenes meghatározása  

 

 A sík meghatározása. Pontok, 
egyenesek és síkok közötti relációk 

GeoGebra/15 min.  

 Két egyenes kölcsönös helyzetei térben. 
A párhuzamossági reláció térben 

GeoGebra/15 min.  

 Egyenes és sík kölcsönös helyzetei 
térben 

 

GeoGebra/15 min.  

Mértani testek 

(5 óra) 

 Gúla, szabályos gúla, tetraéder: 
ábrázolás, jellegzetes elemei, hálózatok  

GeoGebra/10 min.  

 

 Az egyenes hasáb, téglatest, kocka:  
ábrázolás, jellegzetes elemei, hálózatok  

GeoGebra/10 min.  

 Az egyenes körhenger:  ábrázolás, 
jellegzetes elemei, hálózatok 

GeoGebra/10 min.  

 Az egyenes körkúp:  ábrázolás, 
jellegzetes elemei, hálózatok 

GeoGebra/10 min.  

 Felmérés  

 

 

Párhuzamosság térben 

(9 óra) 

 Párhuzamos egyenesek, párhuzamos 
szárú szögek (bizonyítás nélkül), két 
egyenes szöge térben, merőleges 
egyenesek 

GeoGebra/10 min.  



(1.4.), (2.4.), 

(3.4.), (4.4.), 

(5.4.), (6.4.) 

 

 

 Síkkal párhuzamos egyenes GeoGebra/10 min.  

 

 Két sík kölcsönös helyzetei. Párhuzamos 
síkok 

Quizizz/ 30 min.  

GeoGebra/15 min.  

 Az alappal párhuzamos metszetek 
mértani testekben 

GeoGebra/15 min.  

 A csonkagúla: leírás és ábrázolás GeoGebra/15 min.  

 

 A csonkakúp: leírás és ábrázolás GeoGebra/15 min.  

 Felmérés  

Merőlegesség 

(5 óra) 

 Merőleges egyenesek, síkra merőleges 
egyenes, pont távolsága síktól 

GeoGebra/10 min.  

 Két párhuzamos sík közötti távolság. 
Egy gúla, egy egyenes körkúp, az 
egyenes hasáb, a téglatest, az egyenes 
körhenger, a csonkagúla és a csonkakúp 
magassága   

GeoGebra/10 min.  

 Merőleges síkok. Alkalmazások: átlós és 
tengelymetszetek mértani testekben 

GeoGebra/10 min.  

 Felmérés  

Merőleges vetületek a síkra 

(4 óra) 

 Pontok, szakaszok és egyenesek 
merőleges vetületei síkra 

 

 Egy egyenes és egy sík szöge. Szakasz 
síkra eső vetületének hossza 

GeoGebra/10 min.  

 Lapszög, lapszögnek megfelelő síkszög, 
két sík szöge 

GeoGebra/10 min.  

 Felmérés  

FÉLÉVI DOLGOZAT 

(2 óra) 

   A félévi dolgozat előkészítése  

 Az eredmények elemzése  



 

 

II. Félév 

Algebra 

Tematikus egységek 
Specifikus 

kompetenciák 
Tanítási egységek Tartalom Alkalmazások 

MŰVELETEK 

BETŰKKEL JELÖLT 

VALÓS SZÁMOKKAL 

(10 óra) 

 

(1.2.),  (2.2.) 

(3.2.), (4.2.), 

(5.2.), (6.2.) 

 

Algebrai törtek  

(6 óra) 

 Algebrai törtek. Algebrai törtek 
értelmezési tartománya. Egy algebrai 
tört behelyettesítési értéke 

 

 

 Algebrai törtek bővítése és 
egyszerűsítése 

 

 Algebrai törtek összeadása és 
kivonása 

Primes numbers & 

Divisibility/10 min.  

 Algebrai törtek szorzása és osztása  

 A műveletek elvégzésének sorrendje 
és a zárójelek használata 

Math Test/15 min.  

 Felmérés Quizizz/ 30 min.  

Az 𝒂𝒙 𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 = 𝟎, alakú 

egyenletek megoldása ahol 

𝒂, 𝒃, 𝒄 valós számok, 𝑎 ≠ 0 

(4 óra) 

 Az 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 alakú 
egyenletek, ahól 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ 

Math Test/15 min.  

GeoGebra/15 min.  

 Az 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0  alakú 
egyenletekkel megoldható feladatok, 
ahól 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ 

 

 Felmérés  



FÜGGVÉNYEK 

( 14 óra) 

 

 

 

(1.3.),  (2.3.) 

(3.3.), (4.3.), 

(5.3.), (6.3.) 

 

Véges halmazokon 

értelmezett függvények 

megadása diagram, táblázat 

és képlet segítségével. Egy 

függvény grafikonja. 

Függvények grafikus 

ábrázolása 

 A függvény fogalma. Véges 
halmazokon értelmezett függvények 
megadása diagram, táblázat és képlet 
segítségével 

 

 Egy függvény grafikonja. Függvények 
grafikus ábrázolása 

 

Az  𝒇 ∶  𝑫 →  ℝ, 𝒇 (𝒙)  =

 𝒂𝒙 +  𝒃  alakú függvények, 

ahol 𝒂, 𝒃 𝝐 ℝ. 

Geometriai értelmezés 

 (8 óra) 

 Az  𝑓 ∶  𝐷 →  ℝ, 𝑓 (𝑥)  =  𝑎𝑥 +
𝑏, 𝑎, 𝑏 𝜖 ℝ, alakú függvények, ahol D 
egy véges halmaz 

 

 Az  𝑓 ∶  ℝ →  ℝ, 𝑓 (𝑥)  =  𝑎𝑥 +
𝑏, 𝑎, 𝑏 𝜖 ℝ alakú függvények 

GeoGebra/15 min.  

 Az 𝑓 ∶  𝐷 →  ℝ, 𝑓 (𝑥)  =  𝑎𝑥 +
 𝑏, 𝑎, 𝑏 𝜖 ℝ, alakú függvények, ahól D 
egy intervallum 

GeoGebra/15 min.  

 

 Felmérés Quizizz/ 30 min.  

 Statisztikai alapok 

(6 óra) 

 A matematikai statisztika alapjai  

 Adatok rendezése és rendszerezése 
adott függvénykapcsolatok által 
meghatározott kritériumok alapján. 
Abszolút gyakoriság 

 

 Statisztikai sorok ábrázolása Chart Draw/ 15min  

 Centrális tendencia mutatók 

 (gyakoriság, átlag, medián, módusz, 
egy adatsor amplitúdója) 

 

 Felmérés Quizizz/ 30 min.  

 



FÉLÉVI DOLGOZAT 
 (2 óra) 

   Félévi dolgozat  

 Az eredmények elemzése  

AZ ISMERETEK 
ISMÉTLÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE 
 (4 óra) 

   Rendszerező összefoglalás, gyakorlás, 
tesztek az országos felmérésre 

 

 

 

 

ISKOLA MÁSKÉNT  

(2 óra) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mértan 

Tematikus 

egységek 

Specifikus 

kompetenciák 
Tanítási egységek Tartalom Alkalmazások 

A TÉRMÉRTAN 

ALAPELEMEI 

(8 óra) 

 (2.4.), (3.4.), 

(4.4.), (5.4.), 

(6.4.) 

 

A három merőleges tétele 

(8óra) 

 A három merőleges tétele. Egy pont 
egyenestől mért távolságának 
meghatározása 

GeoGebra/10 min.  

 A három merőleges tételének 
fordított tételei. Egy pont távolsága 
síktól. Két párhuzamos sík közötti 
távolság 

 

 Távolságok és szögek mértékének 
meghatározása a mértani testek 
felületén vagy belsejében 

GeoGebra/10 min.  

 Felmérés  

 A felmérés alapján tapasztalt 
hiányosságok pótlásának 
megszervezése 

 

MÉRTANI TESTEK 

FELÜLETE ÉS 

TÉRFOGATA 

(16 óra) 

(1.5.),  (2.5.) 

(3.5.), (4.5.), 

(5.5.), (6.5.) 

 

A hasáb 

(5 óra) 

 Az egyenes hasáb (amelynek alapja 
egyenlő oldalú háromszög, négyzet 
vagy szabályos hatszög) felülete és 
térfogata 

 

 A téglatest és a kocka felülete és 
térfogata 

GeoGebra/15 min.  

Math Test/15 min.  

 Felmérés Quizizz/ 30 min.  

A gúla és a csonkagúla 

(5 óra) 

 A szabályos gúla (amelynek alapja 
egyenlő oldalú háromszög, négyzet 
vagy szabályos hatszög) felülete és 
térfogata 

 



 A szabályos csonkagúla felülete és 
térfogata 

 

 Felmérő Quizizz/ 30 min.  

Görbelapú testek 

(6 óra) 

 Az egyenes körhenger felülete és 
térfogata 

GeoGebra/10 min.  

Math Test/15 min.  

 Az egyenes körkúp felülete és 
térfogata 

GeoGebra/10 min.  

Math Test/15 min.  

 A csonkakúp felülete és térfogata GeoGebra/10 min.  

 A gömb felülete és térfogata GeoGebra/10 min.  

 Felmérő Quizizz/ 30 min.  

FÉLÉVI DOLGOZAT 

(2 óra) 

   Félévi dolgozat  

 Az eredmények elemzése  

AZ ISMERETEK 

ISMÉTLÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE  

(4 óra) 

   Rendszerező összefoglalás, gyakorlás, 
tesztek az országos felmérésre 

 

 

 

ISKOLA MÁSKÉNT  

 (2 óra) 

    

 



76 
 

Általános és specifikus kompetenciák 

 

1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 
szövegkörnyezetben.  
1.1. Egy valós szám adott halmazhoz való hozzátartozásának felismerése. 
1.2. Adott algebrai kifejezés részeinek felismerése. 
1.3. Függvényi kapcsolatok felismerése adott helyzetekben 
1.4. Síkidomok vagy ezek elemeinek felismerése adott térmértani konfiguráció esetén 
1.5. Téridomok és ezek felszínének illetve térfogatának kiszámításához szükséges elemek 

felismerése 

2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti 
matematikai adatok feldolgozása.  
2.1. A számegyenesen ábrázolt intervallumokkal vagy tulajdonság segítségével értelmezett 

halmazokkal való műveletek elvégzése.  
2.2. A betűkkel jelölt valós számokkal végzett műveletekre vonatkozó számítási szabályok 

alkalmazása 
2.3. Adott helyzetre vonatkozó függvénykapcsolat leírása diagramok, táblázatok és képletek 

segítségével 
2.4. Adott térmértani konfiguráció ábrázolása/szemléltetése rajzok vagy modellek 

segítségével 
2.5. A tanult téridomok jellemző adatainak feldolgozása a testek elemeinek meghatározása 

érdekében 

3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai 
szövegkörnyezetben.  
3.1. Az intervallumokkal végzett műveletek és a valós számok halmazán értelmezett 

egyenlőtlenségek megoldását elősegítő matematikai eljárások alkalmazása. 
3.2. A rövidített számítási képletek és a megfelelő algoritmusok használata az egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása érdekében 
3.3. Egy függvény különböző képpen való ábrázolása jellemzés céljából 
3.4. A párhuzamosság és a merőlegesség tulajdonságainak alkalmazása az egyenesek és síkok 

kölcsönös helyzetének vizsgálata érdekében 
3.5. A mértani testek számszerű jellemzőinek meghatározására alkalmas módszer használata 

4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése 
a matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  
4.1. A halmaz, intervallum és egyenlőtlenség fogalmához kapcsolódó terminológia használata. 
4.2. Konkrét helyzet matematikai szempontból való leírása algebrai számitások segítségével 
4.3. Megfelelő nyelvezet használata a függvénykapcsolatokra vonatkozó vélemények 

megfogalmazása esetén 
4.4. Egy geometriai konfiguráció elemeinek leírása matematikai nyelvezet használatával 
4.5. A mértani testek és alakzatok tulajdonságainak leírásakor a megfelelő fogalmak és 

kifejezések használata 

5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  
5.1. Adott helyzet értelmezése intervallumok és egyenlőtlenségek segítségével 
5.2. Adott helyzet értelmezése algebrai számítások segítségével 
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5.3. Függvények intra és interdiszciplináris szemszögből való vizsgálata 
5.4. A megfelelő geometriai ábrázolás megválasztása egy térbeli konfiguráció leírása és 

elemeinek kiszámítása érdekében 
5.5. Azon feltételek vizsgálata, hogy egy térmértani konfiguráció megfeleljen adott 

követelményeknek 

6. Adott helyzet matematikai modellezése más területekről szerzett ismeretek 
felhasználásával  
6.1. Adott problémahelyzet megoldása intervallumok és egyenlőtlenségek felhasználásával. 
6.2. Gyakorlati jellegű feladatok matematikai értelmezése egyenletek és rövidített számítási 

képletek felhasználásával 
6.3. A mindennapi életben lezajló jelenségek modellezése függvények segítségével 
6.4. Geometriai nyelvezet használata gyakorlati jellegű helyzetek modellezésére, térbeli 

konfigurációk felhasználásával 
6.5.  
6.6. Távolságokra, területre és térfogatra vonatkozó információk értelmezése egy hétköznapi 

helyzet adott térszerkezet segítségével való modellezése után 
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Javasolt lecketervek 

VIII. osztály 

I. félév 

Sorszám A lecke címe Link 

1.  Rövidített számítási képletek 
https://www.digitaliada.ro/Formule-de-calcul-prescurtat-

a1558503205865243  

2.  Egyenesek kölcsönös helyzetei térben 
http://digitaliada.ro/Pozitii-relative-a-doua-plane-in-spatiu-

a1584128192335841 

3.  Két egyenes szöge térben. Alkalmazások 
http://digitaliada.ro/Unghiul-a-doua-drepte-in-spatiu-

a1558505473569538 

4.  A gála és a csonkagúla leírása és ábrázolása 
http://digitaliada.ro/Piramida-descriere-si-reprezentare.-

Tetraedrul.-Trunchiul-de-piramida-a1584136042986027 

5.  
Mértani testek. Síkra merőleges egyenes. Pont síktól mért távolsága. A 

gúla magassága 

http://digitaliada.ro/Dreapta-perpendiculara-pe-un-plan-

a1584123244383728 

6.  Két egyenes kölcsönös helyzete térben 
http://digitaliada.ro/Pozitia-relativa-a-doua-drepte-in-spatiu-

a1558503677932887 

7.  
A szabályos négyoldalú hasáb, a téglatest, a kocka – leírása, ábrázolása 

és hálózata 

http://digitaliada.ro/Prisma-patrulatera-regulata-

paralelipipedul-dreptunghic-cubul-descriere-si-reprezentare-

desfasurari-a1558504766247504 

8.  A három merőleges tétele 
http://digitaliada.ro/Teorema-celor-trei-perpendiculare-

a1584132009617206 

9.  Egyenes és sík kölcsönös helyzetei 
http://digitaliada.ro/Pozitiile-relative-ale-unei-drepte-fata-de-

un-plan-a1558505767381893 

https://www.digitaliada.ro/Formule-de-calcul-prescurtat-a1558503205865243
https://www.digitaliada.ro/Formule-de-calcul-prescurtat-a1558503205865243
http://digitaliada.ro/Pozitii-relative-a-doua-plane-in-spatiu-a1584128192335841
http://digitaliada.ro/Pozitii-relative-a-doua-plane-in-spatiu-a1584128192335841
http://digitaliada.ro/Unghiul-a-doua-drepte-in-spatiu-a1558505473569538
http://digitaliada.ro/Unghiul-a-doua-drepte-in-spatiu-a1558505473569538
http://digitaliada.ro/Piramida-descriere-si-reprezentare.-Tetraedrul.-Trunchiul-de-piramida-a1584136042986027
http://digitaliada.ro/Piramida-descriere-si-reprezentare.-Tetraedrul.-Trunchiul-de-piramida-a1584136042986027
http://digitaliada.ro/Dreapta-perpendiculara-pe-un-plan-a1584123244383728
http://digitaliada.ro/Dreapta-perpendiculara-pe-un-plan-a1584123244383728
http://digitaliada.ro/Pozitia-relativa-a-doua-drepte-in-spatiu-a1558503677932887
http://digitaliada.ro/Pozitia-relativa-a-doua-drepte-in-spatiu-a1558503677932887
http://digitaliada.ro/Prisma-patrulatera-regulata-paralelipipedul-dreptunghic-cubul-descriere-si-reprezentare-desfasurari-a1558504766247504
http://digitaliada.ro/Prisma-patrulatera-regulata-paralelipipedul-dreptunghic-cubul-descriere-si-reprezentare-desfasurari-a1558504766247504
http://digitaliada.ro/Prisma-patrulatera-regulata-paralelipipedul-dreptunghic-cubul-descriere-si-reprezentare-desfasurari-a1558504766247504
http://digitaliada.ro/Teorema-celor-trei-perpendiculare-a1584132009617206
http://digitaliada.ro/Teorema-celor-trei-perpendiculare-a1584132009617206
http://digitaliada.ro/Pozitiile-relative-ale-unei-drepte-fata-de-un-plan-a1558505767381893
http://digitaliada.ro/Pozitiile-relative-ale-unei-drepte-fata-de-un-plan-a1558505767381893
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II. félév 

Sorszám A lecke címe Link 

1.  A szabályos csonkagúla 
https://www.digitaliada.ro/Trunchiul-de-piramida-

triunghiulara-regulata-a1594382148174199 

2.  Az egyenes körkúp: hálózata, oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata 
https://www.digitaliada.ro/Conul-circular-drept-desfasurare-

aria-laterala-aria-totala-si-volumul-a1594380747859265 

3.  A csonkakúp: hálózata, oldalfelszíne, teljes felszíne és térfogata 
https://www.digitaliada.ro/Trunchiul-de-con-circular-drept-

aria-laterala-aria-totala-si-volumul-a1594381681889622 

4.  Kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek 
https://www.digitaliada.ro/Sisteme-de-doua-ecuatii-de-gradul-

I-cu-doua-necunoscute-a1594379351553631 

5.  Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek 
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-gradul-I-cu-o-

necunoscuta-a1594378850557946 

6.  
A szabályos négyoldalú gúla. Felszín, térfogat, távolságok és szögek 

kiszámítása. 

https://www.digitaliada.ro/Piramida-patrulatera-regulata.-

Calcul-de-arii-volum-distante-si-unghiuri-a1594381111305478 

7.  Az 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 alakú függvények 
https://www.digitaliada.ro/Functii-de-tipul-f-R%E2%86%92R-f-

x-%3D-ax%2Bb-a1584055094429697  

8.  Az 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 alakú egyenletek, ahól 𝑎, 𝑏, 𝑐𝜖ℝ, 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠ 0 

https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-forma-

ax%2Bby%2Bc%3D0-unde-a-b-c-%E2%88%88R-a%E2%89%A00-

b%E2%89%A00-a1545724340926018 

9.  
Az  𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, ℝ − 𝑛  értelmezett függvények grafikonja. 

Alkalmazások 

https://www.digitaliada.ro/Graficul-functiei-de-tipul-f-x-

%3Dax%2Bb-definita-pe-R.-Aplicatii-a1545724685472519 

10.  
A szabályos háromoldalú gúla: hálózata, oldalfelszíne, teljes felszíne és 

térfogata  

https://www.digitaliada.ro/Piramida-triunghiulara-regulata-

desfasurare-calcul-de-arii-volum-a1594381460877147 

https://www.digitaliada.ro/Trunchiul-de-piramida-triunghiulara-regulata-a1594382148174199
https://www.digitaliada.ro/Trunchiul-de-piramida-triunghiulara-regulata-a1594382148174199
https://www.digitaliada.ro/Conul-circular-drept-desfasurare-aria-laterala-aria-totala-si-volumul-a1594380747859265
https://www.digitaliada.ro/Conul-circular-drept-desfasurare-aria-laterala-aria-totala-si-volumul-a1594380747859265
https://www.digitaliada.ro/Trunchiul-de-con-circular-drept-aria-laterala-aria-totala-si-volumul-a1594381681889622
https://www.digitaliada.ro/Trunchiul-de-con-circular-drept-aria-laterala-aria-totala-si-volumul-a1594381681889622
https://www.digitaliada.ro/Sisteme-de-doua-ecuatii-de-gradul-I-cu-doua-necunoscute-a1594379351553631
https://www.digitaliada.ro/Sisteme-de-doua-ecuatii-de-gradul-I-cu-doua-necunoscute-a1594379351553631
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-gradul-I-cu-o-necunoscuta-a1594378850557946
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-gradul-I-cu-o-necunoscuta-a1594378850557946
https://www.digitaliada.ro/Piramida-patrulatera-regulata.-Calcul-de-arii-volum-distante-si-unghiuri-a1594381111305478
https://www.digitaliada.ro/Piramida-patrulatera-regulata.-Calcul-de-arii-volum-distante-si-unghiuri-a1594381111305478
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-forma-ax%2Bby%2Bc%3D0-unde-a-b-c-%E2%88%88R-a%E2%89%A00-b%E2%89%A00-a1545724340926018
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-forma-ax%2Bby%2Bc%3D0-unde-a-b-c-%E2%88%88R-a%E2%89%A00-b%E2%89%A00-a1545724340926018
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-forma-ax%2Bby%2Bc%3D0-unde-a-b-c-%E2%88%88R-a%E2%89%A00-b%E2%89%A00-a1545724340926018
https://www.digitaliada.ro/Graficul-functiei-de-tipul-f-x-%3Dax%2Bb-definita-pe-R.-Aplicatii-a1545724685472519
https://www.digitaliada.ro/Graficul-functiei-de-tipul-f-x-%3Dax%2Bb-definita-pe-R.-Aplicatii-a1545724685472519
https://www.digitaliada.ro/Piramida-triunghiulara-regulata-desfasurare-calcul-de-arii-volum-a1594381460877147
https://www.digitaliada.ro/Piramida-triunghiulara-regulata-desfasurare-calcul-de-arii-volum-a1594381460877147
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Applikációk működőkési környezete 

 

Applikációk 
Működési környezet 

Táblagép Számítógép Internet 

Factor trinomial Practice 

   

Factoring Practice Binomial 

   

Primes & Divisibility 

   

 

Math Test 

    

 

GeoGebra 

    

Kahoot 

   

 

Quizizz 
   

 

 

 


