
MATEMATIKA 

3–4. évfolyam 

Célok és feladatok 

A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán azon képességek fejlesztése, 

melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életko-

ruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. Tapasztalat-

gyűjtés keretében foglalkozunk: 

 az alapvető matematikai képességek kialakításával, 

 a gondolkodás fejlesztésével, 

 a helyes tanulási szokások kiépítésével, 

 az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének fokozásával, 

 a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével, 

 a pozitív attitűd alapozásával, 

 az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával. 

A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. 

Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, cél-

irányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, ér-

telmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való 

alkalmazására. 

A matematika tanulása az első négy évfolyamon alapozó jellegű. A nevelési - oktatási 

feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánunk.  

Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, a kisiskolás kor-

osztály fejlődési ütemének figyelembe vételével történik. 

A fejlesztés fontosabb területei: 

 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség, 

 emlékezet, (mozgásos, tárgyi, fogalmi) 

 válogató, osztályozó és rendszerező képesség, 

 adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, 

 lényegkiemelő képesség, 

 absztraháló és konkretizáló képesség, 

 összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása, 

 probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetek-

ben gondolati úton, 

 tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás, 

 kreativitás, 

 analógiák felismerése, követése, 

 algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése, 

 logikai gondolkodás elemi szinten, 

 tapasztalatok kifejezése különféle módokon ( megmutatással, rajzzal, adatok rendezés-

ével, példák, ellenpéldák gyűjtésével, stb.), megfogalmazása saját szókinccsel, egysze-

rűbb esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával, 

 a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pl.: pontosság, rendszeresség, 

megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése). 

A kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a problémamen-

tes továbbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében. Az alapozás a matematika kiemelt 



témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. Ezért kiemelten kezel-

jük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz tananyaga épül: 

 a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki tízezres számkörben, 

 segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben, 

 kidolgozzuk és fejlesztjük a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő szá-

molási készségeket, 

 formáljuk a sík- és térbeli tájékozódási képességét, 

 alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, 

egyszerű transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet, 

 tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segítjük a 

problémalátást, probléma megoldási képesség fejlődését, 

 valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szem-

léletet alapozzuk meg, 

 konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a 

matematikai modell kapcsolatáról. 

Alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés történjen, tehát a 

tanulók tempójának megfelelően haladjunk, ne a többre, hanem az alaposabbra helyezzük a 

hangsúlyt. 

A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejleszté-

sére szolgál és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási 

szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló al-

kalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra 

ösztönöz. 

A matematikai képességek kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai kezdő szakasz 

alapvető feladatának tekintjük. A fejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy a 4.évfolyam be-

fejezése után a tanulók a megismerési módszerekben gazdagodva, a matematika és a matema-

tikatanulás iránt pozitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek 

birtokában folytathassák tanulmányaikat. 

 

A kulcskompetenciáknak megfelelően a matematika műveltségi terület fejlesztésének kiemelt 

területe a biztos számolási tudás kialakítása. Nagy gondot fordítunk a kommunikáció fejleszté-

sére: mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatása, megértése; saját gondolatok 

közlése; a jelenségek értelmezéséhez illeszkedő érvek keresése; az érveken alapuló vitakészség 

fejlesztése. Az alapozó szakaszban figyelünk arra, hogy az életkorhoz illeszkedő tanítási – ta-

nulási módszereket alkalmazzunk. (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, konstruktív, kre-

atív stb.) Fontos szerepe van a manipulációnak, illetve több érzékszerv aktivizálása a tanulási 

folyamatban. 

 

Érték a pontos, kitartó, fegyelmezett munkavégzés; az önellenőrzés módszereinek megtanulása 

és alkalmazása. A matematikatanulás szokásainak, képességének kialakítása. 

 

Sikerkritérium, ha a tanulók hatékonyan tudják használni megszerzett kompetenciáikat az élet 

különböző területein. 



Fejlesztési követelmények 

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása 

A matematikai szemlélet fejlesztése 

Az általános iskola első négy évfolyamán a matematikai fogalmak elsajátításának alapo-

zása történik. Gyakorlati tevékenységre, konkrét tapasztalatszerzésre épül. A számfoga-

lom és műveletfogalom építése, a számolási készség fejlesztése az alapműveletek köré-

ben az életkornak megfelelő mélységben, fokozatosan bővülő számkörben folyik. 

A mennyiségek közötti kapcsolatok felfedezése, a változások, összefüggések meg-

figyelése tárgyi tevékenység során történik. A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli 

kifejezőképességet fejleszthetjük. 

A tér- és síkgeometriai szemléletet a gyermekek konkrét tárgyi tevékenységével, a 

valóságot bemutató, a legkülönbözőbb technikákkal nyert anyagok, modellek segítségé-

vel alakítjuk. (Pl. fotók, video, számítógép) 

A matematikai logika legegyszerűbb elemeinek (pl.: „vagy, „és”, „nem”) használa-

tával fejlesztjük az összefüggések belátásának és pontos megfogalmazásnak képességét. 

A matematika életkornak megfelelő elemi fogalmait (pl. több, kevesebb, mérték-

egységek) a mindennapi életben való előfordulásnak megfelelően használjuk. Folyama-

tosan fejlesztjük a modellalkotás képességét, a lényeges és lényegtelennek tűnő dolgok 

szétválasztását. Egyszerű esetekben vizsgáljuk a „modell jóságát”. 

Felhívjuk a figyelmet a hétköznapi és a matematikai nyelv különbségeire. 

A sokoldalú gondolkodásmód fejlesztése érdekében konkrét tevékenységgel, kísér-

letezéssel példákat gyűjtünk a biztos, véletlen, lehetséges esetekre. 

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges 

megfogalmazását, modellezését (kirakás, eljátszás) alkalmazzuk. 

A matematikai szövegértő képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett 

feladat. A beszédértésre épül és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A 

szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti 

kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan té-

rünk át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak, 

következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ez-

után következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása. A mérés témakörének 

tanításakor kiemelt szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való jártas-

ságnak. 

Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása 

Az ismeretszerzésben az életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazása, a konkrét-

ból való kiindulás, a sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtése vezet el 

az általánosabb összefüggések megfogalmazásáig, elvontabb ismeretek rögzítéséig. Az 

általánosítás az iskolázási szakasz befejezéséhez közeledve, bőséges tapasztalati alapozás 

után következhet. 

A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán 

keresztül történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a 

megadott vagy választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba 

rendezése, bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, adatok gyűjtése, le-

jegyzése, grafikonok készítése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele. 

A matematikai problémák megoldását konkrét tevékenységen való értelmezéssel és 

ugyancsak a konkrét tárgyi tevékenységben való megoldáskereséssel, a matematikai mo-

dellalkotás aprólékos kidolgozásával, esetenként egy-egy feladat apró lépésekre bontásá-

val, elemi algoritmusok alkalmazásával segítjük. 



A helyes tanulási szokások fejlesztése 

A matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása a 

kezdő szakasz alapvető feladata. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási ké-

pességek fejlődését eredményezi, mely a tanulás más területén is hasznosítható. A kogni-

tív képességek együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat 

hozzá: az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú hasz-

nálata, a megértett és megtanult fogalmak, eljárások eszközként való használata, megol-

dási tervek készítése, kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladat-

megoldások helyességének ellenőrzése, indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételke-

dések, igazolás keresése, a megértés igénye, tapasztalatok gyűjtése a matematika érde-

kességeiről, tankönyvek, feladatlapok önálló használata. 

A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyel-

mezett számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli munka és értelmes, rendezett szóbeli meg-

fogalmazás. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák 
1. Tájékozódás: térben, időben és a világ mennyiségi viszonyaiban. 

2. Megismerés: 

 Tapasztalatszerzés 

 Képzelet 

 Emlékezés 

 Gondolkodás 

 Ismeretek rendszerezése 

 Ismerethordozók használata 

3. Ismeretek alkalmazása 

4. Problémakezelés –és megoldás 

5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint, alkotások adott felté-

telek szerint, átstrukturálás. 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek: 

 Kommunikáció 

 Együttműködés 

 Motiváltság Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

7. A matematika épülésének elvei 
 

 

TÁJÉKOZÓDÁS (3 - 4. évfolyamon) 

 
Térben: az osztályban, iskolában, iskola környékén. Mozgássorok ismétlése, mozgási memória 

fejlesztése. 

Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint (alatt, fölött, mellett, előtt, között, mögött). Tájékozó-

dás síkban (füzetben, könyvben) 

Tájékozódás a tanuló saját teste körül (bal, jobb) 

Időben: A múlt, jelen, jövő megértése adott időpillanatban.( előbb, ezután, korábban, később 

stb.) 

Szöveges feladatok, amelyekben az időrendnek szerepe van. 

Időtartam mérése egyenletes tempójú mozgással, hanggal; szabványos egységekkel. 

A világ mennyiségi viszonyaiban: 



Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek összehasonlítása mennyiségi tulajdonságaik alap-

ján.( magasság, szélesség, hosszúság, űrtartalom térfogat, darabszám). Becslés; mennyiségek 

fogalmának alapozása. 

 

MEGISMERÉS (3 – 4. évfolyamon) 

 
Tapasztalatszerzés: Finommotoros mozgáskoordinációk. Képek, tárgyak megfigyelése. Lá-

tott, hallott helyzet, kép összképben való azonosítása megkülönböztetése, rekonstruálása kü-

lönféle érzékszervek együttműködése révén. Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehason-

lítás, megkülönböztetés; osztályokba sorolás, sorba rendezés. A figyelem tartósságának és ter-

jedelmének Finommotoros mozgáskoordinációk: apró tárgyak, korongok, pálcikák, rudak ra-

kosgatása, ceruza, füzet, négyzethálós lap, vonalzó, körző használata stb.  

növelése. A megosztott figyelem fejlesztése (szétválogatás két szempont szerint.  
Számjelek bevezetése. Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Műve-

leti jelek, számok összetett alakjainak használata. 

Változóhelyzetek megfigyelése, lejátszása, időben játszódó történések megfigyelése, szavak-

ban való megismétlése. 

Szöveges feladatokban megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése, a lényeges és lényeg-

telen információk szétválasztása, matematikai „szöveg” írása. Rajz, kirakás és adatok értelme-

zése: a lejátszott történés visszaidézése. Tudatos megfigyelés elvont szituációkban. 

A célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése, szemponttartás:  

o megfigyelés adott tulajdonságok szerint; 

o felismert tulajdonságok és kapcsolatok szerint; 

o változó szempontok, feltételek szerint. 

 

Képzelet: Alakuló, illetve kialakult matematikai fogalmak, relációk példáinak elképzelése. El-

mondott, olvasott történés, helyzet képzeletben való követése; megjelenítése lejátszással, kira-

kással. Események folytatásának elképzelése, a képzelt folytatás lejátszása. Számok, művele-

tek, egyéb matematikai szimbólumok alapján az általuk leírt valóságos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. A szabványmértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszörö-

seik, törtrészeik képzeletben való felidézése. Szerkesztések különféle szerkesztési eszközökkel 

és eljárásokkal. Probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megol-

dás után a képzelt és tényleges megoldás összevetése. 

 

Emlékezés: Motoros emlékezés (mozgások felidézésével, formára való emlékezés, számme-

mória fejlesztése mozgásokhoz kapcsolva, stb.). Auditív emlékezés. Képi emlékezés statikus 

helyzetekben (kép, helyzet felidézése összképben; részletek felidézése; minták és szerkezetek 

felidézése stb.) Történésre való emlékezés. Szóbeli és írásbeli információkra és kérdésekre való 

emlékezés. Szöveges feladat lényegileg pontos felidézése. Adatokra és összefüggéseikre való 

együttes emlékezés. Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése (pl. a kéttagú összegek, a szor-

zótábla eseteinek megtanulása stb.) Eljárásokra, módszerekre való emlékezés (tanult algorit-

musok felidézése, használata, analógiák alapján való műveletvégzések) Megértett állításokra, 

szabályokra, összefüggésekre való emlékezés. 

 

Gondolkodás: Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbözőségek, azonosságok 

tudatosítása, jelölés. Osztályozás egy és két (több) saját szempont szerint. Sorba rendezés. So-

rozatok létrehozása (folytatása, kiegészítése). 

Megítélés, döntés: 

o célszerűség szerint; 

o jelentéstartalom szerint; 



o állítások megítélése igazságértékük szerint. 

Megértés: ismert tartalmú utasítás, közlés megértése. Kérdés tartalmának megértése adott tárgyi 

szituációban és megfogalmazott problémában. Matematikai modellek megértése, adott modell-

hez példa, probléma megfogalmazása, oksági kapcsolatok keresése. Következtetés további 

igazságokra, egyszerű bizonyítások. Absztrahálás, konkretizálás. Egyedi tapasztalatok, model-

lek. Általános tapasztalatok, univerzális modellek értelmezése (pl. ujjszámolás, különféle szám-

alakok, műveleti tulajdonságok, stb.) Generalizáló absztrakció (fogalmi általánosítás). Pl. „kis” 

számokból természetes szám és egységtört fogalom. A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. A gondolkodás és a nyelv összefonódása, kölcsönhatása. 

Köznyelvi kifejezések és szakkifejezések. Jelek szerepe, alkotása, használata (pl. = > < + - stb.) 

Értő-elemző olvasás fejlesztése. Írásban kapott utasítás végrehajtása, helyzetleírás rekonstruá-

lása. Tevékenységbe öltöztetés (pl. alkotás végrehajtása és ennek időrendben való elmondása). 

Átélt folyamat lejátszása. Algoritmus követése, értelmezése, készítése.  

 

Ismeretek rendszerezése: Fogalmak egymáshoz való viszonya: alá-és fölérendeltségi viszony; 

mellérendeltség. Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése: fadiagram, táb-

lázat, számítógépes programok. 

 

Ismerethordozók használata: A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata: mérő-

szalag, logikai készlet, számtáblázatok, szorobán stb. Könyvek, számológépek, számítógépek 

használata. Oktatási-tanulási technológiákkal való megismerkedés, azok értelmes, interaktív 

használata (pl. cd, internet).  

 

 

ISMERETEK ALKALMAZÁSA (3.-4. évfolyamon) 
 

Friss vagy felfrissített ismeretek, információk felismerésének közvetlen alkalmazása egyszerű 

utasítás végrehajtásában, döntésében. Régebbi ismeretek, információk felismerésének mozgó-

sítása, felhasználása az ismeretszerzés szituációjával analóg helyzetben. Ismeretek alkalmazása 

az újabb ismeretek megszerzésében.  

 

 

PROBLÉMAKEZELÉS ÉS – MEGOLDÁS (3.-4. évfolyamon) 

 
Probléma felismerése, problémaérzékenység. Szituációban, történetben megfogalmazott, olva-

sott probléma megértése; a megértést segítő eszközök alkalmazása. Megoldás a matematikai 

modellen belül. Matematikai modellek (pl. nyitott mondatok, sorozatok, függvények, számító-

gépes programok) ismerete, alkalmazásának módja. Önellenőrzés, az eredményért való felelős-

ségvállalás. Többféle megoldási mód keresése. Az eredmény vonatkoztatása az eredeti problé-

mára. Válasz megfogalmazása szóban, később írásban is.  

 

 

ALKOTÁS ÉS KREATIVITÁS (3.-4. évfolyamon) 

 
Objektumok alkotása szabadon, másolással, adott feltételek szerint. Állítások, kérdések megfo-

galmazása képről, helyzetről, történésről szóban, írásban. Saját gondolatok megfogalmazása. 

Halmazalkotás; definiáló tulajdonság megalkotása. Elnevezések, jelölések, szimbólumok alko-

tása. Számrendszerek alkotása, számrendszeres gondolkodás a számfogalom épülésében. Soro-

zatok alkotása. Megfigyelésben, mérésben, számlálásban, számolásban gyűjtött adatok, elemek 



sorozatba rendezése. Megkezdett sorozat folytatása, kiegészítése adott szabály szerint. Modell 

alkotása helyzet megértéséhez: eljátszás, mímelés, kirakások, ábrák, gráfok készítése szöveges 

feladat értelmezéséhez. Modell alkotása, értelmezése fogalmakhoz. A természetes szám mo-

dellként való kezelése (pl. darabszám, mérőszám, jel stb.). Modell alkotása probléma megoldá-

sához. Sejtések megfogalmazása, divergens gondolkodás (megértett probléma eredményének 

elképzelése, sejtések megfogalmazása, lejegyzése). Becslés. Gondolatmenet kiépítése (pl. meg-

oldási terv szöveges feladathoz). Kidolgozás megalkotása.  

 

AKARATI, ÉRZELMI, ÖNFEJLESZTŐ KÉPESSÉGEK ÉS EGYÜTT-

ÉLÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEK (3.-4. évfolyamon) 

 
Kommunikáció: Nyelvhasználat előtti kommunikáció: lejátszás,kirakás, megmutatás, míme-

lés, mint gondolatok kifejezése, ezek megértése. Elnevezések, jelölések értése, kezelése: köz-

nyelvi szavak használata és elfogadása előfogalmak jelölésére; egyszerű szakszavak és jelölé-

sek alakuló és kialakult fogalmak megnevezésére; a kifejezések pontosítása (pl. műveletek je-

lölése, mérések, mértékegységek)  

 

Együttműködés: Közös munka (páros, kiscsoportos, csoportmunka) vállalása. Együttműkö-

dés, egymásra figyelés, egyéni felelősség és közös felelősségvállalás. A munka tervezése, szer-

vezése, megosztása. Tolerancia, egymás segítése. A munkamegosztásban betöltött szerepek ér-

tékeinek ismerete és elfogadása. Vitakészség, kifejezőképesség fejlesztése. Projektben való 

együttműködés. 

 

Motiváltság: A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye (Az „én is tudom”, „én is 

meg tudom oldani”, „én találtam ki” élménye a fejlődés egyik leghatékonyabb hajtóereje. A 

világ megismerésének igénye. A matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére való 

igény. A matematikai módszerek és eszközök megismerésének igénye. 

 

Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás: Önismeret. Saját értékek (pontosság, 

tervszerűség, monotónia tűrés, kitartás a munkában, kudarctűrés, megnyilatkozni tudás, önfe-

gyelem, egyéni felelősség, kíváncsiság), saját korlátok ismerete; technikák megismerése ezek 

kompenzálására. Saját részképességek, gondolkodási tevékenységek felismerése, tudatosítása. 

Reflektálás. Önértékelés. Önellenőrzés. Az érzelmi reakciók, és kontrollálásuk. Önmotiválás. 

Önszabályozás. 

 

ÉRTÉKELÉS 

Az alapozó szakaszban a tanítói értékelés dominál, ugyanakkor fokozatosan fejlesztjük a reális 

önértékelésre való képességet. Első évfolyamon, és a második évfolyam első félévében szöve-

ges értékelést kapnak a tanulóink. Második évfolyam végén, illetve harmadik és negyedik év-

folyamokon félévkor és év végén osztályzattal értékelünk. 

 

 



Az ellenőrzés területei, formái 

 
A megfigyelések: 

o A tanulók – tanító által történő – megfigyelése: 

o Önálló tevékenység közben; 

o Csoportmunkában való részvétel során; 

o Tanulói megfigyelések: 

o Egymás munkájának segítése csoportmunkában; 

o Önellenőrzés. 

A fejlődési folyamat követése során végzett elemzések megmutatják a tanuló egyéni hala-

dását pl.: tanulási szokás, munkatempó, egyéni teljesítményei, érdeklődési köre stb. 

  

A diagnosztikus mérés segít abban, hogy megállapítsuk az „ indulási” és a várható „érkezési” 

szint között, a fejlesztési folyamat mely pontján észlelhető hiány.  Ezek okainak feltárása teszi 

lehetővé a formáló, segítő értékelés megfogalmazását. 

A szummatív értékelések is hozzájárulnak ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a tanulók tudásá-

ról, képességeinek fejlődéséről. 

A tanulók értékelése során figyelünk arra, hogy a saját képesség szerint elérhető legmagasabb 

szinthez, illetve a fejlesztés során várható eredményhez képest értékeljük. 

 



3. Évfolyam 
Évi óraszám: 148 

Számtan, algebra 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENY-

SÉGEK 

TANANYAG ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES 

TUDÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

Számfogalom 1000-es számkörben 

Számfogalom bőví-

tése.  

Elemek szétváloga-

tása, osztályozása, 

rendezése.  

A „mindegyik”, 

„van olyan”, „egyik 

sem”, „nem mind” 

kifejezések haszná-

lata konkrét tevé-

kenységek kíséreté-

ben. 

A valóság és a ma-

tematika elemi kap-

csolatainak tovább-

építése. 

Számok helye, közelítő helye a szám-

egyenesen, nagysága, számszomszédai. 

Kitekintés 10000-ig. 

Számok tulajdonságai: oszthatóság 2-

vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, ….. 

Számok képzése, számjegyek helyi 

,alaki és valódi értéke. 

Római számok leolvasása, írása I, V, X, 

D, C jelekkel 

Számok kapcsolatai: osztója, többszö-

röse; 

Számok összeg-, különbség-, szorzat-, 

hányados- és összetett alakjai.  

A negatív számok és a törtszámok fo-

galmának előkészítése tárgyi tevékeny-

séggel. 

Halmazok tulajdonságainak fel-

ismerése, részhalmaz jellem-

zése. 

Biztos számfogalom 1000-es 

számkörben. 

Számok írása, olvasása 1000-ig. 

Számok nagyságrendjének és 

helyi értékének biztos ismerete. 

Számok képzése, helyiérték sze-

rinti bontása. 

Halmazok összeha-

sonlítása az elemek 

száma szerint.  

Halmazalkotás. 

Állítások igazság-

tartalmának eldön-

tése.  

Állítások megfogal-

mazása. 

Közös tulajdonság 

felismerése, megne-

vezése. 

Több, kevesebb, 

ugyannyi fogalmá-

nak helyes haszná-

lata. 

Néhány elem sorba 

rendezése próbálga-

tással. 

Környezetismeret: 

élőlények csopor-

tosítása megadott 

szempontok sze-

rint.  

Ének-zene: dal-

lammotívumok 

sorba rendezése. 

 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és 

mérése, Celsius-

skála (fagypont 

alatti, fagypont fe-

letti hőmérséklet). 

Környezetismeret:  



a lakóhely törté-

nete; a római szá-

mok megfigyelése 

régi épületeken. 

[Magyar nyelv és 

irodalom: 

A magyar történe-

lem néhány neve-

zetes dátuma.] 

 

  



FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENY-

SÉGEK 

TANANYAG ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES 

TUDÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

A műveleti eljárá-

sok kiterjesztése 

az írásbeli műve-

letek körére. 
Becslés értelmezé 

 

 

 

 

 

 

 

se és gyakorlati al-

kalmazása. 

Az elsajátított szá-

molási készségek 

analógiájára szóbeli 

műveletek a maga-

sabb számkörök-

ben. 

A rugalmas gon-

dolkodás fejlesz-

tése többféle 

megoldás keresés-

ével. 

Műveletek értelmezése tevékenységgel, 

rajzzal, elvontabb ábrákkal. 

Összeg, különbség, szorzat, hányados 

becslése, a „közelítő érték” fogalmának 

bevezetése, számok körében. 

Műveletek leolvasása ábráról, 

megjelenítése tevékenységgel. 
Számok írása, olva-

sása (100-as szám-

kör).  

Helyi érték fogalma. 

Római számok. 

A műveletek sor-

rendjének ismerete. 

Szöveges feladat ér-

telmezése, megjele-

nítése rajz segítség-

ével, leírása szá-

mokkal. 

Páros és páratlan 

számok megkülön-

böztetése. 

Egyjegyű és kétje-

gyű számok megkü-

lönböztetése. 

Szimbólumok hasz-

nálata matematikai 

szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbó-

lum kiszámítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: számok 

helyesírása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdé-

sek, problémák, 

válaszok helyes 

megfogalmazása. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, ténye-

zők felcserélhetősége, csoportosítható-

sága, összeg, különbség, szorzat, hánya-

dos változásai. 

Műveleti sorrend és zárójelhasználat. 

Műveletek közötti kapcsolatok: össze-

adás és kivonás, szorzás és osztás, ösz-

szeg, különbség szorzása. 

Számolási eljárások: szóban: összeadás, 

kivonás, szorzás osztás tízzel, százzal; 

összeadás és kivonás írásbeli művelet-

tel, írásbeli szorzás és osztás egyjegyű-

vel. 

Összefüggések felismerése, kapcsolatok 

leolvasása ábráról, rendezések, becslé-

sek. 

Az alapműveletek eljárásainak 

alkalmazása szóban és írásban. 

 



FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENY-

SÉGEK 

TANANYAG ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES 

TUDÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PONTO 

Összefüggések, kapcsolatok 

A logikai gondol-

kodás fejlesztése az 

igaz és hamis állítá-

sok megítélésével. 

Megoldási algorit-

musok megisme-

rése, alkotása, al-

kalmazása. 

A kreativitás fej-

lesztése többféle 

megoldás keresésé-

vel. 

Szövegek megjele-

nítése tevékenység-

gel, ábrázolással. A 

becslés képességé-

nek fejlesztése. 

Matematikai szö-

vegértő és szóbeli 

kifejező képesség 

fejlesztése. 

Állítások igazságának eldöntése. 

Nyitott mondat igazsághalmazának 

megkeresése próbálgatással, véges alap-

halmazokon. 

Nyitott mondatok lejegyzése, megol-

dása. 

Egyszerű nyitott mondat ki-

egészítése igazzá, hamissá. 

Nyitott mondat igazsághalma-

zának megkeresése kis véges 

alaphalmazon behelyettesítés-

sel. 

 Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk ki-

emelése. 

Szöveges feladatok értelmezése, megol-

dása modell segítségével. 

Szöveges feladatról nyitott mondat ké-

szítése, többféle megoldási mód kere-

sése. 

Matematikai modell (sorozatok, táblá-

zatok, rajzok, nyíldiagramok, grafiko-

nok) használata a szöveges feladatok 

megoldásához. 

Szöveges feladatok értelme-

zése, adatainak lejegyzése, 

megoldási terv készítése.  

Szöveges feladat megoldása 

közvetlenül az értelmezésre 

szolgáló tevékenységgel, áb-

rákkal és matematikai model-

lel. 

A számítások helyességének 

ellenőrzése és az eredmény ér-

telmezése. 

 



Sorozatok, függvények 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENY-

SÉGEK 

TANANYAG ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETESTU-

DÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

A döntési képesség 

formálása. Néhány 

elemével elkezdett 

sorozathoz többféle 

szabály alkotása. A 

kapcsolatokat kife-

jező tevékenysé-

gek, ábrák megis-

merése .A becslő, 

felismerő és alkotó-

képesség fejlesz-

tése problémafelve-

tésekkel. 

Adott szabályú sorozat folytatása, soro-

zat szabályának felismerése, megfogal-

mazás szavakkal. 

Összefüggések felismerése a sorozat 

elemei között. 

Tapasztalati adatok táblázatba való le-

jegyzése. 

Adatok táblázatba rendezése. Grafiko-

nok értelmezése, olvasása.  

Hozzárendelések, leképezések, megkez-

dett párosítások folytatása. 

Egyszerű sorozatok szabályának 

megállapítása. 

Egyszerű sorozat folytatása. 

Kapcsolatok keresése táblázatok 

adatai között. 

Növekvő és csök-

kenő számsorozatok 

szabályának felis-

merése, a sorozat 

folytatása. 

Számpárok közötti 

kapcsolatok felis-

merése. 

A változások és is-

métlődések észrevé-

telének, szóbeli ki-

fejezésének képes-

sége 

 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafi-

konok készítése. 

Vizuális kultúra:  

periodicitás felis-

merése sordíszek-

ben, népi motívu-

mokban. 



Geometria, mérés 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENY-

SÉGEK 

TANANYAG ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETESTU-

DÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

Testek, síkidomok, transzformációk 

Kreatív gondolko-

dás fejlesztése. 

Térlátás fejlesztése 

az alakzatok külön-

féle előállításával. 

Megfigyelés, tulaj-

donságok számba-

vétele. 

 

Testek építése szabadon és adott feltéte-

lek szerint. Testek másolása modellről. 

Testek szétválogatása egy és két tulaj-

donság szerint. A gömb felismerése, jel-

lemzői 

Testek építése modellről. 
Vonalak (egyenes, 

görbe) ismerete. 

A test és a síkidom 

megkülönböztetése. 

Testek építése sza-

badon és megadott 

feltételek szerint. 

Tájékozódási képes-

ség, irányok isme-

rete. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

 hajtogatás. 

Vizuális kultúra:  

mozaikkép alko-

tása előre elkészí-

tett háromszögek, 

négyszögek fel-

használásával. 

 

 

Síkidomok előállítása szabadon, máso-

lással és egy-két feltétel megkötésével. 

Kirakás, papírhajtogatás, nyírás, vo-

nalzó és körző használata. 

Tengelyesen tükrös alakzatok előállítása 

tevékenységgel: kirakás, nyírás, hajto-

gatás, szöges táblán körülkerítés.  

Tájékozódás vonalon, síkban, térben. 

Síkidomok előállítása tevékeny-

séggel. 



A téglalap és négyzet tulajdonságai: ol-

dalak, csúcsok, száma, mérete; összeha-

sonlítás. Téglalap és négyzet kerületé-

nek és területének számítása (beveze-

tés). 

Transzformációk, nagyítás, kicsinyítés, 

tükrözések, eltolás. 

Téglalap, négyzet tanult tulaj-

donságainak felsorolása modell 

segítségével 

 

A hosszúság, az űr-

tartalom, a tömeg és 

az idő mérése.  

A szabvány mérték-

egységek: cm, dm, 

m, cl, dl, l, dkg, kg, 

perc, óra, nap, hét, 

hónap, év.  

Átváltások szom-

szédos mértékegy-

ségek között.  

Mennyiségek kö-

zötti összefüggések 

felismerése.  

Mérőeszközök hasz-

nálata. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen környe-

zetünkben (szoba, 

kert). 

Technika, életvitel 

és gyakorlat:  

dobókocka, tégla-

test alakú doboz 

készítése. 

 

  



FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENY-

SÉGEK 

TANANYAG ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES 

TUDÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

 Mérhető tulajdonságok, mérés   

Tapasztalatgyűjtés.  

Mennyiségi jellem-

zők felismerése, a 

különbségek észre-

vétele. 

A terület, térfogat, 

szög fogalmának 

alapozása konkrét 

tevékenységgel, ta-

pasztalatgyűjtéssel. 

A pontosság mérté-

kének kifejezése 

gyakorlati mérések-

ben. 

A matematika és a 

valóság kapcsolatá-

nak építése. 

Mérések alkalmi egységekkel a már 

megismert mennyiségek körében. 

Kerületmérés körülkerítéssel, területmé-

rés lefedéssel. 

Szög és térfogat mérése alkalmi egysé-

gekkel, gyakorlatban. 

Mérés szabvány egységekkel: m, dm, 

cm, mm, l., dl, cl, ml, g, dkg, kg, km, hl, 

t. Az idő mérése (óra, perc, másodperc). 

Egység, mennyiség és mérőszám kap-

csolata. 

Mérés az egységek többszöröseivel. 

 

Mérés alkalmi és szabvány egy-

ségekkel.  

A gyakorlatban végrehajtott 

mérések alapján a mértékegység 

és mérőszám kapcsolatának 

megállapítása. 

 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat:  

elkészíthető mun-

kadarabok megter-

vezése mérés és 

modellezés segít-

ségével.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel 

és gyakorlat: ház-

tartásban használa-

tos gyakorlati mé-

rések (sütés-főzés 

hozzávalói). 

 Át- és beváltások. A mértékegységek 

használata és átváltása szöveges és 

számfeladatokban .Érzékszervi megfi-

gyelés alapján összehasonlítások vég-

zése a valóság tárgyairól, alakzatokról, 

dolgokról. Kapcsolatok keresése külön-

böző mennyiségek között. 

Át- és beváltások a tanult mér-

tékegységekkel gyakorlati mé-

résekhez kapcsolódva. 

A tanult szabvány mértékegysé-

gek gyakorlati alkalmazása. 

  



Valószínűség, statisztika 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENY-

SÉGEK 

TANANYAG ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES 

TUDÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

A matematika és a 

valóság kapcsolatá-

nak folyamatos fi-

gyelemmel kísé-

rése. 

Kifejezőképesség 

fejlesztése a sejté-

sek megfogalmazá-

sával. 

Logikus gondolko-

dás fejlesztése. 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzí-

tése. 

Adatok rendezése, ábrázolása, elem-

zése. 

Két adat számtani közepének értelme-

zése. 

A lehetséges és lehetetlen tapasztalati 

úton való értelmezése. 

A biztos és véletlen megkülönböztetése. 

Próbálgatások, sejtések, indoklások, tip-

pelések, tárgyi tevékenységek kíséreté-

ben. 

A biztos és a véletlen megkü-

lönbözetése konkrét tapasztalat-

szerzés útján 

Kísérletek végzése, 

eredmények feljegy-

zése, közös munka 

végzése. 

Adatokról megálla-

pítások megfogal-

mazása. 

A véletlen, biztos, 

lehetetlen fogalma. 

Környezetismeret: 

meteorológiai ada-

tok lejegyzése, áb-

rázolása. termé-

szeti jelenségek 

előfordulása és va-

lószínűsége. 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid megfogalma-

zás). 

 



A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén 

A fejlesztés elvárt eredményei a 

3. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek  

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.  

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.  

– Az összes eset megtalálása (próbálgatással).  

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása (2000-es számkör).  

– Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 2000-es számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).  

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, 

előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.  

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 2000 -es számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.  

– Fejben számolás százas számkörben.  

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

– A műveletek közötti kapcsolatok ismerete.  

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. 

– Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.  

– Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.  

– Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás, osztás egyjegyű számmal írásban.  

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, 

az eredmény realitásának vizsgálata.  



– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.  

A fejlesztés elvárt eredményei a 

3. évfolyam végén 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

– Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.  

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.  

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.  

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.  

– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc.  

– Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).  

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jel-

lemzőik. 

A test és a síkidom közötti különbség megértése.  

– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.  

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színe-

zéssel.  

– Négyzet, téglalap kerülete.  

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.  

Valószínűség, statisztika 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

– Táblázat adatainak értelmezése.  

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.  

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.  

– Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.  



4. évfolyam 
Évi óraszám: 148 

SZÁMTAN, ALGEBRA 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉ-

GEK 

TANANYAG ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

 

ELŐZETES 

TUDÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

Számfogalom 10 000-es számkörben 

 

A valóság és a mate-

matika elemi kapcso-

latainak továbbépí-

tése.  

Matematikai ismere-

tek bővítése: 

- számfogalom 

bővítése  

10 000-ig, 

- kitekintés 

100000-ig 

- kapcsolatok ke-

resése változó 

Számok írása, olvasása 10000-ig.  

Számok bontása, képzése a számjegyek 

alaki-, helyi-, valódi értékének értelme-

zése. 

Római számírás. 

Biztos számfogalom tízezres 

számkörben.  

Számok helyiérték szerinti 

írása, olvasása.  

Számok képzése, bontása. 

 

Adott tulajdonságú 

elemek halmazba 

rendezése. 

Halmazba tartozó 

elemek közös tulaj-

donságainak felis-

merése, megneve-

zése. 

Annak eldöntése, 

hogy egy elem bele-

tartozik-e egy adott 

Ének-zene: dallam-

motívumok sorba 

rendezése. 

Környezetismeret: 

élőlények csopor-

tosítása megadott 

szempontok sze-

rint.  

 

A számok nagysága, közelítő számok, 

kerekített értékek a halmazok, mennyi-

ségek közvetítésével, számegyenes hasz-

nálatával, a számrendszeres alak tudatos 

értelmezésével. 

 

Számok nagyságának és a 

számjegyek különféle értéké-

nek biztos ismerete. A tízes, 

százas, ezres számszomszédok 

meghatározása 



mennyiségek kö-

zött. 

A számok tulajdonságai, kapcsolatai, 

szomszédai, összeg-, különbség-, szor-

zat-, hányados és összetett alakjai. 

Törtszámok előállítása tárgyi tevékeny-

séggel; értelmezése különféle mennyisé-

gek mérőszámaként. 

A negatív szám fogalmának tapasztalati 

úton való előkészítése. 

 

. halmazba. A válto-

zás értelmezése egy-

szerű matematikai 

tartalmú szövegben. 

 

 

  



FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉ-

GEK 

TANANYAG  ÉS A GONDOLKO-

DÁSI MÓDSZEREK ALAPO-

ZÁSA 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES 

TUDÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Biztonság a szóbeli 

műveletek végzésé-

ben kerek számok kö-

rében. 

A műveletfogalom 

kiterjesztése az írás-

beli műveletek kö-

rére. 

A becslés és kerekítés 

önálló alkalmazása 

Szóbeli műveletvég-

zés a tanult számolási 

eljárásokkal. 

Írásbeli műveletek al-

kalmazás szintű fel-

használása. 

. 

A műveletek értelmezése tevékenység-

gel, ábrával és szöveggel. Becslés, kö-

zelítő érték megkeresése. 

Szóbeli és írásbeli műveletek 

értelmezése és megoldása. A 

négy alapművelet tudatos el-

végzése és használata 

A becslés, ellenőrzés eszköz-

ként való alkalmazása. 

A helyes műveleti sorrend is-

merete és alkalmazása a négy 

alapművelet körében. 

Számok írása, olva-

sása (1000-es szám-

kör).  

Helyiérték, alaki ér-

ték, valódi érték fo-

galma 1000-es 

számkörben. 

Római számok 

írása, olvasása (I, V, 

X, L, C) 

 

 

Műveleti tulajdonságok kiterjesztése a 

tízezres számkörre. A műveletek közötti 

kapcsolat tudatosítása. 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás fej-

ben kerek számok esetében. Szorzás, 

osztás, tízzel, százzal, ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás négyjegyű 

számokkal.  

Írásbeli szorzás kétjegyűvel és háromje-

gyűvel, osztás egy –és kétjegyűvel. A 

zárójel használata, műveleti sorrend. 

 Negatív számok a 

mindennapi életben 

(hőmérséklet, adós-

ság). 

Törtek a minden-

napi életben. 

 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és 

mérése, Celsius-

skála (fagypont 

alatti, fagypont fe-

letti hőmérséklet). 

 

  



 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉ-

GEK 

TANANYAG  ÉS A GONDOLKO-

DÁSI  

MÓDSZEREK ALAPOZÁSA  

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES 

TUDÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

Összefüggések, kapcsolatok 

A problémamegoldó 

gondolkodásban való 

gyakorlottság és ered-

ményesség fokozása: 

- önállóság növe-

lése a feladatok 

szövegének ér-

telmezésében, 

- megoldási algo-

ritmusok kiala-

kítása és alkal-

mazása, 

- szöveges fel-

adathoz többféle 

megoldás kere-

sése. 

Tanulási szokások to-

vább-fejlesztése: 

A nyitott mondatok igazsághalmazának 

megkeresése véges alaphalmazon; egy-

szerű esetekben következtetéssel. 

A tervszerű próbálgatás (közelítő mód-

szer) alkalmazása a megoldás keresé-

sére. 

Állítások tagadása, nyitott mondat ki-

egészítése. A jelek értelmezése, haszná-

lata. 

Szöveges feladathoz tartozó 

számfeladat alkotása, és ez-

zel a szöveges feladat megol-

dása. 

Adott halmaz elemeinek 

szétválogatása adott szem-

pont szerint. 

Nyitott mondat igazsághal-

mazának megkeresése véges 

alaphalmazon. 

 

Természetes szá-

mok nagyság sze-

rinti összehasonlí-

tása a 1000-es 

számkörben. 

Mennyiségek kö-

zötti összefüggések 

észrevétele tevé-

kenységekben.  

A matematika kü-

lönböző területein 

az ésszerű becslés 

és a kerekítés alkal-

mazása. 

Matematikai jelek: 

+, -, •, :, =, <, > ( ). 

Fejben számolás 

százas számkörben. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdé-

sek, problémák, 

válaszok helyes 

megfogalmazása. 



- kerekített érté-

kekkel végzett 

becslés, 

- az ellenőrzés 

többféle módjá-

nak ismerete,  

- megoldási terv 

készítése felada-

tokhoz, írásbeli 

válaszadás szö-

veges feladat-

hoz. 

Szöveges feladatok értelmezése, az ada-

tok ábrázolása, modell készítése. Több-

féle megoldási mód keresése. 

Alaphalmaz, részhalmaz és kiegészítő 

halmaz kapcsolatának értelmezése. 

Szöveges feladatok tevékenységhez, 

rajzhoz kapcsolódva. 

Szöveges feladatok megoldása: 

Értelmezés, adatok kigyűjtése, rendsze-

rezése, 

modell készítés (keresés, választás) 

összefüggések elemzése, a probléma 

megoldása, 

válasz megfogalmazása, az eredmény 

összevetése a valósággal. 

 

Egyszerű és összetett szöve-

ges feladatok megoldása.  

Megoldási algoritmusok al-

kalmazása. 

A szorzótábla biztos 

ismerete 100-as szám-

körben. 

Összeg, különbség, 

szorzat, hányados fo-

galmának ismerete. 

Műveletek tulajdonsá-

gainak, tagok, illetve 

tényezők felcserélhe-

tőségének alkalma-

zása.  

Műveleti sorrend is-

merete, alkalmazása 

Háromjegyű számok 

összeadása, kivonása, 

szorzás, osztás egyje-

gyű számmal írásban.  

Műveletek ellenőr-

zése. 

Szöveges feladat: a 

szöveg értelmezése, 

adatok kigyűjtése, 

megoldási terv, becs-

lés, ellenőrzés, az 

eredmény realitásának 

vizsgálata 

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk ki-

emelése. 



SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉ-

GEK 

TANANYAG  
A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES TU-

DÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

A gondolkodási mű-

veletek körének bőví-

tése (pl. osztályozás, 

szabályfelismerés, 

grafikonkészítés, 

elemi algoritmus al-

kalmazása). 

Lényegkiemelő és ál-

talánosító képesség 

fejlesztése, következ-

mények meglátására 

való képesség fejlesz-

tése. 

 

Összefüggések észre-

vétele és megfogal-

mazása. 

Az általánosításra 

való törekvés. 

Rövid, tömör kifeje-

zőképesség alakítása. 

Absztrakciós képes-

ség alapozása. 

Megkezdett sorozatok folytatása adott 

szabály szerint. 

Összefüggések keresése az egyszerű so-

rozatok elemei között.  

Különbség- és hányados-sorozat kép-

zése. 

Számtani sorozatok 10., 20., 100. elem-

ének megállapítása. 

Sorozatok képzési szabályának kere-

sése, kifejezése szavakkal. 

Többféle folytatás lehetősége. 

Adatok sorozatba rendezése, a folyta-

tásra vonatkozó sejtések megfogalma-

zása. 

Hozzárendelések, leképezések. 

Szám-számfüggvények sokféle formá-

ban. 

Grafikonok építése, olvasása. 

Sorozat szabályának felisme-

rése, sorozat folytatása. 

A szabály megfogalmazása 

egyszerű formában. 

Összetartozó elemek táblá-

zatba rendezése. 

Összefüggés felismerése a táb-

lázat elemei között. 

Szabályfelismerés, 

szabálykövetés.  

Növekvő és csökkenő 

számsorozatok felis-

merése, készítése. 

Összefüggések kere-

sése az egyszerű soro-

zatok elemei között. 

A szabály megfogal-

mazása egyszerű for-

mában, a hiányzó ele-

mek pótlása. 

Vizuális kultúra:  

periodicitás felis-

merése sordíszek-

ben, népi motívu-

mokban. 

Környezetismeret:  

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok). 

Testnevelés és 

sport: sportered-

mények, mint ada-

tok 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafi-

konok készítése. 

 

 



GEOMETRIA, MÉRÉS 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉ-

GEK 

TANANYAG 
A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES TU-

DÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

Síkidomok, testek, transzformációk 

Konstrukciós képes-

ség alakítása.  

Sík- és térgeometriai 

tapasztalatok szer-

zése.  

Az alakzat egészé-

nek és részeinek ér-

zékelése. 

Helymeghatározás 

képességének fej-

lesztése. 

Testek másolása modellről. 

Testek építése adott feltételek szerint 

testekből, lapokból. 

Testháló kiterítése, tervezése, összeállí-

tása: téglatest, kocka. 

Síkidomok előállítása adott feltételek-

kel. A kör és a gömb felismerése, jel-

lemző tulajdonságaik. 

Párhuzamos és merőleges vonalpárok 

kifeszítése szöges táblán. 

Az egybevágóság fogalmának formá-

lása tapasztalatszerzés útján; síkidomok 

másolása, eltolás, tengelyes tükrözés, 

elforgatás. 

Térbeli és síkbeli tükörképek előállítása, 

tükrözés párhuzamos és nem párhuza-

mos tengelyekre. Körzőhasználat: játé-

kos formák készítése. 

Nagyítás leszámolással is. A hasonlóság 

fogalmának tapasztalati előkészítése. 

Adott feltételeknek megfelelő 

geometriai alakzatok építése 

síkban, térben. 

 

Geometriai tulajdonságok fel-

ismerése, alakzatok kiválasz-

tása a felismert tulajdonság 

alapján.  

 

Transzformációk létrehozása 

eltolás és tükrözések segítség-

ével. 

Egyenesek kölcsönös 

helyzetének felisme-

rése: metsző és párhu-

zamos egyenesek.  

Térbeli alakzatok. 

A szabvány mérték-

egységek: mm, km, 

ml, hl, g, t, másod-

perc.  

Átváltások szomszé-

dos mértékegységek 

között. 

Hosszúság, távolság 

és idő mérése (egy-

szerű gyakorlati pél-

dák). 

Háromszög, négyzet, 

téglalap, sokszög lét-

rehozása egyszerű 

módszerekkel, felis-

merésük, jellemzőik. 

A test és a síkidom 

közötti különbség 

megértése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat:  

hajtogatás. 

Vizuális kultúra:  

mozaikkép alko-

tása előre elkészí-

tett háromszögek, 

négyszögek fel-

használásával 

 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés 

a mindennapi élet-

ből pl. szőnyege-

zés, burkolás a la-

kásban, kertben. 

Ének-zene:  

körjátékok. 

Vizuális kultúra:  

a kör megjelenése 

művészeti alkotá-

sokban. 

Összehasonlítások, 

viszonyítások.  

Ismeretek önálló 

alkalmazása. 

A hosszúság, űrtartalom, tömeg és idő 

mérése alkalmi és szabvány egységek-

kel 

Mérés szabvány egységekkel. 

Át- és beváltások a tanult mér-

tékegységekkel gyakorlati mé-

résekhez kapcsolva, illetve 

ilyenek felidézése nyomán. 



A mennyiségek szabvány mértékegysé-

geinek használata szám- és szöveges 

feladatokban 

Váltások különféle mértékrendszerek-

ben. 

Kocka, téglatest felis-

merése, létrehozása, 

jellemzői. 

Tükrös alakzatok és 

tengelyes szimmetria 

előállítása hajtogatás-

sal, nyírással, rajzzal, 

színezéssel.  

Négyzet, téglalap ke-

rülete. 

Négyzet, téglalap te-

rületének mérése kü-

lönféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

 A terület mérése lefedéssel, a szabvány 

egységek használata;a terület kiszámí-

tása a területegységek összeszámolásá-

val, a téglalap és a négyzet területének 

és kerületének kiszámítása a tanult ösz-

szefüggések ismeretében; térfogatmérés 

kirakással, építéssel. Téglalap területé-

nek mérése; számolás a kirakást fel-

idéző módon. 

Szögmérés derékszöggel, felével, ne-

gyedével. 

Számítások a kerület és terület 

megállapítására. 

 
Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen környe-

zetünkben (szoba, 

kert). 

 



VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZIKA 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK, 

TEVÉKENYSÉ-

GEK 

TANANYAG  
A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 

ELŐZETES TU-

DÁS 

KAPCSOLÓ-

DÁSI PON-

TOK 

Tapasztalatok szer-

zésével későbbi fo-

galomalkotás előké-

szítése (a biztos, a 

lehetséges és a lehe-

tetlen események , 

törtszámok). 

A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesz-

tése. 

A gyakoriság, való-

színű, kevésbé való-

színű értelmezése 

konkrét példákon. 

Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása 

grafikonon. 

Táblázatok, grafikonok készítése, leol-

vasása, értelmezése. 

Néhány szám számítani közepének ér-

telmezése, az „átlag” fogalmának beve-

zetése, használata adatok együttesének 

jellemzésére. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, meg-

figyelések. 

A véletlen események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek végzésével, áb-

rázolása oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott számú kí-

sérletben. 

A kísérleti eredmények összevetése a 

sejtéssel, az eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

 

Adatgyűjtés táblázatok leolva-

sásával. Példák megfogalma-

zása a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen fogalmának haszná-

latával. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése.  

Táblázat adatainak ér-

telmezése.  

Adatgyűjtés, adatok 

lejegyzése, diagram 

leolvasása. 

Valószínűségi játé-

kok, kísérletek értel-

mezése.  

Biztos, lehetetlen, le-

het, de nem biztos ta-

pasztalati ismerete. 

Környezetismeret: 

meteorológiai ada-

tok lejegyzése, áb-

rázolása. 

Testnevelés:  

Tanulói sportjáté-

kok eredményei, 

fizikai állapotfel-

mérések adatai 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és 

csapadékátlagok. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

a kifejezőkészség 

alakítása 

 



A fejlesztés elvárt eredményei a 4. évfolyam végén 

A fejlesztés elvárt eredmé-

nyei a 4. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek  

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.  

– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.  

– Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása 10 000-es [20000-es] számkörben.  

– Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 10  000-es [20000-es] számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).  

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, 

előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.  

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10  000-es [20000-es] számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.  

– Fejben számolás százas számkörben.  

– A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben. 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.  

– A műveletek közötti kapcsolatok ismerete.  

– Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.  

– Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.  

– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű számmal írásban. 

– Műveletek ellenőrzése. 



– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az 

eredmény realitásának vizsgálata.  

– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.  

Összefüggések, függvények, sorozatok  

– Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

– Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.  

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.  

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.  

 

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.  

– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.  

– Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

– [Átváltások nem csak szomszédos mértékegységek között, mérőszám és mértékegység viszonya. ] 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).  

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellem-

zőik. 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete.  

– A test és a síkidom közötti különbség megértése.  

– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.  

– Gömb felismerése. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.  

– Négyzet, téglalap kerülete.  

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.  

 



Valószínűség, statisztika 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

– Táblázat adatainak értelmezése.  

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.  

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.  

– Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.  

 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.  

– Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.  

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 

 

 


