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1. FELADAT

Ábrázold dobozdiagramon az adatsokaságot!
7,93 7,71 8,19 8,9 7,66 7,97 8,12 8,02
7,94 7,9 8,16 7,89 7,44 8,09 7,51 7,94



MEGOLDÁS:

7,44   7,51   7,66   7,71   7,89   7,90   7,93   7,94   7,94   7,97   8,02   8,09   8,12   8,16   8,19   8,9

medián: 7,94

alsó kvartilis: 7,8 felső kvartilis: 8,105

minimum: 7,44 maximum: 8,9



1. FELADAT MÁSKÉNT

Az atlétikai sportágak közül a férfi távolugrás világcsúcsának van a 
leghihetetlenebb története. Az 1968-as olimpián Mexikóvárosban Bob 
Beamon több, mint 70 cm-rel (!) ugrott távolabbra, mint mindenki más. 
8,90 m-es ugrásával 55 cm-rel döntötte meg a korábbi világcsúcsot. 
Fantasztikus világcsúcsa szinte megdönthetetlennek tűnt. Azóta 
megengedett hátszél mellett egyetlen versenyen tudtak ennél 
nagyobbat ugrani, 1991-ben. A világcsúcs azóta 8,95 m. 
(2022-ben 8,36 m volt a győztes eredmény az atlétikai 
világbajnokságon.)
Ábrázold dobozdiagramon az 1968-as olimpia férfi távolugrás 
döntőjében született eredményeket!
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BOB BEAMON

1968. MEXIKÓVÁROS

https://www.youtube.com/watch?v=d9cqlo6Y1Zk 



MIT TETT HOZZÁ A SZÖVEG?

• Érdekes
• Élet közeli 
• Elgondolkoztató

Ennek feltétele:



SZÖVEGES FELADAT AKKOR JÓ, HA

• Érdekes
• Lehetőleg valós, vagy ahhoz közeli
• Nem indokolatlanul hosszú
• Tagolt
• Van hozzá ábra, táblázat vagy kép



ELLENÉRVEK

• A szövegértést méri.
• Nagyon időigényes. Nincs rá idő.
• Nehéz rávenni a diákokat, hogy kezdjék el, majd 

küzdjék végig.
• Sok diák feladja.
• Már jól kellene tudni a lényeget, az elvont 

matematikát, és sokan azt sem tudják. Azt lenne 
fontos megtanítani.



ÉRVEK

• Élet közelbe hozza a matematikát.
• Élő, aktuális tudományt mutat be.
• Összekapcsol a gyakorlattal, a hétköznapi élettel.
• A modell alkotást tanítja.
• A matematika tudást elmélyíti és pontosítja az, 

hogy új helyzetben kell felismerni és alkalmazni.

• Része az érettséginek.



MI A MATEMATIKA?

„A matematika a mintázatok tudománya, s e 
mintázatokra mindenütt rábukkanunk, bármerre 
tekintünk is: a fizikai Univerzumban, az 
élővilágban vagy akár tulajdon elménkben.”

Keith Devlin A láthatatlan megjelenítése



A mintázat megismerése
• Matematikai fogalmak, 

definíciók
• Tételek, bizonyítások
• Matematikai módszerek, 

eljárások

A mintázat felismerése
• Szöveges feladatok
• Modellalkotás
• A matematika alkalmazása 

KÉT IRÁNY



EGY RÉGI SZÖVEGES FELADAT

B és C összesen 3400 forintot helyezett valamely vállalatba. B a 
tőke és egy évi kamat fejében visszakap 
összesen 2070 forintot. C a tőke és a 16 havi kamat 
fejében 1920 forintot. Hány forintot helyezett B a vállalatba?

Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az1892-93. iskola év végén;

V. kerületi állami főreáliskola

eredeti szöveg; 

forrás: KÖMAL 1893. december



B és C összesen 3400 forintot helyezett valamely vállalatba. B a tőke és
egy évi kamat fejében visszakap összesen 2070 forintot. C a tőke és
a 16 havi kamat fejében 1920 forintot. Hány forintot helyezett B a
vállalatba?

Kérdések:

„Vállalatba helyezett” el pénzt. Ez mit jelent?
Részvény? Nem. (osztalék lenne, nem fix a hozam)
Hitel? Nem. (azt pénzintézet adhatja)
KÖTVÉNY ?

Kamatos kamat vagy egyszerű kamatozás?
Ugyanaz a két kamatláb?
16 hónap Hogyan kamatozik?

Az 1 év leteltekor kamatozik közben?
(B és C helyett két név szerepelne)



MAI SZÖVEG:

Barna és Csaba összesen 3400 forintot helyezett valamely
vállalatba. Barna a szerződése értelmében egy év múlva kapja
meg a neki járó pénzt: a tőke és egy évi kamat fejében visszakap
összesen 2070 forintot. Csaba a szerződése értelmében egy
összegben, 16 hónap múlva kapja meg a neki járó pénzt. A tőke
és a 16 havi kamat fejében visszakap 1920 forintot. A két
esetben az éves kamatláb megegyezik. Egyszerű kamatozás
történik, a 16 hónapra járó kamat az éves kamat 1,25-szorosa.
Hány forintot helyezett B a vállalatba?

Megjegyzés: Ez úgy valósulhat meg, hogy Barna és Csaba
vásárolnak a vállalat által kibocsájtott kötvényekből. A vállalat a
szerződésben szereplő idő lejártával visszavásárolja a kötvényt
és kifizeti a szerződésben szereplő kamatot.



MEGOLDÁS

b + c = 3400
b (1 + x) = 2070

c (1 + 1,25x) = 1920

(3400 – c) (1 + x) = 2070
c (1 + 1,25x) = 1920

4250 x2 + 3142,5 x – 590 = 0 x1 = 0,155     x2 = – 0,895

x = 0,155 (15,5%) c = 1608 Ft b = 1792 Ft



MIÉRT VANNAK HOSSZÚ SZÖVEGŰ FELADATOK?

• Fontosabb lett az alkalmazás. 
 Felismerni, milyen struktúrát (mintázatot) rejt
 Modellt keresni, modellt alkotni

• Pontosabban kell megfogalmazni.
• Bonyolultabb lett a környezetünk.
• Van, ahol sok apró körülményt tisztázni kell.

• Nagyon hamar elhangzik a kérdés: mire való, miért tanuljuk?

• Motivációt hozhat.

• Van olyan terület, ahol kisebb súlyt kap a megoldási technika.
• Ezt megoldja helyettünk a számítógép



NEHÉZSÉG

• Riasztó (túl nagy falat)
• Idő
• Szövegértés (van, akinek ez plusz nehézség)
• Türelem
• Elszánás
• Nyitottság



HOGYAN? MI SEGÍTHET?

• ha nem haragszom rá
• ha van rá idő (hagyom, hogy olvassa el)
• többször kerül elő, néhány
• előkészítés
• fokozatosság



ELŐKÉSZÍTÉS

• feladatlap (munkatankönyv)
• beleírhat 
• szöveg tagolása, alpontozás, rész kérdések
• táblázat, ábra
• jelölések lerögzítése



FOKOZATOSSÁG

9. OSZTÁLY FÜGGVÉNYTAN





10. OSZTÁLY FÜGGVÉNYTAN





11. OSZTÁLY FÜGGVÉNYTAN



12. OSZTÁLY    FÜGGVÉNYTAN
(2022 MÁJUS, EMELT SZINT)



TANULSÁGOK 

MIRE SZÁMÍTHATUNK AZ ÉRETTSÉGIN?

Olvasd el figyelmesen, olvasd el még egyszer!
Nem ez a legnehezebb feladat típus!
Azonosítsd be, hogy melyik adat minek felel meg a 
képletben!
A pontszám mutatja a nehézséget.
Az első (kevés pontot érő) alpont 
segít a megértésben.
Nem kell hozzá plusz ismeret, minden le van írva, 
ami kell a megoldáshoz.



GEOMETRIA
10. OSZTÁLY

érdekes 
egyszerű
kép
szakábra
részletek
több kérdés

(egyénileg vagy
pármunkában)



ESEMÉNYEK      12. OSZTÁLY

KÖZÉPSZINTŰ 
ÉRETTSÉGI
IDEGEN NYELVEN, 2022

• Kitölthető táblázat

• Tagolt szöveg

• Konkrét eset leírása

• Egyszerű eset az a) pontban

• Kétféle módon variálja tovább

Órai feldolgozás során:

• előtte rövid feladatok

• egyéni munka

• d) részt máskor



VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS
(10. ÉS 11. OSZTÁLY)



SEGÍT-E A SZÖVEG?
(KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI 
IDEGEN NYELVEN, 2017)



PONTOS MEGFOGALMAZÁS KELL

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI, 2021



KÖZÉPSZINTŰ 
ÉRETTSÉGI
2020 OKTÓBER

Több külön 
feladat



MÁR RÉGEBB ÓTA HOSSZABB A SZÖVEG



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Tamásné Kollár Magdolna
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
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