Ágazati Matematika a szakgimnáziumok 11–12. évfolyama számára
Kiegészítő tantárgy a mellékszakképesítést nem választóknak
CÉL: Kompetenciafejlesztés, gyakorlás a középszintű matematika érettségi vizsgára
készülőknek
A matematika a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók
hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A
matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a választott szakma
ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és
kezeléséhez. A tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy
alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és
tételeket változatos területeken használhatjuk.
A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a
tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a
pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá
arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a
problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági
kompetenciák kialakításában. Kiemelt szerepet szánunk azoknak az optimumproblémáknak,
amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető
eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezetjük be matematikafeladatainkban
a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés,
törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy
matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a
mindennapi élet szerves része.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények
figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód
megválasztását. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége
igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is
szerepet kapjon.
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Tematikai egység/
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztési cél
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Órakeret
4 óra

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének
megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése,
konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások. A
modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.

2. Számtan, algebra

Órakeret
10 óra

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák
megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása
más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A
matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése,
kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése.
Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál.

Tematikai egység/
Órakeret
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési cél
3 óra
Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában
A tematikai
(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat
egység nevelésiszempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és
fejlesztési céljai
geometriai megjelenítése. A periodicitás kezelése.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Geometria

Órakeret
13 óra

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban:
távolságok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A
koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése,
alkalmazása.

5. Valószínűség, statisztika

Órakeret
3 óra

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az
A tematikai egység
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség
nevelési-fejlesztési
matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei
céljai
jelentőségének megértése.
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12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
3 óra

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a
matematikában.

2. Összefüggések, függvények, sorozatok

Órakeret
3 óra

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a
valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók
használata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott
feltételeknek megfelelően.

3. Geometria

Órakeret
7 óra

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.

4. Valószínűség, statisztika

Órakeret
3 óra

A tematikai egység Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai
nevelési-fejlesztési mérőszámok. Következtetések a statisztikai mutatók alapján. A
valószínűség geometriai modellje.
céljai
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Rendszerező összefoglalás

Órakeret
15 óra

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése,
alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés,
A tematikai egység
reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás
nevelési-fejlesztési
öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek
céljai
megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
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Összességében
– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével
önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat.
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek
képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az
érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.
– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet,
elektronikus eszközöket.
A fejlesztés várt – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok
megoldásához célszerű ábrákat készíteni.
eredményei a
– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai
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szakkifejezéseket, jelöléseket.
végén
– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára,
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható
eredmények becslésére.
– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs
készsége.
– A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a
matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a
legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar
matematikusok eredményeire.
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