
 

Tantárgy: Matematika (emelt) 

 

Évfolyam: 12. 

 

 

Időkeret: 6 óra/hét 192 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei 

(integrálszámítás) 

21 

Térgeometria 36 

Halmazok, matematikai logika 6 

Kombinatorika, gráfok 20 

Leíró statisztika 12 

Valószínűség-számítás 20 

Rendszerező összefoglalás 77 

Összes óraszám: 192 

 

 

TÉMAKÖR: AZ EGYVÁLTOZÓS VALÓS FÜGGVÉNYEK ANALÍZISÉNEK ELEMEI 

(INTEGRÁLSZÁMÍTÁS) 

ÓRASZÁM:  21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– Ismeri folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes fogalmát és 

tulajdonságait. 

– Ismeri a kétoldali közelítés módszerét, az integrálfüggvény fogalmát, a primitív 

függvény fogalmát, valamint a Newton-Leibniz-tételt.  

– Tudja polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény grafikonja alatti 

területet kiszámolni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A határozott integrál szemléletes fogalmának és tulajdonságainak ismerete folytonos 

függvényekre 



– A kétoldali közelítés módszerének, az integrálfüggvény fogalmának, a primitív 

függvény fogalmának, valamint a Newton-Leibniz-tétel ismerete 

– Polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény grafikonja alatti terület 

kiszámolása 

FOGALMAK 

határozott integrál, kétoldali közelítés, integrálfüggvény, primitívfüggvény 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

–  

 

TÉMAKÖR: TÉRGEOMETRIA 

ÓRASZÁM:  36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

− ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságait; 

− lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 

hálóját; 

− kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

− ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket; 

− ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó 

tételeket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, 

alkalmazása feladatmegoldásban 

– A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak 

ismerete 

– Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

– Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 



– A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel 

kapcsolatban 

– A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a 

forgáskúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

– A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számítással 

– A csonkagúla és a csonkakúp térfogatképletének bizonyítása 

– Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

– A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

– A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

 

FOGALMAK 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, 

forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, 

testmagasság, test hálója 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának 

megállapítása méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

– A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az 

üvegfelület felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

– Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni 

egybevágó érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

– Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és 

felszínének becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

– A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és 

számolással, majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

– Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi 

tantárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

 

TÉMAKÖR: HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA 

ÓRASZÁM:  6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

– megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 



– tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani 

– a szükséges, az elégséges és szükséges és az elégséges feltétel fogalmának helyes 

használata, alkalmazása feladatokban 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon 

keresztül 

– Logikai kifejezések megfelelő használata 

– Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

– Teljes indukció ismerete, alkalmazása 

– Stratégiai és logikai játékok 

 

FOGALMAK 

logikai műveletek, teljes indukció 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének 

meghatározása igazságtáblázat segítségével 

– Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán 

keresztül 

– Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

– Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

– Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 

TÉMAKÖR: KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

ÓRASZÁM:  20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

– a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

– a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

– konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási 

feladatok megoldása 



– Permutációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), variációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), 

kombinációk (ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képletek ismerete és 

bizonyítása 

– Kedvező esetek számának meghatározása komplementer esetek segítségével 

– A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

– Pascal-háromszög és alapvető tulajdonságainak ismerete 

– Binomiális tétel ismerete, alkalmazása 

– Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

– Fokszám, teljes gráf, többszörös él, hurokél, út, kör, összefüggő gráf, egyszerű gráf, 

egyszerű fa, fa fogalmak ismerete  

– A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

– Fa pontjai és éleinek száma közötti összefüggés ismerete 

 

FOGALMAK 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban, teljes gráf, többszörös él, hurokél, 

út, kör, összefüggő gráf, egyszerű gráf, egyszerű fa, fa 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Anagramma készítése a tanulók neveiből 

– A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

– A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg 

hatványaiban szereplő együtthatók segítségével 

– Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő 

egyszerű kombinatorikus összefüggések felfedezése 

– Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

 

TÉMAKÖR: LEÍRÓ STATISZTIKA 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

– hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai 

jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

– ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 

összehasonlítására; 

– felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

– Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 



– Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és 

szóródási mutatókkal 

– Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

– A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

– Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

– Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

 

 

FOGALMAK 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, 

terjedelem, szórás 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

– Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai 

körülmények között 

– A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

– Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

– Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, 

ezekből valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram 

készítése 

 

TÉMAKÖR: VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, komplementer esemény, egymást kizáró események, független 

események fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza; 

− ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

− meghatározza esemény komplementerének valósszínűségét 

− ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

− meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást 

kizáró eseményekre 

– Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

– Példák ismerete független és nem független eseményekre 

– A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

– A feltételes valószínűség ismerete, alkalmazása 

– A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 



– Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén  

– Binomiális és hipergeometriai eloszlás értelmezése, képletének ismerete és alkalmazása 

– A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

– A diszkrét egyenletes és a binomiális eloszlás várható értékének ismerete és kiszámítása 

– Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 

befektetések kockázata, árfolyamkockázat) 

 

 

FOGALMAK 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, 

független események, feltételes valószínűség, geometriai valószínűség, visszatevéses 

mintavétel, visszatevés nélküli mintavétel, várható érték 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével 

történő szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott 

gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes 

kimenetelek, illetve összetett események valószínűségére csoportmunkában 

– Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

– Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

– Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az 

igazságosság fogalmának kialakítása 

– Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

– Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁS 

ÓRASZÁM: 77 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

–  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

–  

FOGALMAK 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

–  

 

 



 

 


