
Matematika módszertani záróvizsga tételek 
Egy-egy tétel feldolgozásában nélkülözhetetlen szempont az érintett matematikai tartalmak biztos ismerete 

és pontos alkalmazása. A tételek kifejtésében az iskolai gyakorlatot és a módszertani elméleti alapelveket 

egységben kell megjeleníteni. Kívánatos, hogy a jelölt az érintett matematikai tartalmakat konkrét 

példákkal, az életkori sajátosságokat tekintetbe vevő alapfeladatokkal illusztrálja. Röviden javaslatot 

teszünk a tartalomra és a felhasználandó irodalomra, a kitekintő, ajánlott forrásokat dőlt betűkkel szedtük.  

1. Fogalmak tanításának alapkérdései. 
A fogalmak tanításával kapcsolatos módszerek, eljárások, feladattípusok. 

[AA2] 57-72. o., [SRR] 24-73. o. és [PGY3] 19-47. o. 

2. Bizonyítások tanításának alapkérdései. 
Érvelési, indoklási, bizonyítási típusok. Tételek megsejtését szolgáló eljárások. Prematematikai 

indoklások, szemléletes utak és szemléletes bizonyítások, ezek átvezetése a precíz matematikai 

bizonyításba. Bizonyítási stratégiák. [AA2] 73-106. o., [LI] 

3. A matematikatanulással kapcsolatos reprezentációs elméletek. 
Bruner reprezentációs elmélete, duálkód-elmélet, az emberi agy aszimmetriái. A belső és külső 

reprezentációk, ezek típusai, példák különböző matematikai területekről. [AA1], [BJ] 72-106. o. 

4. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, feladatorientált matematikaoktatás.  
Problémamegoldási stratégiák, heurisztikus elvek, algoritmikus gondolkodás. Feladattípusok, 

problémavariációk. [AA2] 107-123. o., [PGY1], [PGY2] 

5. Matematikai modellalkotás az oktatásban, alkalmazásorientált matematikaoktatás.  
Matematikán kívüli problémák matematikai modellezése, néhány alkalmazás ismerete. [AG1], [AG2], 

[VÖ3], [TB] 

6. A számfogalom fejlesztése.  
Műveleti modellek az egész számok körében, számkörbővítés, permanenciaelv. [PJ1], [SJ] 

7. Az algebrai struktúrák az iskolai tananyagban. 
Természetes számok, egész számok gyűrűje, maradékosztályok, racionális számok, valós számok 

teste, szimmetria csoportok, vektorterek. [KJTJ] 1-49, 87-96; 113-116 o., [PJML] 

8. Geometriai fogalmak kialakítása és a geometriai térszemlélet fejlesztése. 
A geometriai fogalmak fejlődésének szintjei. Szintetikus- (elemi), koordináta- és vektorgeometria az 

általános és középiskolában. A térszemlélet fejlesztését szolgáló témakörök, módszerek és eszközök. 

[HM], [TJ] 3-13. o., [VÉ 1], [VÉ2]  

9. Az analízis elemei az iskolai tananyagban. 
A függvény fogalom fejlesztési folyamata a kezdő foktól az érettségiig. Elemi függvényvizsgálat. 

Szélsőérték-feladatok megoldásának módszerei. Végtelen sorozatok, sorok.  

A határérték szemléletes fogalma. [PJML], [PJ2], [PJS] 62-87 o., [DE] 119-130. o. 

10. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika az iskolai tananyagban. 
A véletlen fogalma. Kombinatorikus és geometriai módszerek. Valószínűségszámítási szemléltetések 

(fa diagram, kettős fa diagram). Statisztika és valószínűségszámítás kapcsolata. Leíró statisztika 

alapvető céljai. [BNT], [PJS] 148-166. o., [VÖ1] 26. és 27. fejezet, [VÖ2], [VGVÖ] 

11. A tanítás tervezése.  
Matematikai tantervek, pedagógiai alapelvek, óratípusok, különböző munkaformák (kooperatív 

módszerek, projektív módszerek). Differenciált foglalkozások tervezése. [NAT],  

12. Ellenőrzés, értékelés a matematikaoktatásban. 
Mérőlapok (diagnosztikus, formatív és szummativ), kompetenciamérések, vizsgák. Hazai és 

nemzetközi mérések. [AA2] 178-179. és 187-197. o., [OKM], [ÉK], [AP] 83-90. o. 
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