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A matematika munkaközösség tagjai 
 
 
NÉV VÉGZETTSÉG KÉPZÉS IDŐPONTJA 

Albert Roland Elte BTK mat- magyar tanár 2020 

Borombós Péter SZTE JGYTFK  
matematika-technika 2002 

 SZTE TTK 
matematika kiegészítő 2007 

 
SZTE JGYPK 
közoktatási vezető 
szakvizsga 

2009 

Kulcsár-Magola Helga SZTE TTK mat. tanár 2000 

 JGYTF szám.techn. tanár 2002 

 
Közép- és emeltszintű 
érettségi vizsgáztató tanár 
matematika 

2005 

 
Nem szakrendszerű oktatás-
kompetenciafejlesztő 
módszerekkel (120 óra) 

2009 

 
SZIE Tehetségfejlesztő 
pedagógus (pedagógus 
szakvizsga) 

2014 

 Geomatech – Élményszerű 
matematika 2015 

Marosvölgyiné Rideg 
Ágnes JGYTF biológia-testnevelés 1993 

 JGYTF matematika tanár 1999 

 SZTE TTK matematika tanár 2008 

 
Nem szakrendszerű oktatás-
kompetenciafejlesztő 
módszerekkel (120 óra) 

2009 

 Közoktatási vezető, 
pedagógus szakvizsga 2015 

 
Szakvizsgázott pedagógus 
mentorpedagógus 
szakterülettel 

2016 

Misinszkiné Szőke Nóra JGYTF mat.-fiz. tanár 1987 

 ELTE TTK fizika tanár kieg. 
szak 1994 

 KLTE TTK matematika 
tanár kieg. szak 2001 

 
Közép- és emeltszintű 
érettségi vizsgáztató tanár 
matematika, fizika 

2004 

 Szakértő 2015 



Nagyné Dömötör Márta SZTE TTK mat.-földrajz 
tanár 1998 

Papp Sándor JATE TTK mat. tanár 1997 

 
Közép- és emeltszintű 
érettségi vizsgáztató tanár 
matematika 

2004 

 Közoktatási vezető, 
pedagógus szakvizsga 2013 

Verasztóné Kádár Katalin KLTE TTK mat.-ábr.geom-
számtech tanár 1990 

 Közoktatási vezető, 
pedagógus szakvizsga 2013 

 Geomatech – Élményszerű 
matematika 2015 

 
 



Alkalmazott tankönyvek megnevezése évfolyamonként 
 
5/8 osztály: 
 
OH-MAT05MA Matematika 5. munkafüzet 
OH-MAT05TA Matematika 5. tankönyv 
MS-2305U Sokszínű MATEMATIKA 5. tankönyv 
NT-4189-9-K - (MK-4189-9-K ) Hajdu Sándor - Czeglédy István - Czeglédy Istvánné - Novák 
Lászlóné - Tüskés Gabriella - Zankó Istvánné Matematika 5. Gyakorló 
6/8 osztály: 
MS-2306T Sokszínű MATEMATIKA 6. tankönyv 
NT-4200-3-K - (MK-4200-3-K ) Hajdu Sándor - Czeglédy István - Czeglédy Istvánné - Novák 
Lászlóné - Tüskés Gabriella - Zankó Istvánné Matematika 6. Gyakorló 
7/8 osztály: 
MS-2307 Sokszínű MATEMATIKA 7. tankönyv 
NT-4211-9-K - (MK-4211-9-K ) "Hajdu Sándor - Czeglédy István - Czeglédy Istvánné - Hajdu 
Sándor Zoltán - Novák Lászlóné - Sümegi Lászlóné - 
 Tüskés Gabriella - Zankó Istvánné" Matematika 7. Gyakorló 
Matematika összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek 
 
8/8 osztály: 
"NT-4319-0/UJ - (MK-4319-0/UJ)" Dr. Hajdu Sándor - Dr. Czeglédy István - Dr. Czeglédy Istvánné - 
Novák Lászlóné - Dr. Szalontai Tibor - Dr. Sümegi Lászlóné - Zankó Istvánné Gondolkodni jó! 
NT-4321-3 - (MK-4321-3) Dr.Czeglédy István–Dr.Czeglédy Istvánné-Dr.Hajdu Sándor–Hajdu Sándor 
Zoltán–Novák Lászlóné-Dr.Sümegi Lászlóné-Tüskés Gabriella-Zankó Istvánné Matematika 8. Gyakorló 
Matematika összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek 
 
9.osztályok (kivéve a 9.B. osztály matematika tagozatos részét): 
MS-2309U Sokszínű matematika tankönyv 9.  
OH-MAT09TA-I és -II. Matematika tankönyv 
NT-13135/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. 
KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 
NT-15129/NAT Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések – Négyjegyű függvénytáblázatok 
 
9.B. osztály matematika tagozatos része: 
MS-2309U Sokszínű matematika tankönyv 9.  
OH-MAT09TA-I és -II. Matematika tankönyv 
NT-13135/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. 
NT-16127/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. 
KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 
NT-15129/NAT Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések – Négyjegyű függvénytáblázatok 
 
10.osztályok: 
MS-2310U Sokszínű matematika tankönyv 10. 
NT-13135/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. 
NT-16127/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. 
KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 
KT-0321 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika II. 
NT-15129/NAT Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések – Négyjegyű függvénytáblázatok 
 



11.osztályok: 
MS-2311T Sokszínű matematika tankönyv 11. 
NT-13135/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. 
NT-16127/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. 
KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 
KT-0321 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika II. 
NT-15129/NAT Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések – Négyjegyű függvénytáblázatok 
 
12.osztályok:  
MS-2312  Sokszínű matematika tankönyv 12. (KÖNYVTÁRBÓL) 
NT-13135/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. 
NT-16127/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. 
KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 
KT-0321 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika II. 
NT-15129/NAT Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések – Négyjegyű függvénytáblázatok 



 
A munkaközösség értékelési elvrendszere, értékelése 
 

A követelményrendszert és az értékelési rendszert a törvények szabta kereteken belül, az azok adta 

lehetőségeket kihasználva kell kialakítani. 

Világosan meg kell fogalmazni a minimális, illetve ha léteznek elkülöníthető szintek, akkor azoknak a 

szinteknek a követelményeit. A tanmenetekben és a munkatervben rögzített témazáró dolgozatok 

megírását valamennyi tanulótól megköveteljük indokolt hiányzás esetén pótlólag is. Az írás időpontja előtt 

7 nappal felhívjuk erre a tanulók figyelmét. 

A munkaközösségben arra törekszünk, hogy olyan feladatsorokat, feladatlapokat állítsunk össze, 

amelyekben a tanulók teljesítménye pontozható, tisztán, egyértelműen mérhető legyen. 

A tanév során íratott témazáró dolgozat érdemjegyei kétszeresen számítanak a félévi, illetve év végi 

osztályzatok megállapításakor. 

Az értékelést egységesen a kialakult gyakorlatnak megfelelően az alábbiak szerint végezzük: 

90 - 100 % :   jeles 

75 - 89 % :   jó 

50 - 74 % :   közepes 

35 - 49 % :   elégséges 

0 - 34 % :   elégtelen 

 

Ugyanígy értékeljük a témaközi dolgozatokat is. 

A tanuló a felsoroltak alapján: 

 minimum 7 jegyet kap az I. félév és minimum 6 jegyet kap a II. félév során, ha a heti  

óraszáma legalább 4 óra. 

 minimum 5 jegyet kap egy félév során, ha a heti óraszáma 3 óra. 

 

A félévi és év végi osztályzatoknál a kapott jegyek átlagát (a témazáró 2 jegynek számít) és a tanuló 

egyéni teljesítményét vesszük figyelembe. Az a tanuló, akinek súlyozott tanulmányi átlaga eléri az 1,7-et, 

nem kaphat elégtelen osztályzatot. 

Ha a tanuló elégtelenre teljesített, a pótvizsgára való felkészülését segítjük azzal, hogy megkapja a 

minimum követelményeket típusfeladatokkal együtt év végén. 

 



A házi feladat célja az órán tanult új ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, további 

gyakorlása. Egyes esetekben a következő órán végzendő anyagot készíti elő. A házi feladat lehet szóbeli 

tanulás, írásbeli feladatmegoldás. 

A házi feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a diákok az 

iskolai 5-8 órai iskolai munka után gyakran még különórák után érnek haza, és gyakran 4-5 tárgyból kell 

másnapra készülniük. 

Főbb szempontok: 

o Hét végére, ill. szünetekre sem adható több feladat, mint egyik óráról a másikra 

o több időt igénylő házi feladat esetén (házi dolgozat, gyűjtőmunka) legalább egy hetet kell a 

munkára biztosítani, de ebbe az esetleges szünetek nem számíthatók be. 

Ha a tanuló valamilyen tőle független ok miatt nem tudott az órára készülni, azt az óra elején köteles 

jelenteni, és a következő órára bepótolni. Az ellenőrzés módja a szaktanártól függ. 

Az iskola nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályának tizedikes diákjai a tanév végén (az írásbeli 

érettségi hetében) szintfelmérő vizsgán adnak számot az előző két év anyagából. A vizsgán mindenki a 

középszintű érettséginek megfelelő típusú és nehézségi fokú feladatsort ír. Ebben a tanévben nincs ilyen 

osztályunk. 

Az ötödikes felmérés feladatlapját a megoldási útmutatóval és a részletes pontozási rendszerrel az a 

szaktanár állítja össze, aki az aktuális osztályban érintett. A javítást is a saját szaktanár végzi. 

A 9. osztályokban matematikából év elején a munkaközösség által összeállított felmérőt íratunk, 

amellyel a diákok bejövő szintjét mérjük. A felmérőket tájékoztató jelleggel csak százalékosan értékeljük, 

az érte járó érdemjegyet csak abban az esetben írjuk be a naplóba, ha azt a diák kéri. 

A fenntartó által küldött felmérőt a kijelölt időpontban szintén megírják a diákok,  

A munkaközösségünk minden tagja a tanóráin, a lehetőségekhez mérten, egyre többet alkalmazza a 

kompetencia alapú oktatás elemeit. Használjuk a kooperatív módszereket, igyekszünk kihasználni a 

projektoktatás előnyeit is. Az IKT eszközök alkalmazását szem előtt tartva végezzük munkánkat. 

 



 

A matematika órák kapcsolódása az ÖKO iskola programhoz, illetve a 
környezetvédelemhez 
 
Céljaink: 
A tanulók  
•  váljanak képesé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket matematikai 
módszerekkel demonstrálják  
•  legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére  
•  tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni  
•  a logikus gondolkodás, a szintetizáló és a lényegkiemelő képesség fejlődjön  
•  tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait  
•  legyenek képesek reális becslésekre  
•  tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni  
 
A tanulókban  
•  alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket, ami a szakma 
elsajátításához nélkülözhetetlen  
 
 
A matematika tantárgy „zöldítési” lehetőségei 
 
 
• Szimmetria és aszimmetria a növények levelein 
• Folyók hosszával kapcsolatos számítások 
• Madarak testtömegének összehasonlítása 
• Állatok gyorsasági adatainak összehasonlítása 
• Szaporodás – számolás hosszabb időtávra 
• Sorozatok képzése – számtani és geometriai /baktériumok osztódása/ 
• A természet geometriája az oszthatóság és szimmetria tükrében 
• Konvex és konkáv a leveleken 
• Katalógusokból egységár-számolás, statisztika 
• Kalória, energiatartalom számolás 
• Becslés, mérés, számolás pl. vízfogyasztásra 
• Magasság és testtömeg számolása, átlagolás 
• Halmazképzés és ábrázolás pl. szem- és hajszín alapján 
• Család vagy iskola hulladékának mérése, számolása 
• Logikai sorozatok folytatása gyümölcsökkel 
• Számosságok a halmazok tükrében 
• Csoportosítsd valamilyen tulajdonság szerint a tárgyakat! 
• Mi legyen a halmaz neve? /5 tárgy összegyűjtése/ Halmazok uniója, metszete, különbsége, 

komplementer képzés. 
• Egyes kontinenseken élő emberek (állatok) hány %-át képezik az összes emberiségnek (állatoknak) ? 
• Kördiagram készítése állatokról, ízeltlábúakról. Fajok arányai. Egyedszámok arányai. 
• Esős napok számát kifejezni %-ban. Valószínűség számítás 
• Fa magasságának meghatározása egyszerű geometriai módon 
• Konkrét mérések a természetben. /hosszúság, tömeg mértékegységének alkalmazása/ 



Témazáró dolgozatok száma évfolyamonként 
  

5. osztály: 
1. Természetes számok 
2. Geometria, mérés, statisztika 
3. Szögek, téglalapok, Tizedes törtek  
4. Téglatestek, törtszámok 

 
6. osztály: 

1.  Oszthatóság, Hogyan oldjunk meg feladatot? 
2.  Egész számok, tizedes törtek, törtek 
3.  Tengelyes szimmetria 
4.  Arány, százalék  

 
7. osztály: 

1.  Hatványozás, algebrai kifejezések 
2.  Egyenletek 
3.  Függvények 
4.  Geometria  

 
8. osztály: 

1.  Halmazok, számok, algebra, egyenletek 
2.  Sík- és térgeometria 
3.  Függvények, Statisztika 

 
9. osztály: 

1.  Halmazok, matematikai logika, kombinatorika 
2.  Algebra, függvények, függvénytranszformációk 
3.  Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

 
10. osztály: 

1.  Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (2órás) 
2.  Háromszögek, négyszögek, sokszögek (heti 3 órás osztályokban) 
3.  Hasonlóság 

 
11. osztály: 

1.  Hatvány, gyök, logaritmus (2órás) 
2.  Trigonometria 
3.  Koordináta-geometria (2órás) 

 
12. osztály: 

1.  Valószínűségszámítás, statisztika, matematikai logika 
2.  Sorozatok 
3.  Felszín-, és térfogatszámítás 
4.  Összefoglalás – Algebra (2órás) 
5.  Összefoglalás – Geometria 

A digitális oktatás miatt ez változhat. 
 



Versenyterv eseménynaptárral 
2020.-2021.-es tanév 

 
 szeptembertől-áprilisig: 

Békés Megyei Matematikaverseny 
 Felelős: Nagyné Dömötör Márta 

 szeptembertől: 
OKTV matematikából  
 Felelős: Nagyné Dömötör Márta 

szeptembertől-májusig: 
Sziporka Egyenletmegoldó Verseny 

Felelős: Kulcsár-Magola Helga 
 

decembertől: 
Arany Dániel Matematikai Verseny  
 Felelős: Papp Sándor 

 szeptembertől-májusig: 
Curie Matematikai Verseny 
 Felelős: Verasztóné Kádár Katalin 
 

november: 
Arany Dobókocka 

Felelős: Nagyné Dömötör Márta 
 

 február: 
Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
 Felelős: Verasztóné Kádár Katalin 
 

szeptember-május: 
Medve Szabadtéri Matekverseny 
 Felelős: Albert Roland 

 
március 

Hajnal Imre Matematika Tesztverseny 
Felelős: Borombós Péter 
 

október-március: 
Bolyai Csapatverseny  
Felelős: Marosvölgyiné Rideg Ágnes 

 
január-március: 

Kalmár László Matematika Verseny 
Felelős: Nagyné Dömötör Márta 
 
 

A digitális oktatás miatt erre a félévre került versenyek: 
Medve Szabadtéri verseny, időpontja még nem ismert 
Curie verseny döntője 2020. szeptember 19. Szolnok 
Az eseménynaptár további versenyekkel bővülhet, melyeknek még nem ismertek az időpontjai. 

 



A versenyeken való indulásnak, illetve a programokon való részvételnek vannak személyi és anyagi 
feltételei, melyet a következő táblázat tartalmaz: 
 

Intézmény neve: Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 
2020/2021. tanév  

Fenntartóra háruló tervezett többletkötelezettség    

Esemény, rendezvény, verseny, egyéb megnevezése  Várható időpontja 

Tanulók 
becsült 

létszáma  
Várható 
költség   

1.félév    

Curie matematika verseny megyei döntő 
2020. szeptember 

19. 1 
10 000 

Ft   

Egyetemi Őszi Kulturális Fesztiválon való részvétel 
2020. október-
november 10 

30 000 
Ft   

Vendég előadó a Szegedi Egyetemről 2020. október 40 
20 000 

Ft   

Bolyai Csapatverseny 2021. november 8 
20 000 

Ft   

Összesen     
80 000 

Ft   
2.félév    

OKTV 2. forduló 2021. január 2 
20 000 

Ft   

OKTV döntő 2021. március  2 
20 000 

Ft   

Vendég előadó a Szegedi Egyetemről 2021. március 40 
20 000 

Ft   

Egyetemi Tavasz előadássorozaton való részvétel 2021. április 15 
30 000 

Ft   

Curie Matematika verseny 
2021. szeptember 
és április 5 

30 000 
Ft   

Sziporka Matematika verseny 2021. április 5 
30 000 

Ft   

Bolyai Csapatverseny 2021. február 8 
20 000 

Ft   

Kalmár matematika verseny 2021. május 2 
30 000 

Ft   

Arany Dániel matematika verseny 2021. április 2 
20 000 

Ft   
Medve Szabadtéri Matekverseny 4 évfolyamos gimnáziumi 
képzés 

2021. március-
április 35 

70 000 
Ft   

Hajnal Imre Tesztverseny 2021. április 8 
40 000 

Ft   

Összesen     
330 000 

Ft   

Mindösszesen     
410 000 

Ft   
 
 



Kapcsolatok, kirándulások 

 
A matematika munkaközösség célja, hogy diákjainkkal megszerettessük tantárgyunkat, és 

felkészítsük őket órai kereteken belül a középszintű érettségi vizsgára. Ennek érdekében a lassabban 

haladó osztályokban igény szerint évfolyamszintű felzárkóztató foglalkozásokat tartunk. Az emelt 

szintű érettségi vizsgára való előkészítés érdekében matematikából a 11. és 12. évfolyamokon 

fakultációkat tartunk.  

 

A kistérségi általános iskolákkal kialakított jó kapcsolatot tovább ápoljuk. Esetenként részt 

veszünk közös munkaközösségi értekezletükön. Fontosnak tartjuk, hogy kölcsönösen megismerjük 

egymás munkamódszereit, értékelési elveit. A folyamatos kapcsolat részeként felvételi rendszerünkkel, 

követelményeinkkel megismertetjük az ott dolgozó pedagógusokat, előkészítjük a sikeres felvételi után 

a minél zökkenőmentesebb beilleszkedését az új tanulóknak. Figyelemmel kísérjük az általános 

iskolákban szokásos matematika versenyeken megfelelő eredményt elért tanulókat, azokkal 

megismertetjük iskolánkat. Részt veszünk a helyi szervezésű matematika versenyeken. 

 

Eddigi munkánkban is nagy segítségünkre volt a Szegedi Tudományegyetem, ismeretterjesztő 

előadások tartására továbbra is szeretnénk segítségüket kérni. A Szegedi Egyetem Matematika 

Tanszéke és iskolánk közötti kapcsolatot elsődlegesen Dr. Szilassi Lajos professzor úr és Dr. Németh 

József személye szavatolja. A tanév folyamán két alkalommal szeretnénk, elsősorban a matematika 

tagozatos diákok számára, előadásokat szervezni, melyre az egyetemről kérünk fel előadókat.  

2021. februárjában előre még meg nem határozott időpontban Dr. Szilassi Lajos professzor tart 

előadást. Ezek a találkozások nem csak az előadáson résztvevő tanulók számára hasznosak, hanem 

nekünk, tanároknak is. Célunk, hogy a tanulóink minél eredményesebbek legyenek a továbbtanulásuk 

során, mind pedig megállják helyüket a felsőoktatásban, így is öregbítve iskolánk jó hírét. 

 

Matematika tagozaton a tavalyi évhez hasonlóan idén is több kirándulást szervezünk. Ezeknek 

időpontja nagyban függ az egyetemek által szervezett napoktól.  

A további kirándulásainkat hétvégére, illetve olyan időpontokra tervezzük, ami a tanítási órákat 

nem zavarja. Ezek szervezése még folyamatban van, de mindenképpen szerepel közte: 

• A SZTE Matematika Intézetének, Fizika Tanszékének és Csillagvizsgálójának 

megtekintése. 

• Paksi Atomerőműben üzemlátogatás. (A fizika munkaközösséggel közös szervezésben.) 



• A kutatók éjszakája programsorozaton való részvétel. 

• Az Egyetemi Őszi Kulturális Fesztiválon való részvétel. 

• Az Egyetemi Tavasz előadássorozaton való részvétel. 

 

 

Negyedévente igény szerint munkaközösségi megbeszélést tartunk a folyamatos belső 

kommunikáció elősegítésére, ahol a kollegák a napi tapasztalataikat rendszerezetten megoszthatják 

egymással, valamint segítséget kaphatnak a közösségtől a felmerülő gondok megoldásában. 

Munkaközösségünk egyre jobban kívánja használni matematika órákon a kooperatív módszereket. 

Ebben, ha szükséges, segítséget Misinszkiné Szőke Nóra nyújt. 

 

Digitális munkarend tapasztalatai 

A munkarendünkben szeretnénk alkalmazni a digitális munkarend során szerzett 

tapasztalatainkat. Az alábbi programokat tartjuk beépíthetőnek a munkarendünkbe: Google Classroom, 

Edubase, Redmenta, Geogebra, Learning Apps Okosdoboz amennyiben lehetőségünk nyílik rá. 

Figyelembe véve, hogy nem minden tanulónak van okostelefonja az iskolában, valamint megbízható 

internetelérése otthonában. Ezeket leginkább iskolai, tantermen belüli használatra, esetleg házi feladat 

elkészítésére és beadására tudnánk használni. 

 

 

 
 
  
Orosháza, 2020. augusztus 25. 
 
 
 
 
        ……………………………. 

Nagyné Dömötör Márta 
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