
A
kötelezô oktatás tartalmi szabá-
lyozásakor, a NAT-ban képviselt
értékek, az egységes, alapvetô kö-

vetelmények és az ezekre épülô differen-
ciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a
tanulók – adottságaikkal, fejlôdésükkel, is-
kolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb
tevékenységeikkel, szervezett és spontán ta-
pasztalataikkal összhangban – minél teljeseb-
ben bontakoztathassák ki személyiségüket.
A különbözô ismeretek elsajátítása eszköz a
tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kom-
munikációs, cselekvési képességeinek a
kialakításához, fejlesztéséhez. (1)

Matematikából az általános fejlesztési
követelmények között egyrészt az elsajátí-
tott matematikai fogalmak alkalmazásai
között a matematika elemi fogalmainak a
mindennapi életben való használata, más-
részt az elsajátított megismerési módsze-
rek és gondolkodási mûveletek alkalma-
zásai között a mindennapi életbôl s a ma-
tematikából vett egyszerû állítások igaz
vagy hamis voltának eldöntése (2) szere-
pel a Nemzeti alaptantervben.

Tanítványaink személyiségének fej-
lesztésébôl a matematika tanulására–taní-
tására háruló feladatokat nagy valószínû-
séggel hiányosan és egészen biztosan el-
torzítva teljesítjük, ha figyelmünket csak
a követelményként megfogalmazott isme-
retekre (netán csak a minimum követel-
ményekre) koncentráljuk. A tananyagban
a követelmények között nem szereplô ré-
szeknek is jelentôs szemléletformáló, lo-
gikus gondolkodást, problémamegoldó
képességet, kreativitást (eredetiséget,
problémaérzékenységet, ötletgazdagsá-
got, rugalmasságot) fejlesztô szerepe van.

A különbözô matematikatanítási irányza-
tok ismertetéséhez készült kommentárjai
között fogalmazta meg Kárteszi professzor
az alkalmazásorientált matematikaoktatás-
sal kapcsolatban a következôket: „Általá-
nos és középiskolai matematikatanításunk
a matematikának, a matematikán kívüli al-
kalmazása területén komoly hiányosságok-
kal rendelkezik. Nem szabad elszakadnia a
matematikának a valóságtól, így sokkal
jobban érdekli a gyereket is; a valódi szi-
tuációkkal, problémákkal foglalkozó mate-
matikaoktatás fokozza a tanulók érdeklôdé-
sét. Vigyázni kell persze arra is, hogy ne
mesterkélt példákat elemezzünk. Idôigé-
nyes, de megéri a fáradságot! A fûszerezés
szerepét tölti be a matematikatanításban.”
(3) A helyzet ma is ugyanez. Napjainkban
is indokolt a gyakorlatias irányultságú, a
mindennapi életvitellel kapcsolatos felada-
tok kitûzésének, megoldatásának szüksé-
gességérôl beszélnünk.

Tanítványaink megismerési tevékenysé-
ge az iskolán, a tanítási órákon kívül is funk-
cionál. A mûvelôdés, a kultúra birtokbavé-
tele nem szûkíthetô le az intézményes fej-
lesztés negyvenöt perceire. Ezért indokolt-
nak tartok a készségfejlesztésben olyan
fejlesztô szintézist, amelyben gyakorlatias
irányultságú ismeretanyagot dolgoznak fel.

Különbözô gyakorlati problémák megol-
dása tanítványaink késôbbi életében leg-
többször nem elszigetelt szaktárgyi kérdés-
ként merül fel. Természeti és társadalmi
környezetünk, a valóságos élet egységes
egész. Ezért a tanuló önkéntelenül is törek-
szik arra, hogy a tantárgyi keretben szerzett
ismereteit integrálja, egységbe szervezze.
Ez nem könnyû feladat. Természetes, hogy
nevelôinek kötelessége lehetôleg minél több
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segítséget biztosítani ahhoz, hogy ez a folya-
mat sikeres legyen. 

Az általános iskolai matematikatanítás
eredményességének egyik fontos feltétele,
hogy a szóba kerülô ismereteket a valóság-
ból merített, gyakorlatias példák alapján,
kellôen szemléltetve dolgozzuk föl.

Írásom témájának választását a tantárgyi
ismeretanyag és a fentiekben említett fontos
szempont összekapcsolási lehetôségének
bemutatása indokolja, feldolgozásának mód-
ját pedig az a tény, hogy meggyôzôdésem
szerint a gyakorló pedagógusok az elméle-
ti fejtegetéseknél többet profitálnak a konk-
rét alkalmazások bemutatásából.

Mennyiségek és mérésük

A mennyiségek becslése, mérése az
egyik legjellemzôbb emberi tevékenység.
Csecsemôkorban már méricskél a gyer-
mek (kicsi baba – nagyobb baba), és élete
végéig többször hasonlítja össze a mennyi-
ségeket, mint ahányszor számtani mûvele-
tet végez. A mérés az ismeretszerzés egyik
legfontosabb módja. 

Mennyiségek összehasonlításával kezd-
jük a mérési tapasztalatok szerzését az ál-
talános iskolában. Ehhez a környezet tárgyai
olyan tulajdonságainak megfigyelése, vizs-
gálata, összehasonlítása, kapcsolataik felis-
merése lehet az elsô lépés, amelyek a tár-
gyak térbeli kiterjedésére (magasság,
hosszúság, szélesség), tömegére, ûrtartalmá-
ra vonatkoznak.

Két mennyiséget összehasonlíthatunk rá-
nézéssel, de emlékezetbôl is. Az összehason-
lításnak nem feltétele, hogy egymás mellett
legyenek, sôt még az sem, hogy azonos idô-
pontban lássuk ezeket a mennyiségeket.
Gondoljunk két út szélességére, amelyeken
átmentünk, két pohár tejre, amit megittunk.
Az összemérésnek viszont már feltétele,
hogy a két mennyiség térben és idôben
együtt legyen. Mértékegység nem kell az
összeméréshez sem. Összeméréssel csak
azt állapítjuk meg, hogy melyik mennyiség
nagyobb, melyik kisebb, esetleg ugyanakko-
rák, de mérôszámot még nem használunk.
Minden mérésnél a mérendô mennyiséget
azonos fajtájú mennyiséggel hasonlítjuk

össze. A hosszúságot hosszúsággal, a terü-
letet területtel, a térfogatot térfogattal, a tö-
meget tömeggel, az idôtartamot idôtartam-
mal, a szöget szöggel mérjük. Hogy éppen
mekkorával? Az a mértékegység választásá-
tól függ. 

A mértékegység választás szempontjai:
– összemérhetô legyen a mérendô

mennyiséggel (nagyságrend);
– környezeti hatásoknak ellenálló anyag-

ból legyen (nem célszerû tömegegységet
normális hômérsékleten és nyomáson erô-
sen szublimáló anyagból, például kámfor-
kristályból készíteni);

– könnyen hozzáférhetô legyen (ne ké-
szüljön drága, ritka anyagból).

Elvileg a mértékegységek szabadon vá-
laszthatók (a tanítványainkkal is alkalmi-
lag választott egységekkel kezdjük a mérést),
azonban a fontosabb mértékegységeket az
egységesség érdekében nemzetközi megál-
lapodások rögzítik (szabványos mértékegy-
ségek).

Minden mérés elvégzéséhez szükség van: 
– mértékegységre;
– mérôeszközre (ez lehet az egységül vá-

lasztott tárgy is);
– mérési utasításra (miként kell a mérô-

eszközt használni).
A méréssel kapott eredmény a valódi

mértéknek csak közelítô értéke. Nem
mindegy, hogy milyen mértékegységet vá-
lasztunk, milyen mérôeszközt használunk.
Célszerû tanítványaink szemléletét a követ-
kezô tények elfogadása felé terelnünk:

– a mérés mindig összehasonlítás;
– a mérés eredménye mindig csak köze-

lítôen pontos;
– a méréshez aszerint választunk egysé-

get, hogy milyen pontosságra van szüksé-
günk a gyakorlatban;

– a mérés pontossága végrehajtásának
szakszerûségétôl, gondosságától is függ,
valamint attól is, hogy milyen mérôeszközt
használunk.

Tanítványaink csak elegendô mérés el-
végzése következtében (mérési tapasztala-
tokat csak a mérôeszközök tényleges hasz-
nálatával szerezhetnek!) tapasztalhatják,
érthetik meg, hogy a gyakorlatban a mérés
sohasem lehet pontos. Nem mindegy vi-
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szont, hogy a mérési hiba objektív vagy
szubjektív eredetû. Például egyszerû
hosszúságmérésnél a gondatlanság az úgy-
nevezett parallaxishibához vezethet.
Ugyanis, ha a mérendô tárgy nem közvetle-
nül a mérôrúd skálája mellett van, akkor
leolvasásnál a szemünket és a tárgy vég-
pontját összekötô szakasznak a skálára me-
rôlegesnek kell lennie, mert ferde irányból
végzett leolvasás a mérendô tárgy végpont-
jának látszólagos eltolódását eredményezi.

Helyes, ha konkrét helyzetben a tanulók
maguk döntenek a mérés szükséges, illetve
célszerû pontosságá-
ról. A mértékegység
választását is bízzuk
a tanulókra, majd be-
széljük meg velük,
hogy helyesen döntöt-
tek-e. Beszéltessük a
gyerekeket. Mondják
el, hogyan használják
a mérôeszközt, mit
csinálnak. A matema-
tikában alapvetô sze-
repe van a szabatos
fogalmazásnak. A pe-
dagógus szavainak is-
métlésénél rendszerint
jobban fejleszti a ta-
nulókat saját gondo-
lataik megfogalmazá-
sa, esetleges pontat-
lan kifejezéseik szem-
besítése a tényekkel.

A mérésnél kü-
lönbséget teszünk a
megmérés (valami-
nek megállapítani az adott mértékegység-
hez tartozó mérôszámát) és a kimérés (va-
lamibôl „kimérni” adott mennyiséget, pél-
dául a kosár narancsból 2 kg-nyit) között.
Tanítványaink valóságérzetének erôsíté-
séhez mindkét típusú tevékenységre szük-
ség van. A becslésnél is fontos a mindkét
típusú tevékenység gyakorlása. Táblára
(füzetbe) rajzolt vonal hosszának becslése
és adott hosszúságú vonal mérôeszköz
nélküli rajzolása egyaránt elôfordul a he-
lyesen vezetett matematikaórákon.

A becslési készség fejlettségének, a reá-
lis becsléseknek nagyon sokféle munkaterü-
leten van jelentôs szerepe (tervek készítése-
kor, munkaszervezési problémák megoldá-
sakor). A jó becslési képesség nem magától
alakul ki. Jól becsülni a távolságot, a töme-
get, az idôtartamot stb. az tudja, aki ezt sok-
szor gyakorolja. A becslés csak mérési ta-
pasztalatokra támaszkodhat. A méréskor
szerzett tapasztalatok összegzôdése, a rend-
szeres viszonyítás biztosítja a tanulók
mennyiségi élményét. Becsléskor lényegé-
ben ezeket az élményeket kell felidézni.

Ennek hiányában nem
beszélhetünk becslés-
rôl, csak találgatásról.
Találgat a tanuló, ha
még nem érzékelt tu-
datosan 10 dkg-nyi,
fél kg-nyi, 2 kg-nyi
tömeget, mégis azt
várjuk tôle, hogy he-
lyesen érzékelje vala-
mely tárgy tömegét.
Becslés csak azoktól a
tanulóktól várható el,
akik már több mérési
tapasztalatot szerez-
hettek ilyen tömegek
érzékelésére, mennyi-
ségi élmények gyûj-
tésére. A becslés hasz-
nos, értékes része a
mérési folyamatnak,
mert fejleszti a mérést
végzô személy
mennyiségi érzékét.
A találgatás pedig ha-

szontalan, felesleges idôtöltés.
Tanítványaink mérést igénylô problé-

mákhoz való hozzáállásával akkor lehetünk
elégedettek, ha már tudatosan alkalmazzák
a következô sorrendet:

– a mérendô mennyiség becslése; 
– a mérés elvégzése;
– a mérés eredményének a becsült ér-

tékkel való összehasonlítása.
A mérések ismeretanyagának tanításakor

különösen fontos annak a ténynek a szem
elôtt tartása, hogy a személyes, cselekvô
tapasztalatszerzést soha nem pótolja tökéle-

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 1
99

9/
12

81

Szemle

A becslési készség fejlettségének, a
reális becsléseknek nagyon sokféle

munkaterületen van jelentôs szerepe
(tervek készítésekor, munkaszervezési

problémák megoldásakor). 
A jó becslési képesség nem magától

alakul ki. Jól becsülni 
a távolságot, a tömeget, 

az idôtartamot stb. az tudja, 
aki ezt sokszor gyakorolja. 

A becslés csak mérési tapasztalatokra
támaszkodhat. A méréskor szerzett

tapasztalatok összegzôdése, 
a rendszeres viszonyítás biztosítja a

tanulók mennyiségi élményét.
Becsléskor lényegében ezeket az

élményeket kell felidézni.



tesen a tanító vagy egy másik gyerek tevé-
kenységének megfigyelése. A tanulóknak
maguknak kell mérniük. Például a térfogat
ûrtartalomra visszavezetett mérését nem
kell okvetlenül szögletes testekre korlátoz-
ni. Akkor van igazán jelentôsége a térfogat
közvetlen mérésének, ha nem szabályos ala-
kú a test, így hosszméreteibôl nem számít-
ható a térfogata. Konkrétan, egy almát te-
kintve (amelynek alakja nyilván szabályta-
lan) a következô eljárás jól használható:
üvegbe vizet kell tölteni, és a vízszint állá-
sát zsírkrétával vagy ragasztószalaggal meg-
jelölni, majd az almát belehelyezve a víz
szintjét újra megjelölni. A két szintmagas-
ság különbségével egyenlô mennyiségû víz
térfogata (ennyi az alma térfogata) mérôhen-
gerrel pontosan megmérhetô.

Síkidom (négyzet, téglalap) területének,
test (kocka, négyzetes oszlop, téglatest) fel-
színének számítása gyakran más ered-
ménnyel sikerül tanítványainknak abban az
esetben, ha közöljük az adatokat, mint ak-
kor, ha a síkidomot, illetve a testet adjuk a
kezükbe, és a számításhoz szükséges méré-
seket is nekik kell elvégezniük. Pedig tény-
leges problémaként a mindennapi életben ál-
talában csak a másodikként említett eljárás
fordul elô. A tapétázandó felületre nincsenek
ráírva a méretei. Amikor egy edény ûrtartal-
ma kérdéses, akkor nyilván még azt is ne-
künk kell eldönteni, hogy kiszámításához
mit kell megmérnünk. 

A mindennapi élet problémáit tekintve a
mennyiségek folytonosan változnak, egy-
egy konkrétan meghatározott részüket min-
dig csak a mérési pontosságnak megfelelô
hibahatáron belül lehet kijelölni, tökéletesen
sohasem. A legfontosabb alapmennyisége-
ket tekintve (ezek valamennyi mértékegy-
ségrendszernek alapmennyiségei) az idô és
a hosszúság folytonos volta nem csak gya-
korlati szinten, hanem elméletileg is vitat-
hatatlan. A diszkrét pontokkal szakaszolt
folytonos mennyiségekkel kapcsolatos ma-
tematikai problémák vizsgálata, megoldása
a tanulók problémamegoldó képességének
fejlesztéséhez eredményesen használha-
tó.(4) Az alapfokú matematika oktatásakor
egymást követô egyenlô idôtartamok, tá-
volságok vizsgálatának gyakorlatias esetei,

illetve néhány olyan komolyabb probléma
kerülhet szóba, amikor a szakaszolás nem
egyenletes. Például a hosszúság egyenlô
szakaszokra történô osztásával kapcsolatos
feladatoknak az a lényege, hogy a szakaszok
száma eggyel több az osztópontok számánál,
ha az eredeti távolság végpontjait nem szá-
mítjuk, illetve eggyel kevesebb, ha a két
végpont is figyelembe veendô a feladat meg-
fogalmazása szerint.

Idôpont és idôtartam 

Nincs még egy olyan mennyiség az álta-
lános iskola matematika tananyagában,
amelynek mérése, mértékegységeinek is-
merete tanítványaink mindennapi életvite-
le szempontjából annyira fontos volna, mint
az idô (idôpont), illetve az idôtartam. Tanít-
ványaink többsége az idô mérését, mérték-
egységeit családi körben tanulja meg, gyak-
ran már a tantervben ütemezett idôpont elôtt.
Viszont az idôpont meghatározásának, az
idôtartam kiszámításának megtanulása a
gyenge képességû, valamint a hátrányos
helyzetû (különösen a halmozottan hátrányos
helyzetû) gyerekek esetében általában az
iskolában történik. Másrészt a számjegy
kiírású kvarcórák elterjedésével még a hát-
rányos helyzetûnek nem tekinthetô gyerekek
iskolán kívüli tapasztalatai, elôzetes ismere-
tei is egyre egyoldalúbbak.

Az idôtartam mérésére, idôtartamok
összehasonlítására bármilyen periodiku-
san ismétlôdô változás megfelel. Kvalita-
tív összehasonlításhoz az azonos idôpont-
ban kezdôdô vagy végzôdô idôtartamok
esetén még mértékegységet sem szüksé-
ges választani. Nyilván az azonos idô-
pontban kezdôdô (végzôdô) idôtartamok
közül az a nagyobb, amelyik tovább tartott
(elôbb kezdôdött).

Az idôtartam mindig két idôpont különb-
sége, ezért néhány kerek idôtartamtól elte-
kintve (egy év tizenkét hónap, fél év hat
hónap, egy hét hét nap, egy nap huszon-
négy óra, fél nap tizenkét óra stb.) az idôtar-
tam meghatározását mindig idôpontok mé-
résére kell visszavezetni. A különbözô tevé-
kenységek elvégzéséhez, különbözô válto-
zások (például természeti jelenségek) be-
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következéséhez szükséges idôtartamok
összehasonlítása mellett különbözô idôpon-
tok megadásának (felismerésének, óra szám-
lapjáról történô leolvasásának) a megtanítá-
sa, készségszintig történô gyakoroltatása a
témarészlet feldolgozásának elsô szakasza.

Az óra számlapjának beosztását, a muta-
tók (csak az óra- és a percmutató) mozgásá-
nak értelmezését közvetlenül követheti a
különbözô idôpontok leolvasásának gya-
korlása. A fokozatosság didaktikai alapelve
itt két szinten, egymással párhuzamosan
realizálható. Az órák
számlapja és mutatói
szerint, valamint a
meghatározandó idô-
pont szerint. Elôször
arab számjegyekkel 1-
tôl 12-ig számozott,
csak óra- és percmuta-
tós óráról, a mutató-
kat ekkor még csak
kismutatónak és nagy-
mutatónak nevezve.
Majd rendre olyan
órákról, amelyek
számlapja római szá-
mokkal számozott I-
tôl XII-ig, amelyek
számlapján arab, majd
római számokkal, de
csak a 3, 6, 9, 12 van
feltüntetve; amelyen
semmilyen számjegy
sem szerepel, legvé-
gül nem 60, hanem
csak 12 egyenlô rész-
re legyen osztva a kör
kerülete, és becsülni
kelljen a nem ötre vagy nullára végzôdô
perceket, másodperceket. Amikor másod-
percmutatós órát kezdünk használni, akkor
célszerû a nagymutató–kismutató elneve-
zések használata mellett az óramutató–perc-
mutató kifejezéselvet is használni. Természe-
tesen ilyen sok fajta órával egyetlen tanító
sem rendelkezik. Pedig az nyilvánvaló, hogy
tanítványainknak a gyakorlati életben nem
csak egyfajta számlapú óráról kell majd
leolvasniuk a pontos idôt. Másrészt a szem-
léletesség didaktikai alapelvének érvénye-

sítése is a különbözô számlapú órák haszná-
latát indokolja. 

A szemléletességnek, vagyis a dolgok és
jelenségek közvetlen megismerésének elve
a verbalizmus elleni küzdelem során peda-
gógiai közgondolkodásunk közhelyévé vált.
Szinte szállóige már, hogy a „képtelen” ta-
nulás életképtelen tudáshoz vezet. A gaz-
dag tapasztalatokkal rendelkezô emberek –
akik mögött gazdag tevékenység áll, sokat
láttak az életben (természetesen nem csak a
szemükkel), megfelelôen képzettek – tanul-

hatnak csak könyvek-
bôl is, mégpedig an-
nál inkább, minél kö-
zelebb van ezeknek a
könyveknek a tartal-
ma saját tapasztala-
taikhoz. Viszont a ta-
nulóknak, ha bármit is
meg akarunk tanítani
– különösen, ha elvár-
juk, hogy ezt a tudást
az életben sokolda-
lúan alkalmazni is tud-
ják –, akkor elôbb
megfelelô tapasztala-
tokat kell biztosíta-
nunk. Ezek a tapaszta-
latok annál értékeseb-
bek, minél szélesebb
körû a forrásuk. Hasz-
nálhatunk olyan mé-
retû csörgôórát,
amelynek számlapja
és mutatói a tanterem
távolabbi részeibôl is
jól láthatók. A külön-
bözô óralapokat írás-

vetítô transzparensek készítésére szolgáló
faliórára felrajzolva, a mutatókat színes (kék,
zöld, esetleg piros) átlátszó mûanyag fóliá-
ból (irattartókból) kivágva és patentkapoccsal
az alapfóliára kapcsolva, a pontos idô leol-
vasását az egész osztállyal egyidejûleg gya-
koroltathatjuk. Célszerû egy kis fóliakoron-
got az alapfólia és a mutatók közé tenni,
hogy az összekapcsolt fóliák forgatás köz-
beni esetleges sérülését elkerüljük. A meg-
határozandó (leolvasandó) idôpont szerinti
fokozatosságot tekintve egész órákkal kezd-
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ve, fél-, negyed-, háromnegyed órákkal
(például fél kilenc, negyed nyolc, háromne-
gyed tíz stb.) folytatva, öttel osztható perce-
ket tartalmazó idôpontokon keresztül célsze-
rû a percnyi pontosság megkövetelése. Ezt
követheti az idôpontok másodperc pontos-
sággal történô leolvasása. Ugyanazt az idô-
pontot különbözô megfogalmazásban is cél-
szerû gyakorolni. Például: Nyolc óra húsz
perc. Negyed kilenc múlt öt perccel. Fél ki-
lenc lesz tíz perc múlva.

A rádió, a televízió mûsorát, tömegköz-
lekedési eszközök menetrendi adatait, külön-
bözô intézmények félfogadási, üzletek nyit-
vatartási idôszakát 24 órás idôbeosztás sze-
rint adják meg. Az órák számlapján viszont
általában csak 12 órának megfelelô beosz-
tás van. A 12 óra utáni napszakokban (dél-
utáni, esti idôpontokban) is értelmeznünk és
gyakoroltatnunk kell az idôpont megadá-
sát. Ez olyan ismeret, amelyet már alsó ta-
gozatban minden tanítványunkkal a készség-
szint eléréséig indokolt gyakoroltatni. Gon-
doljunk arra, hogy tanítványainkat milyen
kellemetlen élethelyzetektôl kíméljük meg,
ha a 12 óra utáni napszakokban nem mástól
kell megkérdezniük egy mûsor kezdésének
idôpontját, tömegközlekedési eszközök in-
dulásának, érkezésének idôpontját stb.

Az idôpont különbözô napszakokban va-
ló meghatározását olyan hétköznapi problé-
mával kezdhetjük, mint például annak meg-
beszélése, hogy a rádióban miként mondják
be a délutáni, esti idôpontokat. Rádiómûso-
rokban viszonylag könnyû olyan idôponto-
kat találni, amelyek éppen 12 óra eltéréssel
kezdôdô mûsorokra vonatkoznak. Ilyen táb-
lázat elemzésével jól kiegészíthetjük azt a
problémafelvetést, amikor például azt kér-
jük a gyerekektôl, hogy állítsák az óra mu-
tatóit reggel negyed kilenc elôtt öt percre és
este nyolc óra tíz percre. Amikor már megér-
tették, hogy a déli 12 óra utáni idôpontokat
úgy adjuk meg, hogy az óráról leolvasott ér-
tékhez még hozzáadunk 12 órát, akkor a
gyakorlásra szánt feladatok idôpontra vonat-
kozó kérdése egyszerre két napszakra is vo-
natkozhat.

Az üzletek, könyvtárak nyitvatartási ada-
tainak, hivatalok ügyfélfogadási rendjének,
tömegközlekedési eszközök járatsûrûségé-

re vonatkozó adatoknak a felhasználásával
jó néhány gyakorlatias feladat tûzhetô ki
az idôpont különbözô napszakokban törté-
nô meghatározásával kapcsolatban. A nyit-
vatartási, félfogadási idôszakokat, a jármû-
vek követési rendjét megadva eldöntendô
problémaként olyan kérdéseket tehetünk
fel, hogy nyitva van-e az üzlet, a könyvtár,
van-e félfogadás bizonyos idôpontokban.
Gyakorlatias feladatok készíthetôk a postai
keletbélyegzô-lenyomatok (pecsétek) fel-
használásával. Természetesen a keletbélyeg-
zô-lenyomatokról leolvasható adatok, ezért
a kérdésként feltehetô adatok sem kizáróla-
gosan a kezelés (lebélyegzés) idôpontjára
vonatkozhatnak.

Az idôpont és az idôtartam fogalmának
elkülönítése nem könnyû feladat. A min-
dennapos szóhasználatban legtöbbször csak
a szövegkörnyezet alapján dönthetô el, hogy
az „idô” fogalma idôpontra vagy idôtartam-
ra vonatkozik-e.

Nyilván beszélnünk kell arról is, hogy az
éjfél, hajnal, reggel, délelôtt, dél, délután, es-
te, éjszaka kifejezések közül melyek jelen-
tenek idôpontot és melyek napszakokat.

Mivel az idôtartam mindig két idôpont
különbsége, könnyen számolási problémá-
vá válhat a feladat. A napnál kisebb egysé-
gek esetén fontosnak tartom, hogy legalább
egy óráról való leolvasás is része legyen
valamennyi kitûzött feladatnak. Amikor nem
hat túlságosan erôltetettnek, akár mindkét
idôpont is tényleges leolvasás (mérés) ered-
ménye lehet. 

A matematika tananyagában nagyon sok
olyan gondolatmenettel megoldható problé-
ma található, amelyek fordított sorrendben
is felvethetôk, végigjárhatók. E ténynek a
megértés-fejlesztésben természetes helye,
szerepe van matematikatanításunk minden-
napjaiban. Az idôpont és az idôtartam mé-
résnek ilyen jellegû didaktikai bizonytalan-
sága miatt úgy érzem, e kérdésben is illen-
dô állást foglalnom. Lényegében a tanulók
óramodelljein a tanító által megadott idôpon-
tok beállításának, idôtartamok követésének,
órák számlapjaira a mutatók berajzolásáról
van szó. Ébresztôórán a csörgômutató beál-
lításának gyakorlatias volta nyilván vitatha-
tatlan. A többi mutatóval kapcsolatban pe-
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dig csak egyetlen példa: Negyedóra múlva
kezdôdik az elôadás, akkor hogyan helyez-
kednek majd el az óra mutatói?

A pénzhasználat gyakorlása

A pénz is mennyiség, 72 Ft-ot tekintve 72
a mérôszám, Ft a mértékegység. A matema-
tika-tanterv ennek a gyakorlatias probléma-
körnek nem szentel elegendô figyelmet.
Meggyôzôdésem, hogy a jelenleginél több-
ször indokolt különösen az alsó tagozatos
matematikaórákon a pénzhasználat gyakor-
lásával foglalkozni.

Pénzérmék és a bankjegyek (játékpénz
formájában, illetve hivatkozásként történô)
általánosan elterjedt alkalmazására közis-
mert, rendszeresen alkalmazott alaptípusok:

– kombinatorikai problémák vizsgálata,
kirakása pénzérmékkel;

– valószínûségi kísérletek végzése pénz-
érmékkel;

– helyiérték szemléltetése, beváltások,
tízes átlépéskor (százas átlépéskor, ezres át-
lépéskor), írásbeli mûveletek tanításakor;

– vásárlásra vonatkozó szöveges felada-
tok az alapmûveletek gyakorlására.

A pénzhasználat gyakorlását célszerû
összekötni a mindennapi élet táblázatainak
használatával. Például:

– különbözô árjegyzékek;
– vasúti, távolságiautóbusz-menetdíj táb-

lázatok;
– postai szolgáltatások díjtáblázatai.
Belépôjegyek, menetjegyek adatainak ér-

telmezése is természetes része lehet a gya-
korlati problémákat feldolgozó matematika-
óráknak (a jegyek kivetítése epidiaszkóppal
oldható meg).

Természetesen a pénzérméknek nemcsak
az értékét, hanem fizikai adatait (tömegét,
vastagságát, átmérôjét) is összehasonlíthat-
juk. Amikor a pénzeket hasonlítjuk össze,
elôtte tisztázni kell, hogy milyen tulajdon-
ságát (mennyiségét) vizsgáljuk, milyen
mennyiség szerint hasonlítjuk össze. Csak
a legkézenfekvôbb lehetôségeket említve:

– értékük szerint;
– darabszámaikat összehasonlítva;
– tömegük mérôszámát tekintve;
– térfogatukat összehasonlítva.

A pénzérmék átmérôje lefedéssel, azaz
egymásra helyezéssel könnyen összehason-
lítható. Az érmék vastagságának és tömegé-
nek összehasonlítása már nem ilyen egy-
szerû. A kis mennyiségek mérésének, a mé-
rési hiba csökkentésének szokásos módsze-
re a mérendô mennyiség többszörösének
együttes mérése. Nyilván egy pénzérme
vastagságát vonalzóval nem lehet pontosan
megmérni. Viszont például tíz darab húsz-
forintos vastagságát megmérve, majd az
eredményt tízzel osztva, már jóval pontosabb
értéket kapunk. Hasonló elv alapján végez-
hetjük kis tömegû tárgyak tömegének mé-
rését (például a kanadai nikkelbôl vert új tíz-
forintos 8,83 gramm tömegû), periodiku-
san ismétlôdô rövid idôtartamok meghatá-
rozását.

Felkészítés az önálló életvitelre

A mindennapi problémahelyzetek
megoldását sokfajta matematikai tevé-
kenységhez kapcsolva gyakoroltathatjuk
tanítványainkkal. 

A mindennapi élet matematikája rész-
ben a gazdálkodás matematikája is. Nem
elegendô, ha a szöveges feladatoknál csu-
pán a költségekkel kapcsolatos problémá-
kat vizsgáltatjuk (vásárlás, üdülés, utazás
stb.), de ezt nem kötjük össze azzal, hogy
mibôl mennyire futja, hogyan kell össze-
rakni a pénzt, hogy valami nagyobb
kiadásra teljék. A gazdálkodáshoz kap-
csolódó fogalmak, mint tartozás, követe-
lés, egyenleg, hitel, kamat, kölcsön,
számla, költségvetés, nyugta – hogy csak
hirtelenében a legismertebbeket soroljam
– mind hasznos és egyre fontosabb tudni-
valók. Arra is meg kell tanítani növendé-
keinket, hogy gazdálkodásukról fel-
jegyzéseket tudjanak vezetni, háztartási
„költségvetési” könyvet, amelybe bevé-
teleiket és kiadásaikat feljegyzik és
amelynek segítségével tervezhetnek. 

Például, ha a konyháját kerámia lapokkal
szeretné burkolni a család, nemcsak azt kell
tudni, hány darab kell, hanem azt is, mi-
lyen árban kaphatók, amelyek tetszenek és
megfelelôk, azokból mennyibe kerül a teljes
felület befedése, valamint azt is, hogy
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mennyiért vállalja a lerakást az iparos. De
talán hozzátehetünk egy olyan ajánlatot is:
mikor kerül kevesebbe? Ha kerámialapok-
ból, vagy ha PVC borítóanyaggal fedjük be
a konyha padlózatát. Tapétázáshoz a felület
kiszámítása (szükséges tapéta mennyiségé-
nek meghatározása céljából) mellett költség-
vetés készítése is feladat lehet.

Különbözô gyakorlatias feladatokat fogal-
mazhatunk meg a postai szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatban. Elegendô
példányban (költségmentesen) beszerezhe-
tôk a takarék-befizetési (-visszafizetési) bi-
zonylatok, a belföldi postautalványok, az
ajánlott küldemény feladóvevényei, a távirat-
lapok, a belföldi távirati utalványok, a bel-
földi csomaghoz való szállítólevelek, eseten-
ként még az átutalási postautalványok is.
Ezek kitöltésének gyakorlása is hasznos a
mindennapi életre való felkészüléshez.

A vasúti- és az autóbuszmenetdíj-tábláza-
tokat felhasználhatjuk utazással kapcsolatos
feladatok megoldásakor. Egy-egy utazási
terv elkészítéséhez térképvázlat (illetve va-
lóságos térkép), táblázatok (menetrend, me-
netdíj) használata, költségszámítások kap-
csolhatók. Például egy vonatúttal kapcsolat-
ban célszerû a tanulókkal beszélni arról,
hogy az érdemi döntést mindig az befolyá-
solja, minek tulajdonítunk nagyobb jelentô-
séget a következô feltételek közül:

– az útvonal hossza (a menetjegy ára
miatt lényeges);

– az utazás idôtartama (esetenként a rö-
videbb útvonal megtétele hosszabb ideig is
tarthat: csatlakozások, átszállások miatt,
gyors-, illetve személyvonattól függôen);

– az átszállások száma (kényelmi szem-
pont).

Munkabérszámítások, háztartási költség-
vetés készítése, átutalási betétszámla-kivo-
natok értelmezése is bekerülhet a matema-
tikaórán végzett tevékenységek közé. Kár
volna olyan meggondolásból, hogy „a fel-
nôttek között is szép számmal találhatók
olyanok, akiknek gondot jelent a bérsza-
lagjukon való eligazodás, a bankszámlaki-
vonataik értelmezése”, mellôznünk az ilyen
típusú feladatokat. Sôt, éppen azért kell
ilyen feladatokkal foglalkoznunk, hogy ta-
nítványaink között minél kevesebben le-

gyenek olyanok, akiknek majdan ilyen ne-
hézségei lesznek.

Helymeghatározás, 
tájékozódás vonalon, síkban, térben

A természettudományos ismeretszerzés
területén vizuális élményeken és konkrét
tapasztaláson, mint empirikus bázison ala-
puló logikus gondolkodásra kell nevelnünk.
A nyelvi kifejezôkészség fejlesztése, fontos-
ságának elismerése mellett alapvetô szere-
pe van a mindennapi életben a nem nyelvi
szimbólumoknak, s ezek közül is fôképp a
vizuális szimbólumoknak: képeknek, áb-
ráknak, piktogramoknak, diagramoknak,
táblázatoknak. A képi megjelenítés, a mate-
matikai fogalmak, struktúrák rajzokkal, sé-
mákkal, jelekkel történô megadása elôsegí-
ti az összefüggések megértését. A vizuális
megjelenítés hozzájárulhat a konkrét és az
absztrakt fogalmak közti távolság áthida-
lásához. Ezért fontos, hogy a természet tár-
gyait, jelenségeit környezetükkel együtt,
szerkezeti, formai, színbeli valóságában
szemléltessük. Ugyanis a vizualitás „látni”
tanít, nem bonyolult matematikai függvé-
nyekkel leírható törvények megadásával,
hanem képekben fogalmazza meg a valósá-
got. A képi megjelenítés, a matematikai fo-
galmak, struktúrák rajzokkal, sémákkal, je-
lekkel történô megadása elôsegíti az össze-
függések megértését.

A tanulók konkrét lakókörnyezetérôl cél-
szerû néhány valósághû térképvázlatot ké-
szíteni írásvetítô fóliára (az üzletek, a köz-
intézmények feltüntetésével), és a térbeli, az
idôbeli orientáció gyakorlását, a térképváz-
latok olvasását, a folyamatábrák készítését
együtt gyakorolni. Kitûzhetôk olyan felada-
tok, amelyekben a megtett út kiszámítását
egyéb praktikus ismeretekkel, így a térkép-
olvasással, a közúti jelzôtáblák értelmezésé-
vel kötjük össze. Nagyon tanulságos a kü-
lönféle információhordozók értelmezése a
matematika nyelvén. 

A mindennapi gyakorlatban leggyakrab-
ban elôforduló piktogramok a közúti közle-
kedés jelzôtáblái, amelyek felhasználása vi-
tathatatlanul indokolt a vonalon, síkban, tér-
ben való tájékozódással foglalkozó téma-
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részletek alkalmazásakor. A térképvázlatok
használatát, útjelzô táblák értelmezését (pik-
togramok) távolságok összehasonlítását
(nagysági reláció) és számtani alapmûvelet
(kivonás) gyakorlását is segítheti azoknak a
feladatoknak a kitûzése, amelyeknél a szá-
mításokhoz szükséges adatokat a tanulóknak
a térképvázlatról, illetve közúti jelzôtáblák-
ról kell a megoldáshoz leolvasniuk. 

Folyamatábrák felhasználásával külön-
bözô folyamatok vizsgálatát is a matema-
tikaórák fejlesztô tevékenységei közé so-
rolhatjuk.

Római számok

A római számírás csak tananyagként sze-
repel az általános iskolában feldolgozásra ke-
rülô matematikai ismeretek között. Viszont
egyik osztályban sem követelmény. Ennek
ellenére a római számírás az emberi kultú-
ra olyan lényeges rekvizituma, amelynek
mellôzése vétek volna. Sôt a mindennapi
gyakorlatban is megtalálhatók a római szá-
mok. Például a hónapok jelölésére, Budapest
kerületeinek megkülönböztetésére haszná-
latosak, órák számlapja gyakran készül ró-
mai számokkal, s a mûemlékek feliratai is
tartalmaznak római számokat. Az olimpiák
sorszámát, az emberiség történetének száza-
dait is többnyire még római számjegyek-
kel írjuk. A tantervi követelményektôl füg-
getlenül – szerintem – a matematikát taní-
tók pedagógiai felelôsségébe tartozik, hogy
ne legyen olyan tanítványunk, aki úgy lép át
a XX. századból a XXI. századba, hogy azt
le sem tudja írni a hagyományos módon.

A jelek helyének a római számírásban is
van szerepe, de ez nem olyan helyiérték-
rendszer, amely az alapmûveletek (különö-
sen a szorzás és az osztás) elvégzésére egy-
szerû algoritmus megfogalmazását lehetô-
vé tenné. Ez a magyarázata annak, hogy a ró-
mai kultúrának az európai kultúra fejlôdé-
sére való erôteljes hatása ellenére napjaink-
ban a római számok már csak mint sor-
számnevek játszanak szerepet. Viszont a
helyiérték-rendszer elônyeinek szemlélte-
tésére jól használhatók. 

Célszerû megvizsgálni a tízeseknek és a
százasoknak az egyesekével analóg képzését:

I II III IV V VI VII VIII IX
X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC
C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM

Ez az analógia csak a számok képzésére vo-
natkozik, az elrendezésbeli hasonlóság nem
elég a számrendszerek mai helyiérték-fogal-
ma követelményének kielégítéséhez. Ezért
reménytelenül nehéz akár csak egy egyszerû
szorzás elvégzése is római számokkal.

Az alapmûveletek elvégzésétôl függetle-
nül is lényeges elônyei vannak a helyiérték-
rendszer alkalmazásának. Ezt néhány szám
római és arab számjegyekkel való felírásá-
val könnyen megmutathatjuk a tanulóknak:

MCCCLXXXIV MMMCCXXXVIII MMMMCMXLVII
1384 3238 4947

Motivációs célra is alkalmas a római szá-
mokkal való foglalkozás. (5) Nagyon szere-
tik a gyerekek a római számokkal megadott
fejtörôket. Az egyik típus például az, ami-
kor egy-egy pálcika (gyufaszál) átrakását
tûzzük ki feladatul. Úgy kell áthelyezni a
pálcikákat, hogy az egyenlôség (esetleg
egyenlôtlenség) igaz legyen. 

Kódjel számok

A mindennapi életben a számokat szemé-
lyek, tárgyak, dolgok jelölésére is használ-
juk. Sok olyan alkalom fordul elô, amikor
a szám nem darabszámot, nem mérôszámot,
nem is valamilyen szempont szerinti rende-
zettséget (sorszámot) fejez ki. Csupán egy
személyt, egy tárgyat, egy dolgot jelöl,
azaz megkülönböztethetôvé teszi a megje-
lölt személyt – tárgyat – dolgot, nevet ad ne-
ki. Így ezek a számok, a kódjel számok in-
formációhordozóként kezelhetôk. Ennek a
számítógépes adatfeldolgozás során lénye-
ges elônyei vannak. Ilyen számok például:
a személyi számok, az adószámok, a társa-
dalombiztosítási azonosítószámok, a tele-
fonszámok, a postai irányítószámok, a ház-
számok, az autók rendszáma, a sportolók
rajtszáma, a TV- és rádióadók száma.
A kódjel számok használata a XX. század
kultúrájának természetes része, mert alkal-
mazásukkal a megjelölés kimeríthetetlen, és
(helyes alkalmazás esetén) egy jól áttekint-
hetô rendszer áll rendelkezésünkre.
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A fél tucatnál több számjegyet (karak-
tert) tartalmazó kódjel számoknál a számí-
tógépes adatfeldolgozás lehetôségeit kihasz-
nálva rendszerint az utolsó számjegy (egye-
sek helyiértéke) ellenôrzô szám. A kódjel
szám többi számjegyébôl képzett ellenôrzô
szám alkalmas arra, hogy megfelelô ellenôr-
zô program futtatása esetén a számítógép
azonnal jelezze az esetleges téves adatbevi-
tel tényét. Talán mivel ez az ellenôrzô szám
biztonsági funkciót is betölt, azért kódjel
szám fajtánként más-más algoritmus sze-
rint képezhetô. Az ellenôrzô számok képzé-
si algoritmusának ismeretében konkrét szá-
mítási feladatokat is kitûzhetünk a tanulók-
nak. A következôkben néhány ilyen algorit-
must ismertetek.

A személyazonosító jel (személyi szám)
tizenegyedik, azaz ellenôrzô számjegyét
úgy kell képezni, hogy az elsô tíz szám-
jegy mindegyikét szorozni kell azzal a
sorszámmal, ahányadik helyet foglalja el a
személyazonosító jelen belül. (Elsô szám-
jegy szorozva eggyel, a második számjegy
szorozva kettôvel, a harmadik számjegy
szorozva hárommal és így tovább.) Az így
kapott szorzatokat össze kell adni és az
összeget tizeneggyel osztani. Az osztás
maradéka a tizenegyedik számjeggyel, az
ellenôrzô számjeggyel lesz egyenlô. Az
azonos napon születettek megkülönbözte-
tésére szolgáló nyolcadik, kilencedik, tize-
dik helyen álló (születési sorszámnak te-
kinthetô) háromjegyû szám közül azt nem
szabad kiadni, amelynél a fenti módszer
szerinti tizeneggyel való osztásnál a mara-
dék tíz lenne. 

A társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ
szám) egy kilenc számjegybôl álló szám,
amelyben az elsô nyolc számjegy egy folya-
matosan kiadott egyszerû sorszám, amely
mindig az elôzô, utoljára kiadott sorszám-
ból egy hozzáadásával keletkezik. A kilen-
cedik számjegy ellenôrzô szám, úgynevezett
CVD kód, amelynek képzési algoritmusa a
következô: A TAJ szám elsô nyolc számje-
gyébôl a páratlan helyen állókat hárommal,
a páros helyen állókat héttel szorozzuk, és
a szorzatokat összeadjuk. Az összeget tízzel
elosztva a maradékot tekintjük a kilencedik
számnak, azaz CDV kódnak. 

A bankszámla megjelölésére szolgáló
pénzforgalmi jelzôszám (közismert elneve-
zéssel: bankszámlaszám) 16 (kétszer nyolc),
vagy 24 (háromszor nyolc) karakter hosszú-
ságú – csak numerikus karaktereket, azaz
csak számjegyeket tartalmazó – számsor.
Az elsô nyolc karakter mindig a hitelintézet
(közismert elnevezéssel: a bank) azonosító
száma. Ebbôl az elsô három számjegy a hi-
telintézet egyedi azonosító száma, amelyet
az MNB (Magyar Nemzeti Bank) határoz
meg részére, a következô négy számjegy a
hitelintézeti fiókot azonosító szám, amellyel
a bank különbözteti meg fiókjait és számla-
vezetô helyeit, a nyolcadik számjegy az el-
lenôrzô szám. A második, illetve a második
és harmadik nyolc karaktert tartalmazó po-
zíció belsô tartalmát a hitelintézet egyedileg
határozza meg, a számlatípusok, valamint az
egyes számlatípusokon belül a számlatulaj-
donosok megkülönböztetésének céljából.
Mindkét változatnál az utolsó számjegy (a
tizenhatodik, illetve a huszonnegyedik) az el-
lenôrzô szám. Az ellenôrzô számok képzé-
sének (mindegyik bankszámlaszám két el-
lenôrzô számot tartalmaz) algoritmusa a kö-
vetkezô: külön az elsô hét, valamint külön
a kilencediktôl a tizenötödikig, vagy a hu-
szonharmadikig a számjegyeket helyiértékük
csökkenô sorrendjében szorozzuk a – 9, 7,
3, 1, …, 9, 7, 3, 1 számokkal, a szorzatokat
összeadjuk, és az eredmény egyes helyi-
értékén lévô számot kivonjuk tízbôl. A kü-
lönbség az ellenôrzô szám, azzal a kiegészí-
téssel, hogy amikor a különbség tíz, akkor
az ellenôrzô szám nulla. 

Magánszemély adóazonosító jele (adó-
száma) tízjegyû szám, amelynek elsô szám-
jegye mindig nyolcas (ez utal az adóalany
magánszemély voltára), a következô öt
számjegy az adóalany születési idôpontja
és az 1867. január elseje között eltelt napok
száma, a következô három számjegy az azo-
nos napon születettek megkülönböztetésé-
re szolgáló véletlenszerûen képzett sorszám,
míg a tizedik számjegy az ellenôrzô szám.
Az adóazonosító jel (adószám) tizedik, azaz
ellenôrzô számjegyét úgy kell képezni, hogy
az elsô kilenc számjegy mindegyikét szoroz-
ni kell azzal a sorszámmal, ahányadik helyet
foglalja el a személyazonosító jelen belül.
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(Elsô számjegy szorozva eggyel, a második
számjegy szorozva kettôvel, a harmadik
számjegy szorozva hárommal és így to-
vább.) Az így kapott szorzatokat össze kell
adni és az összeget tizeneggyel osztani. Az
osztás maradéka a tizenegyedik szám-
jeggyel, az ellenôrzô számjeggyel lesz
egyenlô. Az azonos napon születettek meg-
különböztetésére szolgáló hetedik, nyolca-
dik, kilencedik helyen álló (születési sor-
számnak tekinthetô) háromjegyû szám kö-
zül azt nem szabad kiadni, amelynél a fen-
ti módszer szerinti tizeneggyel való osztás-
nál a maradék tíz lenne. 

A számológépek (kalkulátorok) 
használatáról

A Nemzeti alaptanterv mûveltségi terü-
letei közül az informatika számítástechniká-
ra vonatkozó részében szerepel a számoló-
gépek használata tananyagként: – Számolás
kalkulátorral , minimális teljesítményként a
6. évfolyam végén: A mûveletvégzés he-
lyes sorrendje a kalkulátoron, általános fej-
lesztési követelményként: – Legyen képes
az adott probléma megoldásához kiválasz-
tani az általa ismert módszerek és eszközök
közül a megfelelôket. Konkrétan 1–6. évfo-
lyamon: Találkozzon problémákkal, melye-
ket kalkulátorral, számítógépes (oktató)prog-
ramokkal tud megoldani, (6) így a mate-
matika mûveltségi területe, hasonlóan a még
részben hatályos matematika tantervekhez
(7) ezt a tevékenységet nem is említi. Viszont
a matematika anyagában a nagy számokkal
végzett alapmûveletekre vonatkozóan szük-
ségesnek tartom megjegyezni, hogy mivel

egyre több tanítványunknak van és lesz
ilyen készüléke (ha másként nem, hát elekt-
ronikus játékhoz kapcsolva vagy kvarcórá-
val egybeépítve), indokolt állást foglalni a
kalkulátorok matematika órán való haszná-
latáról. Esetenként az írásbeli mûveletek
eredményei kalkulátorral történô ellenôr-
zésének megengedése – tantárgyak (már-
mint a informatika és a matematika) közöt-
ti koncentrációnak is tekinthetô. Sôt, uram
bocsá’, ha netán van olyan tanítványunk,
akit képtelenek vagyunk megtanítani ötjegyû
számokat kétjegyû osztóval hibátlanul osz-
tani, akkor talán mégis jobb, ha számológé-
pen ki tudja „nyomkodni”, mint ha egyálta-
lán nem tudja.
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