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A mATEmATIKAI KomPETENCIA FEJlESZTÉSE 
mÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT

A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a 
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alap-
ján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szak-
irodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakíta-
nunk.

Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk 
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. szám-
lálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás; 
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív 
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesz-
tés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető 
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében 
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.

A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stra-
tégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint 
várhatóan valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek 
rendszerének összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok 
kijelölése. Ezt követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes 
fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai 
kompetencia fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1.  A más tAntárgyAk keretei között történő fejlesztés 
strAtégiájA és módszerei

A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstra-
tégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és 
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával, 
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantár-
gyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő 
gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük. 
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon 
át, lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készsé-
geknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.

A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között 
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, 
amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képes-
ség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség 
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel 
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók. 
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adot-
tak, néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése 
további kutatásokat igényelne.

Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejleszté-
sére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb 
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidol-
gozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a 
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.

Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási perió-
dusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség, 
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi 
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet 
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és 
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2.  A fejlesztésre jAvAsolt kompetenciAkomponensek 
iskoláztAtási szAkAszok és képességcsoportok szerint

Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit 
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő 
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik 
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, követke-
zetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az 
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lénye-
gesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L) 
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.

A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő, 
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.

1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei 
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam �–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás Á, L L –
Számolás Á, L L –
Mennyiségi következtetés Á, L L –
Valószínűségi következtetés G G, Á G, Á, L
Becslés, mérés Á, L L –
Mértékegységváltás Á, L L –
Szövegesfeladat-megoldás Á, L L –
Problémamegoldás G G, Á G, Á, L
Rendszerezés G, Á G, Á, L Á, L
Kombinativitás G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
Induktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban 
kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi 
következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematika-
specifikusak. Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyomán-
yos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, eze-
knek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a 
pedagógusok és a tanulók számára egyaránt.

Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más 
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti, 
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tan-
tárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között 
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen 
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problé-
mamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek 
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják 
a tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is 
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehető-
ségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban 
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk 
ilyen jellegű feladatokat.

Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás, 
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz, 
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran 
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesz-
tése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a 
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).

A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy eze-
knek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő 
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más 
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induk-
tív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben 
is bemutatjuk.

3.  A rendszerező és kombinAtív képesség, A deduktív  
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei

Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás 
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a 
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, rész-
képesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.

A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos termi-
nológiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás cím-
szavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek, 
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára 
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átla-
gosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül 
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a 
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.

A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo-
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő 
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam �–8. évfolyam 9–12. évfolyam
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás G, Á G, Á, L Á, L
Definiálás G G, Á G, Á, L
Felosztás G, Á, L Á, L L
Sorképzés, sorképző osztályozás G, Á, L Á, L L
Hierarchikus osztályozás G G, Á G, Á, L
Kombinatív képesség
Permutálás Á, L L –
Variálás G, Á G, Á, L Á, L
Kombinálás G, Á G, Á, L Á, L
Összes részhalmaz képzése G G, Á G, Á, L
Descartes-szorzat képzése G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás Á, L L –
Választás G, Á G, Á, L Á, L
Feltételképzés – G, Á G, Á, L
Előrelépő következtetés Á, L L –
Visszalépő következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Választó következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Lánckövetkeztetés G, Á G, Á, L Á, L
Kvantorok – G, Á G, Á, L
Induktív gondolkodás
Kizárás G, Á G, Á, L Á, L
Átkódolás G G, Á G, Á, L
Analógiák képzése G, Á G, Á, L Á, L
Sorozatok képzése G G, Á G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcso-
latos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek 
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző 
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, beso-
rolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok 
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba 
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatáro-
zását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő 
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a 
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.

A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai 
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem 
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alka-
lmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, 
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a 
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok 
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehet-
séges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz 
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a 
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek. 
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy..., 
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával 
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja, 
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja, 
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már 
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó 
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik 
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szino- 
nimáikat kell alkalmazni.

Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.  
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabály-
alkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompeten-
ciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében 
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb 
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és 
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti 
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.

A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség 
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalma-
kon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő prog- 
ramok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a 
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló 
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesz-
tés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, 
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása 
a matematikatanítás feladata.

4.  A más tAntárgyAk keretei közötti fejlesztés tArtAlmi és 
szervezési kérdései

A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethe-
tők, tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között 
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő, 
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan 
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordul-
nak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai 
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és 
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az 
erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes téma-
körei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.

A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantár-
gyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázat-
ban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába 
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a 
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponens- 
hez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiak-
ban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is 
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgy- 
ban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási 
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam �–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Számolás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mennyiségi következtetés
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Valószínűségi 
következtetés

ének-zene, technika, 
természetismeret, 

testnevelés

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Becslés, mérés
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mértékegységváltás
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Szövegesfeladat-megoldás technika, 
természetismeret – –

Problémamegoldás technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Rendszerezés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Kombinativitás magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Deduktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Induktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak 
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt 
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, 
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a 
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bioló-
gia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a 
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.

A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket, 
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak, 
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült 
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz 
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában, 
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész 
tanévet átfogva.
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának 
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet 
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell üte-
meznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. 
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű 
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.

A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus 
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség 
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütem-
ben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel 
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott 
fejlesztés szükséges.

Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumori-
entált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. 
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés 
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő 
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói 
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzet- 
re nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként 
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség 
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. 
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, 
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési 
feladatok.
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TANÁRI úTmuTATó

Ez az útmutató segítséget nyújt a Természetismeret tantárgyon belüli matematikai gondolkodás fejlesz-
tésére (kompetenciafejlesztésre) irányuló feladatokhoz. 

A Természetismeret tantárgy különösen alkalmas arra, hogy a megtanult ismeretek mellett elôsegítse 
a tanulók rendszerezô és kombinatív képességének, valamint deduktív- és induktív gondolkodásának fej-
lôdését. 

A feladatok felhasználásához a következô szempontokat ajánljuk, és javaslunk néhány hasznos 
tanácsot.

	Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek. 
Azaz nem új tartalmakat és ismeretelemeket szeretnénk megtanítani, hanem azokat a képessége-
ket fejleszteni a természetismeret segítségével, amelyek hatással lehetnek a tanulók gondolkodási 
képességének fejlôdésére.

	A segédanyag az 5. évfolyamos természetismeret tantárgy egész éves ismeretanyagát átfogja. Öt 
modulban, modulonként öt-öt egységgel. A modulok felépítése a következô logikát követi:
– A modulok elején egy összefüggô szöveg található. A szöveg több tanóra ismeretanyagára épül, 

ami a modulok elején rövid részekben megismétlôdik. 
– Javasoljuk, hogy az összefüggô szöveget a tanulók házi feladatként olvassák el otthon, a tanórán 

csak az egységek elején lévô rövid szöveggel ismerkedjenek meg ( frontális olvasással vagy egyéni-
leg).

	A szövegekhez kapcsolódó feladatok mindegyikét érdemes kitöltetni a tanulókkal, hiszen így biz-
tosított a logikai képesség folyamatos mûködtetése, és a kompetenciák fejlesztése. 

	A *-gal jelölt feladatokat a gyorsabban haladó tanulók számára ajánljuk. Illetve feldolgozásuk akkor 
ajánlott, ha a tananyaghoz szorosan kapcsolódik, és a feladat beépíthetô a tanóra menetébe. 

	Ajánljuk, hogy minden modul kerüljön feldolgozásra, és a modulokhoz tartozó egységek feladatait 
egyéni, páros vagy csoportmunkával oldják meg a tanulók. 

	Javasoljuk, hogy a feladatokat a tanulók a tanórák elején vagy végén 5-10 percben oldják meg. A 
megoldott feladatokat mindig kövesse szóbeli értékelés és megbeszélés/magyarázat (a tanulók ösz-
tönzésére más – pl. jó pont, kis jegyek stb. – megoldás is lehetséges).

	A feladatok alkalmasak az újanyag-feldolgozó órákon az adott fogalmak elmélyítésére. Részössze-
foglaló, vagy összefoglaló órán a tanultak rendszerezésére, ismétlésére. A modulok egyes egysége-
inek további játékos, rövid feladatait óra eleji motivációként, ráhangolásként javasoljuk.

	Egyes feladatoknál a mûvelet szempontjából, ha a tanulóknak van olyan ötlete, ami szakmailag 
is jó, természetesen elfogadható helyes válaszként. Így a megadott válasz mellett más indoklás is 
elfogadható. 

A feladatok feladhatók házi feladatként vagy akár gyakorló feladatként is a tanórákon, de javasol-
juk, hogy ezeket is mindig kövesse megbeszélés, értékelés.

A gyerekek érdeklôdésének fenntartása miatt célszerû, ha minél változatosabb feladatokat oldanak 
meg egy órán a tanulók.

Jó munkát kívánnak a Szerzôk!



1. moDul
ôSZ A KERTbEN
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ősz A kertben

Dédmamánkhoz nem csak szép meséi, hanem gyümölcsöket bôséggel termô kertje miatt is szívesen 
mentünk.

Miközben segítettünk megszedni a kosarakat almával, körtével, birsalmával, a hasunkat is megtöm-
tük. A cseresznyét és a meggyet fülünkre akasztottuk fülbevalónak. Ezekbôl a gyümölcsökbôl finom 
lekvárt, befôttet készített a dédi télire. A csonthéjas termésû szilvát kimagoztuk, a magokat kifúr-
tuk és belôlük láncot fûztünk. A kajszibarack héját lehúztuk, csonthéját feltörtük és a keserû magot 
megettük. A vitamindús gyümölcshússal azonban ízre semmi nem vehette fel a versenyt.

A többi említett gyümölcs almatermésû volt. Néhányan csak a termést tartó szárat nem ették meg, 
de én az öt hártyásfalú rekeszt és a bennük lévô magokat sem szerettem. Így a csutkát mindig megha-
gytam.

Ôsszel különösen kedves élményünk volt a szôlô szüretelése. Bogyótermésébôl csak a vékony héjat 
és a lédús gyümölcshúst ettük, a magokat jó messzire elpöcköltük. Készítettünk mazsolát is a szôlôbôl, 
de legjobban az édes mustot szerettük. Erjedésekor minket, gyerekeket nem engedtek le a pincébe. Az 
erjedés folyamatát a borélesztô gombák indítják el. Három másik hordóban a fejeskáposzta leveleinek 
savanyítását végezték az erjesztôbaktériumok.

Különleges íze volt a kertben termett paradicsomnak és paprikának. Minden évben lelkesen 
ültettük az új palántákat, ugyanis ezek a növények rövid életû, egynyári növények. Tavasztól ôszig 
kifejlôdnek, virágot, termést hoznak. A fejeskáposzta, a sárgarépa, a petrezselyem kétnyári. Ezek 
csak a második év tavaszán hoznak virágot és termést.

Sajnos, a gombák közül a peronoszpóra sok szôlôtôkét megtámadott. Rokona, a monília az egyik 
évben a szilvafát tette tönkre, így a dédi csak öt üveg lekvárt tudott eltenni. Az ízeltlábú rovarok 
csoportjába tartozó almamoly és a káposztalepke is megjelent a kertben Két almafa kipusztult és a 
vöröskáposzta nem termett abban az évben. Más rovarkártevô is végezte „munkáját”. Levéltetvek 
szaporodtak el a rózsákon. E rózsatöveket megtisztítottuk, nehogy a tetvek áttelepüljenek a többi 
növényre. Kár, hogy a gerincesek néhány tollas képviselôje nem látogatott el a kertbe. Vannak ugya-
nis rovarpusztító madarak, mint a széncinege, a kékcinege vagy a tengelice, amelyek nagy segítséget 
nyújthattak volna a kártevôkkel szemben.

Nagyszüleim nagyon szerették az állatokat, különösen a gerinceseket. Tartottak kutyát, macskát, 
tyúkot, kacsát. A kert hátsó részében ólat építettek, amelyben 3-4 disznót neveltek évente. Mindig 
volt bôséggel tojás, hús a kamrában. Cirmi cica néha megkergette szárnyasainkat. ragadozó állatként 
viselkedése nem különös. Mint minden ragadozónak, neki is tarajos zápfogai, és éles, nagy szemfogai 
voltak, amelyekkel nem volt jó kapcsolatba kerülni. 

Emlôsökre jellemzô szôrét mindig tisztára nyalta. Ezt tette kicsinyeivel is, amelyeket emlôibôl any-
atejjel táplált. Bár a gerinceseknek szilárd belsô vázuk van, alig mertem kézbe venni a kölyköket, 
annyira törékenyek voltak.

A kismalacokat mi etettük. Könnyû dolgunk volt az élelmezésükkel, mert a sertések mindenevôk, 
gumós zápfoguk is erre utal. A sertéshez hasonlóan páros ujjú patás a szarvasmarha. A nagytestû 
növényevô tehenet egyszer táborozó diákként megfejhettem. Miközben emlôibôl a meleg tej csor-
dogált, csendesen kérôdzött.

Amikor kicsi voltam, bebújtam az ólba és kivettem a tyúktojásokat. Utána iszkoltam, nehogy a tojó 
megcsípjen. Az iskolában a tojások meszes héjára savat csepegtettünk, erre pezsgést tapasztaltunk, 
mert a mész feloldódott gázfejlôdés közben.
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + +

Visszalépô következtetés

Választó következtetés

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + + +

Átkódolás

Analógiák képzése +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Dédmamánkhoz nem csak szép meséi, hanem gyümölcsöket bôséggel termô kertje miatt is szívesen 
mentünk.
Miközben segítettünk megszedni a kosarakat almával, körtével, birsalmával, a hasunkat is megtömtük. 
A cseresznyét és a meggyet fülünkre akasztottuk fülbevalónak. Ezekbôl a gyümölcsökbôl finom lekvárt, 
befôttet készített a dédi télire. A csonthéjas termésû szilvát kimagoztuk, a magokat kifúrtuk és belôlük 
láncot fûztünk. A kajszibarack héját lehúztuk, csonthéját feltörtük és a keserû magot megettük. A vita-
mindús gyümölcshússal azonban ízre semmi nem vehette fel a versenyt.
A többi említett gyümölcs almatermésû volt. Néhányan csak a termést tartó szárat nem ették meg, 
de én az öt hártyásfalu rekeszt és a bennük lévô magokat sem szerettem. Így a csutkát mindig meg- 
hagytam.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a csonthéjas termés!

Csonthéjas termés az a termés, amely héjból, gyümölcshúsból, csonthéjból és magból épül fel.

Egy termés akkor és csak akkor csonthéjas termés, ha héjból, gyümölcshúsból, csonthéjból és 
magból épül fel.

(A termés részeinek más sorrendben történô felsorolása is elfogadható.)

2. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

A felsorolásokba hiba csúszott. Húzd át azt, amelyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

alma                    körte                    cseresznye                    birsalma

Indoklás: mert csonthéjas termés, a többi almatermés.

körte                    szilva                    meggy                    kajszibarack

Indoklás: mert almatermés, a többi csonthéjas.

termés gyümölcshús

héj mag

épül fel

csosnthéj
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3. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – pERMutáláS

Az alábbi gyümölcsökbôl (meggy, szilva, kajszibarack) befôtt készült. A polcokra éppen három üveg 
fért el. Milyen sorrendben tehettük fel a kamra polcaira a finomságokat? Írd az üvegek címkéjére a 
gyümölcsök kezdôbetûjét!

4. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – vARiáláS

A vendégeknek gyümölcssalátákat készítettünk a svédasztalra. Minden saláta kétféle gyümölcsbôl 
készült,  és a rétegeket kevés mézzel öntöttük le. Milyen saláták készültek?
Írd a gyümölcsök kezdôbetûjét a tálakba! A rétegek felcserélésével mindig új adag készíthetô.

 K – kajszibarack   a – alma    m – meggy

            KA         KM           AK

       AM       MK       MA

m – meggy

Sz – szilva

B – barack

M                Sz          B

M               B              Sz

 Sz              M             B

Sz                B            M

   B             M            Sz

   B             Sz             M
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5. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – válASZtáS

Szüleink azt kérték, hogy VAGy CSONTHÉJAS, VAGy ALMATERMÉSû GyüMÖLCSBÔL VIGy-
üNK HAZA KóSTOLóT. Kik tettek eleget a szülôk kérésének? Karikázd be annak a nevét, aki eleget 
tett a kérésnek, és húzd át azét, aki nem! 

a)

Bálint  csonthéjas és almatermést vitt haza.

Melinda  almatermést és nem csonthéjas termést vitt haza.

Éva   csonthéjas termést és nem almatermést kért a déditôl.

Máté  sem almatermést, sem csonthéjas termést nem választott.

b) Írd be az a) feladat gyerekeinek nevét a sorok elejére!

Bálint  Szilvát és körtét vitt haza.

Éva       Kajszibarackot és ananászt kért a déditôl.

Melinda  Almát és körtét vitt haza.

Máté  Epret és áfonyát választott.
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2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Ôsszel különösen kedves élményünk volt a szôlô szüretelése. bogyótermésébôl csak a vékony héjat és 
a lédús gyümölcshúst ettük, a magokat jó messzire elpöcköltük. Készítettünk mazsolát is a szôlôbôl, 
de legjobban az édes mustot szerettük. Erjedésekor minket, gyerekeket nem engedtek le a pincébe. Az 
erjedés folyamatát a borélesztô gombák indítják el. Három másik hordóban a fejeskáposzta leveleinek 
savanyítását végezték az erjesztôbaktériumok.
Különleges íze volt a kertben termett paradicsomnak és paprikának. Minden évben lelkesen ültettük 
az új palántákat, ugyanis ezek a növények rövid életû, egynyári növények. tavasztól ôszig kifejlôdnek, 
virágot, termést hoznak. A fejeskáposzta, a sárgarépa, a petrezselyem kétnyári. Ezek csak a második 
év tavaszán hoznak virágot és termést.

1. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

a)
Ha egy növény termésének vékony héja, lédús gyümölcshúsa és magjai vannak, akkor a növénynek 
bogyótermése van. 
A szôlô termésének vékony héja, lédús gyümölcshúsa és magjai vannak, tehát a szôlônek bogyóter-
mése van.

b)
Egy növény akkor és csak akkor kétnyári, ha csak a második évben hoz termést. 
A tavaly elültetett fejeskáposzta csak idén hoz termést, tehát a fejeskáposzta kétnyári növény.

2. felAdAt 
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Máté azt a feladatot kapta, hogy a paradicsom, a fejeskáposzta és a szilva egy-egy részét rajzolja le! 
Melyik rajzban ejtett hibát? Húzd át a hibás ábrát!
 

Indokold választásodat! Indoklás: A fejeskáposzta levelei fôeresek.
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3. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az egynyári növény!

Egynyári növény az a növény, amelyik lágyszárú, élete tavasztól ôszig tart.

4. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – öSSZES RÉSZHAlMAZ KÉpZÉSE

Egyik délután nagymamám úgy gondolta, éhes lehetek, mert már régen ebédeltem. Szívesen készített 
volna paradicsomból, sárgarépából és fejeskáposztából salátát. Nagymamám arra várt, hogy döntsem 
el mit kérek uzsonnára.
Írd a betûket a tálakba!

P – paradicsom   S – sárgarépa F – fejeskáposzta

PS PF SF

PSF P

FS - - -

lágyszárú ősz

növény tart

élete

tavasz
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Sajnos,  a gombák közül a peronoszpóra sok szôlôtôkét megtámadott. Rokona, a monília az egyik 
évben a szilvafát tette tönkre, így a dédi csak öt üveg lekvárt tudott eltenni. Az ízeltlábú rovarok 
csoportjába tartozó almamoly és a káposztalepke is megjelent a kertben Két almafa kipusztult és a 
vöröskáposzta nem termett abban az évben. Más rovarkártevô is végezte „munkáját”. levéltetvek 
szaporodtak el a rózsákon. E rózsatöveket megtisztítottuk, nehogy a tetvek áttelepüljenek a többi 
növényre. Kár, hogy a gerincesek néhány tollas képviselôje nem látogatott el a kertbe. vannak ugyanis 
rovarpusztító madarak, mint a széncinege, a kékcinege vagy a tengelice, amelyek nagy segítséget 
nyújthattak volna a kártevôkkel  szemben.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÔ oSZtályoZáS

Írd be az ábrába az alábbi szavakat!

ízeltlábúak               almamoly                rovarok               élôlények 

 élôlények

almamoly

rovarok

ízeltlábúak
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2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – HiERARcHiKuS oSZtályoZáS

Írd az ábrába az alábbi szavakat!

gombák               peronoszpóra                monília               ízeltlábúak                káposztalepke

almamoly               rovarok                levéltetû

3. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – KoMbiNáláS

A nagyapám három rovarpusztító madarat rajzolt le. Szerettem volna két képet bevinni a tanáromnak 
az órára, egyet pedig a szobám falára felragasztani. Melyik két képet vihettem be az iskolába? Sorold 
fel a lehetôségeket!

Sz – széncinege                    K – kékcinege                    t – tengelice

kártevôk

gombák ízeltlábúak

peronoszpóra monília

káposztalepke levéltetű

almamoly

rovarok

KSzSz K T T
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4. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – KvANtoRoK

Nagyapám a madarakról azt mondta: 

A MADARAK A GERINCESEK KÖZüL AZOK, AMELyEKNEK A TESTÉT TOLL BORÍTJA.

Mi még kicsik voltunk és különbözô következtetésekre jutottunk. Karikázd be annak a nevét, aki 
nagyapám mondatából helyesen következtetett! A többiek nevét húzd át! 

Bálint: Tehát nincs olyan gerinces, amelyik tollas.
Melinda: Tehát van olyan gerinces, amelyiknek nincs tolla.
Máté: Tehát nincs olyan gerinces, amelyiknek nincs tolla.
Kati: Tehát van olyan gerinces, amelyik tollas. 
Éva: Tehát minden gerincesnek van tolla.
Gábor: Tehát egyetlen gerinces sem tollas.

Húzd alá annak a nevét, aki jót mondott, de nem nagyapa kijelentésébôl következik a válasza! Mondj 
rá példát!

Melinda állítása igaz, de nem következik az állításból, pl. ló,  házisertés, kecske. 

5. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS –  ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd az üres téglalapokba a megfelelô kifejezést!

szôlô peronoszpóra rózsa levéltetû

alma almamoly káposzta káposztalepke

–     =          –

–     =          –
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4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Nagyszüleim nagyon szerették az állatokat, különösen a gerinceseket. tartottak kutyát, macskát, 
tyúkot, kacsát. A kert hátsó részében ólat építettek, amelyben 3-4 disznót neveltek évente. Mindig 
volt bôséggel tojás, hús a kamrában. cirmi cica néha megkergette szárnyasainkat. ragadozó állatként 
viselkedése nem különös. Mint minden ragadozónak, neki is tarajos zápfogai és éles, nagy szemfogai 
voltak, amelyekkel nem volt jó kapcsolatba kerülni. 
Emlôsökre jellemzô szôrét mindig tisztára nyalta. Ezt tette kicsinyeivel is, amelyeket emlôibôl anyatej- 
jel táplált. bár a gerinceseknek szilárd belsô vázuk van, alig mertem kézbe venni a kölyköket, annyira 
törékenyek  voltak.

1. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

a) Minden emlôs testét szôr fedi. 
 Cirmi emlôs, tehát testét szôr fedi.

b) A páros ujjú patások az emlôsök közé tartoznak. 
 A sertések páros ujjú patások, tehát az emlôsök közé tartoznak.

c) A madarak meszes héjú tojással szaporodnak. 
 A kacsák madarak, tehát meszes héjú tojással szaporodnak.

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG –  fEloSZtáS

Írd a betûket a halmazokba, és adj nevet a halmazoknak!

A) Csôr
B) Módosult mellsô végtagok
C) üreges, könnyû csontozat
D) Szôrzet
E) Gerincoszlop
F) Elevenszülôk
G) Anyatejes táplálás

madarak

D, E, F, G

emlôsök

A, B, C, E
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3. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – KoMbiNáláS

Amikor Cirmi négy kölyke (tarka, fekete, vörös, szürke szôrû) elég nagy lett, kettôt szerettem volna bevinni 
az iskolába, hogy osztálytársaimnak megmutassam ôket. Milyen lehetôségeim voltak a kiscicák kivá-
lasztásánál? 
Írd a szôrszínük kezdôbetûit a négyzetekbe!

t – tarka               F – fekete               v – vörös               SZ – szürke

t F v Sz F Sz

F v t v t Sz

4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Az alábbi képeken háziállatok koponyáinak részletét látod. Valamelyik koponyarész rajzában hiba 
van. Húzd át a hibás rajzot! Indokold választásod!

Indoklás: A szarvasmarhának nem gumós zápfoga van, hanem redôs.

5. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – láNcKövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

a) Van olyan növényevô állat, amelyiknek négy részbôl áll a gyomra; és amelyiknek négy részbôl áll 
a gyomra, az kérôdzik.

 Tehát van olyan növényevô állat, amelyik kérôdzik.

Mondj példát rá! Pl. Szarvasmarha, házikecske. 

b) Van olyan gerinces, amelyiknek testét toll fedi; és ha testét toll fedi, akkor nem lágyhéjú tojással 
szaporodik.

 Tehát van olyan gerinces, amelyik nem lágyhéjú tojással szaporodik.

macska szarvasmarha házisertés kutya
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A kismalacokat mi etettük. Könnyû dolgunk volt az élelmezésükkel, mert a sertések mindenevôk, 
gumós zápfoguk is erre utal. A sertéshez hasonlóan páros ujjú patás a szarvasmarha. A nagytestû 
növényevô tehenet egyszer táborozó diákként megfejhettem. Miközben emlôibôl a meleg tej csor-
dogált, csendesen kérôdzött.
Amikor kicsi voltam, bebújtam az ólba és kivettem a tyúktojásokat. utána iszkoltam, nehogy a tojó 
megcsípjen. Az iskolában a tojások meszes héjára savat csepegtettünk, erre pezsgést tapasztaltunk, 
mert a mész feloldódott gázfejlôdés közben.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – HiERARcHiKuS oSZtályoZáS

Írd az ábrába az alábbi szavakat!

gerincesek               szarvasmarha               patások                emlôsök               sertés

páros ujjú patások                páratlan ujjú patások

gerincesek

emlôsök

patások

sertés

páros ujjú patások páratlan ujjú patások

szarvasmarha
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2. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG –  DEScARtES-SZoRZAt KÉpZÉSE

A tanárnô két borítékot vitt be az órára. Az egyikbe a házisertés, a 
szarvasmarha és a házimacska, a másikba a házityúk és a házikacsa 
képét tette. Péternek két állatot kellett írásbeli feleletben jellemezni. 
Melyik kettôrôl írhatott, ha mindkét borítékból egy-egy képet kellett 
húznia a feleletéhez?

S – házisertés ty – házityúk
Sz – szarvasmarha K – házikacsa
m – házimacska

3. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – láNcKövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

Van olyan gerinces, amelyiknek testét szôr fedi; és ha testét szôr fedi, akkor emlôibôl szoptat. 
Tehát van olyan gerinces, amelyik emlôibôl szoptat. 

4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Az alábbi felsorolásba hiba csúszott. Húzd át a hibás élôlény nevét, választásod szóban indokold!

szarvasmarha                    kecske                    juh                    házisertés

Indoklás: A házisertés nem kérôdzô állat, mindenevô és nem növényevô.

Sty SK SZty

SZK mty mK





2. moDul
TÁJÉKoZóDÁS
A TÉRKÉPEN
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tájékozódás A térképen

Ha a magasból fényképfelvételeket készítünk, kisebbítve látjuk az alattunk lévô tájat. Ezen a képen 
azonban az apróbb részleteket már nem ismerjük fel. A térkép is hasonló ehhez. A térkép síkban, arán-
yosan kisebbítve, felülnézetben ábrázolja a földfelszínt. Sajátos jeleit a jelkulcsban találod. A mére-
tarány megmutatja a kisebbítés mértékét, vagyis azt, hogy a térképen centi-méterben mért távolság a 
valóságban hány centiméternek felel meg. A térképre szerkesztett vonalzó a vonalas mérték,  ezen 
leolvashatod a légvonalban mért távolságot.

 Kirándulás alkalmával a térkép mellett az iránytû is segítségedre lehet, hiszen az iránytû egyik 
vége – a Földünk mágneses környezetének hatására – az északi pólus irányába mutat. Az iránytû tehát 
megmutatja, merre van észak, a vele ellentétes oldal dél. Az északi iránytól jobbra kelet, balra nyugat 
van. A fô világtájak (É, D, K, Ny) közötti irányok jelölésére használjuk a mellékvilágtájakat. 

A térképeket rajzoló felfedezôk régen kézzel rajzolták le azt a tájat, ahol jártak. Ma már ûrfelvételek 
alapján készítik a térképet a térképészek. Az alföldeket, dombságokat, hegységeket, mint különbözô 
domborzati formákat, más-más színnel jelölik, s magasságukat a tengerszinttôl mérik.  Hazánk dom-
borzati térképén az alföldek közül hazánk legnagyobb táját, az Alföldet és az ÉNy-ra fekvô Kisalföldet 
jelöli  zöld szín. A dombságok sárgásbarna színûek, pl. a Dunántúli-dombság a Mecsek-hegység-
gel, valamint az Alpokalja dombsorai. A hegységeket barna színnel jelölik: Dunántúli-középhegy-
ség, Északi-középhegység (legmagasabb pontja a mátrában a Kékes, 1014 m). A domborzati térképen 
megfigyelheted, hogy a felszínt színekkel és magassági számokkal jelölik. 

A felszínre hulló csapadék nagy részét a patakok, folyók gyûjtik össze. A térkép kék színnel jelöli  
a vizeket. A felszín vizei között találunk folyóvizeket és a felszín kisebb-nagyobb mélyedéseit kitöltô 
állóvizeket (tó, tenger, óceán). Az egymással kapcsolatban lévô folyók közül a bôvízûbb a fôfolyó 
(pl. a Kárpát-medencében a Duna), s ebbe ömlenek a mellékfolyók (pl. rába, Dráva, maros, Körös).  
Az ember is létrehozhat a természethez hasonló vízfolyásokat. A mesterséges vízfolyásokat csa-
tornáknak (pl. Keleti-fôcsatorna), a mesterséges állóvizeket víztározóknak nevezzük. Legnagyobb 
tavaink a Balaton, a Fertô-tó és a Velencei-tó. 

A megyéket, településeket, fontosabb útvonalakat a közigazgatási térkép mutatja. A közigazgatás 
megkönnyítése miatt az ország területét megyékre osztották. A megyéket a megyeszékhelyekrôl 
irányítják. Országunk lakosai városokban, falvakban, tanyákon élnek. Ezeket településeknek nevez-
zük. Magyarországon csak Budapestnek van egymilliónál is több lakosa, az ország fôvárosát folyama-
tos aláhúzással jelzi a térkép. A városokat, falvakat közutak és vasútvonalak kötik össze. A hajózható 
folyószakaszok a víziutak, a nemzetközi repülôterek a légi közlekedés színterei. 

A turistatérképek a kirándulásokra adnak útbaigazítást a turistautak, látnivalók feltüntetésével.  
Az azonos magasságú pontokat összekötô szintvonalak jelzik a domborzatot. Az autóstérképek 
nagyobb területek útvonalait adják meg a távolságok feltüntetésével, a tájékozódást a keresôhálózat 
segíti.  
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás + + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás + +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés

Lánckövetkeztetés

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + + + +

Átkódolás + +

Analógiák képzése +

Sorozatok képzése +
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Ha a magasból fényképfelvételeket készítünk, kisebbítve látjuk az alattunk lévô tájat. Ezen a képen, 
azonban az apróbb részleteket már nem ismerjük fel. A térkép is hasonló ehhez A térkép síkban, 
arányosan kisebbítve, felülnézetben ábrázolja a földfelszínt. Sajátos jeleit a jelkulcsban találod. A méret-
arány megmutatja a kisebbítés mértékét, hogy a térképen centiméterben mért távolság a valóságban 
hány centiméternek felel meg. A térképre szerkesztett vonalzó a vonalas mérték, s ezen leolvashatod a 
légvonalban mért távolságot.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a térkép!

A térkép olyan ábrázolás, mely a földfelszínt síkban, felülnézetben, arányosan kisebbítve mutatja. 

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – bESoRoláS 

Írd a téglalapokba a térképek fajtáit!

3*. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a vonalas mérték! 

A vonalas mérték az a térképre szerkesztett vonalzó, melyrôl leolvasható a légvonalban mért távolság.

domborzati közigazgatási autós turista

TÉRKÉP

arányosan kisebbítve földfelszín

ábrázolás síkban

felülnézetben

mutat

térkép

vonalzó légivonalban mért 
távolság

leolvasható szerkesztett
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4. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – viSSZAlÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

Ha egy térképen van vonalas mérték, akkor ezen leolvasható a légvonalban mért távolság.
Az újságosnál vásárolt térképen nem olvasható le a légvonalban mért távolság, tehát nincs rajta vona-
las mérték. 

5*. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Húzd át azt a szót, amelyik nem illik a sorba! Választásod szóban indokold!

méretarány                     vonalas mérték                    keret                    a Föld képzeletbeli tengelye

Indoklás: nem a térkép része.

6. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – átKóDoláS

Egészítsd ki a következô sort a példa alapján!

      =    1 km

      =    3 km

7. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – KoMbiNáláS

Péter a nyári táborozás elôtt térképvázlatot készített barátainak. Már csak a táborhely jelölése volt 
vissza, amikor abba kellett hagynia a rajzolást. Késôbb elôvette a vázlatrajzot és szerette volna bej-
elölni a tábor pontos helyét. Arra emlékezett, hogy a tábor az erdôben van két nevezetes pont között. 
Térképvázlatán egy sziklaalakzatot, egy forrást és egy kilátót rajzolt az erdôbe. Sorold fel az összes 
lehetôséget ahol táborozhattak, ha két nevezetesség között akarták a tábort kijelölni! 

S – szikla alakzat                    F – forrás                    K – kilátó

SF                                        SK                                        FK
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2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A domborzati térképen megfigyelheted, hogy a felszínt színekkel és magassági számokkal jelölik.  
A megyéket, településeket, fontosabb útvonalakat a közigazgatási térkép mutatja.
A turistatérképek a kirándulásokra adnak útbaigazítást a turistautak, látnivalók feltüntetésével. Az azo-
nos magasságú pontokat összekötô szintvonalak jelzik a domborzatot. Az autóstérképek nagyobb 
területek útvonalait adják meg a távolságok feltüntetésével, a tájékozódást a keresôhálózat  segíti. 

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – fEloSZtáS

Válogasd szét a felsorolásból az összetartozó fogalmakat! Nevezd meg a másik halmazt!

felszín                települések               színek               magassági számok
megyék               fontosabb útvonalak

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS 

Az 1. feladatban szereplô fogalmak alapján fogalmazd meg, mi a közigazgatási térkép!

A közigazgatási térkép olyan térkép, amely a településeket, a megyéket és a fontosabb útvonalakat 
mutatja/jelöli.

3. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

A felsorolt kifejezések közül egy nem illik a sorba. Húzd át a hibásat, és választásod szóban indo-
kold!

település                    út                    szintvonal                    vasút

Indoklás: A szintvonal nem a közigazgatási térkép eleme.

felszín, színek

magassági számok

települések, megyék,

fontosabb útvonalak

domborzati térkép közigazgatási térkép
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4. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÔ oSZtályoZáS

Írd az elnevezéseket a megfelelô halmazba!

falu                    közigazgatási egységek                    ország                    megye

5. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

A fôvárosokat a közigazgatási térkép aláhúzással jelöli. 

Budapest fôváros, tehát a közigazgatási térkép aláhúzással jelöli.

6. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – KoMbiNáláS

Édesapámmal pecázni indultunk. Útközben arra kért, hogy vezetés közben segítsek neki, és a térkép 
segítségével irányítsam, merre haladjunk, hogy a tóhoz érjünk. Az autóban domborzati térkép, autós 
térkép és turistatérkép is volt. Hogy el ne tévedjünk, két térképet is figyeltem. Hogyan választhattam 
a térképek közül?

D – domborzati   K – közigazgatási  t - turistatérkép

D K K t D t

közigazgatási 
egységek

falu

megye

ország
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Egy kirándulás alkalmával a térkép mellett az iránytû is segítségedre lehet, hiszen az iránytû egyik vége 
– a földünk mágneses környezetének hatására – az északi pólus irányába mutat. Az iránytû tehát meg-
mutatja, merre van észak, a vele ellentétes oldal dél. Az északi iránytól jobbra kelet, balra nyugat van. 
A fô világtájak (É, D, K, Ny) közötti irányok jelölésére használjuk a mellékvilágtájakat.

1. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Húzd át, melyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

Indoklás: mert ez mellékvilágtájra mutat, a többi fô világtájra.

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Állítsd sorrendbe az óramutató járásának megfelelôen a fô világtájakat! Töltsd ki a téglalapokat!

Észak

Dél

Nyugat Kelet
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3. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – vARiáláS

A gyerekek megtanulták az iskolában a fô világtájakat. András arról is hallott, hogy ha ezeket párokba 
rendezzük, mellékvilágtájakat kapunk. Kipróbálta az összes lehetôséget, sorold fel az égtájak kezdô-
betûjét párokba rendezve!

É – Észak                    D – Dél                    ny – Nyugat                    K – Kelet

Válogasd ki a lehetséges párok közül a tanult mellékvilágtájakat!

 É K                          ÉNy                          DK                          DNy

4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – SoRoZAtoK KÉpZÉSE, átKóDoláS

A mesebeli vándor az igaz szerelmét szeretné megtalálni. Az útelágazáshoz érve néhány feladványt 
kell megfejtenie. Segíts neki megtalálni a boldogsághoz vezetô utat!
Írd a helyes választ a pontsorra!

a)

ÉSZAK    ÉSZAKKELET   KELET

KELET    DÉLKELET  DÉL

DÉL    DÉLNyUGAT  NyUGAT

b)

ÉSZAK     KELET   ÉSZAKKELET

KELET     DÉL   DÉLKELET

DÉL     NyUGAT   DÉLNyUGAT

c)
ÉSZAK  +  DÉL = KELET
KELET  +  NyUGAT = DÉL
DÉL  +  ÉSZAK = NyUGAT

K     D Ny       K K      É K      Ny

É     D É      Ny É     K D      Ny

É     K D     É Ny      É Ny      D
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5. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – KvANtoRoK

Anna azt olvasta egy lexikonban, hogy

AZ IRÁNyTû, A MÁGNESES KÖRNyEZET HATÁSÁRA AZ ÉSZAKI PóLUS IRÁNyÁBA MUTAT.

Elmesélte ezt osztálytársainak, és különbözô következtetésekre jutottak. Karikázd be annak a nevét, 
aki Anna mondatából helyesen következtetett! A többiek nevét húzd át!

Viktor:  Tehát nincs olyan hatás, ami miatt az iránytû az északi irányba mutat. 
Máté:  Tehát nincs olyan hatás, ami miatt az iránytû nem az északi irányba mutat.
Éva: Tehát minden hatás miatt az iránytû az északi irányba mutat.  
Vera: Tehát van olyan hatás, ami miatt az iránytû nem az északi irányba mutat.
Kati: Tehát van olyan hatás, ami miatt az iránytû az északi irányba mutat.
Zsuzsa: Tehát egyik hatás miatt sem mutat az iránytû az északi irányba. 
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4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A térképeket rajzoló felfedezôk régen kézzel rajzolták le azt a tájat, ahol jártak. Ma már ûrfelvételek 
alapján készítik a térképet a térképészek. Az alföldeket, dombságokat, hegységeket, mint különbözô 
domborzati formákat, más-más színnel jelölik, s magasságukat a tengerszinttôl mérik.  Hazánk dom-
borzati térképén az alföldek közül hazánk legnagyobb táját, az Alföldet és az ÉNy-ra fekvô Kisalföldet 
jelöli  zöld szín. A dombságok sárgásbarna színûek, pl. a Dunántúli-dombság a Mecsek-hegységgel, 
valamint az Alpokalja dombsorai. A hegységeket barna színnel jelölik: Dunántúli-középhegység, Északi-
középhegység (legmagasabb pontja a mátrában a kékes, 1014 m). A domborzati térképen megfigy-
elheted, hogy a felszínt színekkel és magassági számokkal jelölik. 

1. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

a) Karikázd be, melyik térképi szín nem illik a sorba! Választásod indokold!

Indoklás: a piros nem domborzati szín a térképen.

Keresd meg az Atlaszodban,  mit jelöl ez a szín! Országhatárt.
 
b) Melyik nem illik a sorba? Miért?

dombvidék                    dombsor                    alföld                    hegység

Indoklás: mert a többi barna színárnyalattal szerepel a térképen, az alföld pedig zöld.

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a domborzati térkép! 

A domborzati térkép az a térkép, amely a földfelszínt színekkel és magassági számokkal ábrázolja.

Egy térkép akkor és csak akkor domborzati térkép, ha a földfelszínt színekkel és magassági számok-

kal ábrázolja.

földfelszín

térkép ábrázol

színek magassági számok
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3. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

A domborzati térkép a hegységeket barna színnel jelöli. 

A Mátra hegység, tehát  a Mátrát a domborzati térkép barna színnel jelöli.

4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd az üres téglalapokba a megfelelô kifejezést!

5. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – pERMutáláS

Viktor természetismeret órán írásban felelt. Fel kellett ismernie a tipikus dombsági tájakat, majd 
megneveznie a vaktérképen. Viktor a felkészüléskor sokat gyakorolt, és gyorsan felismerte a tájakat. 
Sorold fel, milyen sorrendben írhatta a következô tájakat a megfelelô helyre!

D – Dunántúli-dombság                    a – Alpokalja dombsora                    B – Bükkalja dombsora

 

 

Viktor elolvasta figyelmesen a feladatot. Tanára azt kérte, hogy északról dél felé nevezze meg ezeket a 
tájakat. Karikázd be azt a megoldást, amely eleget tesz a tanár kérésének!

rajzolt térképek felfedezôk
beszámolói

mai térképek mûholdfelvételek

folyó kék szín alföld zöld szín

–     =          –

–     =          –

megye megyeközpont ország fôváros

turista térkép szintvonalak autós térkép keresôhálózat

–     =          –

–     =          –

D       A       B D       B       A B       A       D

B       D       A A       B       D A       B       D
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A felszínre hulló csapadék nagy részét a patakok, folyók gyûjtik össze.  A térkép kék színnel jelöli a 
vizeket. A felszín vizei között találunk folyóvizeket, és a felszín kisebb-nagyobb mélyedéseit kitöltô 
állóvizeket (tó, tenger, óceán). Az egymással kapcsolatban lévô folyók közül a bôvízûbb a fôfolyó (pl. 
a kárpát-medencében a duna), s ebbe ömlenek a mellékfolyók (pl. rába, dráva, maros, körös). Az 
ember is létrehozhat a természethez hasonló vízfolyásokat. A mesterséges vízfolyásokat csatornáknak 
(pl. Keleti-fôcsatorna), a mesterséges állóvizeket víztározóknak nevezzük. legnagyobb tavaink a bala-
ton, a fertô-tó és a velencei-tó.

1. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Húzd át, melyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

óceán                    víztározó                    tenger                    tó

Indoklás: mert ez mesterséges, a többi természetes állóvíz.

folyam                    folyó                    csatorna                    patak                    csermely

Indoklás: mert ez mesterséges, a többi természetes folyóvíz.

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÔ oSZtályoZáS

Helyezd el a fogalmakat az ábrán! 

Duna                    folyóvizek                    folyók                    vizek

Dunafolyókfolyóvizekvizek
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3. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – HiERARcHiKuS oSZtályoZáS

Töltsd ki az ábrát a következô szavak felhasználásával! 

folyóvizek                     folyam                    állóvizek                     folyó                    mellékfolyó

óceán                    vizek                    tenger                    tó                    patak

4. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – viSSZAlÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatokat!

a) A domborzati térkép a hegységeket barna színnel jelöli. 
 A Bakonyt ez a térkép nem barna színnel jelöli, tehát ez nem domborzati térkép.

b) Ha egy vízfolyást ember hoz létre, akkor az csatorna. 
 A képen látható vízfolyás nem csatorna, tehát nem ember hozta létre.

vizek

állóvizek

óceán tenger tó

állóvizek

állóvizek állóvizek

állóvizek
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5. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – DEScARtES-SZoRZAt KÉpZÉSE

Családommal a nyári nyaralást terveztük. Minden család-
tag javasolt egy-egy tavat amit szeretne meglátogatni a nyár 
során. Azt terveztük, hogy vagy panzióban, vagy apartman-
ban foglalunk szállást. A kezdôbetûk segítségével sorold fel, 
milyen lehetôségeink lehetnek, az egyes nyaralási helyek 
esetében!

B – Balaton   P – panzió

v – Velencei-tó   a – apartman

F – Fertô-tó

B     P B       A V      P V       A F       P F      A





3. moDul
AZ IDôJÁRÁS 
ÉS AZ ÉGhAJlAT
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Az időjárás és Az éghAjlAt 

Az idôjárás változásáról a meteorológiai állomások mûszerei tájékoztatnak. Az idôjárás-jelentést a 
meteorológusok készítik el aszerint, hogy az idôjárás elemei: 

• a napsugárzás, 
• a hômérséklet, 
• a szél, 
• és a csapadék hogyan változnak.

Hiszen az idôjárás nem más, mint ezeknek az elemeknek az állandó változása. A meteorológusok a 
mûszereket leolvasva, az adatokat kiértékelve készítik el az idôjárás-jelentést.
A hômérsékletet hômérôvel mérjük. A Nap a fénysugarakon kívül a fényhez hasonló, de szemmel 
nem látható hôsugarakat is kibocsát. Egy nap során a levegô hômérséklete a különbözô napszakokban 
más lehet, attól függôen, hogy milyen erôs a felmelegedés mértéke. A felmelegedés attól függ, hogy 
mekkora a napsugarak hajlásszöge, minél nagyobb, annál magasabb lesz a hômérséklet. A Nap suga-
rai elôször a földfelszínt melegítik fel, majd a felszín adja át a hôt a felette lévô levegôrétegnek. Így 
lentrôl-felfelé fokozatosan melegszik fel a levegô. 

A szél a földfelszínnel párhuzamosan mozgó levegô. A szelek nevüket arról a világtájról kapják, 
ahonnan fújnak.

A Nap melegének hatására a felmelegedô felszínrôl a víz elpárolog. A felszíntôl távolodva a hômér-
séklet csökken, a levegô lehûl, a pára vízcseppekként kicsapódik és visszahull a felszínre. A csapa-
dék rendszerint télen hó, nyáron esô formájában érkezik. Ha a földfelszín közelében kis vízcseppek 
képzôdnek, akkor harmatról beszélünk. Fagypont alatt (0 C°) dér és zúzmara keletkezik. 

Az anyagok lehetnek szilárd, cseppfolyós és légnemû halmazállapotúak. A halmazállapot a hûtés-
sel vagy a melegítéssel is megváltoztatható.
Egy terület átlagos idôjárását éghajlatnak nevezzük. Az idôjárás és az éghajlat elemei azonosak. 
Hazánk éghajlata szárazföldi: hideg tél, meleg nyár, nagy évi közepes hôingás jellemzi. A kevés csa-
padék az év során egyenlôtlenül oszlik meg, fôként tavasszal és ôsszel esik. 

Ha a nap folyamán mért adatokat összeadjuk és elosztjuk a mérések számával, megkapjuk a napi 
középhômérsékletet. Valamennyi hónap középhômérsékleteibôl hasonló módon kiszámítható az évi 
középhômérséklet. Egy nap folyamán mért legmagasabb és legalacsonyabb hômérséklet közötti kül-
önbség adja meg a napi hôingást. 

Hazánkban általában júliusban van a legmelegebb és januárban a leghidegebb. A legmelegebb 
és legnapsütésesebb tájak a déli országrészben vannak (pl. Szeged környékén). A leghidegebbek a 
hegységek területei (pl. mátra, Bükk). A napsütés az ország nyugati tájain a legkevesebb, itt mérték a 
legtöbb csapadékot is (pl. alpokalja) .
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás + +

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése + + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás +

Választás

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés

Lánckövetkeztetés

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + +

Átkódolás

Analógiák képzése + + + +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Az idôjárás változásáról a meteorológiai állomások mûszerei tájékoztatnak. Az idôjárás-jelentést a 
meteorológusok készítik el aszerint, hogy az idôjárás elemei: a napsugárzás, a hômérséklet, a szél, 
és a csapadék hogyan változnak. Hiszen az idôjárás nem más, mint ezeknek az elemeknek az állandó 
változása. A meteorológusok a mûszereket leolvasva, az adatokat kiértékelve készítik el az idôjárás-
jelentést.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Írd a téglalapokba az idôjárás-jelentés készítésének szakaszait a megfelelô sorrendben!

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az idôjárás!  

Az idôjárás éghajlati elem, amit a szél, a csapadék, a napsugárzás és a hômérséklet állandó változása 
jellemez.

3. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – KoMbiNáláS, vARiáláS

Manapság az idôjárásban sem lehet bízni … – szokta mondani Tamás. Mielôtt iskolába indulna, bizto-
san szeretné tudni, hogy milyen lesz ma az idôjárás. 

a) Hogyan szerezhet információt, ha a következô három hírforrásból legalább kettô áll rendelkezésére 
a lakásban? Írd be a betûjeleket a táblázatba!

t – televízió                    r – rádió                    i – Internet

T R R I T I

műszerek  
kihelyezése

műszerek  
leolvasása

adatok  
elemzése

jelentés 
készítése

napsugárzás állandó változás

szél csapadék

éghajlati elem

hőmérséklet
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b) A hírforrások sokszor ellentmondók. Tamás elhatározta, hogy megerôsíti az információit egy má-
sik hírforrásból. Sorold fel, milyen lehetôségei vannak!

t – televízió                    r – rádió                    i – Internet       

T R R I T I I T I R R T

4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Húzd át, melyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

napsugárzás                    hômérséklet                    csapadék                    szél                    levegô

Indoklás: A levegô nem az idôjárás eleme.

5. felAdAt 
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – KvANtoRoK

András azt olvasta egy lexikonban, hogy

A METEOROLóGIAI ÁLLOMÁSOKON MûSZEREKKEL MÉRIK AZ IDÔJÁRÁS ELEMEINEK  
VÁLTOZÁSÁT, ÍGy KÉSZÍTENEK IDÔJÁRÁS-JELENTÉST.

Az osztályban következtetéseket vontak le. Karikázd be annak a tanulónak a nevét, aki helyes követ-
keztetést vont le, és húzd át annak a nevét, aki nem!

Bálint:  Tehát nincs olyan meteorológiai állomás, ahol mûszerekkel készítenek idôjárás- 
jelentést.

Máté:  Tehát nincs olyan meteorológiai állomás, ahol nem mûszerekkel készítenek idôjárás-
jelentést.

Éva: Tehát minden meteorológiai állomáson mûszerekkel készítenek idôjárás-jelentést.

Melinda:  Tehát van olyan meteorológiai állomás, ahol nem mûszerekkel készítenek idôjárás- 
jelentést.

Kati:  Tehát van olyan meteorológiai állomás, ahol mûszerekkel készítenek idôjárás-jelen-
tést.

Gábor: Tehát egyik meteorológiai állomáson sem mûszerekkel készítenek idôjárás-jelentést.



�0 matEmatiKa „B” • tErmÉSZEtiSmErEt • �. ÉvFOLyam tanári útmutató

2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Az idôjárás változásáról a meteorológiai állomások mûszerei tájékoztatnak. Az idôjárásjelentést a mete-
orológusok készítik el aszerint, hogy az idôjárás elemei: a napsugárzás, a hômérséklet, a szél, és a 
csapadék hogyan változnak. Hiszen az idôjárás nem más, mint ezeknek az elemeknek az állandó 
változása. A meteorológusok a mûszereket leolvasva, az adatokat kiértékelve készítik el az idôjárás-
jelentést.

1. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – DEScARtES-SZoRZAt KÉpZÉSE

Természetismeret szakkörön néhány tanuló az idôjárás elemeit fürkészi. Milyen módon tudja kiosz-
tani a tanáruk a feladatot a három tanuló között, ha mindenki egy idôjárási elemet figyel? Töltsd ki a 
táblázatot!

Tanulók: t – Tamás
  O – Olga 
  m – Marika 

Tanuló t t t O O O m m m

Idôjárási elem H CS SZ H CS SZ H CS SZ

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG –  fEloSZtáS

Írd a szavakat a halmazokba, és adj nevet a halmazoknak!

szél               szélzsák               csapadékmérô edény               hó               napsütés

hômérô               csapadék

idôjárási elemek

szél, csapadék, 
hó, napsütés

idôjárásmérô mûszerek

szélzsák, csapadék-
mérô edény, hômérô

Idôjárási elemek: H –  hômérséklet 
   CS – csapadék
   SZ – szél
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3. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – viSSZAlÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

A meteorológusok pontos idôjárás-elôrejelzést 24 órára elôre tudnak elkészíteni.

Egy meteorológus tegnap nem csak 24 órára, hanem egy hétre elôre készít elôrejelzést, ezért ez nem 

lesz pontos idôjárás elôrejelzés. 

4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd az üres téglalapba a megfelelô kifejezést!

csalán bôrpír, kiütés levegô lehûlése csapadékképzôdés–     =          –
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A hômérsékletet hômérôvel mérjük. A Nap a fénysugarakon kívül a fényhez hasonló, de szemmel 
nem látható hôsugarakat is kibocsát. Egy nap során a levegô hômérséklete különbözô napszakok-
ban más lehet, attól függôen, hogy milyen erôs a felmelegedés mértéke. A felmelegedés attól függ, 
hogy mekkora a napsugarak hajlásszöge, minél nagyobb, annál magasabb lesz a hômérséklet.  
A Nap sugarai elôször a földfelszínt melegítik fel, majd a felszín adja át a hôt a felette lévô levegôréteg-
nek. Így lentrôl-felfelé fokozatosan melegszik fel a levegô. 
A szél a földfelszínnel párhuzamosan mozgó levegô. A szelek nevüket arról a világtájról kapják, ahon-
nan fújnak.
A Nap melegének hatására a felmelegedô felszínrôl a víz elpárolog. A felszíntôl távolodva a hômérséklet 
csökken, a levegô lehûl, a pára vízcseppekként kicsapódik és visszahull a felszínre. A csapadék rend-
szerint télen hó, nyáron esô formájában érkezik. Ha a földfelszín közelében kis vízcseppek képzôdnek, 
akkor harmatról beszélünk. fagypont alatt (0 c°) dér és zúzmara keletkezik. 
Az anyagok lehetnek szilárd, cseppfolyós és légnemû halmazállapotúak. 
A halmazállapot a hûtéssel vagy a melegítéssel is megváltoztatható.

1. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Húzd át, melyik nem illik a sorba! Válaszod indokold!

a)                    esô                    harmat                    hó                    páracsepp

Indoklás: hó – mert szilárd halmazállapotú anyag.
harmat, mert a talaj közelében képzôdik, a többi a légkörben.

b)

Indoklás: jégcsap, mert nem csapadék.
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2. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – pERMutáláS

Egy meteorológiai állomáson a szakemberek a reggeli méréshez készülôdnek. 
Milyen sorrendben tudják megmérni az idôjárási elemeket? Készítsd el a mérési 
jegyzôkönyv táblázatát!

H – hômérséklet                    Cs – csapadék                    Sz – szél

mért hômérsékleti elemek

H Cs Sz

H Sz Cs

Sz H Cs

Sz Cs H

Cs Sz H

Cs H Sz

3. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

Az alábbi kifejezések segítségével fogalmazd meg, mi a hó! 

A hó az a szilárd csapadék, ami a hômérséklet csökkenésével, a lehûlô levegôben lévô nedvesség ki-
csapódásával keletkezik. 

csapadék szilárd

nedvesség kicsapódik hőmérséklet csökken levegő lehűlő
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4.* felAdAt
     RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – bESoRoláS 

a) A szélre jellemzô állítás(ok) betûjelét karikázd be, a többi jelenség betûjelét húzd át!

A) A földfelszínnel párhuzamosan mozgó levegô. 
B) Nem a földfelszínnel párhuzamosan mozgó levegô.
C) Nem igaz, hogy nem a földfelszínnel párhuzamosan mozgó levegô.
D) Nem a földfelszínnel párhuzamosan mozgó, de légáramlat. 

b) A csapadékképzôdésre jellemzô állítás(ok) betûjelét karikázd be, a többi jelenség betûjelét húzd át!
A)  A hômérséklet nem csökken, a levegô nem hûl le, a pára vízcseppek formájában nem  

csapódik ki.
B)  A hômérséklet emelkedik, a levegô felmelegszik, a pára vízcseppek formájában nem  

csapódik ki.
C) A hômérséklet csökken, a levegô lehûl, a pára vízcseppek formájában kicsapódik.
D)  A hômérséklet csökken, a levegô lehûl, de nem igaz, hogy a pára vízcseppek formájában nem 

csapódik ki.

5. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Egészítsd ki az elsô képpár alapján a másodikat! 

folyamat: fagyás

keletkezik: jég

folyamat: párolgás

keletkezik: vízpára
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6.* felAdAt
  RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – HiERARcHiKuS oSZtályoZáS

Írd be a szavakat az ábrába! 

cseppfolyós                    csapadék                    hó                    harmat                    szilárd

dér                    zúzmara                    esô

7. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – KApcSoláS

Anna azt tanulta, hogy

A FELSZÍNTÔL TÁVOLODVA A LEVEGÔ HÔMÉRSÉKLETE LEHûL ÉS A NEDVESSÉGTARTALMA 
VÍZCSEPPEK FORMÁJÁBAN KICSAPóDIK.

Karikázd be annak az osztálytársának a nevét, aki Annához hasonló megállapítást tett. A többi gyerek 
nevét húzd át!

Kati:  A felszíntôl távolabb a levegô hômérséklete lehûl, de nedvességtartalma nem vízcsep-
pek formájában csapódik ki.

Gábor:  A felszíntôl távolabb a levegô hômérséklete nem hûl le, és nedvességtartalma nem 
vízcseppek formájában csapódik ki.

Ádám:  A felszíntôl távolabb a levegô hômérséklete nem hûl le, de nedvességtartalma vízcsep-
pek formájában kicsapódik.

Vera:  A felszíntôl távolabb a levegô hômérséklete lehûl, és nedvességtartalma vízcseppek 
formájában kicsapódik.

csapadék

szilárd

hó

dér

zúzmaraeső harmat

cseppfolyós
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4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Egy terület átlagos idôjárását éghajlatnak nevezzük. Az idôjárás és az éghajlat elemei azonosak. Hazánk 
éghajlata szárazföldi: hideg tél, meleg nyár, nagy évi közepes hôingás jellemzi. A kevés csapadék az 
év során egyenlôtlenül oszlik meg, fôként tavasszal és ôsszel esik.
Ha a nap folyamán mért adatokat összeadjuk és elosztjuk a mérések számával, megkapjuk a napi 
középhômérsékletet. valamennyi hónap középhômérsékleteibôl hasonló módon kiszámítható az évi 
középhômérséklet. Egy nap folyamán mért legmagasabb és legalacsonyabb hômérséklet közötti kü- 
lönbség adja meg a napi hôingást. 

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – bESoRoláS 

A szárazföldi éghajlatra vonatkozó állítás(ok) betûjelét karikázd be, a többi éghajlat betûjelét húzd át!

A) A tél hideg, a nyár meleg, nem nagy az évi közepes hôingás, nem kevés a csapadék.
B) A tél nem hideg, a nyár nem meleg, de nagy az évi közepes hôingás és a csapadék kevés.
C) A tél hideg, a nyár meleg, az évi közepes hôingás nagy, de kevés a csapadék.
D)  Nem igaz, hogy a tél nem hideg, a nyár nem meleg, sem az, hogy kicsi az évi közepes hôingás, 

a csapadék pedig nem sok.

2. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a következő mondatot!

A szárazföldi éghajlatot a hideg tél, a meleg nyár, és a nagy évi közepes hôingás jellemzi. 
Magyarország éghajlata szárazföldi, tehát hazánkat a hideg tél, a meleg nyár, és a nagy évi közepes 
hôingás jellemzi.

3. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – viSSZAlÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a következő mondatot!

A gyerekek az iskolában nyári élményeiket mesélték. Sok tanuló panaszkodott az idôjárásra, ami a 
strandolás helyett a szállodákba kergette ôket. A természetismeret órán megtanulták, hogy a száraz-
földi éghajlaton kevés csapadék esik. 

Péter azt mesélte, hogy ahol a nagyszülei élnek, nagy a meleg és a csapadék nem kevés, tehát nem 
szárazföldi éghajlaton élnek.
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4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd az üres téglalapokba a megfelelô kifejezést!

5. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – DEScARtES-SZoRZAt KÉpZÉSE

Zsuzsa és Panni egy vonatút alatt azt játszották, hogy három éghajlati elembôl ki tudja kitalálni azt az 
éghajlati területet, amire a másik gondolt. Sorold fel a kezdôbetûk segítségével, milyen lehetôségeik 
lehettek!

tH – tél hideg  nym – nyár meleg  Hn – hôingás magas

tm – tél hûvös  nyE – nyár enyhe  Ha – hôingás alacsony

   TH     NyM     HN                          TH     NyE     HN

   TH     NyE     HA                          TH     NyM     HA

   TM    NyM     HN                          TM     NyE     HN

   TM    NyM     HA                          TM     NyE     HA

Karikázd be azt a megoldást, amelyik a szárazföldi éghajlatra igaz!

tél hó nyár esô–     =          –

szilárd jég folyékony esôvíz–     =          –
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Hazánkban általában júliusban van a legmelegebb és januárban a leghidegebb. A legmelegebb és leg-
napsütésesebb tájak a déli országrészben vannak (pl. Szeged környékén). A leghidegebbek a hegysé-
gek területei (pl. mátra, bükk). A napsütés az ország nyugati tájain a legkevesebb, itt mérték a legtöbb 
csapadékot is (pl. Alpokalja).

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Írd az üres téglalapokba a napi középhômérséklet készítésének szakaszait a megfelelô sorrendben!

osztás a mérések számával                    egy nap folyamán mért adatok összeadása
adatok leolvasása                    napi középhômérséklet számítása    

2. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be helyesen a mondatot!

Ha egy területen, ugyanazon az egy napon a legmagasabb és a legalacsonyabb hômérséklet közötti 
különbség nagy, akkor nagy a napi hôingás. 
Hazánkban tavasszal éjszaka hideg van, nappal meleg, nagy a hômérsékletek közötti különbség, 
tehát nagy a napi hôingás.

adatok leolvasása

egy nap folyamán mért adatok összeadása

osztás a mérések számával

napi középhômérséklet számítása
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3. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd az üres téglalapokba a megfelelô kifejezést!

4. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – DEScARtES-SZoRZAt KÉpZÉSE

A tanév végén a gyerekek osztálykirándulásra készültek. Az utazás elôtti este bepakolták hátizsákju-
kat. Édesanyjuk átnézte a táskákat, mert egy esernyôt (E) és egy napszemüveget (N) nem pakoltak el 
a gyerekek. Sorold fel az összes lehetôséget, melyik táskába tehette az anya a felszereléseket! 

                                                P – Péter                                   E – esernyô

                                                D – Dávid                                 N – napszemüveg

                                                M – Marika 

Az édesanya emlékezett arra, hogy Péter a legmelegebb tájunkra, Dávid a legcsapadékosabb tájra, 
Marika a legmagasabb tájra utazik! Karikázd be azokat a megoldásokat, amelyek valószínûleg megfe-
lelhettek a valóságnak!

Valószínûleg Péternek kell a napszemüveg, Dávidnak az esernyô. Marikának mindkettôre szüksége 
lehet.

PN PE DN

DE MN ME

legmelegebb 
hónapunk

július leghidegebb
hónapunk

január

legkvesebb
napsütés

hazánk
nyugati része

legtöbb 
napsütés

hazánk
déli része

–     =          –

–     =          –





4. moDul
A FÖlDFElSZíN
vÁlToZÁSA
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A földfelszín változásA

A Föld belsô és külsô erôi évmilliók alatt formálták és alakítják ma is a felszínt. A belsô erôk kiemelke-
déseket hoznak létre (vetôdés, gyûrôdés), míg a külsô erôk ezeket lepusztítják, a felszínt elegyengetik 
(aprózódás, mállás, jég, folyóvíz, szél).

A hegyvidékek vetôdéssel, gyûrôdéssel, vulkáni mûködéssel keletkeznek. 
Gyûrôdésnek nevezzük azt a földtani folyamatot, amikor oldalirányú erôk hatására a kôzetrétegek 

redôkbe gyûrôdnek és kiemelkednek. Az ilyen hegységek láncszerûen húzódnak egymás mellett, 
ezért lánchegységeknek nevezzük ôket. magasságuk meghaladja az 1�00 métert. a magashegységek 
éles, csipkés gerincûek, hegyes, hófödte csúccsal, a lejtôk meredekek, szakadékosak. A hegységeket 
hosszanti völgyek választják el egymástól. Ilyen hegység az alpok és a Kárpátok. Területükön a hômér-
séklet felfelé haladva csökken, a csapadék mennyisége nô. Azt a vonalat, amely felett nyáron sem 
olvad el a hó, hóhatárnak nevezzük.

Az 500 m-nél magasabb, de legfeljebb 1500 m magas felszínformák a középhegységek. A Földön 
olyan hegységeket is találhatunk, amelyek hatalmas törések mentén elmozdult, kiemelkedett vagy 
megsüllyedt kôzettömbökbôl állnak. Ezek a hegységek a röghegységek. Ha a törésvonalak mentén a 
belsô erôk kiemelték vagy lesüllyesztették a kôzettömböket, vetôdésrôl beszélünk. A vetôdéssel kelet-
kezett röghegységeket lankás lejtôirôl, lekerekített hegyhátairól, széles, tál alakú medencéikrôl 
könnyen felismerheted (pl. velencei-hg., Bakony). 

A hegységek létrejöhetnek a belsô erôk munkájával úgy is, ha a törésvonalak mentén kôzetolvadék 
tör fel, majd a forró láva kihûlve kôzetté szilárdul. A folyamat ismétlôdése nyomán kialakul a vulkáni 
hegy (pl.: Etna, vezúv, mátra, Badacsony). A vulkán mûködését morajlás és földrengés elôzi meg. A 
magmakamrából forró magma (izzó vulkáni kôzetolvadék) áramlik a kürtôn át a kráterbe, amely a 
vulkáni hegy nyílása. Ha a felszínre ömlô vulkáni anyag, a láva kihûl és megszilárdul, bazaltnak vagy 
andezitnek hívjuk.

A tengerszint fölött 200 m-tôl 500 m-es magasságig tartanak a dombsági tájak. A dombsorok a belsô 
erôk mozgásával, vetôdéssel is keletkezhetnek (pl. Somogyi-, Zalai-dombság), de a külsô erôk is lét-
rehozhatnak dombsorokat. A hegységekbôl lesietô folyók a hegységek lábánál lerakják hordalékukat 
(hordalékkúpot építenek), majd a hordalékba bevágódva dombsorokat alakítanak ki. Ilyen völgyek-
kel szabdalt dombvidék a Bükkalja és az alpokalja területe hazánkban.

A 200 méternél alacsonyabb felszínformák az alföldek. Az alföldek síkságok, azaz vízszintesen 
elnyúló felszínek, nincsenek rajtuk nagy magasságkülönbségek. Az alföldek általában feltöltôdéssel 
alakulnak ki. Ezt a terület süllyedése elôzi meg. A megsüllyedt területeket a tenger elönti, így évmil-
liók alatt vastag üledék halmozódott fel.  A magasabb területekrôl érkezô folyók homokot és kavicsot 
teregetnek szét, így ez a folyami hordalék asztallap simaságúvá varázsolja a tájat. Ezeket a síkságokat 
tökéletes síkságoknak nevezzük (pl. nagykunság, Hortobágy).

Az alföldek a mezôgazdaság legfontosabb területei. Felszínük könnyen mûvelhetô, gazdag termést 
hoznak, ha éghajlatuk és talajuk kedvezô.

A tenger szintje alatt fekvô síkság a mélyföld (pl. Holland-mélyföld), a 200 m-nél magasabb síkság 
neve fennsík (pl. Bükk-fennsík).
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás + + + +

Felosztás + + +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + + + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás +

Kombinálás

Összes részhalmaz képzése + +

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás +

Választás +

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A föld belsô és külsô erôi évmilliók alatt formálták és alakítják ma is a felszínt. A belsô erôk kiemelke-
déseket hoznak létre (vetôdés, gyûrôdés), míg a külsô erôk ezeket lepusztítják, a felszínt elegyengetik 
(aprózódás, mállás, jég, folyóvíz, szél).

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô fogalmak felhasználásával fogalmazd meg egy mondattal, mi az aprózódás!

Az aprózódás az a folyamat, amely során a kôzetek a hôingadozás miatt széthasadnak, fizikai állapo-
tuk megváltozik, így törmelék keletkezik.

Egy folyamat akkor és csak akkor aprózódás, ha a kôzetek a hôingadozás miatt széthasadnak, fizikai 
állapotuk megváltozik, így törmelék keletkezik 

2. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – KvANtoRoK

Péter azt olvasta egy lexikonban, hogy

A KüLSÔ ERÔK LEPUSZTÍTJÁK A KIEMELKEDÉSEKET, A FELSZÍNT ELEGyENGETIK.

Elmesélte ezt osztálytársainak, és különbözô következtetésekre jutottak. Karikázd be annak a nevét, 
aki Péter mondatából helyesen következtetett! A többiek nevét húzd át!

Bálint:  Tehát nincs olyan külsô erô, amelyik lepusztítja a kiemelkedéseket, és a felszínt 
elegyengeti.

Máté:  Tehát nincs olyan külsô erô, amelyik nem pusztítja le a kiemelkedéseket, és a felszínt 
nem egyengeti el.

Éva: Tehát minden külsô erô lepusztítja a kiemelkedéseket, és a felszínt is elegyengeti.  
Melinda:  Tehát van olyan külsô erô, amelyik nem pusztítja le a kiemelkedéseket, és a felszínt 

nem egyengeti el.
Kati:   Tehát van olyan külsô erô, amelyik lepusztítja a kiemelkedéseket, és a felszínt elegyen-

geti.
Gábor:  Tehát egyik külsô erô sem pusztítja le a kiemelkedéseket, és a felszínt sem egyengeti 

el.

törmelék

hőingadozás keletkezik

folyamat széthasad

megváltozik

fizikai állapot

kőzetek
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3. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS, fEloSZtáS

Anna szeretné meglátogatni Beát. Hogy gyorsabban teljen az idô, az út alatt természetfotókat készít. 
Sorold fel, milyen tájakon halad át, ha útját a piros nyíl irányába tervezi!

   alföld, dombság, középhegység, magashegység   

A felsorolt felszínformákat állítsd növekvô sorrendbe magasságuk szerint!

   alföld                    dombság                    középhegység                    magashegység   

legalacsonyabb legmagasabb

a

B



�� matEmatiKa „B” • tErmÉSZEtiSmErEt • �. ÉvFOLyam tanári útmutató

4. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

Ha a Földön belsô erôk mûködnek, akkor a felszínen kiemelkedések jönnek létre. 
A gyûrôdést a Föld belsô erôi okozzák, tehát a felszínen kiemelkedések jönnek létre. 

5. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – öSSZES RÉSZHAlMAZ KÉpZÉSE

Természetismeret órán azt a feladatot kaptuk, hogy modellezzük a terepasztalon a domborzati for-
máknak megfelelô felszíneket. Választhattunk, hogy a síkság, a dombság, vagy a hegység modelljét 
készítjük el. Tanárunk azt mondta, ha idônk engedi, akár többet is készíthetünk. 
A kezdôbetûk segítségével sorold fel, milyen modellek készülhettek!

S – síkság                    D  – dombság                    H  – hegység

      S           D    H      SD

    DH         SDH              HS      - - -
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6. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

A következô képek közül egy nem illik a sorba. Húzd át, és választásod indokold!

Indoklás: A vulkánosság nem külsô erô.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás.
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2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A hegyvidékek vetôdéssel, gyûrôdéssel, vulkáni mûködéssel keletkeznek. 
Gyûrôdésnek nevezzük azt a földtani folyamatot, amikor oldalirányú erôk hatására a kôzetrétegek 
redôkbe gyûrôdnek és kiemelkednek. Az ilyen hegységek láncszerûen húzódnak egymás mellett, 
ezért lánchegységeknek nevezzük ôket. magasságuk meghaladja az 1500 métert. A magashe-
gységek éles, csipkés gerincûek hegyes, hófödte csúccsal, a lejtôk meredekek-szakadékosak.  
A hegységeket hosszanti völgyek választják el egymástól. ilyen hegység az Alpok és a Kárpátok. te- 
rületükön a hômérséklet felfelé haladva csökken, a csapadék mennyisége nô. Azt a vonalat, ami felett 
nyáron sem olvad el a hó, hóhatárnak nevezzük.

1.* felAdAt
  RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Írd be az ábrába a tájtípusokat tengerszint feletti magasságuk szerinti sorrendben!

mélyföld               dombság               magashegység               alföld               középhegység

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések felhasználásával fogalmazd meg egy mondatban, mi a lánchegység! 

A lánchegység az a felszínforma, amelynek magassága 1500 méter fölé emelkedik, éles, csipkés gerin-
cek, meredek lejtôk, hosszanti völgyek jellemzik.

Egy felszínforma akkor és csak akkor lánchegység, ha magassága 1500 méter fölé emelkedik, éles, 
csipkés gerincek, meredek lejtôk, hosszanti völgyek jellemzik.

   magashegység

   középhegység

   dombság

   alföld

   mélyföld

0 m

magassága 1500 m 
fölé emelkedik

hosszanti völgyek

felszínforma

éles, csipkés gerinc

meredek lejtôk



tanári útmutató 4. modul • a FÖLDFELSZÍn váLtOZáSa �9

3. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – HiERARcHiKuS oSZtályoZáS

Írd a következô szavakat az ábra megfelelô részébe! 

középhegység          vulkáni hegység          hegységek          magashegység          Bükk-hegység

Alpok          gyûrt hegység          röghegység          vulkáni hegység          Badacsony          Kárpátok

      *

A *-gal jelölt hegységre keress példát az atlaszodban!    ………………………………….

Bármelyik magashegységi vulkán elfogadható helyes megoldásnak!

4. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – KApcSoláS, válASZtáS

a) Olvasd el!

A GyûRÔDÉS SORÁN AZ OLDALIRÁNyÚ ERÔK HATÁSÁRA A KÔZETRÉTEGEK REDÔKBE 
GyûRÔDNEK.

Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, ami megfelel a nagybetűs kijelentésnek, és húzd át azét, 
amelyik nem!

A) Gyûrôdés során nem az oldalirányú erôk hatására gyûrôdnek a kôzetrétegek redôkbe.
B) Gyûrôdés során az oldalirányú erôk hatására a kôzetrétegek nem redôkbe gyûrôdnek.
C)  Gyûrôdés során nem oldalirányú erôk hatására gyûrôdnek a kôzetrétegek és nem hoznak 

létre redôket. 
D) Gyûrôdés során a kôzetrétegek redôkbe gyûrôdnek az oldalirányú erôk hatására. 

magasságuk 
szerint

magasságuk 
szerint

pl.: Alpok, Kárpátok pl.: Badacsony pl.: Bükk-hegység

vulkáni hegység röghegységvulkáni hegységgyűrthegység

magashegység középhegység

HEGySÉGEK
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b) Olvasd el!

A KÖZÉPHEGySÉGEK VAGy RÖGHEGySÉGEK VAGy VUL-
KÁNI HEGySÉGEK.

Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, ami megfelel a nagy-
betűs kijelentésnek, és húzd át azét, amelyik nem!

A)  Ez a hegység nem röghegység, hanem vulkáni tevékeny-
séggel keletkezett.

B)  Ez a hegység röghegység, nem vulkáni tevékenységgel 
keletkezett.

C)  Ez a hegység röghegység, vulkáni tevékenységgel kelet-
kezett.

D)  Ez a hegység nem röghegység, és nem is vulkáni tevé-
kenységgel keletkezett.

5. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

A következô képek közül egy nem illik a sorba. Húzd át azt a képet, amelyik nem illik a sorba, és 
választásod indokold!

a)

Indoklás: A kép röghegységrôl készült, nem lánchegységet mutat.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás.
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b)

Indoklás: A kép nem lánchegységi formakincset mutat, hanem röghegységét (lekerekített hegyhát).
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás.
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Az  500 m-nél magasabb, de legfeljebb 1500 m magas felszínformák a középhegységek. A földön olyan 
hegységeket is találhatunk, amelyek hatalmas törések mentén elmozdult, kiemelkedett vagy megsül-
lyedt kôzettömbökbôl állnak. Ezek a hegységek a röghegységek. Ha a törésvonalak mentén a belsô 
erôk kiemelték vagy lesüllyesztették a kôzettömböket, vetôdésrôl beszélünk. A vetôdéssel keletkezett 
röghegységeket lankás lejtôirôl, lekerekített hegyhátairól, széles tál alakú medencéirôl könnyen 
felismerheted (pl. velencei-hg., bakony). 
A hegységek létrejöhetnek a belsô erôk munkájával úgy is, ha a törésvonalak mentén kôzetolvadék 
tör fel, majd a forró láva kihûlve kôzetté szilárdul. A folyamat ismétlôdése nyomán kialakul a vulkáni 
hegy (pl.:etna, vezúv, mátra, badacsony). A vulkán mûködését morajlás és földrengés elôzi meg.  
A magmakamrából forró magma (izzó vulkáni kôzetolvadék) áramlik a kürtôn át a kráterbe, ami a 
vulkáni hegy nyílása. Ha a felszínre ömlô vulkáni anyag, a láva kihûl és megszilárdul, bazaltnak vagy 
andezitnek hívjuk.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÔ oSZtályoZáS

Írd a fogalmakat a megfelelô halmazba!

hegységek                    Etna                    andezit hegy                    vulkáni hegy

Etna

vulkáni hegy

andezit hegy

hegységek
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2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések segítségével fogalmazd meg egy mondatban, mi a láva! Segít a kép!

vulkáni anyag                    felszínre ömlik                    kihûl

megszilárdul                     vulkánok krátere

A láva az a vulkáni anyag, amely a vulkánok kráterén át a felszínre ömlik, kihül és megszilárdul.

3.* felAdAt
  RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Írd le a pontsorokra, hogyan törnek ki a vulkánok!

morajlás               forró láva kôzetté válik               földrengés               kôzetolvadék tör fel

földrengés

morajlás

kôzetolvadék tör fel

a forró láva kôzetté válik
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4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Az elsô képpár alapján keress hasonlóságot a képek között! 

rétegek

vízszintesen következnek egymás 
után a rétegek

törésvonal

gôzök távoznak

forró

a folyékony anyag kifolyik

5. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – válASZtó KövEtKEZtEtÉS,  
 viSSZAlÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatokat!

a)
Egy hegység vagy magashegység, vagy a magassága 1500 méternél kisebb. 
A Bükk 892 méter, tehát nem magashegység. 

b)
Akkor és csak akkor beszélünk magashegységekrôl, ha a hegy magassága meghaladja az 1500 métert. 
A Mátra 1014 méter magas, tehát a Mátra nem magashegység.
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6. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – öSSZES RÉSZHAlMAZ KÉpZÉSE

Osztályunkból néhány diák azt tervezi, hogy a nyári szü-
netben vulkáni hegyeket másznak meg. Tervet készítenek, 
és felsorolják, mely hegyek megtekintésére kerülhet sor. A 
Badacsony, a Szigliget és a Tátika került szóba. A hegységek 
kezdôbetûjének segítségével sorold fel, milyen lehetôségek 
közül választhattak!

B – Badacsony               Sz – Szigliget               t – Tátika

- - -

B Sz SzBt t Szt Bt

SzB
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4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A tengerszint fölött 200 m-tôl 500 m-es magasságig tartanak a dombsági tájak. A dombsorok a belsô 
erôk mozgásával, vetôdéssel is keletkezhetnek (pl. somogyi-, zalai-dombság), de a külsô erôk is 
létrehozhatnak dombsorokat. A hegységekbôl lesietô folyók a hegységek lábánál lerakják hordalékukat 
(hordalékkúpot építenek), majd a hordalékba bevágódva dombsorokat alakítanak ki. ilyen völgyekkel 
szabdalt dombvidék a bükkalja és az Alpokalja területe  hazánkban.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – fEloSZtáS

Írd a következô kifejezéseket a halmazokba!

vetôdéssel keletkezett dombságok                    Somogyi-dombság

völgyekkel szabdalt dombvidékek                    Alpokalja                    Bükkalja

Zalai-dombság                    Baranyai-dombság

vetôdéssel keletkezett dombságok völgyekkel szabdalt dombvidék

Somogyi-dombság

Zalai-dombság

Baranyai-dombság

Alpokalja

Bükkalja

2. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS,  
 viSSZAlÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

a) Ha egy felszínforma a tengerszint fölött 200 m és 500 m magasság között fekszik, akkor az dombság. 
Somogyban vannak olyan területek, amelyek 300 méter magasak, tehát dombságok.

b) Ha egy felszínforma dombság, akkor a magassága 200-500 méter között van. 
Az Alpokban nincsenek ilyen alacsony területek, ott ezer méteres magassági pontokat is találunk, 
tehát az Alpok nem dombság.
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3. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÔ oSZtályoZáS

Helyezd el a fogalmakat az ábra megfelelô részébe!

Zalai-dombság                    dombság                    vetôdéssel keletkezett dombsor

4. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – vARiáláS

Osztályunk egy dombvidékes tájon számháborúzott. Csapatunk a zászlónkat a domb lábánál, a 
domboldalon vagy a dombtetôn rejthette el. Ha két játékra volt idônk, hogyan választhattunk a rej-
tekhelyekkel kapcsolatban? A kezdôbetûk segítségével sorold fel az összes lehetôséget!

t – dombtetô                    O – domboldal                    L – domb lába

5. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd az üres téglalapokba a megfelelô kifejezést!

Zalai-dombság

vetôdéssel keletkezett 
dombsor

andezit hegy

Kapos

vetôdés kiemelkedés folyók hordalékkúp–     =          –

Somogyi-dombság Zala Zalai-dombság–     =          –

OTO T O L LTL O L T
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A 200 méternél alacsonyabb felszínformák az alföldek. Az alföldek síkságok, azaz vízszintesen fekvô 
felszínek, nincsenek rajtuk nagy magasságkülönbségek. Az alföldek általában feltöltôdéssel alakulnak 
ki. Ezt a terület süllyedése elôzi meg. A megsüllyedt területeken a tengerelöntés évmilliók alatt vastag 
üledéket halmoz fel.  A magasabb területekrôl érkezô folyók homokot és kavicsot teregetnek szét, így 
ez a folyami hordalék asztallap simaságúvá varázsolja a tájat. Ezeket a síkságokat tökéletes síkságnak 
nevezzük (pl. nagykunság, hortobágy).
Az alföldek a mezôgazdaság legfontosabb területei. felszínük könnyen mûvelhetô, gazdag termést 
hoznak, ha éghajlatuk és talajuk kedvezô.
A tenger szintje alatt fekvô síkság a mélyföld (pl. holland-mélyföld), a 200 m-nél magasabb síkság 
neve fennsík (pl. bükk-fennsík).

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

Az alábbi fogalmak segítségével fogalmazd meg egy mondattal, mi a tökéletes síkság! Segít a kép!

A tökéletes síkság az a síkság, melyet folyók alakítottak ki úgy, hogy a folyami hordalékot széttere-
getve, asztallap simaságú tájat hoztak létre. 

Egy felszínforma akkor és csak akkor tökéletes síkság, ha folyók alakították ki úgy, hogy a folyami 
hordalékot szétteregetve, asztallap simaságú tájat hoztak létre

síkság

szétteregetve asztallap simaságú táj

folyók folyami hordalék
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2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Írd le a pontsorra, hogyan alakulnak ki az alföldek!

feltöltött alföld                    a terület megsüllyed                    üledék felhalmozódás

a folyók homokot és kavicsot teregetnek szét                    tengerelöntés

3. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – fEloSZtáS

Keresd ki a szövegbôl a síkságok fajtáit, és írd a pontsorra!

   alföld, mélyföld, fennsík   

Írd be az  ábrába a síkságok típusait!

a terület megsüllyed

tengerelöntés

üledék felhalmozódás

a folyók homokot és kavicsot  
teregetnek szét

feltöltött alföld

síkság

alföld

0–200 m

mélyföld

(0 méter alatt)

fennsík

200 m felett
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4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Melyik nem illik a sorba? Húzd át! Választásod indokold!

Nagykunság                    Bükk                    Kiskunság                    Hortobágy

Indoklás: mert nem alföld, hanem hegység.

5. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – vARiáláS

Egy kertészet újabb területeket szeretne venni az üvegházak építéséhez. Töltsd ki a négyzeteket a 
tájak kezdôbetûjével, ha nem mindegy milyen sorrendben ültetik be a földeket!

a –  alföld                    m – mélyföld                    F –  fennsík

6. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – KvANtoRoK

András azt tanulta természetismeret órán, hogy

AZ ALFÖLDEK SÍKSÁGOK, AZAZ VÍZSZINTES FELSZÍNû TÁJAK. 

Elmesélte ezt barátainak, és különbözô következtetésekre jutottak. Karikázd be annak a nevét, aki 
András mondatából helyesen következtetett! A többiek nevét húzd át!

Bálint: Tehát nincs olyan síkság, amelyik vízszintes felszínû táj. 
Judit: Tehát nincs olyan síkság, amelyik nem vízszintes felszínû táj.
Károly: Tehát minden síkság vízszintes felszínû táj.
Melinda: Tehát van olyan síkság, amelyik nem vízszintes felszínû táj.
Kati: Tehát van olyan síkság, amelyik vízszintes felszínû táj.
Gábor: Tehát egyik síkság sem vízszintes felszínû táj.

FMA M F A AFM A M F



5. moDul
TAvASZ
A KERTbEN



82 matEmatiKa „B” • tErmÉSZEtiSmErEt • �. ÉvFOLyam tanári útmutató

tAvAsz A kertben

Mikor megjött a tavasz, nagyapámmal nem lehetett bírni. Egész nap kis kertjében kapált, gyomlált, 
ültetett szebbnél szebb virágokat, metszette a gyümölcsfákat.

Sárgabarackfánk virágba borulását mindig megcsodáltam. A sziromlevelek kinyíltak és megjelen-
tek a méhek, hogy a virágport a termô bibéjére vigyék. „Ez a megporzás, amely nélkül nem lenne 
barackunk” - mondta nagyapám nekünk. Ezután már nem is próbáltam elkergetni zümmögô láto-
gatóinkat. Késôbb azt is megtudtuk, hogy a virágporból hímivarsejtek szabadulnak ki és a termô 
bibeszálán lefelé haladva a kiszélesedô magházba kerülnek. Ott a magkezdeményben várakozik a 
nôi ivarsejt, a petesejt. A hímivarsejt egyesül a petesejttel, így történik a megtermékenyítés, s ezzel a  
folyamattal egy új élet kialakulása veszi kezdetét.

Miközben a kis zöld csészelevelek elszáradnak, a sziromlevelek és a termôt körül vevô virágport 
termelô porzók lehullnak. A kocsány kiszélesedô részébe, a vacokba süllyedô termôbôl pedig termés 
fejlôdik.

Unokahúgommal amatôr természetbúvárként szemlélôdtünk és vizsgálódtunk a kertben. Észre-
vettük, hogy a kerítésre felfutó veteményborsó és veteménybab leveleinek erezete hasonló a szôlô, a 
paprika, a paradicsom vagy a gyümölcsfák leveleihez: egy vastagabb és több vékonyabb érbôl áll. Az 
ilyen levelet fôeres levélnek hívják. Elôfordult, hogy a lehullott leveleket írólap alá tettük és zsírkré-
tával, ceruzával satíroztuk a lapot. Jópofa képeket készítettünk az így elôtûnô lenyomatokból. Ezek-
nek a növényeknek a gyökérzete hasonlít az erezethez annyiban, hogy van egy nagyobb, vastagabb 
gyökerük, amelybôl sok különbözô hosszúságú és vastagságú oldalgyökér ered. Az ilyen gyökérzetet 
fôgyökérzetnek nevezzük. Ez a felépítés a két sziklevéllel csírázókra jellemzô.

Ha azonban a gyökerek közel azonos hosszúságúak és vastagságúak, mellékgyökérzetrôl beszé-
lünk. Ilyen tönkbôl eredô mellékgyökérzete van a vöröshagymának, a tulipánnak, a hóvirágnak, a 
nárcisznak. Mindegyik nyílt nagyapa kertjében. Ezeknek a szép virágoknak egynemû a takarólevele, 
azaz a külsô és a belsô takarólevelek egyformák, csészeleveleik nincsenek. Az ilyen virágot leples 
virágnak hívjuk. Ez a virágtípus jellemzô azokra a növényekre, amelyek mellékgyökérzettel és párhu-
zamos levélerezettel rendelkeznek. Ez a felépítés az egy sziklevéllel csírázókra jellemzô.

A kertben volt egy, az unokáknak készített homokozó. Esôzések után nyüzsgött benne a sok földi-
giliszta, meztelen csiga. Nagyon nem szerettem ezeket az állatokat. Csupasz, nyálkás bôrük nem volt 
vonzó. A földigiliszta azonban érdekesen mozgott a bôrizomtömlôjével. Ez a mozgásszerve. Nagyapa 
elmagyarázta, hogy vigyázni kell minden gilisztára, mert átforgatják a talajt, sôt, a humusztartalmát 
is növelik.  

Ezzel szemben a cserebogarakat és a burgonyabogarakat nem szerette, mert ezek az ízeltlábúak 
jelentôs kártevôk. Sok ízeltlábú állatot ismerünk. Közülük azok, amelyeknek három testtája van,  a 
rovarok. Amely rovaroknak hártyás szárnyát kemény fedôszárny védi, azokat a bogarak közé sorol-
juk. A bogarak közös tulajdonsága még a kemény fedôszárnyon kívül az, hogy rágó szájszervük van, 
és petével szaporodnak. Gyerekként megfigyeltük e két rovar egyedfejlôdését. Egyedfejlôdésük során 
láttunk kis petecsomókat, a belôlük fejlôdô lárvákat vittük a kukába. A bábokhoz már nem mertünk 
nyúlni. Ducik, csúnyák voltak. A kifejlett bogarakat lefényképeztük, s bevittük a biológia órára meg-
mutatni. Tanárunk javasolta, hogy legközelebb a teljes átalakulás folyamatát rögzítsük. 

A madarakról szép képeket tudtam készíteni. Jöttek az eresz alá füstifecskék, molnárfecskék, jöt-
tek a verebek. A szobában hullámos papagájok „szónokoltak”. Mikor a tojásokból kikandikáltak a 
fiókák, szerencsésnek mondhattam magam, hogy fényképezhettem.

Igazi állatfarmunk volt. Neveltünk tengerimalacokat, amelyek rágcsáló fogazatukkal minden 
növényi részt szívesen megettek. Sûrû, világosbarna és fehér szôrüket élvezettel simogattuk. Bár nem 
hívtuk ôket, akadt egy-két háziegér is a ház körül. Cirmi cica „vérmes” ragadozóként kergette ôket. 
Egyszer az egyik egérke a sertésünk patája alatt végezte. Cirmi nem nézte merre fut, hol hempereg, 
így sokszor letarolta a tulipánokat. Ezeknek az évelô növényeknek hagymája a talajban maradt és 
minden évben újra kihajtott. toktermésüket nagyapa gyûjtötte. Ez a termés a bogyóterméstôl abban 
különbözött, hogy száraz, felnyíló termésfala van, benne sok maggal.
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fejlesztendô képességek

Kompetencia-komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás + + +

Variálás

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés

Lánckövetkeztetés + + + +

Kvantorok

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Mikor megjött a tavasz, nagyapámmal nem lehetett bírni. Egész nap kis kertjében kapált, gyomlált, 
ültetett szebbnél szebb virágokat, metszette a gyümölcsfákat.
Sárgabarackfánk virágba borulását mindig megcsodáltam. A sziromlevelek kinyíltak és megjelentek 
a méhek, hogy a virágport a termô bibéjére vigyék. „Ez a megporzás, amely nélkül nem lenne ba- 
rackunk” – mondta nagyapám nekünk. Ezután már nem is próbáltam elkergetni zümmögô láto-
gatóinkat. 
Késôbb azt is megtudtuk, hogy a virágporból hímivarsejtek szabadulnak ki és a termô bibeszálán 
lefelé haladva a kiszélesedô magházba kerülnek. ott a magkezdeményben várakozik a nôi ivarsejt, a 
petesejt. A hímivarsejt egyesül a petesejttel, így történik a megtermékenyítés, s ezzel a  folyamattal 
egy új élet kialakulása veszi kezdetét.
Miközben a kis zöld csészelevelek elszáradnak, a sziromlevelek és a termôt körül vevô virágport ter-
melô porzók lehullnak. A kocsány kiszélesedô részébe, a vacokba süllyedô termôbôl pedig termés 
fejlôdik.

1*. felAdAt
  RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – bESoRoláS

Tudjuk, hogy a teljes virág csészelevelekbôl, sziromlevelekbôl, porzókból és termôbôl áll.
Az alábbi állítások közül karikázd be azok betûjelét, amelyek a teljes virágra vonatkoznak, a többit 
húzd át!

A) A csészelevelek és a sziromlevelek nem különülnek el, de van porzó és termô is a virágban.
B) Lehet, hogy a sziromlevelek száma csak négy, de vannak csészelevelei, porzói, termôje.
C) Nem igaz, hogy a teljes virágának nincsenek csészelevelei, sziromlevelei, porzói, termôje.
D) A virágnak vannak csészelevelei, sziromlevelei, de az ivarlevelek közül vagy csak porzói 
 vagy csak termôje van.

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

Az alábbi elemek felhasználásával írd le egy mondatban, mi a megtermékenyítés!

A megtermékenyítés az a folyamat, amelynek során a hímivarsejt és a petesejt egyesül.

hímivarsejt petesejt egyesül folyamat
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3. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – pERMutáláS

A táblára mágnessel feltett állítások leestek. Pétert kérte meg a tanár, hogy 
tegye vissza a kis lapokat. Mivel Péter nem figyelt eléggé, nem tudta eldön-
teni, mi volt  a helyes sorrend. Sorold fel, milyen sorrendben tehette fel 
Péter a lapokat!

a – A hímivarsejt és a petesejt egyesül.
B – A sziromlevelek lehullanak.
C – A virágpor a bibére kerül.

Karikázd be a valóban helyes megoldást!

4. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Az alábbiakban összekeveredtek a teljes átalakulás lépései. Számozással tegyél rendet! Írd a négyze-
tekbe a megfelelô számokat!

ABC ACB BCA BAC CBACAB

3. 1. 4.2.
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5. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – láNcKövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

Ha a virágpor a bibére kerül, akkor hímivarsejt szabadul ki; ha a hímivarsejt kiszabadul, akkor 
egyesül a petesejttel; ha egyesül a petesejttel, akkor bekövetkezik a megtermékenyítés.
Tehát ha a virágpor a bibére kerül, akkor bekövetkezik a megtermékenyítés.

6. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

A következô feladatokban azt kell megtalálni, melyik szó illik legjobban a kérdôjel helyére. 
Mindegyik feladatban csak egy szót húzz alá!

a) toll  ::  tollbetét = magkezdemény  ::     ?

magház
petesejt
virág
hímivarsejt

b) csontok  ::  kar =     ?     ::  levél

növény
csészelevél
erezet
szár

c)

=

porzó
hímivarsejt
megporzás
termô

d)

=

bibe
ivarlevél
virágpor
gyökér

szekrény

polc

virágpor

polc

mondat

szó

termô

?
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2. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

Mikor megjött a tavasz, nagyapámmal nem lehetett bírni. Egész nap kis kertjében kapált, gyomlált, 
ültetett szebbnél szebb virágokat, metszette a gyümölcsfákat.
Sárgabarackfánk virágba borulását mindig megcsodáltam. A sziromlevelek kinyíltak és megjelentek 
a méhek, hogy a virágport a termô bibéjére vigyék. „Ez a megporzás, amely nélkül nem lenne ba- 
rackunk” – mondta nagyapám nekünk. Ezután már nem is próbáltam elkergetni zümmögô láto-
gatóinkat. 
Késôbb azt is megtudtuk, hogy a virágporból hímivarsejtek szabadulnak ki és a termô bibeszálán 
lefelé haladva a kiszélesedô magházba kerülnek. ott a magkezdeményben várakozik a nôi ivarsejt, a 
petesejt. A hímivarsejt egyesül a petesejttel, így történik a megtermékenyítés, s ezzel a  folyamattal 
egy új élet kialakulása veszi kezdetét.
Miközben a kis zöld csészelevelek elszáradnak, a sziromlevelek és a termôt körül vevô virágport ter-
melô porzók lehullnak. A kocsány kiszélesedô részébe, a vacokba süllyedô termôbôl pedig termés 
fejlôdik.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – HiERARcHiKuS oSZtályZáS

Gyûjtsd ki a szövegbôl a teljes virág részeit és írd a pontsorra azokat!

csészelevelek, sziromlevelek, porzó, portok, bibeszál, magház, kocsány, termô, vacok

Töltsd ki az ábrát !

 

virág

sziromlevelek termô csészelevelek kocsány porzó vacok

bibe bibeszál magház porzószál portok
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2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÔ oSZtályoZáS

Írd be az ábrába az alábbi szavakat a megfelelô sorrendben! 

portok                    porzószál                     virágpor

3*. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Írd az ábrába a termés kialakulásának menetét a megfelelô sorrendben!

porzószál

portok

virágpor

A hímivarsejt és petesejt egyesül. A porzóban virágpor termelôdik. 

A termôbôl termés fejlôdik. A virágpor a bibére kerül.

A porzóban virágpor termelôdik.

A virágpor a bibére kerül.

A hímivarsejt és petesejt egyesül.

A termôbôl termés fejlôdik
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4. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Minden csoportban van egy kakukktojás. Melyik az? Húzd át! Választásodat szóban indokold!

a)

Indoklás: mert a levél nem a virág része.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

b)                    porzószál                    portok                    petesejt                     virágpor   

Indoklás: mert a petesejt nem a hím ivarlevél része.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

c)                    bibe                    magkezdemény                    porzószál                    magház

Indoklás: mert nem a termô része.
Más megoldás is elfogadható, ha helyes az indoklás!

5. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – KoMbiNáláS

A megtermékenyítést követôen a csészelevelek, a sziromlevelek és a porzók közül kettô lehullik. Sorold 
fel az összes lehetôséget, ha kettô hullik le!
A betûk beírásával válaszolj!

Cs – csészelevelek                    Sz – sziromlevelek                    P – porzók

Karikázd be a szöveg alapján a helyes megoldást!

6. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – láNcKövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatot!

Ha történt megtermékenyítés, a termôbôl termés fejlôdik; és ha fejlôdik a termés, akkor a sziromleve-
lek és a porzók lehullanak. 
Ha tehát történt megtermékenyítés, akkor  a sziromlevelek és a porzók lehullanak.

SzCsCs Sz P P
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3. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

unokahúgommal amatôr természetbúvárként szemlélôdtünk és vizsgálódtunk a kertben. Észrevettük, 
hogy a kerítésre felfutó veteményborsó és veteménybab leveleinek erezete hasonló a szôlô, a paprika, a 
paradicsom vagy a gyümölcsfák leveleihez: egy vastagabb és több vékonyabb érbôl áll. Az ilyen levelet 
fôeres levélnek hívják. Elôfordult, hogy a lehullott leveleket írólap alá tettük és zsírkrétával, ceruzával 
satíroztuk a lapot. Jópofa képeket készítettünk az így elôtûnô lenyomatokból. Ezeknek a növényeknek  
a gyökérzete hasonlít az erezethez annyiban, hogy van egy nagyobb, vastagabb gyökerük, amely-
bôl sok különbözô hosszúságú és vastagságú oldalgyökér ered. Az ilyen gyökérzetet fôgyökérzetnek 
nevezzük. Ez a felépítés a két sziklevéllel csírázókra  jellemzô.

1. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – pERMutáláS

Nagyapa tulipán, gyöngyvirág és hóvirág hagymákat adott nekünk, hogy elültessük a kertben.  
Az elhelyezés sorrendjét ránk bízta. Milyen sorrendben helyezhettük el a virágokat?

                        t – tulipán                                          G – gyöngyvirág                                       H – hóvirág

T G H

T H G

G T H

G H T

H T G

H G T
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2. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Minden csoportban van egy kakukktojás. Húzd át! Választásodat szóban indokold!

a)
tulipán                    hóvirág                     paradicsom                    vöröshagyma 

Indoklás: Mert fôgyökérzetû.
Más válasz is elfogadható, ha az indoklás helyes!

b)
sárgarépa                    veteményborsó                    vöröshagyma                    fejeskáposzta 

Indoklás: Mert más a virága, (mert egyszikû növény). 
Más válasz is elfogadható, ha az indoklás helyes!

c)
fôgyökérzet                    fôeres levél                    leples virág                    elágazó szár

Indoklás: Mert az nem a kétszikûekre jellemzô. 
Más válasz is elfogadható, ha az indoklás helyes!

d)
mellékgyökérzet                    fôeres levél                    leples virág                    el nem ágazó szár

Indoklás: Mert más a levele, mert az nem az egyszikûekre jellemzô. 
Más válasz is elfogadható, ha az indoklás helyes!

3. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – fEloSZtáS

Töltsd ki a halmazokat a megfelelô jellemzôk betûivel!

A) teljes virág
B) fôgyökérzet
C) mellékeres levél (párhuzamos erezet)
D) mellékgyökérzet
E) nincs csészelevél
F) két sziklevéllel csíráznak
G) leples virágúak
H) egy sziklevéllel csíráznak
I) fôeres levél

Miért kerülnek egy halmazba az összetartozó jellemzôk? 
Mert a gyökér, a levél és a virág felépítésében megegyeznek.
(Azaz az egyszikûek és kétszikûek osztályát jelentik a halmazok.)

D

G         E

          H

C

A
 

  F
I

B
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4. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS, 
 láNcKövEtKEZtEtÉS, viSSZAlÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha egy növény két sziklevéllel csírázik, akkor fôgyökérzete van. 
A borsó két sziklevéllel csírázik, tehát fôgyökérzete van.

b) Ha egy növénynek fôgyökérzete van, akkor a levele fôeres. 
A babnak fôgyökérzete van, tehát levele fôeres. 

c) Ha egy növénynek mellékgyökérzete van, akkor levelei párhuzamos erezetûek; és ha levelei párhu-
zamos erezetûek, akkor egy sziklevéllel csíráznak.
A hóvirágnak mellékgyökérzete van, tehát egy sziklevéllel csírázik.

d) A fôgyökérzetû növényeknek teljes a virága. 
A tulipán virága nem teljes (hiányos), tehát nem fôgyökérzetû. 



tanári útmutató �. modul • tavaSZ a KErtBEn 93

4. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A kertben volt egy, az unokáknak készített homokozó. Esôzések után nyüzsgött benne a sok földi-
giliszta, meztelen csiga. Nagyon nem szerettem ezeket az állatokat. csupasz, nyálkás bôrük nem volt 
vonzó. A földigiliszta azonban érdekesen mozgott a bôrizomtömlôjével. Ez a mozgásszerve. Nagyapa 
elmagyarázta, hogy vigyázni kell minden gilisztára, mert átforgatják a talajt, sôt, a humusztartalmát is 
növelik.
Ezzel szemben a cserebogarakat és a burgonyabogarakat nem szerette, mert ezek az ízeltlábúak 
jelentôs kártevôk. Sok ízeltlábú állatot ismerünk. Közülük azok, amelyeknek három testtája van, a 
rovarok. Amely rovaroknak hártyás szárnyát kemény fedôszárny védi, azokat a bogarak közé soroljuk. 
A bogarak közös tulajdonsága még a kemény fedôszárnyon kívül az, hogy rágó szájszervük van, és 
petével szaporodnak. Gyerekként megfigyeltük e két rovar egyedfejlôdését. Egyedfejlôdésük során lát-
tunk kis petecsomókat, a belôlük fejlôdô lárvákat vittük a kukába. A bábokhoz már nem mertünk 
nyúlni. Ducik, csúnyák voltak. A kifejlett bogarakat lefényképeztük, s bevittük a biológia órára meg-
mutatni. tanárunk javasolta, hogy legközelebb a teljes átalakulás folyamatát rögzítsük.

1. felAdAt
 DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – láNcKövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha egy ízeltlábú állat rovar, akkor három testtája van; és ha 
három testtája van, akkor három pár ízelt lába van. 
A májusi cserebogár ízeltlábú rovar, tehát három pár ízelt lába 
van.

b) Ha egy állat teste gyûrûkbôl áll, akkor a gyûrûs férgek közé 
tartozik; és ha a gyûrûs férgek közé tartozik, akkor bôrizom-
tömlôvel mozog. 
A földigiliszta teste gyûrûkbôl áll, tehát bôrizomtömlôvel mo-
zog. 

2. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÉS

Számozással alakítsd ki a teljes átalakulás helyes sorrendjét!

2. 4. 3. 1.
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3.* felAdAt
  RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – SoRKÉpZÔ oSZtályoZáS

Töltsd ki az ábrát a szöveg alapján!

rovarok                    hétpettyes katicabogár                    ízeltlábúak                    bogarak

4. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – öSSZES RÉSZHAlMAZ KÉpZÉSE

Unokatestvéremmel azon versenyeztünk, melyikünk talál egy óra alatt földigilisztát, meztelen csigát 
és valamilyen ízeltlábú állatot. Milyen eredménnyel zárhattam a versenyt? Sorold fel az összes lehetô-
séget!

F – földigiliszta                    Cs – meztelen csiga                    i – ízeltlábú állat

          ---                                 F Cs i                                   F                                 Cs                                   i

                               F Cs                                  F i                                  Cs i

ízeltlábúak

rovarok

bogarak

hétpettyes 
katicabogár
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5. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – KiZáRáS

Melyik szó nem illik a sorba? Húzd át! Választásod indokold!

nyálkás bôr                    ízelt lábak                    bôrizomtömlô                    csupasz bôr

Indoklás: mert ez nem a férgekre jellemzô (földigiliszta).
Más megoldás is elfogadható, ha az indoklás helyes!
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5. EGYSÉG

olvAsd el A szöveget!

A madarakról szép képeket tudtam készíteni. Jöttek az eresz alá füstifecskék,  molnárfecskék, jöttek 
a verebek. A szobában hullámos papagájok „szónokoltak”. Mikor a tojásokból kikandikáltak a fiókák, 
szerencsésnek mondhattam magam, hogy fényképezhettem.
igazi állatfarmunk volt. Neveltünk tengerimalacokat, amelyek rágcsáló fogazatukkal minden növényi 
részt szívesen megettek. Sûrû, világosbarna és fehér szôrüket élvezettel simogattuk. bár nem hívtuk 
ôket, akadt egy-két házi egér is a ház körül. cirmi cica „vérmes” ragadozóként kergette ôket. Egyszer 
az egyik egérke a sertésünk patája alatt végezte. cirmi nem nézte merre fut, hol hempereg, így sokszor 
a tulipánokat letarolta. Ezeknek az évelô növényeknek hagymája a talajban maradt és minden évben 
újra kihajtott. Toktermésüket nagyapa gyûjtötte. Ez a termés a bogyóterméstôl abban különbözött, 
hogy száraz, felnyíló termésfala van, benne sokmaggal.

1. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – DEfiNiáláS

A következô kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az évelô növény!

Évelô növény az a növény, amelynek hagymája több éven keresztül kihajt, virágzik, terem.

2.* felAdAt
  KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – pERMutáláS

A faliújságon színes betûket helyeztek el, amelyek leestek. Milyen sorrendben rakhatod vissza egy-
más mellé azokat a  betûket? 

m                    G                    a

M                    G                    A

m                    a                    G

G                    M                    A

G                    A                    M

A                    M                    G

A                    G                    M

hagyma virágzik

terem növény

több éven keresztül

kihajt
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3. felAdAt
 KoMbiNAtÍv KÉpESSÉG – KoMbiNáláS

Húzd alá az értelmes szót!

A tengerimalacot változatosan akartam etetni. Sárgarépát, almát, karalábét, paprikát vásároltam. Min-
den nap csak kétféle ennivalót tettem be a tálkájába. Milyen menüket állíthattam össze? 

S – sárgarépa                    a – alma                    P – paprika                    K – karalábé

4. felAdAt
 RENDSZEREZÔ KÉpESSÉG – HiERARcHiKuS oSZtályoZáS

Az alábbi szavakat írd az ábrába!

emlôsök                    hullámos papagáj                    veréb                    patások                    gerincesek

házi macska                    molnárfecske                    rágcsálók                    madarak                    házi egér 

füstifecske                    házi sertés                    ragadozók

gerincesek

madarak emlősök

Pl. füstifecske, 
molnárfecske,
veréb, hullámos 
papagáj

patások

ragadozók rágcsálók

Pl. 
házi macska

Pl. 
házi egér

Pl. 
házi sertés

SSS A P K PAA P K K
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5. felAdAt
  DEDuKtÍv GoNDolKoDáS – ElÔRElÉpÔ KövEtKEZtEtÉS, 

viSSZAlÉpÔ KövEtKEZtEtÉS

Fejezd be a mondatokat!

a) Ha egy állat testét szôr borítja, akkor emlôs állat. 
A tengerimalacok testét szôr borítja, tehát emlôs állatok.

b) A ragadozók zápfogának felülete tarajos. 
A sertés zápfoga nem tarajos, tehát a sertés nem ragadozó.

c) Ha egy növény évrôl évre kihajt, akkor évelô növény. 
A káposzta nem évelô növény, tehát nem hajt ki évrôl évre.

6. felAdAt
 iNDuKtÍv GoNDolKoDáS – ANAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd az üres téglalapokba a megfelelô kifejezést!

házimacska ujjpárna házisertés pata–     =          –

házisertés mindenevô fogazat tengerimalac rágcsáló fogazat–     =          –

paprika felfújt bogyótermés tulipán toktermés–     =          –


