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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 stratégiájá-
nak, 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 leg-
jobban 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 megfe-
lelő 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 készségek-
nek, 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 folytat-
juk, 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 adottak, 
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 peri-
ódusban 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 5–8. 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 kiemel-
ten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következte-
tés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak. 
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfelada-
tai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a felada-
toknak 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 prob-
lémamegoldás 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 fej-
lesztése 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 ezek-
nek 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 táblázat-
ban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát 
követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címsza-
vak 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 5–8. 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 működtethetők, 
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 
témakörei 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 5–8. 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 a matematikai kompetencia, ezen belül az általános gondolkodási képességek, más 
tantárgyban megjelenô fejlesztésére szolgáló feladatokhoz készült.

A „Földünk és környezetünk” mûveltségterület is különösen alkalmas arra, hogy fejlessze a tanulók 
rendszerezô és kombinatív képességeit, valamint deduktív és induktív gondolkodását.

– A feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére tehát nem ellenôrzésre, számonkérésre készül-
tek!

– Az egységek elején rövid szövegek találhatók, melyek elolvasásával a tanulók könnyebben oldhat-
ják meg a feladatokat. A szaktanár ellenôrizze, hogy a tanulók értik-e a szövegben leírtakat!

– A rövid szövegek nemcsak arra alkalmasak, hogy a gyerekek a tanult földrajzi ismereteiket felidéz-
zék, hanem arra is, hogy szövegértelmezés során önállóan jussanak új ismeretekhez. A szövegek 
alkalmasak a tanult földrajzi ismeretek felelevenítésére, a feladatok pedig arra, hogy a gondolko-
dást fejlesszék.

– A szövegek a feladatok megoldásához nyújtanak segítséget. A feladatoknak nem célja a számonké-
rés, ezért a szövegek egy-egy témának a leglényegesebb részét emelik ki. (Elôfordul, hogy a tan-
tervi követelményekhez képest néhány információ, ismeret kimaradt belôlük.)

– A füzet öt modult tartalmaz, melyek a kilencedik évfolyam földrajz tananyagához kapcsolódnak. 
Ezek mindegyike öt-öt egységbôl áll.

– Az egységek megoldása kb. 8-10 percet vesz igénybe.
– A feladatok feldolgozhatóak egyéni-, páros-, csoport- és frontális osztálymunkával is. Fontos, hogy 

a helyes megoldások a feladatok vagy az egységek végén elhangozzanak!
– Az egységek beépíthetôk az ismeretszerzés, a rendszerezés, a gyakorlás és az ismétlés folyama-

tába.
– Az egységek felhasználhatók óra végén összefoglalásként, illetve a következô órán ismétlésre, 

„ráhangolásra”, valamint új anyag bevezetésére is.
– Az egységeket külön-külön tanórán javaslom felhasználni.

Az öt modul a következô témákat dolgozza fel:

1. A Föld és környezete
2. A geoszféra
3. A légkör
4. Földünk vizei
5. A földrajzi övezetesség



1. moDul
A FÖlD ÉS
KÖRNYEZETE
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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 Naprendszer központi helyzetû égiteste a Nap. Kilenc nagyobb égitest kering körülötte, ame-
lyeket bolygóknak nevezünk. Ezek Naptól távolodó sorrendben a következôk: Merkúr, Vénusz, 
Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. A bolygók Föld típusú és Jupiter típusú 
bolygókra oszthatók. Föld típusú (vagy más néven kôzetbolygó) a négy belsô planéta: a Merkúr, a 
Vénusz, a Föld és a Mars. Viszonylag kisméretûek, nagy sûrûségûek és túlnyomórészt nehéz ele-
mekbôl állnak. Jupiter típusú (vagy más néven gázbolygó) a következô négy bolygó: a Jupiter, a 
Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz. A kôzetbolygókkal ellentétben viszonylag nagy méret, kis 
sûrûség és a könnyû elemek jelenléte jellemzi ôket. A kilencedik bolygót régen kôzetbolygónak 
tartották, a mai elméletek szerint azonban a Plútó nem egyértelmûen Föld típusú. Feltehetôleg a 
Neptunusz egyik megszökött holdja.
Megjegyzés: A Plútót a csillagászok már nem tekintik bolygónak.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a Naprendszer!

A Naprendszer a Tejútrendszer azon tartománya, amelyben a Nap gravitációs ereje uralkodik.

2. feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

Gyûjtsd ki a szövegbôl a külsô bolygókat és írd ôket a pontsorra!

Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó,

Írd sorrendbe a külsô bolygókat! Kezdd a Naptól legtávolibbal! 

Megjegyzés: Ha a Plútót nem írják, akkor is elfogadható a válasz.

Plútó

Neptunusz

Uránusz

Szaturnusz

Jupiter

uralkodik tartomány

Tejútrendszer

Nap

gravitációs erő
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3. feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A csillagvizsgálóban derült éjszakákon lehet a legjobban megfigyelni az égitesteket. Mely bolygókat 
figyelhették meg a tanulók az alábbiak közül, ha ottjártukkor néha beborult az ég? A betûk beírásával 
válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!

v – Vénusz                    m – Mars                    J – Jupiter

--------- MVJ MV MJ

VJ V M J

4. feladat
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

A viszonylag nagyméretû és kis sûrûségû bolygók a Jupiter típusú bolygók. 
Az Uránusz viszonylag nagyméretû és kis sûrûségû, tehát Jupiter típusú bolygó.
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5. feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

2100-ban az osztálykiránduláson a gyerekeknek az elsô és a második héten két különbözô bolygót 
látogathattak meg. Milyen sorrendben tekinthették meg közelebbrôl a bolygókat! A számok beírásával 
válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!
 

     1. uránusz 2. neptunusz 3. Szaturnusz 4. Jupiter

elsô 
hét

második 
hét

1 2

elsô 
hét

második 
hét

1 3

elsô 
hét

második 
hét

1 2

elsô 
hét

második 
hét

2 1

elsô 
hét

második 
hét

2 3

elsô 
hét

második 
hét

2 2

elsô 
hét

második 
hét

3 1

elsô 
hét

második 
hét

3 2

elsô 
hét

második 
hét

3 2

elsô 
hét

második 
hét

2 1

elsô 
hét

második 
hét

2 2

elsô 
hét

második 
hét

2 3
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6. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

7. feladat
 induktív gondolkodás – átkódolás

Végezd el a „mûveletet” a minta alapján!

Merkúr + Föld = Mars
Vénusz + Mars = Szaturnusz

Föld + Mars = Uránusz

Mindenképpen hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy ez egy játékos feladat!

Szaturnusz kis sűrűség Mars nagy sűrűség

Merkúr belső bolygó Uránusz külső bolygó

 –             =             –

 ::             =             ::
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2. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A Naprendszer kilenc bolygójából hetet mellékbolygók kísérnek, amelyek az anyabolygó körül 
keringenek. Ezeket holdaknak nevezzük, és jelenleg 66 darabról tudunk. A Merkúrnak és a Vénusz-
nak nincs holdja. A Mars és a Jupiter pályája között keringenek a kisbolygók, vagy más néven asz-
teroidák. A Naprendszer leglátványosabb égitestei az üstökösök. Két részbôl állnak, a fejbôl és a 
csóvából. A fej kicsiny kôzetmagból és az azt borító fagyott gázokból áll (üstök). Napközelbe kerülve 
hosszú, fényes csóvát bontanak ki, majd a Naptól eltávolodva elhalványulnak. A bolygóközi tér 
rengeteg törmeléket tartalmaz, amely valószínûleg kisbolygók összeütközése, vagy üstökösök teljes 
szétesése következtében jött létre, illetve képzôdik ma is. A Föld légkörébe lépve a törmelékek a súr-
lódás miatt felhevülnek és heves fényjelenséget idéznek elô: ezek a meteorok. Ha a törmelékdarab 
elég nagy, akkor leérhet a felszínre, kisebb-nagyobb becsapódási krátert alakítva ki. A földre hullott 
meteor neve meteorit. A bolygóközi törmelék legkisebb összetevôi és a Napból folyamatosan kifelé 
áramló részecskék alkotják az ún. bolygóközi anyagot.

1. feladat
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl az üstökös részeit és írd ôket a vonalra! 

   fej                    csóva                    mag                    üstök (fagyott gázok)   

Töltsd ki az ábrát!

üstökös

üstökös

fej csóva

mag üstök
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2. feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

Rendezd átlagos nagyságuk szerint az égitesteket! A legnagyobb legyen az elsô!

holdak                    Nap                    üstökösök                    bolygók

Nap     >     bolygók     >     holdak     >     üstökösök 

3. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

A NASA kutató ûrhajót akar küldeni a Merkúr, a Vénusz és a Hold megismerésére. 
Sorold fel, milyen expedíciók lehetségesek, ha a kormány csak két ûrhajó megépítéséhez adott anyagi 
támogatást? A betûk beírásával válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!

m – Merkúr         v – Vénusz         H – Hold

4. feladat
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el a mondatot, majd döntsd el, mely megállapítás(ok) helyes(ek)! A helyes megállapítás(ok) 
betûjelét karikázd be, a többit húzd át!

A NAPBÓL KIFELÉ ÁRAMLÓ RÉSZECSKÉK ALKOTJÁK A BOLYGÓKÖZI ANYAGOT.

A)  A bolygóközi anyag a Napból áramlik ki.
B) Nem bolygóközi anyag az, ami a Napból áramlik ki.
C) A bolygóközi anyag nem a Napból áramlik ki.
D)  Nem bolygóközi anyag az, ami nem a Napból áramlik ki.

M V M H V H
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5. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés, 
 lánckövetkeztetés, visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Egy meteor vagy elég a légkörben, vagy becsapódik a Földbe.
Most a meteor becsapódott a Földbe, tehát nem égett el a légkörben.

b) Ha egy üstökös nem kerül Napközelbe, nem bocsát ki csóvát. Ha egy üstökös nem bocsát ki csóvát, 
nem figyelhetô meg.
Tehát ha egy üstökös nem kerül Napközelbe, nem figyelhetô meg.

c) Egy törmelékdarab vagy elég az atmoszférában, vagy becsapódik a Föld felszínébe. Ha becsapódik 
a Föld felszínébe, akkor becsapódási krátert alakít ki.
Ez a törmelékdarab nem égett el az atmoszférában, tehát becsapódási krátert alakított ki.

d)  A holdak az anyabolygójuk körül keringenek. Az üstökösök nem az anyabolygók, hanem a Nap 
körül keringenek, tehát az üstökösök nem holdak.

6. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

Az Ida kisbolygó, és kísérôje

Nap bolygók bolygó holdak

bolygó planéta kisbolygó aszteroida

 ::             =             ::

 ::             =             ::
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3. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A Hold Földünk kísérôje, forog a tengelye körül és kering a Föld és önmaga közös tömegközéppontja 
körül. A keringés és a forgás idôtartama megegyezik (27 és 1/3 nap), ezért a Holdnak mindig csak 
ugyanaz az oldala figyelhetô meg a Földrôl. Saját fénye nincs, a Nap fényét veri vissza. A Földrôl 
nézve állandóan változtatja az alakját. Ha a teljes holdkorongot látjuk, teliholdról vagy holdtöltérôl 
beszélünk. Ezután alakja folyamatosan C betûhöz kezd hasonlítani, a megfigyelhetô része csökken. 
Egy hét múltán, amikor csak a negyedét látjuk, utolsó negyednek hívjuk. Újabb egy hét elteltével 
égi kísérônk a Földrôl nem látható, ekkor van újhold. Ezután „dagadni” kezd (alakja D betûhöz 
hasonlít), és azt a fázist, amikor ismét látszik a fél korongja, elsô negyednek nevezzük.
A leglátványosabb csillagászati jelenségek a fogyatkozások (lehetnek teljesek és részlegesek)
Holdfogyatkozáskor: Nap – Föld – Hold, Napfogyatkozáskor: Nap – Hold – Föld az égitestek sor-
rendje.

                    napfogyatkozás            holdfogyatkozás

1. feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

Rendezd sorrendbe a holdfázisokat! Kezdd azzal, amikor a Földrôl nem látható a Hold!

 3   holdtölte
 1   újhold
 2   elsô negyed
 4   utolsó negyed

A Hold fázisai



24 matEmatiKa „B” • FöLdÜnK ÉS KörnYEZEtÜnK • 9. ÉvFOLYam tanári útmutató

2. feladat
 kombinAtív képesség – permutálás

A hat éves Balázskát a Planetáriumban a fogyatkozások ragadták meg. Azonban nem jól jegyezte meg 
az égitestek sorrendjét a fogyatkozások során. Hogyan számolhatott be édesanyjának az égitestek 
sorrendjérôl a fogyatkozások idején? A betûk beírásával válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!

F – Föld           H – Hold           n – Nap

Karikázd be azt a sorrendet, amelynél Napfogyatkozás lehetséges! 
Húzd alá azt, amelyiknél Holdfogyatkozás lehetséges!

3. feladat
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés, 
 visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Napfogyatkozáskor a Hold vagy teljesen eltakarja a napkorongot és akkor teljes napfogyatkozás, 
vagy a napkorong egy részét takarja el, akkor pedig részleges napfogyatkozás figyelhetô meg. 1999. 
augusztus 11-én Magyarország egy részén a Hold teljesen eltakarta a Napot, tehát teljes Napfogyat-
kozás volt megfigyelhetô.

b) Elsô negyedkor és utolsó negyedkor a holdkorong fele látható a Földrôl. Amikor Péter egy derûs 
éjszaka felpillantott az égre, nem látott semmit a Holdból, tehát nem lehetett elsô negyed és utolsó 
negyed.

4. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

F H N F N H H F N H N F N F H

N H F

Nap saját fénye van Hold nincs saját fénye

D betű első negyed C betű utolsó negyed

 ::             =             ::

 ::             =             ::
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4. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A Föld a Nap körül olyan ellipszis alakú pályán kering, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van. 
A keringés sebessége napközelben gyorsabb, naptávolban lassabb (átlagosan 30 km/s). A Föld egy év 
alatt (365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc) tesz meg egy egész ellipszist. A Föld Nap körüli keringé-
sének következménye az évszakok váltakozása. 
A Föld saját tengelye körül egy nap (24 óra) alatt fordul meg. Következménye a nappalok és az 
éjszakák váltakozása.
A Föld tengelye a keringés síkjával 66,5°-os szöget zár be. A keringés során a tengelyferdeség nem 
változik.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi az ekliptika!

Az ekliptika a Nap látszólagos évi körpályája az égbolton.

2. feladat
 kombinAtív képesség – descArtes szorzAt képzése

Anna feladata az volt, hogy párosítsa össze a Föld keringésével és forgásával összefüggô fogalmakat. 
Mivel nem volt biztos a dolgában, az összes lehetséges párosítást leírta. Milyen párokat alkotott Anna? 
A számok és a betûk leírásával válaszolj!

1 – idôtartama egy nap

F – forgás 2 – idôtartama egy év

K – keringés 3 – következménye az évszakok váltakozása

4 – következménye a nappalok és az éjszakák váltakozása

Föld mozgása F F F F K K K K

fogalom 1 2 3 4 1 2 3 4

Húzd át a helytelen párokat!

év látszólagos

körpálya

égbolt

Nap
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Az órán a tanárnô a következôt mondta a tanítványainak:

A FÖLD NAP KÖRÜLI KERINGÉSI IDEJE 365 NAP 5 ÓRA 48 PERC 46 MÁSODPERC.

Mely tanuló(k) következtetése helyes? A helyes következtetést levonó tanuló(k) nevét karikázd be, a 
többiekét húzd át!

Péter: Nincs olyan bolygó, amelyiknek a keringési ideje 365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc.
Enikô: Minden bolygó keringési ideje 365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc.
Gábor: Egyetlen bolygó keringési ideje sem 365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc.
Imre: Van olyan bolygó, amelyiknek a keringési ideje 365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc.
Kati:  Van olyan bolygó, amelyiknek a keringési ideje nem 365 nap 5 óra 48 perc 46 másod-

perc.
Anna: Nincs olyan bolygó, amelyiknek a keringési ideje 365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc.

Húzd alá azt a következtetést, amelyik igaz, de nem következik a kijelentésbôl!

Írj rá példát!

Bármely jó példa elfogadható!

4. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt a üres téglalapokba!

keringés évszakok válta-
kozása forgás nappalok és éjsza-

kák váltakozása

nap körül keringés tengely körül forgás

 ::             =             ::

 ::             =             ::
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5. EGYSÉG 

Olvasd el a szöveget!

A földrajzi fokhálózat szélességi és hosszúsági körökbôl álló koordináta rendszer. Az Egyenlítô 
északi és déli félgömbre osztja Földünket és egyben a szélességi körök kezdôköre.  A szélességi 
körök az Egyenlítôvel párhuzamosak. A sarkpontok felé egyre rövidülnek. Számozásuk az Egyen-
lítôtôl északra is és délre is 0–90° (Egyenlítô 0°, sarkpontok 90°). 
A hosszúsági körök egyforma hosszúak, a két sarkpontot kötik össze. Kezdôköre a London Green-
wich nevû városrészében levô csillagvizsgálón áthaladó hosszúsági kör (0° hosszúság). Ettôl keletre 
és nyugatra 180°-ig számozzák a hosszúsági köröket. A 0° és 180° hosszúsági körök így nyugati és 
keleti félgömbökre osztják a Földet. 

1. feladat
 rendszerezô képesség – felosztás

Csoportosítsd a tavakat! Adj nevet a halmazoknak!  A betûk beírásával válaszolj!

A) egyforma hosszúságúak  E) rövidülnek   

B) észak- déli irányú   F) Egyenlítô  

C) párhuzamosak    G) nyugat keleti irányúak  

D) 0–90°-ig számozzák   H) az Északi- és a Déli-sarkpontban találkoznak

2. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Ágnes a szélességi körökbôl felelt. Az alábbi tulajdonságok közül, csak három jutott az eszébe. Mi 
hangozhatott el feleletében? A számok beírásával válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!

1) kezdôkörük az Egyenlítô          2) a sarkpontok felé rövidülnek          3) 0–90°-ig számozzák

4) párhuzamosak          5) nyugat keleti irányúak

szélességi körök

C D E F G

hosszúsági körök

A B H

1 2 3 1 2 4 1 2 5 2 3 4 2 3 5

3 4 5 1 3 5 1 3 4 1 4 5 2 4 5
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Egy szélességi kör akkor, és csak akkor a leghosszabb szélességi kör, ha két egyenlô félgömbre osztja 
a Földet. A Ráktérítô nem osztja két egyenlô félgömbre a Földet, tehát a Ráktérítô nem a leghosszabb 
szélességi kör.

4. feladat
 induktív gondolkodás – sorozAtok képzése

Bálint Magyarország térképét nézegette és településneveket gyûjtött:

Így kezdte: Almásfüzitô – Ács – Bábolna – Cece – Csorna  – Dombóvár – Eger – Érd

Mi lehetett a következô két település név? Válaszodat indokold!

F… Bármely f-fel kezdôdô magyarországi településnév elfogadható

G… Bármely g-vel kezdôdô magyarországi településnév elfogadható

Indoklás: A településeket ABC szerint gyûjtötte



2. moDul
A GEoSZFÉRA
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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 legkülsô, szilárd halmazállapotú, kôzetekbôl álló rétege a földkéreg. Az óceánok alatt 6-
7 km, a szárazföldek alatt 30-40 km vastagságú. Befelé haladva a következô réteg a kôzetekbôl 
álló földköpeny, amely felsô és alsó köpenyre tagolható. A felsô köpenynek 100 és 250 km mély-
ség között van egy ún. gyenge zónája: a lágyköpeny (asztenoszféra). Az asztenoszféra fölötti egész 
régiót – a földköpeny asztenoszféra és földkéreg közötti részét és a földkérget – kôzetburoknak, 
más néven litoszférának nevezzük. A kôzetburok a Föld külsô, merev héja, vastagsága 50–100 km 
között változik. 
A földköpeny 2900 km mélységig húzódik. Az alatta következô gömbhéj a Föld magja. A földmag 
külsô része folyékony, belsô része szilárd halmazállapotú. A földmag valószínûleg fémes anyagok-
ból, fôleg vasból és nikkelbôl áll. A külsô mag kb. 5150 km mélységig terjed. Ez alatt található a 
belsô mag. A Föld belsô szerkezetével a geofizika, a kôzetburokkal és az ott lejátszódó folyamatok-
kal a földtan (geológia) és a természetföldrajz foglalkozik.

1. feladat
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Töltsd ki az ábrát!

földmag               a Föld gömbhéjai               kéreg               belsô mag               külsô mag

felsô köpeny               köpeny               alsó köpeny  

a Föld gömbhéja

kéreg köpeny földmag

alső köpeny felső köpeny

külső mag belső mag
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2. feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

Állítsd sorrendbe a gömbhéjakat vastagságuk szerint!

mag               kéreg               alsó köpeny               felsô köpeny

kéreg     <     felsô köpeny     <     alsóköpeny     <     mag

3. feladat
 kombinAtív képesség – descArtes- szorzAt képzése

Ferenc nem figyelt jól földrajzórán, és nem tanulta meg jól, hogy az egyes gömbhéjak milyen vastag-
ságúak. A következô órán a felelésnél milyen módon párosíthatta össze a gömbhéjakat és vastagságu-
kat? A számok és a betûk beírásával válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!
 

1) Földkéreg az óceánok alatt A) 30–40 km

2) Földkéreg a szárazföldek alatt B) 50–100 km

3) Kôzetburok C) 6–7 km

Karikázd be a helyes válaszokat!

1 A 1 B 1 C 2 B

2 C 3 A 3 B 3 C

2 A
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4. feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Földrajzórán a tanárnô azt mondta, hogy :

A FÖLDKÖPENY ALSÓ ÉS FELSÔ KÖPENYBÔL ÁLL.

Ki vont le ebbôl helyest következtetést? A helyes következtetést levonó tanuló(k) nevét karikázd be, a 
többiekét húzd át!

Anna: Minden bolygónak van alsó és felsô köpenye. 
Bea: Egyetlen bolygónak sincs alsó és felsô köpenye.
Cecília: Nincs olyan bolygó, amelyiknek van alsó és felsô köpenye.
Dóra: Van olyan bolygó, amelyiknek alsó és felsô köpenye van.
Éva: Van olyan bolygó, amelyiknek nincs alsó és felsô köpenye.
Flóra: Nincs olyan bolygó, amelyiknek nincs alsó és felsô köpenye.

Húzd alá azt a következtetést, amelyik igaz, de nem következik a kijelentésbôl!

Írj rá példát!
Bármely jó példa elfogadható!

5. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

geológia kőzetburok geofizika a Föld belső 
szerkezete

kőzetburok litoszféra lágyköpeny asztenoszféra

 ::             =             ::

 ::             =             ::
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2. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A fiatal Föld anyagai a forgás, a nehézségi erô, és a sûrûségkülönbségek miatt gömbhéjakba ren-
dezôdtek. A gömb alakú Földön a következô gömbhéjak (geoszférák) különböztethetôk meg: 
levegôburok (atmoszféra), vízburok (hidroszféra), kôzetburok (litoszféra – a kéreg és a köpeny leg-
felsô szilárd része), kéreg, köpeny, mag – amely maghéjból (külsô mag), és  belsô magból áll. A 
kôzetburok legfelsô termékeny rétege a talaj – a pedoszféra. A bioszféra  a litoszféra,  az atmoszféra 
és a hidroszféra közös rétege, amelyben az élôlények élnek. A Föld belsejének vizsgálatára a kutatók 
fô vizsgálati eszközei a földrengéshullámok. A hullámok iránya, visszaverôdése és terjedési sebes-
sége a különbözô halmazállapotú, sûrûségû és nyomású anyagokban más és más.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a bioszféra!

hidroszféra               litoszféra               közös réteg                élôlények               atmoszféra

A bioszféra a litoszféra, az atmoszféra és a hidroszféra közös rétege, amelyben az élôlények élnek. 

2. feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Péter egy tó partján a vízimadarakat nézegette, de csak nagykócsagot és tôkés récét látott. Hol figyel-
hette meg ezeket az állatokat? A számok és a betûk beírásával válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!

S – szárazföldön               v – vízben               L – levegôben

S S S V S L

L L L S L V

V V V S V L
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3. feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásodat indokold!

pedoszféra                    hidroszféra                    asztenoszféra                    atmoszféra

Indoklás: Nem része a bioszférának.

Más jó megoldás is elfogadható!

4. feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) A Földön csak a litoszférában,  az atmoszférában, a hidroszférában vagy ezek közös rétegében lehet-
séges élet. Tehát az asztenoszférában élet nem lehetséges.

b) A földrengéshullám iránya akkor, és csak akkor változik meg, ha különbözô halmazállapotú anya-
gokon halad keresztül. A földrengéshullám iránya most nem változott meg, tehát nem különbözô 
halmazállapotú anyagokon halad keresztül.
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3. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A kôzetburok nem összefüggô gömbhéja a Földnek, hanem hét nagyobb és több kisebb kôzetle-
mezbôl áll. A szárazföldi (kontinentális) kôzetlemezek vastagabbak, az óceániak vékonyabbak.  
A kôzetlemezek az asztenoszféra anyagáramlásai miatt különbözô sebességgel mozognak.  A lemez-
mozgások típusai a következôk:
I. Egymástól távolodó kôzetlemezek – az óceáni hátságokra jellemzô (Atlanti- hátság)
II. Egymáshoz közeledô kôzetlemezek
     a) két kontinentális lemez ütközik (Eurázsiai-hegységrendszer).
     b)   két óceáni lemez ütközik (vulkáni szigetívek → Japán-szigetek, mélytengeri-árok → Japán-

árok)
     c)   egy kontinentális és egy óceáni lemez ütközik (vulkanikus-hegyvonulatok → Andok, mélyten-

geri árok)
III. Egymás mellett elcsúszó kôzetlemezek (Szent András-törésvonal)

1. feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

Állítsd sorrendbe a folyamatokat!

2.  az óceáni kôzetlemez a szárazföldi alá nyomul
 
3.  vulkáni tevékenység

1.  szárazföldi és óceáni kôzetlemez ütközik
 
4.  hegységek létrejötte

2. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

A szöveg alapján milyen két kôzetlemez ütközhet egymásnak? Az össze lehetôséget írd le! Mind-
egyikre írj egy-egy példát!

Két kontinentális lemez ütközik (bármilyen jó példa elfogadható)

Egy kontinentális és egy óceáni lemez ütközik (bármilyen jó példa elfogadható)

Két óceáni lemez ütközik (bármilyen jó példa elfogadható)
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A földrajztanár az órán a alábbiakat mondta:

KÉT KÔZETLEMEZ VAGY ÜTKÖZIK, VAGY TÁVOLODIK, VAGY ELCSÚSZIK EGYMÁS MEL-
LETT.

Karikázd be az alábbi következtetések közül azoknak a betûjelét, amelyek esetén a kijelentés igaz. 
A hamis mondatokat betûjelét húzd át!

A) Tehát elôfordul, hogy két kôzetlemez ütközik és távolodik és elcsúszik egymás mellett.
B)   Tehát elôfordul, hogy két kôzetlemez ütközik, és nem távolodik és nem csúszik el egymás 

mellett.
C) Tehát elôfordul, hogy két kôzetlemez ütközik és távolodik, és nem csúszik el egymás mellett.
D) Tehát elôfordul, hogy két kôzetlemez ütközik, és nem távolodik és elcsúszik egymás mellett.
E) Tehát elôfordul, hogy két kôzetlemez nem ütközik, de távolodik és elcsúszik egymás mellett.
F)   Tehát elôfordul, hogy két kôzetlemez nem ütközik, de távolodik, és nem csúszik el egymás 

mellett.
G)  Tehát elôfordul, hogy két kôzetlemez nem ütközik, nem távolodik, és nem csúszik el egymás-

mellett.
H)  T ehát elôfordul, hogy két kôzetlemez nem ütközik, nem távolodik, de elcsúszik egymás mel-

lett.

4. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

szárazföldi 
kőzetlemez vastagabb óceáni  

kőzetlemez vékonyabb

hegységek közeledő 
kőzetlemezek hátságok távolodó 

kőzetlemezek

 ::             =             ::

 ::             =             ::
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4. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A kôzeteket keletkezésük alapján három nagy csoportba sorolhatjuk:
I. A magmás kôzetek lehûlésük különbözô körülményei miatt lehetnek:
    a)  a Föld felszíne alatt megszilárduló mélységi magmás kôzetek (gabbró, diorit, gránit)
    b)  a felszínen megszilárduló vulkáni kiömléses kôzetek (bazalt, andezit, riolit)
    c)  törmelékbôl, hamuból, porból, lávafoszlányokból vulkáni törmelékes kôzetek (tufák)
II. A lerakódott anyagokból mállás és/vagy aprózódás során kialakuló üledékes kôzetek:
     a)  idôsebb kôzetek felaprózódásával keletkezett törmelékes üledékes kôzetek (lösz, agyag)
     b)  vegyi átalakuláson átesett vegyi üledékes kôzetek (gipsz, kôsó, dolomit)
     c)  szerves maradványokból létrejövô szerves eredetû üledékes kôzetek (mészkô)
III. A magmás és üledékes kôzetekbôl nagy nyomás és/vagy hômérséklet hatására létrejövô átala-
kult kôzetek (márvány, gneisz)
A kôzetek ásványokból épülnek fel.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mik az ásványok!

Az ásványok a kôzetburok azon alkotórészei, amelyek egynemûek és kémiai képlettel leírhatóak.

2. feladat
 rendszerezô képesség – felosztás

Csoportosítsd a kôzeteket! Adj nevet a halmazoknak!

A) bazalt     F) gneisz    

B) márvány     G) gipsz     

C) andezit    H) riolit 

D) lösz     I) gabbró     

E) agyag     J) kôsó

 magmás kôzetek

A C H I

üledékes kôzetek

D E G J

átalakult kôzetek

B F

kőzetburok alkotórész

leírható

kémiai képlet

egynemű
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3. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

A tanárnô megkérte Balázst, hogy a szertárból hozzon be három vulkáni kiömléses kôzetet. A tanárnô 
asztalán viszont öt különbözô kôzet volt. Milyen három kôzetet vihetett be Balázs az órára, ha nem 
tudta, hogy milyen kôzetek vannak az asztalon? A betûk beírásával válaszolj! Az összes lehetôséget 
írd le!

a – andezit B – bazalt d – diorit G – gabbró r – riolit

Karikázd be azt, amikor pontosan eleget tett a tanárnô kérésének!

4. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés, 
 visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatokat! Találd ki, és írd a pontsorokra a legmegfelelôbb befejezést!

a) A magmás kôzetek vagy a földfelszín alatt, vagy a földfelszínen szilárdulnak meg. 
A gabbró nem a földfelszínen szilárdult meg, tehát a földfelszín alatt szilárdult meg.

b) Idôsebb kôzetek felaprózódásával keletkeztek a törmelékes üledékes kôzetek. 
A kôsó nem idôsebb kôzetek felaprózódásával keletkezett, tehát a kôsó nem törmelékes üledékes kôzet.

5. feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásaidat indokold!

a)   gabbró  andezit         diorit  gránit

b)  diorit  andezit  gipsz  gabbró  bazalt

a) Vulkáni kiömléses kôzet, a többi mélységi magmás kôzet.

b) Üledékes kôzet, a többi magmás kôzet.

Más jó megoldás is elfogadható!

A B D A B G A B R A D G

A D R B D G B D R D G R
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5. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A hegységek képzôdése a kôzetlemezek mozgásának a következménye. 
A hegységek kialakulásának legfontosabb két részfolyamata a gyûrôdés és a vetôdés.
I. Kôzetlemezek közeledésekor az oldalirányú nyomóerôk a képlékeny üledék gyûrôdését okozzák. 
Ennek hatására redôk alakulnak ki. A kiemelkedést redôboltozatnak, a mélyedést redôteknônek 
nevezik.
II. vetôdés. Amennyiben merev kôzetlemezek találkoznak, szegélyük gyakran eltörik. A törésvo-
nalak mentén a kôzettestek (rögök) függôleges vagy vízszintes irányban elmozdulhatnak egymás-
hoz képest. Az így kialakult felszínformák a sasbérc, árok, medence és a lépcsôsvidék.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a hegység!

A hegység olyan nagy kiterjedésû kiemelkedés, amely környezete fölé emelkedik és völgyek, valamint 
medencék tagolják.

2. feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Amennyiben egy képlékeny üledékét oldalirányú nyomóerô ér, akkor az meggyûrôdik. A gyûrôdéssel 
redôboltozat és redôteknô alakul ki.
Tehát ha egy képlékeny üledékét oldalirányú nyomóerô ér, akkor redôboltozat és redôteknô alakul ki.

a – redôboltozat               b – redôteknô

a

b

környezete fölékiemelkedés tagolják

völgyek emelkedik

medencék

nagy kiterjedésű
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3. feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Bálint a Bakonyban (röghegység) túrázott. Amikor megpihent egy fa tövében, milyen felszínformákat 
figyelhetett meg az alábbiak közül, ha a kilátást a növényzet zavarta? A betûk beírásával válaszolj! Az 
összes lehetôséget írd le!

a – árok                    m – medence                    S – sasbérc

------- AMS AM AS

MS A M S

4. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

kiemelkedés redőboltozat mélyedés redőteknő

gyűrődés képlékeny  
üledék vetődés merev  

kőzetlemez

 ::             =             ::

 ::             =             ::



3. moDul
A lÉGKÖR
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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 légkör a Földet körülvevô, a gravitáció által megtartott gázburok. A világûr felé éles határa nincs, 
több tízezer km a vastagsága. A levegô hômérsékletváltozása szerint három nagy részre lehet elkü-
löníteni: 
I. Alsó légkör:  a) troposzféra (kb. 12 km magasságig) – itt zajlanak az idôjárási jelenségek
                            b) sztratoszféra (kb. 50 km magasságig) – benne található az ózonréteg
II. Középsô légkör: a légkör leghidegebb tartománya – itt ég el a föld felé közeledô meteorok jelentôs 
része
III. Felsô légkör A légkör különbözô gázok elegye, de cseppfolyós és szilárd részecskék (por) is 
találhatók benne. Átlagos összetétele: 78% nitrogén, 21% oxigén, 1% egyéb (túlnyomó részt argon, 
vízgôz és szén-dioxid). A légkörben levô gázok lehetnek állandó gázok (nitrogén, oxigén, argon stb.) 
változó gázok (szén-dioxid, metán, ózon stb.) és erôsen változó gázok (szén-monoxid, ammónia, 
kén-hidrogén stb.).

1. feladat
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Keresd ki a szövegbôl a légkör részeit, és írd a vonalra! 

alsó légkör, középsô légkör, felsô légkör, troposzféra, sztratoszféra

Töltsd ki az ábrát a kigyûjtött szavak felhasználásával!

alsó légkör középső légkör felső légkör

troposzféra sztratoszféra

légkör
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2. feladat
 rendszerezô képesség – felosztás

Csoportosítsd a gázokat! Adj nevet a halmazoknak!

A) nitrogén   F) oxigén  

B) szén-dioxid  G) szén-monoxid  

C) kén-hidrogén  H) ammónia 

D) metán   I) argon

E) ózon 

        

3. feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Egy kutató a légkörben elôforduló gázokkal végzett kísérleteket, azonban csak két olyan lombikja volt, 
amelyek alkalmasak voltak a vizsgálódásra. Milyen lehetséges sorrendben végezhette el a munkát, ha 
egy nap csak két kísérlet végrehajtására volt ideje, és egy napon két különbözô anyagot szeretett volna 
megvizsgálni?  Az összes lehetôséget írd le! A betûk leírásával válaszolj!

a – argon                    n – nitrogén                    S – szén-dioxid

erôsen változó gázok

C G H

állandó gázok

A F I

változó gázok

B D E

AN NA AS SA

NS SN
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4. feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést! 

a) Ha a gravitáció nem tartaná meg a gázokat, a Földnek nem lenne légköre. A Földnek van légköre, 
tehát a gravitáció megtartja a gázokat. 

b) A troposzféra a felhô- és csapadékképzôdés színhelye. Egy meteorológiai léggömb a légkörnek 
olyan tartományában repül, ahol soha nem képzôdik felhô és csapadék, tehát a léggömb  nem repül-
het a troposzférában.

5. feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásodat indokold!

argon                    oxigén                    nitrogén                    szén-dioxid

Indoklás: mert az változó, a többi állandó gáz

Más jó megoldás is elfogadható!
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2. EGYSÉG
Használd az 1. egység szövegét!

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a troposzféra!

 
A troposzféra a  légkör legalsó rétege, melynek átlagos vastagsága 10- 12 km, hômérséklete a magas-
sággal csökken és a légkör tömegének 80%-át tartalmazza.

2. feladat
 kombinAtív képesség – descArtes- szorzAt képzése

Gábor a légkör tanulása közben elfelejtette, hogy az egyes szféráknak milyen magasan van átlagosan 
a felsô határa. Milyen lehetséges módon párosíthatta ezeket? A számok és a betûk beírásával válaszolj! 
Az összes lehetôséget írd le!

S  – sztratoszféra 1 10–12 km

m – mezoszféra 2 50 km

t  – troposzféra 3 80 km

Szféra S S S M M M T T T

magasság 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Karikázd be a helyes megoldásokat!

átlagos vastagságlegalsó réteg hőmérséklet

magassággal csökken10–12 km 80%

légkör tömege

légkör
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,  
 elôrelépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) A felsô légkörben a Nap hatására az atomok ionizálódnak. Az ionizált atomok jól vezetik az elektro-
mosságot. Tehát a felsô légkörben az ionizált atomok jól vezetik az elektromosságot.

b) A troposzférában zajlanak a nagy légmozgások és ez a felhô- és csapadékképzôdés színhelye. Azt 
a réteget, amely a nagy légmozgások és a felhô- és csapadékképzôdés színhelye idôjárási rétegnek is 
nevezik. 
Tehát a troposzférát idôjárási rétegnek is nevezik.

c) Abban a rétegben, ahol elnyelôdik a Nap nagy energiájú ultraibolya sugárzása, ott a levegô felme-
legedik. Az ózonrétegben elnyelôdik a Nap nagy energiájú ultraibolya sugárzása, tehát az ózonréteg-
ben a levegô felmelegedik.

4. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A tanulók egy elôadáson  ezt hallották:

A METEOR VAGY ELÉG AZ ATMOSZFÉRÁBAN, VAGY BECSAPÓDIK A FÖLDBE. 

Ki tett helyes megállapítást? A helyes megállapítást tevô tanuló(k) nevét karikázd be, a többiekét húzd át!

Péter: Tehát lehet, hogy a meteor elég és becsapódik.

Enikô: Tehát lehet, hogy a meteor elég és nem csapódik be.

Gábor: Tehát lehet, hogy a meteor nem ég el és nem csapódik be.

Imre: Tehát lehet, hogy a meteor nem ég el és becsapódik.

5. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

por szilárd  
halmazállapot argon gáz  

halmazállapot

78% nitrogén 21% oxigén

 ::             =             ::

 ::             =             ::
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3. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A meteorológia a légkörben megfigyelhetô jelenségekkel, változásokkal foglalkozik. 
Az idôjárás és az éghajlat elemei a napsugárzás, a hômérséklet, a légnyomás, a szél, és a páratarta-
lom.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi az idôjárás!

Az idôjárás a levegô fizikai állapotának egy adott helyen rövidebb idô alatt lejátszódó állandó válto-
zása.

2. feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A meteorológiai mérôállomáson a szórakozott meteorológus a hômérsékleti adatokat pontosan fel-
jegyzi, de néha elfelejti leolvasni a szél, a napfénytartam-mérô és a  páratartalom-mérô mûszereit. Az 
alábbiak közül milyen mérômûszerek adatai kerülhetnek az adatlapjára? A betûk beírásával válaszolj! 
Az összes lehetôséget írd le!

S – szélerôsség-mérô    n – napfénytartam-mérô    P – páratartalom-mérô

fizikai állapot állandó változás

változás rövidebb idő

adott hely

levegő

S N P SN

SP NP SNP –
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,  
 válAsztó következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Minél nagyobb hajlásszögben érkeznek a napsugarak a földfelszínre, annál nagyobb hômennyiség 
jut egységnyi területre. Minél nagyobb hômennyiség jut egységnyi területre, annál nagyobb a felme-
legedés.
Tehát minél nagyobb hajlásszögben érkeznek a napsugarak a földfelszínre, annál nagyobb a felmele-
gedés.

b) A felszín a beérkezô sugárzást vagy visszaveri, vagy elnyeli. A fekete színû talaj a  felszínre érkezô 
sugárzást nem veri vissza, tehát elnyeli.

4. feladat
 induktív gondolkodás – sorozAtok képzése

Egy meteorológiai állomáson egy nap négyszer olvassák le a hômérsékleti adatokat. Az elsô három 
adatot már leolvasták. Mikor következik a negyedik mérés?

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés

1 óra 7 óra 13 óra 19 óra

Mi a szabály?

Hat óránként olvasták le a mûszereket.
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4. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A víz körforgásának folyamán, szublimációval és párolgás útján vízgôz kerül a levegôbe. 
A felemelkedô levegô hômérséklete csökken. Lehûlés közben elérheti a harmatpontját, túltelítetté 
válik, majd a felesleges vízgôz a kondenzációs magvakon kicsapódik. A kicsapódott apró vízcsep-
pek (jégkristályok) alkotják a felhôket. A felhôkbôl hulló csapadék keletkezik (pl.: esô, hó, havas 
esô). A talajszinten is létrejöhet csapadék (pl.: harmat, dér, zúzmara).

1. feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

Állítsd sorrendbe a csapadékképzôdés folyamatát!

5.     Egyre nagyobbak lesznek a vízcseppek.
  
1.     A vizek párolognak.

3.     A levegô hômérséklete eléri a harmatpontot.

6.     Elered az esô.

4.     A szennyezô anyagokra pára csapódik ki.

2.     A felmelegedô levegô felemelkedik.

2. feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Az idôjárásjelentés egy nyári napra csendes esôt, záport és jégesôt is lehetségesnek tartott. Délelôtt is 
és délután is különbözô fajta csapadék esett. Milyen csapadékok hullhattak aznap? A betûk beírásával 
válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!

C – csendes esô           Z – zápor          J – jégesô

De. Du.

Z C

De. Du.

Z J

De. Du.

J C

De. Du.

J Z

De. Du.

C Z

De. Du.

C J
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A földrajzórán a tanárnô az alábbiakat mondta:

AZ ESÔFELHÔ VAGY GOMOLY VAGY RÉTEGFELHÔ.

Karikázd be az alábbi következtetések közül azoknak a betûjelét, amelyek esetén a kijelentés igaz.  
A hamis mondatokat húzd át!

A)  Ez az esôfelhô gomolyfelhô és nem rétegfelhô.
B) Ez az esôfelhô gomolyfelhô és rétegfelhô.
C)  Ez az esôfelhô nem gomolyfelhô, hanem rétegfelhô.
D) Ez az esôfelhô se nem gomolyfelhô, se nem rétegfelhô.

4. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

hó hulló csapadék dér talajszinti csapadék

eső cseppfolyós  
csapadék hó szilárd csapadék

 ::             =             ::

 ::             =             ::
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5. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

Az elmúlt évtizedekben egyre több szennyezô anyag került a légkörbe.
A légszennyezô anyagok kibocsátása (emisszió) lehet pontszerû (egy gyárkémény), létrejöhet egy 
vonal mentén (országút), vagy történhet egyszerre egy nagyobb területen (iparvidék). A levegôbe 
jutott szennyezôdések továbbszállítása a transzmisszió. A szennyezô anyag visszajut a felszínre, 
ami csapadék útján illetve, száraz leülepedéssel történhet. 

1. feladat
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Töltsd ki az ábrát az alábbi szavak felhasználásával!

légszennyezés               csapadék               száraz leülepedés               visszajutás               pontszerû              

vonal menti               nagy területû               emisszió               transzmisszió      

transzmisszióemisszió visszajutás

pontszerű

vonal menti

nagy területű

csapadék

száraz leüllepedés

légszennyezés
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2. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Egy gyárkémény szûrôberendezése elromlott. Ennek következtében az alábbi négy szennyezôanyag-
ból kettô a légkörbe került. Melyek lehettek ezek? A betûk beírásával válaszolj! Az összes lehetôséget 
írd le!

K – kén-dioxid          n – nitrogén-oxid          S – szén-monoxid          O – ólom

3. feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

A savas esôk hatására a talaj savanyúbbá válik. A savasodás következtében csökken a növények ellen-
álló képessége. 
Tehát a savas esôk hatására csökken a növények ellenálló képessége. 

K N K S K O

N S N O S O
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4. feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Földrajzórán a tanárnô a következôt mondta a tanítványainak:

A LÉGKÖRT SZENNYEZÔ ANYAGOK LEGTÖBB ESETBEN EMBERI HATÁSRA KERÜLNEK A 
LÉGKÖRBE.

Mely tanuló(k) megállapítása igaz? A helyes következtetést levonó tanuló(k) nevét karikázd be, a töb-
biekét húzd át!

Péter:  Van olyan szennyezés , ami emberi hatásra kerül a légkörbe. 

Enikô: Nincs olyan szennyezés, ami emberi hatásra kerül a légkörbe.

Gábor: Minden szennyezés emberi hatásra kerül a légkörbe.

Imre: Nincs olyan szennyezés, ami emberi hatásra kerül a légkörbe.

Kati: Van olyan szennyezés, ami nem emberi hatásra kerül a légkörbe.

Anna: Egyetlen szennyezés sem emberi hatásra kerül a légkörbe.

Húzd alá azt, amelyik igaz, de nem következik az állításból. Írj rá példát!
Vulkánok

5. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapba!

légszennyezô  
anyagok  

kibocsátása
emisszió

légszennyezô  
anyagok  
szállítása

transzmisszió ::             =             ::





4. moDul
FÖlDüNK vIZEI
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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 vízburok a tengerek és óceánok, a szárazföldi vizek, a sarki és magashegységi jégben valamint 
a légkörben és a kôzetekben levô természetes vizek összessége. A nehézségi erô és a Nap hatására 
állandó mozgásban van. 
A felszíni vizek lehetnek álló-, vagy folyóvizek. 
állóvizek az óceánok, a tengerek és a tavak. Földünk legnagyobb kiterjedésû állóvizei az óceánok. 
A tengerek az óceánokkal összeköttetésben levô sós állóvizek. Lehetnek perem-, Északi-tenger) 
illetve beltengerek (Földközi-tenger). A tó olyan szárazföldi medencében összegyûlô, tartósan meg-
maradó állóvíz, amely nincs vagy csak folyóvizek útján van kapcsolatban a világtengerrel.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg mi az óceán!

Az óceán olyan állóvíz, amelyik nagy kiterjedésû és mélységû, önálló medencével rendelkezik, meg-
közelítôleg állandó sótartalmú és saját áramlásrendszerrel rendelkezik.

Egy állóvíz akkor és csak akkor óceán, ha önálló medencével rendelkezik, nagy kiterjedésû és 
mélységû, megközelítôleg állandó sótartalmú és saját áramlásrendszerrel rendelkezik.

2. feladat
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Töltsd ki az ábrát!

állóvíz         beltenger         óceán         peremtenger         tó         felszíni vizek         tenger         folyóvíz

felszíni vizek

állóvíz folyóvíz

tenger tó óceán

peremtenger beltenger

mélység nagy kiterjedés

állóvíz

saját 
áramlásrendszer

önálló medence állandó sótartalom
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3. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Bálint, amikor Franciaországban járt, egy nap két különbözô állóvizet látott. Melyek lehettek ezek? Az 
összes lehetôséget írd le! A betûk leírásával válaszolj!

ó – óceán                          t – tenger                          tó – tó

4. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

A tengerek vagy peremtengerek, vagy beltengerek.
A Földközi-tenger nem peremtenger, tehát beltenger.

5. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A földrajzórán a tanárnô az alábbiakat mondta:

AZ ÁLLÓVIZEK VAGY ÓCEÁNOK, VAGY TENGEREK, VAGY TAVAK.

Karikázd be az alábbi következtetések közül azoknak a betûjelét, amelyek esetén a kijelentés igaz!  
A hamis mondatok betûjelét húzd át!

A)  Egy állóvíz óceán és nem tenger és nem tó.
B)  Egy állóvíz nem óceán és nem tenger és nem tó.
C)  Egy állóvíz nem óceán, hanem tenger és nem tó.
D) Egy állóvíz óceán és nem tenger, hanem tó.
E) Egy állóvíz óceán és tenger és tó.
F) Egy állóvíz óceán és tenger de nem tó.
G) Egy állóvíz nem óceán, hanem tenger és tó.
H)  Egy állóvíz nem óceán és nem tenger, hanem tó.

Ó T Ó Tó Tó T
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6. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt a téglalapokba!

beltenger Földközi-tenger peremtenger Északi-tenger ::             =             ::
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2. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A tengerek, óceánok vize soha nincs nyugalomban. Mozgásai: a hullámzás, a tengeráramlás és a 
tengerjárás.
A hullámzást a tenger felszíne feletti légnyomáskülönbség, és az ennek következtében kialakuló 
szél kelti. 
A tengeráramlás a tengervíz tartósan egyirányú mozgása, amelyet huzamosan azonos irányú sze-
lek mozgatnak. A meleg (pl. Golf-, Kuro-shio-, Brazil-) és hideg (pl. Labrador-, Oja-shio-, Hum- 
boldt-) áramlások nagymértékben módosítják az általuk érintett partvidékek éghajlatát.
A tengerjárás (árapály) a tengerszint hat óránkénti emelkedése és süllyedése.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a vihardagály!

A vihardagály az a dagály, amelyet a part felé fújó viharos szél hoz létre.

2.  feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Péter a tengerparton nyaralt. Egy nap három program közül választhatott. Hogyan telhetett a napja, 
ha délelôtt is és délután is egy-egy különbözô programon vett részt? Az összes lehetôséget írd le!  
A betûk leírásával válaszolj!

K – hajókirándulás H – horgászás F – fürdés

De. Du.

K H

De. Du.

H K

De. Du.

K F

De. Du.

F K

De. Du.

H F

De. Du.

F H

part felé viharos

fúj dagály

hoz létre

szél
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés, 
 válAsztó következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Ha egy tengeráramlás a környezeténél melegebb, akkor meleg, ha hidegebb, akkor hideg tenger-
áramlás. 
A Labrador-áramlás hidegebb a környezeténél, tehát hideg tengeráramlás.

b) Egy tengeráramlás vagy hideg vagy meleg tengeráramlás. 
A Golf-áramlás nem hideg tengeráramlás, tehát meleg tengeráramlás.

4. feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásodat indokold!

Golf-áramlás                 Kuro-shio-áramlás                 Brazil-áramlás                 Oja-shio-áramlás

Indokom: Hideg tengeráramlás, a többi meleg tengeráramlás.

Más jó megoldás is elfogadható!
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3. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A felszín alatti víz a kôzetek repedéseiben, illetve a talajban elôforduló víz. Típusai a talajnedves-
ség, a talajvíz, a rétegvíz és a résvíz. 
A talaj a beszivárgó csapadékból víztartó képességének megfelelô mennyiségû vizet raktároz el. 
Az elraktározott víz hártyaszerûen tapad a talajszemcsékhez és még a nehézségi erô hatására sem 
szivárog mélyebbre. A talajban elraktározódó csapadékvíz a talajnedvesség. A talajszemcsék közti 
hézagokat csak részben tölti ki. Ha több csapadékvíz szivárog a talajba, mint amennyit elraktároz-
hat, a felesleg a mélybe szivárog, és a felszínhez legközelebb elhelyezkedô vízzáró réteg (pl. agyag) 
fölött felhalmozódik, ez a talajvíz. A talajnedvességgel ellentétben teljesen kitölti a talaj hézagait. 
A rétegvíz két vízzáró réteg között található, a résvíz a kôzetek repedéseiben levô víz.

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg mi a talajvíz!

A talajvíz az a felszín alatti víz, amelyik a legfelsô vízzáró réteg fölött  gyülemlik fel.

2. feladat
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Töltsd ki az ábrát!

talajvíz             rétegvíz             résvíz             felszín alatti víz             talajnedvesség                   

vízzáró rétegek közötti víz             kôzetek repedéseiben levô víz             talajban levô víz

talajban lévő víz

talajnedvesség talajvíz vízzáró rétegek 
közötti víz

rétegvíz résvíz

kőzetek repedé-
seiben lévő víz

felszín alatti viz

víz felszín alatti

felgyülemlő

vízzáró réteg

felett legfelső
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3. feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Hogyan oldhatja meg egy település az ivóvízellátását, ha a felsoroltak közül egynél több víznyerési 
lehetôsége is lehet? Az összes lehetôséget írd le! A betûk beírásával válaszolj!

t – talajvíz               a – rétegvíz (artézi víz)               r – résvíz

------ T A R TA TR RA TRA

4. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Földrajz szakkörön a tanárnô az alábbi mondatot mondta:

A TALAJBA BESZIVÁRGÓ CSAPADÉKVÍZ VAGY HÁRTYASZERÛEN TAPAD A TALAJSZEMCSÉK-
HEZ (EZ A TALAJNEDVESSÉG), VAGY A HÉZAGOKAT TELJESEN KITÖLTI (EZ A TALAJVÍZ).

Mely tanuló(k) állítása helyes? A helyes állítást megfogalmazó tanuló nevét karikázd be, a többiekét 
húzd át!

Péter:  Lehet, hogy a talajba beszivárgó csapadékvíz teljesen kitölti a hézagokat és 
hártyaszerûen a talajszemcsékhez tapad.

Enikô:  Lehet, hogy a talajba beszivárgó csapadékvíz nem tölti ki teljesen a hézagokat, és 
hártyaszerûen a talajszemcsékhez tapad.

Gábor:  Lehet, hogy a talajba beszivárgó csapadékvíz teljesen kitölti a hézagokat, és nem tapad 
hártyaszerûen a talajszemcsékhez.

Imre:  Lehet, hogy a talajba beszivárgó csapadékvíz nem tölti ki teljesen a hézagokat, és nem 
tapad hártyaszerûen a talajszemcsékhez.

5. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

kôzetek  
repedéseiben résvíz vízzáró rétegek 

között rétegvíz

talajban  
elraktározódik talajnedvesség mélybe szivárog talajvíz

 ::             =             ::

 ::             =             ::



tanári útmutató 4. modul • FöLdÜnK viZEi 69

4. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A folyóvizek általában forrásokból, vagy a hó és jégtakaró olvadékvizeibôl erednek. 
Típusai: az ér, a csermely, a patak, a folyó, a folyam és az óriásfolyam. 
A folyóvizek jellemzôi a vízhozam, a vízjárás és a vízállás. 
A földfelszínnek az a része, amelyrôl valamely fô vízfolyás az összes lefolyó vizet összegyûjti, az 
adott vízfolyás vízgyûjtô területe. A vízgyûjtô területet rendszerint kiemelkedéseken húzódó víz-
választó vonal határolja. A nagy vízválasztók általában magasan emelkedô hegységek.

1 feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

Gyûjtsd ki a szövegbôl a folyóvizeket, és írd az ábrába nagyság szerinti sorrendbe!

  

2. feladat
 induktív gondolkodás – átkódolás

Végezd el a „mûveleteket” a minta alapján!

ér + csermely = patak
ér + patak       = folyó

csermely    + patak =  folyam
óriásfolyam – folyó  =  csermely

Mindenképpen hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy ez egy játékos feladat!

ér

csermely

patak

folyó

folyam

óriásfolyam
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3. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Hogyan folyhatnak össze a vízfolyások? Az összes lehetôséget írd le! A betûk beírásával válaszolj!

 É – ér       P – patak         F – folyó           FO –Folyam

4. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés, 
 lánckövetkeztetés, válAsztó következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) A lelassuló folyó vagy továbbszállítja a hordalékát, vagy hordalékát lerakja és zátonyokat, szigeteket 
épít. A Duna a deltájában zátonyokat és szigeteket épít, tehát nem szállítja tovább a hordalékát.

b) Amikor egy folyó sebessége nagyon lelassul, nem marad elég ereje a hordalék elszállításához. Ha 
nem marad elég ereje a hordalék elszállításához, hordalékát lerakja és zátonyokat, szigeteket épít. 
Tehát ha egy folyó sebessége nagyon lelassul, hordalékát lerakja és zátonyokat, szigeteket épít. 

c) Folyóvizek torkolatánál a bôvizûbb a fôfolyó, a kevesebb vizet szállító a mellékfolyó. A Duna és az 
Ipoly torkolatánál nem az Ipoly a bôvizûbb, tehát az Ipoly a mellékfolyó.

É É É P É F É FO

P F P FO F FO P P

F F FO FO
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5. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

Belsô erôk által létrehozott tómedencék.
Vetôdéssel keletkezett árkokban (Balaton) gyülemlett össze a legtöbb nagy tó vize. A Föld legmé-
lyebb tavai széthasadt kôzetlemezek távolodásával képzôdött szárazföldi árkokban foglalnak helyet 
(Tanganyika-tó). A vulkáni roncsokban (kaldera tó) és a tûzhányók krátereiben (krátertó) tavak 
alakultak ki (Szent Anna tó). 
A külsô erôk által létrehozott tómedencék A Föld legtöbb tómedencéje a jégtakarók felszínformáló mun-
kájának az eredménye. Így jöttek létre, a fjordos tavak, a végmoréna tavak és a kártavak.
Tó keletkezhet hegyomlással (földcsuszamlással): ezek a suvadásos tavak (Gyilkos-tó), kanyargó 
folyók lefûzôdô kanyarulataiból: ezek a morotva tavak (Szelidi-tó), a szél munkája következtében: 
ezek a szélvájta tavak (Fehér-tó). 
A savas vizek mészkôfelszíneken végzett mállasztó hatása is tómedencéket oldhat ki, ezek a dolina 
tavak (Aggteleki-tó). Az emberi tevékenység is számos tómedencét hoz létre. Ilyenek a bányatavak 
(Feneketlen-tó) vagy a völgyzáró gátakkal felduzzasztott víztározók (Rakaca-víztározó).

1. feladat
 rendszerezô képesség – felosztás

Csoportosítsd a tavakat! Adj nevet a halmazoknak!  A betûk beírásával válaszolj!

a) – Gyilkos-tó    E) – Szelidi-tó
B) – Balaton   F) – Tanganyika-tó   
C) – Fehér-tó    G) – Aggtelei-tó
d) – Szent Anna-tó    

                
 

2.  feladat
 kombinAtív képesség – descArtes szorzAt képzése

Gábor feladata az volt, hogy párosítsa össze a tavakat a kialakulásuk módjával. Milyen párokat ala-
kíthatott ki, ha nem volt ideje készülni az órára? Az összes lehetôséget írd le! A számok és a betûk 
beírásával válaszolj!

1 – Balaton v – vetôdés
2 – Gyilkos-tó E – emberi tevékenység
3 – Feneketlen-tó S – suvadás

öv 1 1 1 2 2 2 3 3 3

talaj V E S V E S V E S

Karikázd be azokat a párokat, amelyek helyesek!

belsô erôk által létrehozott tavak külsô erôk által létrehozott tavak

A, C, E, GB, D, F
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Az osztálykiránduláson a tanárnô a következôt mondta a tanítványainak:

A TAVAK ÁLLÓVIZEK.

Mely tanuló(k) megállapítása igaz? A helyes következtetést levonó tanuló(k) nevét karikázd be, a töb-
biekét húzd át!

Péter:  Van olyan tó, amelyik állóvíz.

Enikô: Nincs olyan tó, amelyik állóvíz.

Gábor: Minden tó állóvíz.

Imre: Nincs olyan tó, amelyik nem állóvíz.

Kati: Van olyan tó, amelyik nem állóvíz.

Anna: Egyetlen tó sem állóvíz.

4. feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) A kártavakat a jég munkája alakította ki. A Balatont nem a jég munkája alakította ki, tehát a Balaton 
nem kártó.

b) A dolina tavak nem vetôdéssel keletkeztek. Tehát nincs olyan dolina tó, amelyik vetôdéssel kelet-
kezett. 

5. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

Gyilkos-tó földcsuszamlás Feneketlen- tó emberi  
tevékenység

vetődés belsô erô suvadás külsô erô

 ::             =             ::

 ::             =             ::



5. moDul
A FÖlDRAJZI 
ÖvEZETESSÉG
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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 keringése és 23,5 fokos tengelyferdesége miatt a napsugarak hajlásszöge és a besugárzás idô-
tartama a Föld minden pontján napról napra változik. Mivel a Föld tengelye keringési síkjával 66,5 
fokos szöget zár be, a Nap 90 fokos delelési magassága az északi és a déli szélesség 23,5 foka között 
vándorol. Ezért a Rák- és a Baktérítô közötti terület kapja Földünkön a legnagyobb melegmennyi-
séget. Ezt a területet forró (trópusi) szoláris övezetnek nevezzük. Az északi és a déli szélesség 66,5. 
fokán túl a Nap az év folyamán legalább egy napon nem kel föl és nem nyugszik le. Mivel a napsu-
garak hajlásszöge itt a legkisebb, ide jut Földünkön a legkevesebb hômennyiség. Ezért a sarkkörök 
és a sarkok közötti terület a hideg szoláris övezet elnevezést kapta. A térítôk és a sarkkörök között 
a Nap minden nap fölkel és lenyugszik. A napsugarak hajlásszöge kisebb, mint a forró, de nagyobb, 
mint a hideg övezetben, bár a 90 fokot sehol sem érheti el. Ez a terület a mérsékelt szoláris övezet.

A napsugarak hajlásszöge szerint kijelölt éghajlati övezetek

1. feladat
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a szoláris mérsékelt övezet! 

Szoláris mérsékelt övezet az az övezet, ahol a Nap minden nap felkel és lenyugszik, de soha nem delel 
merôlegesen.

Egy övezet akkor, és csak akkor szoláris mérsékelt éghajlati övezet, ha a Nap minden  nap felkel és 
lenyugszik, de soha nem delel merôlegesen.

delelövezet minden nap

merőleges lenyugszik

Nap

felkel
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2. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

A Gazdagh család évente kétszer szokott szabadságra menni. A papa Brazíliában, a forró övezetben, a 
mama Franciaországban, a mérsékelt övezetben, a gyerekek Izlandon, a hideg övezetben szeretnének 
pihenni. Melyik két helyet választhatják? A betûk beírásával válaszolj! Az összes lehetôséget írd le!

                     H – hideg övezet                    M – mérsékelt övezet                      F – forró övezet

3. feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Péter tudja, hogy a szoláris mérsékelt övezetben a Nap minden nap felkel, és minden nap lenyug-
szik. Ahol most van, a Nap már több mint egy napja nem nyugodott le, tehát nem lehet a szoláris 
mérsékelt övezetben.

b) Akkor és csak akkor nem nagy a felmelegedés, ha nem nagy a napsugarak hajlásszöge. Ahol Karcsi 
nyaralt ott nagy a felmelegedés, tehát nagy a napsugarak hajlásszöge. 

4. feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásodat indokold!

Ráktérítô                 Északi- sarkkör                 Baktérítô                 Egyenlítô

Indoklás: Soha nem süthet rá merôlegesen a Nap.
Más jó megoldás is elfogadható!

H M H F M F
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2. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A forró övezet az északi és a déli szélesség 30º-a között húzódik. A napsugarak hajlásszöge egész 
évben nagy, ezért egész évben nagy a felmelegedés.
A csapadék mennyisége és eloszlása szerint az övezetet (pl.:Afrikában) három övre lehet osztani:
i. Egyenlítôi öv (0–10o): egyetlen forró és csapadékos évszak jellemzi. Folyói bôvizûek, viszonylag 
egyenletes vízjárásúak, természetes növényzete az esôerdô. Jellemzô talaja a vörösföld.
ii. átmeneti öv (10–20o): egy száraz és egy nedves évszak jellemzi. Folyói az egyenlôtlen csapadé-
keloszlás miatt erôsen ingadozó vízjárásúak. Természetes növényzete a szavanna (erdôs, cserjés, 
füves szavanna).  Jellemzô talaja a fekete szavanna talaj.
iii. térítôi öv (20–30o): egy forró száraz és egy hûvösebb száraz évszak jellemzi. Folyói a hosszan-
tartó száraz idôszak miatt általában idôszakosak. A csapadékhiány miatt összefüggô növénytakaró 
nem alakult ki. Sivatagi váztalajok jellemzik.

1. feladat
 rendszerezô képesség – felosztás

Csoportosítsd az alábbi tulajdonságokat! Adj nevet a halmazoknak!  A betûk beírásával válaszolj!

a) – vörösföld     F)  – egyetlen évszak    
B) – bôvizû folyók   G) – fekete színû talaj    
C) – esôerdô    H) – összefüggô növényzet hiánya    
d) – váztalajok     i)  – idôszakos vízfolyások    
E) – erôsen ingadozó vízjárás     J)  – hûvösebb száraz évszak

 
 

szavanna

egyenlítôi öv átmeneti öv térítôi öv

D H I JE GA B C F



tanári útmutató 5. modul • a FöLdraJZi övEZEtESSÉG 79

2. feladat
 kombinAtív képesség – descArtes szorzAt képzése

Flóra Annával tanulta a földrajzot úgy, hogy Flóra mondott egy éghajlati övet, Anna pedig egy talaj-
típust. Milyen párokat alakíthattak ki? Az összes lehetôséget írd le! A számok és a betûk beírásával 
válaszolj!

1 – átmeneti öv v – vörösföld
2 – egyenlítôi öv F – fekete szavanna talaj
3 – térítôi öv S – sivatagi váztalaj

öv 1 1 1 2 2 2 3 3 3

talaj V F S V F S V F S

Karikázd be azokat a párokat, amelyek helyesek!

3. feladat
 deduktív gondolkodás – kvAntorok
Földrajzórán a tanárnô azt tanította, hogy:

AZ ÁTMENETI ÖVET EGY SZÁRAZ ÉS EGY NEDVES ÉVSZAK JELLEMZI.

Ki(k) vontak le helyes következtetést ebbôl? A helyes következtetést levonó(k) nevét karikázd be, a 
többiekét húzd át!

Éva: Van olyan öv a forró övezetben, melyet nem egy száraz és egy  nedves évszak jellemez.
Józsi: Nincs olyan öv a forró övezetben, melyet egy száraz és egy nedves évszak jellemez.
Andrea:  Nincs olyan öv a forró övezetben, melyet nem egy száraz és  nem egy nedves évszak jelle-

mez.
Bálint: A forró övezetben minden övet egy száraz és egy nedves évszak jellemez.
Gábor: A forró övezetben egyetlen övet sem jellemez egy száraz és egy nedves évszak. 
Ernô:  A forró övezetben van egy olyan öv, melyet egy száraz és egy nedves évszak jellemez.

Húzd alá az(oka)t a mondato(ka)t, amelyek igazak, de nem következnek a tanárnô kijelentésébôl.

4. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése
Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

egyenlítôi öv egyenletes  
vízjárás térítôi öv erôsen ingadozó 

vízjárás

sivatag térítôi öv szavanna átmeneti öv

 ::             =             ::

 ::             =             ::



80 matEmatiKa „B” • FöLdÜnK ÉS KörnYEZEtÜnK • 9. ÉvFOLYam tanári útmutató

3. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A mérsékelt övezetet négy évszak jellemzi. Az Egyenlítôtôl, az óceánoktól való távolság, valamint a 
domborzat miatt három öv alakult ki.
I. A meleg mérsékelt öv két területre különül el:
a) A kontinensek nyugati oldalán mediterrán terület (forró, száraz nyár, enyhe, csapadékos tél, inga-

dozó vízjárás, keménylombú erdô, terra rossa talaj) alakult ki.
b) A kontinensek keleti oldalán szubtrópusi monszun terület (meleg, csapadékos nyár, hûvös vagy 

hideg, száraz tél, ingadozó vízjárás, babérlombú erdô, vörös- és sárgaföld) alakult ki.
II. Valódi mérsékelt öv
III. A hideg mérsékelt öv a kontinensek elhelyezkedése miatt csak az északi félgömbön alakult ki. 
Az évi hôingás ezen a területen a legnagyobb a Földön. A nyár rövid meleg, a tél hosszú zord. A 
csapadék mennyisége kevés (túlnyomó részt hó formájában esik). A folyók vízjárása ingadozó. Ter-
mészetes növényzete a tajga, talaja a gyenge minôségû podzol.

1. feladat
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Írd az ábrába a fogalmakat!

valódi mérsékelt öv                 szubtrópusi monszun terület                 hideg mérsékelt öv

mediterrán terület                 mérsékelt övezet                 meleg mérsékelt öv

2. feladat
 kombinAtív képesség – kombinálás

Éva feleletében két mérsékelt övezeti övet jellemzett. Melyek lehettek ezek? Az összes lehetôséget írd 
le! A betûk beírásával válaszolj!

m – meleg mérsékelt öv      v – valódi mérsékelt öv      H – hideg mérsékelt öv

meleg  
mérsékelt öv

mediterrán  
terület

szubtrópusi  
monszun terület

valódi  
mérsékelt öv

hideg  
mérsékelt öv

mérsékelt övezet

M V M H V H
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3. feladat
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,  
 visszAlépô következtetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Ha egy területen nagy különbség van a téli és a nyári csapadék mennyisége között, ott a csapadék 
eloszlása egyenlôtlen. Ahol a csapadék eloszlása egyenlôtlen, ott a folyók vízjárása ingadozó.
Tehát azon a területen, ahol nagy különbség van a téli és a nyári csapadék mennyisége között, a folyók 
vízjárása ingadozó.

b) A meleg mérsékelt övben a természetes növénytakaró vagy keménylombú erdô vagy monszunerdô. 
A mediterrán területek a meleg mérsékelt övben vannak, de a természetes növényzete nem monszu-
nerdô, tehát keménylombú erdô.

4. feladat
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Keress megfelelô párt az üres téglalapokba!

terra rossa talaj mediterrán terület vörös- és sárgaföld szubtrópusi 
monszun terület

egyenletes 
csapadékeloszlás

egyenletes 
vízjárás

egyenlôtlen  
csapadékeloszlás ingadozó vízjárás

 ::             =             ::

 ::             =             ::
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4. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

A valódi mérsékelt öv a meleg és hideg mérsékelt öv között húzódik. Éghajlati területeinek kialaku-
lását az óceánoktól való távolság határozza meg.
a)  Az óceáni területek nyara hûvös, tele enyhe, a csapadék eloszlása egyenletes, mennyisége sok. 

Folyóinak vízjárása egyenletes, természetes növényzete a lombhullató erdô. Jellemzô talaja a 
kilúgozott barna erdei talaj.

b)  A mérsékelten szárazföldi területek nyara meleg, tele hideg. A csapadék mennyisége kevés, eloszlása 
egyenlôtlen (nyár eleji csapadékmaximum). Folyóinak vízjárása ingadozó. Természetes növény-
zete a lombhullató erdô és az erdôs puszta. Talaja a viszonylag jó minôségû barna erdei talaj.

c)  A szárazföldi területeket nagyobb szélsôségek jellemzik. A nyár melegebb, a tél hidegebb, mint a 
mérsékelten szárazföldi területeken. Természetes növényzete a kevés csapadék miatt a füves 
puszta. Talaja a kiváló minôségû feketeföld.

d)  Szélsôségesen szárazföldi területek az óceánoktól távol, általában hegységekkel körülvett meden-
cében alakulnak ki. A tél zord, a nyár forró. A csapadékhiány miatt a vízfolyások idôszakosak, 
összefüggô növénytakaró sem alakult ki. Talaja gyenge minôségû váztalaj.

1. feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

a) Állítsd az alábbi talajokat termôképességük szerinti sorrendbe! Kezdd a leggyengébb minô-
ségûvel!

    kilúgozott barna erdei talaj            feketeföld            váztalaj            barna erdei talaj

váztalaj          kilúgozott barna erdei talaj          barna erdei talaj          feketeföld

b) Állítsd az alábbi éghajlati területeket átlagos nyári középhômérsékletük szerint! Kezdd a legmele-
gebbel!

óceáni terület                mérsékelten szárazföldi terület                szárazföldi terület  

szélsôségesen szárazföldi terület

szélsôségesen szárazföldi terület

szélsôségesen szárazföldi terület

szélsôségesen szárazföldi terület

szélsôségesen szárazföldi terület
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2. feladat
 kombinAtív képesség – vAriálás

Kovács professzor a talajokat kutatta. Ebben az évben tavasszal és ôsszel  két különbözô helyre utazott 
el vizsgálódni. Milyen talajokat tudott személyesen begyûjteni? Az összes lehetôséget írd le! A betûk 
beírásával válaszolj!

v – vörösföld             B – barna erdei talaj             F – feketeföld

3. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A földrajzórán a tanárnô az alábbiakat mondta:

A MÉRSÉKELT ÖVBEN A FOLYÓK VÍZJÁRÁSA VAGY EGYENLETES, VAGY INGADOZÓ, VAGY 
IDÔSZAKOS.

Karikázd be az alábbi lehetôségek közül azoknak a betûjelét, amelyek esetén a kijelentés igaz. A hamis 
mondatok betûjelét húzd át húzd át!

A)   Tehát elôfordul, hogy a mérsékelt övezet egy területén a folyók vízjárása egyenletes, és nem 
ingadozó, és nem idôszakos.

B)  Tehát elôfordul, hogy a mérsékelt övezet egy területén a folyók vízjárása nem egyenletes, és 
nem ingadozó, és nem idôszakos.

C)   Tehát elôfordul, hogy a mérsékelt övezet egy területén a folyók vízjárása nem egyenletes, és 
nem ingadozó, de idôszakos.

D)   Tehát elôfordul, hogy a mérsékelt övezet egy területén a folyók vízjárása nem egyenletes,  
hanem ingadozó, és nem idôszakos.

E)  Tehát elôfordul, hogy a mérsékelt övezet egy területén a folyók vízjárása egyenletes és inga-
dozó, de nem idôszakos.

F)  Tehát elôfordul, hogy a mérsékelt övezet egy területén a folyók vízjárása egyenletes és idôsza-
kos, de nem ingadozó.

G)  Tehát elôfordul, hogy a mérsékelt övezet egy területén a folyók vízjárása egyenletes, és idôsza-
kos, és ingadozó.

H)  Tehát elôfordul, hogy a mérsékelt övezet egy területén a folyók vízjárása nem egyenletes, 
hanem  idôszakos és ingadozó.

tavasz ôsz

V B

tavasz ôsz

V F

tavasz ôsz

B V

tavasz ôsz

B F

tavasz ôsz

F V

tavasz ôsz

F B
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4. feladat
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés, 
 lánckövetkeztetés

Folytasd a mondatot! Találd ki, és írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Akkor és csak akkor nem egyenletes a folyók vízjárása, ha nem egyenletes a csapadék eloszlása.  
Az óceáni területeken egyenletes a folyók vízjárása, tehát egyenletes a csapadék eloszlása.

b) Az óceáni területeken a csapadék eloszlása egyenletes. Ahol a csapadék eloszlása egyenletes, ott a 
folyók vízjárása egyenletes. Tehát az óceáni területeken a folyók vízjárása egyenletes.

5. feladat
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a kifejezést, amelyik nem illik a sorba! Választásodat indokold!

enyhe tél        a folyók vízjárása egyenletes        forró nyár        sok csapadék        lombhullató erdô

Indoklás: Nem az óceáni területekre jellemzô.
Más jó megoldás is elfogadható!
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5. EGYSÉG

Olvasd el a szöveget!

Földünk leghidegebb területei a sarkkörökön túl a hideg övezetben találhatók. A napsugarak haj-
lásszöge egész évben kicsi. A kevés csapadék általában hó formájában esik. Az övezetet hômérséklet 
alapján két övre különítjük el:
a)  A sarkköri övet két évszak, a hosszú zord tél és a rövid hûvös nyár jellemzi. Természetes növény-

zete a tundra, jellemzô talaja a köves tundratalaj.
b)  A sarkvidéki övet egyetlen évszak, a zord tél jellemzi. A lehullott csapadék vastag jégtakaróban 

halmozódik fel, ezért sem vízhálózat, sem növénytakaró, sem talaj nem alakulhatott ki.

1. feladat
 rendszerezô képesség – felosztás

Csoportosítsd az alábbi tulajdonságokat! Adj nevet a halmazoknak!  A betûk beírásával válaszolj!

a) – egy évszak   E) – kevés csapadék
B) – hûvös nyár    F) – nincs természetes növénytakaró     
C) – zord tél     G) – két évszak
d) – tundra     

 

tundra

sarkköi öv

B D G

sarkvidéki öv

A FC E
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2. feladat
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd az éghajlati öveket az Egyenlítôtôl távolodó sorrendbe!

egyenlítôi öv                  valódi mérsékelt öv                  sarkvidéki öv                  hideg mérsékelt öv

 sarkköri öv                  meleg mérsékelt öv                  átmeneti öv                  térítôi öv

3. feladat
 induktív gondolkodás – átkódolás

Végezd el a „mûveletet” a minta alapján!

egyenlítôi öv + térítôi öv = meleg mérsékelt öv       

térítôi öv + meleg mérsékelt öv =  sarkköri öv     

sarkvidéki öv – hideg mérsékelt öv =  átmeneti öv    

átmeneti öv +  valódi mérsékelt öv = sarkköri öv 

hideg mérsékelt öv –  meleg mérsékelt öv =  átmeneti öv      
    

Mindenképpen hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy ez egy játékos feladat!

egyenlítői öv

átmeneti öv

térítôi öv

meleg mérsékelt öv

valódi mérsékelt öv

hideg mérsékelt öv

sarki öv

sarkvidéki öv
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4. feladat
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A Nagy családban a gyerekek a mérsékelt övezetben, az anyuka a forró övezetben, az apuka a hideg 
övezetben szerettek volna nyaralni. Hol pihenhettek, ha az anyagi lehetôségeik figyelembe vételével 
akár több helyre is eljuthattak? Az összes lehetôséget írd le! A betûk beírásával válaszolj!

m – mérsékelt övezet F – forró övezet H – hideg övezet

5. feladat
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Zsófi feleletében a következôt mondta:

A SARKPONTON A NAP VAGY LÁTHATÓ, VAGY A LÁTÓHATÁR ALATT VAN.

Karikázd be az alábbi következtetések közül azokat a betû(ke)t, amelyek esetén Zsófi kijelentése igaz. 
A többi következtetést húzd át!

A)   A sarkponton a Nap  látható és nem a látóhatár alatt van.
B) A sarkponton a Nap nem látható és nem a látóhatár alatt van.
C) A sarkponton a Nap  látható és a látóhatár alatt van.
D)   A sarkponton a Nap látható és nem a látóhatár alatt van.

- - - M F

H MF MH

FH MFH




