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Matematika 1. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A matematika 1. osztályos tankönyv megítélése a pedagógusok és a diákok körében pozitív. A 

megkérdezett pedagógusok 40%-a továbbra is szívesen tanítana ebből a tankönyvből, 46%-a 

abban az esetben, amennyiben a jelzett hibák javításra kerülnek. A válaszadók csupán 13%-a 

nem tanítana továbbiakban a tankönyvből. A vélemények változása szempontjából azt 

láthatjuk, hogy a tankönyv megítélése a tanév során a válaszadók felének (54%) esetében 

javult, és ötödüknél (21%) pedig negatívabb lett. 

 

A fókuszcsoportos beszélgetésen elhangzott, hogy a tanárok nem bánták meg a váltást, az 

órára való felkészülési idő sem nőtt meg radikálisan, véleményük szerint a tankönyv jól 

használható, amelyen apróbb javítási hibák vannak csupán. Kiemelték, hogy a tankönyv 

számkörbővítési koncepciója ugyanúgy eredményes, mint a 4 alapművelet párhuzamos 

tanítása.  

A tanárokkal összhangban a diákok is szeretik a könyvet, amely szerintük jól átlátható, szépen 

illusztrált. A feladatokat könnyen meg tudják oldani, egyedül a munkafüzet kivitelezésével 

vannak problémák, kivétel nélkül elszakad mindegyik.  

 

A tananyag tartalma  

 

A tanárok döntő többsége szerint a tananyag-tartalom pontos, szakszerű és korszerű. 

Illeszkedik a korosztály képességéhez és elvárásához. Az első osztályban elsajátítandó 

tananyag mennyisége egyesek szerint megfelelő, mások szerint túl sok, feleslegesen 

„rohanós”. A tankönyv új számtanítási módszertana, a számkör fokozatos bővítése kezdetben 

ellenérzést váltott ki több pedagógusból, azonban rájöttek, hogy ez a fajta számtanítás 
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ugyanúgy működik, mint a korábbiak, a tanárok most már alapvetően elégedettek vele. A 

tankönyv tudatosan épít az életszerűségre. Az ismeretek pontos megértését, az alkalmazható 

tudás megalapozását a mindennapi életből vett példákkal segíti, ezáltal sokkal 

figyelemfelkeltőbbek a tanulók részére (állatok, hétköznapi cselekvések, növények). A 

tanárok többször kiemelték, hogy a tankönyv folyamatos gondolkodtatásra késztet: 

magyarázd meg! bizonyítsd be! – ez a fajta indoklást megkívánó koncepció kiváló alapot 

teremt a tehetséggondozásra. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

 

A fejezetek tartalmi felépítése logikus, jól követhető. Elhangzott olyan tanári vélemény, hogy 

a matematika tankönyv logikai és tartalmi felépítése annyira gyerekcentrikus, hogy a 

környezetismeret tananyagot is lehetne belőle tanítani. A tanárok több gyakorló órát 

(Megálló) szeretnének és több különböző nehézségi fokú gyakorló feladatot, hogy egyrészt a 

gyengébb képességű gyerekek számolási rutinja megerősödjön, másrészt a gyorsabban 

haladók is kaphassanak plusz feladatokat. Első évben nem szükséges a szorzás fogalmának 

bevezetésével foglalkozni. A hosszúság, tömeg, űrmérték témakört nem egymás után kell 

tanítani, könnyen keverik a gyerekek. A tízes átlépés tanítását részletesebben kellene a 

könyvben kidolgozni. A mértékegységek, római számok, szöveges feladatok tanítását több 

feladattal kellene elmélyíteni, begyakoroltatni.  

 

A szövegek érthetősége 

 

A tanárok visszajelzése alapján a tankönyv teljes mértékben figyelembe veszi az életkori 

sajátosságokat a szövegek, szöveges feladatok terén. Külön hangsúlyozták, hogy a 

matematika tankönyv szöveges feladatai alkalmasak a szövegértés fejlesztésére is. Néhány 

pedagógus arról számolt be, hogy a gyengébb tanulók esetében előfordulhat, hogy nehézségük 

támad a tananyag szövegének megértésével. 

 

Kérdések, feladatok 

 

A diákokkal folytatott csoportos beszélgetéseken az derült ki, hogy a gyerekek szeretik a 

matematikát és szívesen használják a tankönyvet, jól tudnak belőle tanulni, érthetőek 

számukra a feladatok. A feladatok változatosak, sokrétűek, aktivizálja a diákokat. A feladatok 

száma néhány tanár szerint elegendő, mások szerint viszont több gyakorló és ismétlő feladatra 

lenne szükség, amelyek mechanikus begyakorlásával könnyebben érthetőbbé válnak a 

bonyolultabb feladatok is. Sokak szerint a feladatok mennyisége még a munkafüzeti 

feladatokkal sem elegendő. Egyes tanári vélemények szerint néhány feladat megfogalmazása 

túl hosszú és bonyolult. 

 

Képek, szemléletesség 

 

A tankönyv egyik másik erőssége a tankönyvi illusztráció és a tankönyvi ábrák és képek. A 

képek az életkori sajátosságoknak megfelelnek, amelyek több esetben segítik a tananyag és a 
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szöveges feladatok megértését. A vizuális elemek tartalmilag közel állnak a gyerekek 

világához, ezáltal még hatékonyabbá teszik az ismeretek elmélyítését (állatok, környezetünk, 

kirándulás,horgászat). 

A tanárok nem csupán a tankönyv ábráit, képeit tartják esztétikusnak, gyerekbarátnak, hanem 

véleményük szerint a könyv jel-és ábrarendszere is kellően informatív, a gyerekek számára jól 

érthető. Az egyes oldalakon található szövegdobozos megoldás ügyesen irányítja a gyerekek 

figyelmét a megfelelő feladathoz.  

 

Tanmenet 

 

Az első osztályos matematika tanmenettel kapcsolatban a véleményező tanárok java részének 

az volt a tapasztalata, hogy a tanmenet jól átgondolt, logikus felépítésű. Általánosságban 

elmondható, hogy az előkészítő időszak nagyon rövid és az egész tanmenet igen szoros és 

indokolatlanul gyors. A fejlesztési célok megfelelnek az évfolyam, a korosztály 

követelményeinek, a fejlesztési területek oszlopban található feladatok egymásra épülését és 

bemutatásának módja megfelelő. Egymáshoz jól illeszkednek, lehetőséget adnak az egymásra 

épülésre. A tanárok egyet értenek a tanmenetben levő témákkal, mivel azt gondolják, hogy az 

első osztályos matematikát, a számok megismerését, bevezetést a matematika világába nem 

nagyon lehet más tartalommal megtölteni. Ugyanakkor kihangsúlyozzák, hogy igen fontos a 

fokozatosság, az egyre nehezedő lépések, feladatok bevezetésekor. A tananyagtartalom jól 

illeszkedik a kerettantervben meghatározott fogalmakhoz, célokhoz.  

 

Javaslatok 

 

Az első osztályos matematika tankönyvet mind a tanárok, mind a diákok elfogadták, 

eltekintve apróbb hibáktól alapvetően jónak tartják. A tanítási-tanulási folyamat 

hatékonyságát fokozza az alapkoncepció: a szakaszos számkörbővítés, a 4 alapművelet 

párhuzamos tanítása. A tankönyv tartalmi felépítése logikus, áttekinthető, esztétikus a vizuális 

megjelenése, a képek és az ábrák segítik a tananyag megértését. Több alap számolási 

rutinfeladat kell a tankönyvbe és differenciálásra alkalmas feladat a gyorsabban haladó diákok 

számára. 

Szükséges a tanári kézikönyv elkészítése. Probléma volt a tanév során a felmérők hiánya. A 

tanárok kiemelték, hogy az első osztályos diákok számára a felmérők vizuális megjelenése 

meg kell, hogy egyezzen a tankönyvével, ez adja meg nekik a biztonságot. Szükség van az e-

tananyag fejlesztésére, interaktív eszközökre, nem csupán kivetíthető feladatokra, hanem e-

tananyagra. Számegyenesre, rajzrácsra, azok az eszközökre, amiken dolgozni lehet az órán.  
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II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi kérdőívből 

 

Az év végi kérdőív kitöltésére május közepétől június végéig volt lehetőségük a 

pedagógusoknak.  Összesen 164 válasz érkezett Matematika 1/I-II. tankönyvre, amiből 48 az 

OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 116 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 29% 

volt a kipróbálók, és 71% a használók aránya.  

 

1. Táblázat: A kipróbáló és használó pedagógusok, valamint az összesen beérkezett 

válasz száma  

Matematika 1/I-II. 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 48 116 164 

Válaszadók aránya 29% 71% 100% 

 

Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

 

 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a diákok érdeklődésének felkeltésében, illetve a 

kulcskompetenciák fejlesztésében értékelték a tankönyvet, a legnegatívabbra pedig a 

személyre szabott tanulás megsegítését és a kooperációs képességek fejlesztését értékelték. 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Felkelti a diákok érdeklődését

Megteremti az ismeretanyag megértésének és
elsajátításának a feltételeit

A tankönyv a tanulásirányítás változatos módszereit
kínálja

A tankönyv által kínált témák és kérdésfelvetések
alkalmasak a tanulók közötti tanórai…

Biztosítja a személyre szabott tanulást

Fejleszti a kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási képességet

Fejleszti a kooperációs képességet
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3,9

3,9

3,9

3,7

4,1

4,0

3,7

Matematika 1/I-II.
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tankönyv esztétikus kivitelezésével, és a tipográfiai 

jellemzők életkornak megfelelő voltával és a tankönyv kerettantervhez való igazodásával 

voltak leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a tankönyv oktatást támogató 

funkciójával voltak elégedettek. Mivel azonban ez az átlag érték is eléri a négyes értéket, 

alapvetően ennek a tulajdonságnak a megítélését is pozitívnak mondhatjuk. 

 

 
  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv hatékonyan támogatja a tantárgy
eredményes tanítását

A tankönyv anyaga illeszkedik a kerettantervben
található óraszámokhoz

A tankönyv nyomdai kivitele megfelel a rendszeres,
mindennapi használatra

A nyomdai kivitelezés megfelelő

A tipográfiai jellemzők megfelelnek a tanulók
életkorának

A szöveg tagolása és kiemelések megfelelőek

A tankönyv esztétikus

A képek és a szövegek aránya megfelelő

4,0

4,5

4,4

4,3

4,3

4,2

4,5

4,3

Matematika 1/I-II.
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A szövegben előforduló fogalmak definíciójával, és a tankönyv szóhasználatával elégedettnek 

tűntek a pedagógusok, azonban a különböző szövegtípusok aránya csak kevésbé illeszkedik a 

tanulók nyelvi fejlettségéhez. 

 
 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 
Az életszerűség szempontjából azt lehetett mondani, hogy a tankönyv megfelelt a 

pedagógusok elvárásainak.  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A szakszavak mennyisége összhangban van tanulók
szövegértési képességeivel

A szövegben előforduló idegen szavak magyarázata
megfelelő

A tankönyv szóhasználata illeszkedik a tanulók
előzetes tudásához

A fogalmak definíciója érthető

A mondatok hossza/összetettsége megfelel a
tanulók nyelvi fejlettségének

A különböző szövegtípusok aránya megfelel az
adott korosztály tipikus fejlettségi szintjének

4,1
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4,2

4,2

3,9

3,4

Matematika 1/I-II.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv a tananyag megértését a mindennapi
életből vett példákkal segíti

A tankönyv szövege igazodik a tanulók által
használt nyelvhez

A tankönyv képes a tanulók megszólítására

A tankönyv bemutatja a tanultak gyakorlati
vonatkozásait

4,3

4,3

4,3

4,0

Matematika 1/I-II.
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A kérdések és feladatok terén azt lehet mondani, hogy a pedagógusok alkalmasnak tartották 

a tankönyvet a gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, az ismeretek 

alkalmazására, valamint a képességfejlesztésre. A legkevésbé elégedettek a kritikai 

gondolkodás fejlesztésére adott lehetőségekkel voltak a pedagógusok. 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 
 

6. Ábra: Tanulásirányítás 

 
 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv lehetőséget ad a gondolkodási
képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére

A tankönyv lehetőséget nyújt a kritikai
gondolkodás fejlesztésére

A tankönyv tartalmaz ismeretek alkalmazását
segítő feladatokat

A tankönyv tartalmaz problémamegoldó
képességet fejlesztő feladatokat

Lehetőséget teremt egy-egy téma, probléma
sokoldalú megközelítésére

4,1

3,8

4,1

4,1

3,9

Matematika 1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Az ajánlott tanulás-módszertani megoldások
megfelelnek a tanulók életkorának és…

Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új ismeretek
rögzítését

Feladatleírásai érthetőek

Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg a
tanulókat

A feladatok elvégzéséhez változatos
tevékenységformákra van szükség

Az alkalmazott módszerek lehetőséget adnak a
differenciált tanulásszervezésre

4,2

4,1

4,1

4,0

3,9

3,9

Matematika 1
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A feladatok terén leginkább problémát a véleményalkotásra adott lehetőségek terén látnak a 

pedagógusok. 

 

7. Ábra: Feladatok 

 
 

 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bevezetésekkel, előzetes kérdésekkel segítséget ad
a diákoknak a tanulási célok megértéséhez és

meghatározásához

Feladatokkal is segíti a diákok előzetes
ismereteinek és tapasztalatainak felidézését és

mozgósítását

Az ismeretanyagot jól strukturált módon mutatja
be

Önálló munkát igénylő tanulói feladatokat
tartalmaz

A szövegek, ábrák, kérdések olyan problémákat is
felvetnek, amelyek gondolkodásra és a problémák

megvitatására ösztönöznek

Személyes tapasztalatokra történő utalásokkal
megkönnyíti az új ismeretek megértését

A tanulói reflektálásra, véleményalkotásra
ösztönző kérdések is találhatók benne

A korábbi ismeretek újragondolására késztető
feladatokat tartalma

Az új ismeretek valódi megértését igénylő
ellenőrző feladatokat tartalmaz

A tankönyv feladatai lehetőséget adnak a
differenciálásra

A tankönyv összefoglalókkal lehetőséget ad a
tananyag rendszerezésére
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Matematika 1/I-II.
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További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, a tanári értékelés megsegítésében.  

 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 
A szemléltető eszközökkel többségében elégedettek voltak a pedagógusok. Ez alól kivételt 

csak az illusztrációk információ rendszerezést segítő funkciója, amit kevésbé tartanak 

megfelelőnek. 

 

9. ábra: Szemléltetés 
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A tankönyv lehetőséget ad arra, hogy a tanuló egy-egy
rész tanulását követően ellenőrizni tudja, mindent…

Segítséget ad ahhoz, hogy a tanulók érzékelni tudják
fejlődésüket

Nyitott kérdésekkel további tájékozódásra ösztönzik a
tanulókat

Problémafelvetéssel ösztönzi az összefüggések és
kapcsolódási pontok megkeresését a különböző…

Segíti a pedagógusok értékelő tevékenységét

3,6

3,6

3,6

3,7

3,4

Matematika 1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv vizuális elemei (pl. tipográfia,
piktogramok) könnyen érthetők

Az illusztrációk segítik a szöveges információk
megértését

Az illusztrációkhoz érdekes kérdések/feladatok
kapcsolódnak

Az illusztrációk segítséget adnak az információk
rendszerezéséhez

Az illusztrációk önálló információhordozóként is
működnek a tankönyvben

A tankönyv vizuális eszközei a tanuló vizuális-
kulturális szocializációját fejlesztik

4,3

4,4

4,1

3,4

4,0

4,1

Matematika 1
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A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését ideális arányúnak és mennyiségűnek 

tartották a pedagógusok. Az ábrákat azonban inkább egy kicsit sokallták. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök - a felsorolt illusztrációs elemek számát mennyire tartja 

megfelelőnek az Ön által kiválasztott tankönyvben! (1= nagyon kevés, 2= lehetne 

több, 3= éppen elegendő, 4= egy kicsit sok, 5= túl sok)? 

 
A tipográfiai jellemzőkkel kifejezetten elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. 

 

11. ábra: Tipográfia 
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Diagramok, grafikonok

Ábrák

Fényképek

Képzőművészeti alkotások

Térképek

Táblázatok

Forrásszövegek

Autentikus szövegek

3,2

3,6

3,3

3,0

2,9

3,3

2,9

2,9

Matematika 1/I-II.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tipográfiai megoldások segítenek eligazodni

A tartalomjegyzék segíti a tanulókat a
tájékozódásban

Tartalma megfelel a kerettantervben foglaltaknak

A leckék logikusan tagolt rendszert alkotnak

A leckék belső felépítése és alkotóelemei elősegítik
az eredményes tanulást

A tankönyvi törzsszöveg és a kérdések, feladatok
aránya megfelelő

4,4

4,3

4,6

4,2

4,1

4,1

Matematika 1
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A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték, és szinte minden 

szempontból pozitívan ítélték meg a munkafüzetet a pedagógusok. Összesen egy pont volt, 

amiben nem volt maradéktalan a munkafüzettel való elégedettség: a kérdések és feladatok 

differenciált tanulásszervezést támogató tulajdonsága. 

 

12. ábra: Munkafüzet 

 

 
  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A munkafüzet megfelelően támogatja a tankönyvi
tananyag elsajátítását

A munkafüzet szóhasználata illeszkedik a tanulók
előzetes tudásához

A munkafüzet nyomdai kivitele megfelel a
rendszeres, mindennapi használatra

A munkafüzetben használt tipográfia összhangban
van a tankönyvben alkalmazott tipográfiával.

A munkafüzetben található kérdések és feladatok
nehézsége megfelel a tanulók életkorának és

fejlettségének.

A feladatok lehetőséget adnak sokoldalú
képességfejlesztésre

A feladatok többsége érdekes és motiváló a
tanulók számára

A feladatok sokrétűsége lehetőséget ad a
differenciált tanulásszervezésre
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III. Vélemények változása 

 

A vélemények változása szempontjából azt láthatjuk, hogy a tankönyv megítélése a tanév 

során a válaszadók felének (54%) esetében javult, és ötödüknél (21%) pedig negatívabb lett. 

13%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak. 

 

13. Vélemények változása 

 

 
 

Arra a kérdésre, hogy változott-e a véleménye a tankönyvvel kapcsolatban és ha igen milyen 

arányban a tanév elejéhez képest, összesen 81 tanár válaszolt. A tanárok sokszor nem adtak 

egyértelmű választ a kérdésre. Többen a véleményüket mondták el a tankönyvvel 

kapcsolatban, de az, hogy az a tanév elejéhez képest változott-e- nem mindig érthető.  

Több tanár már az év elején is jónak találta a tankönyvet és ez a hozzáállás a tanév végére is 

megmaradt. Szerintük a tankönyvben sok a változatos feladat, amely folyamatos 

gondolkodásra ösztönzi a gyerekeket. Az újszerű számkörbővítési módszertana a 

tapasztalatok alapján jól alkalmazható a diákok körében.  

 

Mások a tanév elején is negatívan álltak a tankönyvhöz és ez a véleményük megmaradt. Ezek 

szerint a tanárok szerint a tankönyv összecsapott, nem elég alaposan kidolgozott, nem 

tartalmat elég feladatot. 

 

Több tanárnak viszont megváltozott a véleménye a tanév során a tankönyvről. Sokuknál ez 

pozitív irányú elmozdulás volt, ők azok, akik a kezdeti fenntartások után a tankönyv előnyeit 

tudták értékelni és ezáltal átformálódott a véleményük. Szerintük a könyv felépítése 

következetes, változatos, sokrétű és sok játékos feladatot tartalmaz. A tankönyv másik előnye, 

hogy a tankönyv és a munkafüzet egymásra épülnek, logikailag közös egységet alkotnak. A 

tanárok azt tapasztalták hogy a szerkesztési elveknek köszönhetően, még a gyengébb, 

lassabban haladó gyerekek is biztonságosan oldják meg a feladatokat. Volt olyan, aki a 

váltástól, az új kipróbálásától tartott.  
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Arra a kérdésre, hogy szívesen tanítana-e a következő osztályban is ebből a tankönyvből a 

kérdőívet kitöltő pedagógusok közül 83-an válaszoltak. 

A válaszadók majdnem a fele gondolja úgy, hogy a tankönyvből jelenlegi formájában is 

tanítaná jövőre az osztályát. Véleményük szerint a tankönyv korszerű és új tanítási-tanulási 

koncepciója van, a számkör szakaszos bővítése és a 4 alapművelet párhuzamos tanítása. A 

tanárok szerint a képek szépek, a feladatok életszerűek és érdekesek, gyermek közeliek.  

A tanárok majdnem fele várja a javításokat, azonban, amennyiben a hibák korrekciója 

megtörténik, továbbra is tanítanának ebből a tankönyvből.  

 

A válaszadók kicsivel több, mint 10%-a semmilyen körülmények között nem szeretne ebből a 

tankönyvből tanítani. Véleményük szerint nem ad elég lehetőséget a differenciált, egyéni 

képességekhez igazodó tanulásirányításhoz, a feladatok mennyisége és szintezettsége ehhez 

túl kevés. Másik probléma, hogy sok a tankönyvben a nyomdai hiba. 
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Igen, szívesen tanítanám

Igen, tanítanám, de csak
az átdolgozott kiadásból

Nem tanítanám


