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Matematika 2. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A tankönyv a kipróbálásban és a kutatásban részt vett pedagógusok túlnyomó többségének 

elnyerte a tetszését, szívesen tanítana belőle a jövőben jelen formájában is a kipróbálók 40 %-

a, további 39 %-a pedig az átdolgozás, hibajavítás után. Sokan fogalmazták meg, hogy a tanév 

elején fenntartásokkal, esetleg kifejezett ellenérzésekkel tekintettek a tankönyv felépítésére, 

szerkezetére, de kételyeik többnyire eloszlottak a tanítás során és kifejezetten javult 

szemükben a tankönyv megítélése.  

 A számkör fokozatos bővítése, a szorzás és osztás együttes kezelése, a maradékos 

osztás korai bevezetése okozta a legtöbb előzetes aggodalmat. Bár a pedagógusok többsége 

számára a gyakorlat bebizonyította ennek a logikának működőképességét, maradtak 

néhányan, akik úgy vélik, ez az elgondolás nem hatékonyabb, mint a korábbiak, mert a 

lassabban haladó gyerekekre túl nagy terhet ró a számkör bővítéssel együtt járó szorzás, 

osztás elsajátítása, és szöveges feladatban való alkalmazása. Ugyanakkor ez a vélemény 

határozottan kisebbségben van. Számos pedagógus számolt be arról, hogy osztálya tanulói jól 

elsajátították az anyagot és feltűnően sokan meg is szerették a matematikát. A gyerekekkel 

készített fókuszcsoportos beszélgetés ez utóbbit támasztotta alá: a gyerekek szívesen tanulnak 

a tankönyvből és érdekesnek tartják a feladatokat.  

 

Tematika 

 

A legnagyobb várakozás a tankönyv újszerű tematikáját fogadta. Volt, aki a tanév elején attól 

tartott, hogy a jó képességű gyerekeket ez a haladásukban gátolni fogja, mások épp 

ellenkezőleg, arra gondoltak, hogy a lassabban haladók túl korán találkoznak a nehezebb 
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anyagrészekkel. Ezek az aggodalmak azonban általában nem igazolódtak, a tankönyv 

alkalmasnak bizonyult a megfelelő differenciálásra. A lassabban haladó gyerekek a 

korábbinál kevesebb kudarcélménnyel, sokkal motiváltabban voltak képesek egész évben 

dolgozni, ugyanakkor a gyorsabban haladók megértették a leckék logikai rendszerét és 

önállóan is képesek voltak a számkör bővítésére. Többen is beszámoltak arról, hogy az év 

végi felmérők kifejezetten jól sikerültek. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

 

Jó megoldás, hogy fejezetenként egy-egy téma köré épül fel az anyag. A témák a gyerekek 

számára érdekesek, motiválóak, ismeretbővítőek. A tankönyv témái életszerűek, alkalmasak 

arra, hogy megmutassák a matematika mindennapi használatát. Jól szemléltetnek, 

megfigyeltetnek, gondolkodtatnak, és valós problémahelyzeteket állítanak a tanulók elé.  

 

 Nagyon szisztematikus az anyag, mivel ugyanolyan a fejezetek felépítése, ami a 

tanítást is könnyíti, ezen kívül a gyerekek is megszokják, hamar megértik a következő 

lépéseket. Tetszést arattak a megálló és kitekintő részek egy-egy szakasz végén, ezek 

segítették az önellenőrzést, illetve ösztönözték a tanulókat a további ismeretek felfedezésére. 

A tankönyvben a színkód használata a feladatokban segíti a megfelelő lejegyzést (pl. a 

maradékos osztásban a hányados zöld, a maradék kék színű négyzetbe kerül). 

 

A szövegek érthetősége 

 

A tankönyv nagymértékben épít a tanulók szövegértésére. Van, aki a tankönyv legnagyobb 

erényének tartja a szöveges feladatokat, mert a szokásos tanítási feladatokon kívül arra is 

alkalmasak, hogy segítségükkel versenyekre készüljenek fel a gyerekeket. Jónak tartják a 

szöveges feladat tanításának metódusát: eleinte rajzok támogatják a feladatot, aztán kicsit 

kevesebb rajz, majd rajzoljon a gyerek – nagyon jól megtanítható így a szöveges feladat 

menete, szépen építkezik e téren a tankönyv. Emellett, a leckék témája, a kérdések, utasítások 

szövegezése fejleszti a nyelvi, kommunikációs képességeket is. 

 

 A feladatok megfogalmazása általában jól illeszkedik a gyerekek szövegértési 

szintjéhez. Ugyanakkor többen felhívják arra a figyelmet, hogy már az első kötetben is 

vannak túl hosszú szöveges feladatok. Olvasástechnikailag, szövegértésben még nem tartanak 

ott a tanulók az év elején, hogy ezt könnyen megértsék. A túl hosszú szövegű feladat elveszi a 

gyengébben olvasó tanulók kedvét a feladattól.  Fontos lenne ezen a téren a fokozatosság, 

mert a tanulók többsége csak a tanév második felére jut el a szövegértés olyan szintjére, hogy 

ne vegye el idejét és kedvét a túl hosszú szöveg. A gyerekekkel készült interjúkban is 

felmerült, hogy nem mindenki kedveli a több részfeladatból álló szöveges feladatokat.  
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Kérdések, feladatok 

 

A gyerekek tudásvágyát, kíváncsiságát felkeltették az egyes leckék, a változatos feladatokat 

könnyedén értelmezték, nem csupán tárgyi tudást kaptak, hanem fejlődött gondolkodási 

készségük, szóbeli kifejezőkészségük, a problémamegoldó képességük, társas kompetenciáik. 

A tankönyvben nagyon pozitív tulajdonság, hogy a példákat a mindennapi életből meríti. 

Példa erre a tömeg mérésénél a mérleghinta feladatai, melyet a valós mérleghintán meg lehet 

eleveníteni, így saját tapasztalat révén sikerül megoldani az adott feladatot.  

 

 A feladatok alkalmasak arra, hogy a tanulók ne csak egyénileg, hanem párban és 

csoportban is dolgozzanak. Ezekkel a módszerekkel a vizsgált iskolákban éltek is a 

pedagógusok. Megoszlottak a vélemények, hogy a feladatok mennyire teszik lehetővé a 

különböző képességű gyerekek közötti differenciált foglalkozást. Voltak, akik ezt a tankönyv 

és munkafüzet feladatkészletével teljesen megoldhatónak látják. Nagyjából hasonló számban 

voltak azonban olyan pedagógusok, akik szerint a tankönyvi feladatok, kérdések aránya és 

mennyisége a jó képességű tanulóknak megfelelő, de a közepes és gyengébb képességű 

tanulóknak a gyakoroltató rész kevés. Ezen a problémán a munkafüzet is kevéssé segít. Azt is 

felvetették, hogy a leckék belső felépítésében a feladatok nehézségi fok szerinti sorba 

rendezése nem mindig valósul meg.  Fontos lenne, hogy munkafüzetben levő feladatok ne 

legyenek megegyező típusúak a tankönyvben lévőkkel.  

 

A tankönyv ugyan alkalmas önálló munkára, ugyanakkor az önellenőrzésre, a tanuló saját 

haladásának érzékelésére és a tanári értékelésre nem eléggé alkalmas, ezeken a területeken 

fejlesztésre szorul.  

 

 

Képek, szemléletesség 

 

A pedagógusok és a tanulók többsége elégedett volt a tankönyv képeivel, tipográfiájával. A 

tankönyv áttekinthető, a színvilág, az illusztráció a gyerekek életkorához illeszkedő, szívesen 

használják a gyerekek a tankönyvet. Az ábrák mobilizálják a vizuális észlelést, segítik a 

tanulást. A képek a matematikán túli ismereteiket is bővítik, esetenként más tantárgyakhoz is 

kapcsolhatók.  

 

 Az összességében pozitív összképet egy témakörben érte kritika. A fejezetek 

nyitóképei nem mindig áttekinthetőek, túl aprók a megszámlálandó tárgyak, így a számlálási 

feladatok nehezen végezhetők el. Fontos lenne, hogy inkább kevesebb részletet tartalmazzon 

egy kép, de az matematikailag értelmezhető legyen. Esetleg a tanmenet ajánlhatna a nehézkes 

tankönyvi feladatok helyett tevékenykedtető feladatot (Pl. tárgyak – korong, babszem, 

gombok – csoportosítása).  
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Tanmenet 

 

Az általános megállapítás alapján a tanmenetjavaslatban a célok, feladatok meghatározása 

helytálló, a kitűzött tananyaghoz, leckékhez illeszkedő.  A fejlesztési területek  feltüntetése 

megfelelő, a matematikai kompetenciák figyelembevételével készült. Megfelelő fontosságot 

kap a tanuláshoz szükséges képességek, valamint a gondolkodási képességek fejlesztése is. A 

legtöbb kifogás az egyes témákhoz tartozó óraszámmal kapcsolatosan érkezett. Úgy tűnik, ez 

a legtöbb véleményező szerint változtatásra szorul a tanmenetben. A javaslatok azonban 

eltérnek egymástól, elsősorban a heti óraszám függvényében. 

 

 Általánosnak mondható az az elvárás, hogy több alkalmat tervezzen be a tanmenet 

ismétlésre (pl. tömegmérés), a rutin számolás gyakorlására, az ismeretek rögzítésére, 

ellenőrzésre, felmérésre. Ehhez kiegészítő feladatlapokat, illetve az interneten elérhető 

interaktív feladatokat is várnak a pedagógusok. 

 

Javaslatok 

 

A jövőre vonatkozóan egyöntetűen megfogalmazódott, hogy fontos a tankönyv 

munkatankönyvként való megtartása. A tankönyvben való feladatmegoldás a gyerekek 

számára könnyebb, illetve a pedagógusok fontosnak tartják azt is, hogy ilyen kicsi gyerekek 

új, tiszta könyvet kapjanak a kezükbe.  

 

 További, többek által megfogalmazott igény, hogy az interneten elérhető feladatok 

számát növelni kellene, több, differenciálásra alkalmas feladatot szükséges feltölteni. Van, aki 

a számolást begyakorló feladatok számát növelné, de vannak olyanok is, akik a tehetséges 

tanulók fejlesztésére helyeznének még nagyobb hangsúlyt. Emellett, az interaktív gyakorlás 

napjainkban már joggal elvárt követelmény egy matematika tankönyv esetében. Hiányolták a 

pedagógusok az év közbeni, fejezetekhez kapcsolódó felmérőket is. Fontos lenne, hogy ezek 

ne a munkafüzetben legyenek, hogy a szülők ne gyakoroltassák be azokat előre a gyerekekkel.  

 

Feltétlenül szükséges a tankönyvben lévő nyomtatási hibák, elírások, egyéb hibák javítása.  

 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérés 

alapján 

 

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

pedagógusoknak.  Összesen 134 válasz érkezett a Matematika 2 tankönyvre, amiből 49 az 

OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 85 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 37% 

volt a kipróbálók, és 63% a használók aránya.  
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1. Táblázat: A kipróbáló és használó pedagógusok, valamint az összesen beérkezett 

válasz száma  

Matematika 2 

Kipróbálók 

száma 

Használók 

száma Összesen 

Válaszadók száma 49 85 134 

Válaszadók aránya 37% 63% 100% 

Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban az érdeklődés felkeltésében értékelték a tankönyvet, a 

legnegatívabbra pedig a személyre szabott tanulás megsegítését 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 kommunikáció

elősegítésére

Biztosítja a személyre szabott tanulást

Fejleszti a kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási képességet

Fejleszti a kooperációs képességet

4,0

3,7

3,9

3,7

3,5

3,9

3,8

3,7

Matematika 2/I-II.



6 
 

2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

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

életkornak megfelelő voltával, és az anyag óraszámhoz való illeszkedésében voltak leginkább 

elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a tantárgy eredményes tanításának támogatásával és a 

nyomdai kivitelezéssel voltak elégedettek.  

 

  

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

3,8

4,2

4,1

3,8

4,2

4,1

4,2

4,0

Matematika 2/I-II.
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A szakszavak mennyisége összhangban volt a tanulók szövegértési képességével, illetve a 

szóhasználat is illeszkedett a tanulók előzetes tudásához, azonban a különböző szövegtípusok 

arányát kevésbé tartották megfelelőnek a tanulók fejlettségének. 

 

 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 

Az életszerűség szempontjából 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

4,0

3,5

4,0

3,9

3,7

3,4

Matematika 2/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

4,2

4,1

4,0

3,9

Matematika 2/I-II.
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A kérdések és feladatok terén a pedagógusok pozitívan ítélték meg a tankönyv önálló 

munkát igénylő feladatait. Ugyanakkor, ahogy az ábra is mutatja, számos szemponttal 

értékeltek negatívabban. 

 

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

4,0

Matematika 2

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

3,9

3,9

3,8

3,8

3,9

3,9

Matematika 2
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A feladatok terén további problémák mutatkoztak az új ismeretek megértéséhez tartozó 

feladatok terén.  

 

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

3,7

3,7

3,7

4,1

3,9

3,7

3,7

3,7

3,8

3,9

3,7

Matematika 2/I-II.
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További hiányosságok mutatkoztak az értékelés terén, főleg a tanári értékelés 

megsegítésében.  

 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A tankönyv lehetőséget ad arra, hogy a tanuló egy-
egy rész tanulását követően ellenőrizni tudja,

mindent pontosan megértett-e

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

tantárgyak között

Segíti a pedagógusok értékelő tevékenységét

3,4

3,5

3,4

3,6

3,3

Matematika 2
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A szemléltető eszközökkel többségében elégedettek voltak a pedagógusok. Elsősorban az 

illusztrációk információrendszerezésében mutatkoztak hiányosságok. 

9. ábra: Szemléltetés 

 

A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését majdnem ideális arányúnak és 

mennyiségűnek tartották a pedagógusok. Az ábrákat talán valamelyest sokallták, a 

képzőművészeti alkotások, forrásszövegek és autentikus szövegek arányát pedig inkább 

kevesellték. 

 

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)? 

 

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
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A tipográfiai jellemzőkkel is inkább elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. 

11. ábra: Tipográfia 
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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
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A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték, és szinte minden 

szempontból pozitívan ítélték meg a munkafüzetet a pedagógusok. Legalacsonyabban a 

feladatok sokrétűségét értékelték. 

 

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 kérdőívet kitöltő pedagógusok kétharmadának javult a véleménye a tankönyvről a tanév 

során, és csupán minden hetediknek romlott. A válaszadók 79 %-a szívesen tanítana a 

jövőben a tankönyvből, a nem szívesen tanítók aránya pedig 21% volt.  

 

13. ábra: Vélemények változása 

 

 

Összesen 67 pedagógus adott szöveges indoklást arra vonatkozóan, hogy mi okozta a 

tankönyvvel kapcsolatos véleménye változását. Mint az előző ábra is mutatja, igen sokaknak 

javult a véleménye a tanév folyamán. A szöveges indoklást adó pedagógus túlnyomó 

többsége is a pozitív változás indokairól írt.  

Igen sokan elismerték, hogy fenntartásokkal, esetleg kifejezett ellenérzésekkel álltak a tanév 

elején a tankönyv felépítéséhez, újszerű szerkezetéhez. A tanítás során azonban 

bebizonyosodott számukra, hogy ez a logika működik. A gyerekek jól elsajátították az 

anyagot és feltűnően sokan meg is szerették a matematikát. 

 

Természetesen a kritikáikat azok is megfogalmazták, akiknek alapvetően pozitív irányba 

változott a tanév folyamán a véleménye. Az interaktív oktatási tartalom hiánya, a tanév 

elején a lassú indulás, a koncepció szokatlansága okozott számukra problémát.  

 

Mindössze 8 olyan válaszadó volt a 67-ből, akik válaszukban azt indokolták, hogy miért 

romlott, vagy maradt a tanév során is negatív a véleményük a tankönyvről. Az indokok 

alapvetően abban foglalhatók össze, hogy ők nem tudták a tankönyv koncepcióját 

elfogadni és használhatóságáról a tanítás sem győzte meg őket. 
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14. ábra: Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti tankönyvből? 

 

 

A kérdésre összesen 67 szöveges válasz érkezett, ebből 50 pozitív, azaz a nyilatkozó 

pedagógusok közül ennyien indokolták meg, hogy miért tanítanának szívesen a tankönyvből 

következő osztályukban is. Lényegesen kevesebb szöveges választ adó foglalta össze a 

tankönyv elutasításának okait.  

A tankönyvből szívesen tanító pedagógusok sokoldalú indoklással támasztották alá 

véleményüket. Elfogadták a tankönyv felépítését, logikáját, a feladatokat, és sokan 

kiemelték, hogy a gyerekek szívesen tanulták ebből a tankönyvből a matematikát.  

A tankönyvből a jövőben is szívesen tanító pedagógusok egyértelműen felhívják a figyelmet a 

tananyag hibáinak kijavítására. 

 

A tankönyvből nem szívesen tanítana a jövőben 17 fő. Van köztük olyan, akinek a tankönyv 

koncepciója nem tetszik, a tanítást nem érezte eredményesnek. 

 

Mások az elutasítást elsősorban a kiegészítő anyagok hiányával és egyéb, a jövőben 

pótolható, illetve javítható tényezők sorával indokolták. 

 

 

40%

39%

21%

Matematika 2/I-II.

Igen, szívesen tanítanám

Igen, tanítanám, de csak
az átdolgozott kiadásból

Nem tanítanám


