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Matematika 5. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A matematika 5. osztályos tankönyv megítélése a pedagógusok és a diákok körében vegyes. A 

megkérdezett pedagógusok 23%-a továbbra is szívesen tanítana ebből a tankönyvből, közel 

kétharmada, 46%-a csak abban az esetben tanítana belőle, amennyiben a hibák javításra 

kerülnek. A válaszadók közel harmada, 31%-a ellenben az esetleges, javítások, korrekciók 

ellenére sem tanítana semmilyen formában ebből a  tankönyvből. A vélemények változása 

szempontjából azt láthatjuk, hogy a tankönyv megítélése a tanév során a válaszadók 

egyharmada (34%) esetében javult, és közel harminc százalékuknál (29%) pedig negatívabb 

lett. 

A tanárok a tankönyvet alapvetően struktúráltnak, jól felépítettnek tartják, melynek a 

felépítése logikusan követhető. A fogalmak érthetőek, a gyerekek számára feldolgozhatóak. A 

tankönyv és a munkafüzet illeszkedik egymáshoz. A könyv újszerű abban a tekintetben, hogy 

a példák a valós élettel kapcsolatosak, a gyakorlati életből merít a feladatok kapcsán. 

Negatívuma az, hogy nincs elegendő alapvető számolási rutin feladat a tankönyvben, ezt a 

tanároknak kell pótolni és nagy hiányosság, ami tulajdonképpen a tankönyv erősségeit is 

felülírja, hogy nincs a tankönyvhöz elérhető, értékelhető minőségű digitális tananyag. 

 

A diákok inkább szeretik a tankönyvet, érthetőnek találják, ahol a példák is érthetően vannak 

megfogalmazva. Ugyanakkor előfordul az is bonyolultabb szöveges feladatnál, vagy 

gyengébb tanulók esetében, hogy a feladatok megértése problémát jelent számukra. A diákok 

szeretik, hogy egy adott anyagot egy konkrét történeten keresztül ismernek meg, így 

magukhoz közelebb állónak érzik a kérdéskört. A tankönyv designjával, vizuális felépítésével 

alapvetően egyetértenek, tetszik nekik. 



2 
 

 

 

A tananyag tartalma és annak taníthatósága 

 

A tankönyv felépítése jó, logikusan épülnek a leckék egymásra, egyedül a geometrika rész 

kicsit illogikus. A tankönyv újszerű abban a tekintetben, hogy az egyes leckék kapcsán a való 

életből veszi a példákat, így illeszkedik a korosztály igényeihez, a gyerekek szeretnek ebből a 

könyvből tanulni. A tananyag tartalma megfelelő, a tanárok több gyakorló órát szeretnének és 

a geometria részt kétfelé bontani: tér és síkgeometriai alapismeretekre. A kísérleti 

tankönyvhöz készített digitális tananyag nem értékelhető. Ennek hiánya az egyik 

legalapvetőbb probléma a tanárok véleménye szerint, emiatt az órára való készülési idő 

radikálisan megnőtt és az órai munka is szakadozottabbá vált. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

 

A tankönyv által nyújtott tanulásmódszertani megoldások a korosztály számára megfelelőek, 

a kérdések és a hozzá tartozó feladatok jól segítik a gyakorlást és az ismeretek tartós 

megértését. A feladatok megoldáshoz más és más tevékenységformákat biztosít. A játékok, 

csoportos feladatok száma, újdonsága nagyban segíti a tanulást. A tanárok javasolják, hogy a 

leckék elején ismétlő mondatok, kérdések legyenek, amelyek nagyban megkönnyítenék a 

diákok előzetes ismereteinek a felelevenítését. Az egyes tananyagok érthetően vannak 

megfogalmazva, feldolgozhatóságuk önállóan is elképzelhető pl a hiányzó gyerekek számára 

is. Jellemző a változatos tevékenységforma, pl kérdésekre adott önálló - vagy csoportos - 

válaszadás, rajzok, diagramok elemzése. Nagyban megkönnyítené az önellenőrzést, ha a 

diákok számára az anyagrészekhez kapcsolódó feladatok megoldása a tankönyv végén 

elérhető lenne. A tanárok munkáját az is elősegítené, ha az összefoglaló feladatsor rutin 

feladatokat és pontértéket is tartalmazna.  

A gondolkodás tekintetében sok olyan feladat található, amely fejleszti a tanulók kreativitását, 

gondolkodási képességét, problémamegoldását, szövegértését. Meg kell tudni különböztetni a 

lényeges adatokat a lényegtelenektől. Egyszerre többféle matematikai kompetenciát fejleszt, 

amelynek a hatását kíváncsian várom, hogy a jövő évi kompetenciamérés alkalmával esetleg 

már le tudjuk mérni. A tankönyv tartalmi tagoltsága megfelelő, jól el vannak választva a 

leckék, ezzel együtt többször előfordul, hogy a munkafüzetben két témakör feladatai kerülnek 

egy oldalra és akkor pl. két darab 2-es feladat van. A leckéknél a szöveg és a magyarázatul 

szolgáló ábrák olykor elcsúsznak. 

 

A szövegek érthetősége 

 

A fogalmak a legtöbbször jól és egyszerűen vannak leírva, ezzel együtt többször előfordul, 

hogy a definíciók nehezen érthetőek, hosszúak, vagy pont ellenkezőleg, az idegen szavak 

magyarázata annyira gyerekközpontú, hogy már szinte "konyha nyelv". A szövegértés 

fejlesztésére a tankönyv pozitív hatással van, hiszen ebben a tankönyvben többet kell olvasni, 

mint az előzőekben kellett. Többször előkerült a fókuszcsoportokon is, hogy a szöveges 
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feladatok olykor akár 2-4 sor hosszúságúak, amelyeket a gyengébb szövegértéssel bíró diákok 

nehezen tudnak megérteni. A szakszavak néhol hiányoznak. 

 

Kérdések, feladatok 

 

A feladatok változatosságával, kidolgozottságával, tananyaghoz való illeszkedésével 

elégedettek a tanárok. Azonban sokszor túl hosszúak a szöveges feladatok, nem értik meg 

őket a gyerekek. Hangsúlyozták a tanárok, hogy tudják a kompetenciamérésen való 

követelménnyel függ össze a bonyolultabb, hosszabb szöveges feladatok jelenléte, de ennek 

ellenére sem értik meg a gyerekek, és azt gondolják, hogy a szövegértési kompetenciát nem 

matematika órán kellene fejleszteni. Az összefoglaló leckék általában alkalmasak arra, hogy a 

gyerekek önellenőrzést végezzenek és a pedagógus értékelő munkáját is segítik. 

 

Szinte kivétel nélkül minden tanár kiemelte, hogy a tankönyvből hiányoznak az alapvető 

számolási rutinfeladatok, pedig ezekkel lehetne jól begyakoroltatni az adott anyagot és a 

differnciálást is lehetővé tennék. Több, különböző nehézségű feladatra lenne szükség, 

pillanatnyilag differenciáláshoz kevés a feladat, gyengébb és közepes tanuló számára is kevés 

a gyakorlási lehetőség. A tankönyvre jellemző, hogy nincs vagy kevés a korábban 

megszerzett ismereteket felelevenítő feladat. Hiányoznak a témakörök végéről a gyakorló 

feladatok, illetve az összefoglalások feladatmennyisége nagyon kevés. 

 

Képek, szemléletesség 

 

A diákoknak és több tanárnak is tetszik a tankönyv, mert színes, tele van feladatokkal. A 

tankönyv képei, rajzai egyszerűek, jól értelmezhetők. Általában segítik a megértést, a 

figyelem felkeltését.. Egy-két esetben fordult elő, hogy a tréfásan odatett kép nagyobb méretű, 

nagyobb hangsúlyt kap, mint az adott leckében a lényeges dolog (pl. szögek). Több tanár 

szerint a matematika könyvben az ábráknak fontos szerepe van a szemléletességben és a 

megértés segítésében. Ennél a tankönyvnél gyakran csak illusztráció a kép, igazi információ 

nélkül. Matematikai értelemben vett illusztrációk száma nem elegendő a könyvben, a konkrét 

információt hordozó ábrák, képek száma kevés. Több helyen túl kicsik, ezért rosszul 

leolvashatók az illusztráló ábrák. Más tanárok véleménye szerint viszont nem biztos, hogy 

ennek a korosztálynak megfelelőek ezek a meseszerű ábrák. Ha már életszerű feladatok 

vannak, lehetnének életszerűbb ábrák is. A mai gyerekek már nem a meséken élnek. 

 

Tanmenet 

 

A tanárok véleménye az, hogy az 5. osztályos tanmenet jól kidolgozott, logikusan felépített, 

jól áttekinthető. A tanórák felosztásával kapcsolatban azok a vélemények vannak túlsúlyban, 

amelyek a több gyakorló órát hiányolják és az egyes anyagrészekre szánt több időt. Hiányzik 

a tanmenetből az év eleji felmérő, szinte az összes tanár kiemelte ennek hiányát és 

fontosságát. Véleményük szerint fontos tudni, hogy a diákok milyen tudásanyaggal kezdik el 

a felsős évfolyam első osztályát. A tanmenetben megfogalmazott célok és feladatok, valamint 

a fejlesztendő területek megfelelnek és összhangban vannak a kerettantervben 
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megfogalmazottakkal és azok elvárásaival. Figyelembe veszik az előzetesen már tanultakat, 

ill. jól fogalmazza meg az elvárást az új tananyaggal kapcsolatban. Több tanár arról számol 

be, hogy túl sok az új fogalom, művelet, a diákok elvesznek a rengeteg új ismeretben. Nincs 

elég idő az alapos begyakorlásra, teljes feldolgozásra, így elfelejtik a már megértett 

műveleteket. Átlagos, vagy gyengébb tanulók nagyon nehezen veszik az akadályokat. 

 

Javaslatok 

 

A tanárok véleménye alapján elmondható, hogy a tankönyv leckéi logikusan épülnek 

egymásra, jól tagoltak. A legtöbbször megfogalmazott probléma a tanárok szerint, hogy 

hiányoznak az egyszerű számolási rutinfeladatok a tankönyvből, ezeknek a számát 

mindenféleképpen növelni kell. Nincsenek felmérők, témazáró dolgozat minták, vagy 

tudáspróbák. Hiányzik a tankönyv végéről a kislexikon. .Jó lenne, ha egy feladatgyűjtemény 

is készülne a tankönyv és a munkafüzet mellé, amiből a tanár és a tanulók is könnyedén 

válogathatnának gyakorlásra alkalmas feladatokat. Nélkülözhetetlen a digitális tananyag 

fejlesztése. 

 

 

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 121 válasz érkezett a Matematika 5 tankönyvre, amiből 47 az 

OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 74 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 39% 

volt a kipróbálók, és 61% a használók aránya.  

 

 

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

válasz száma  

Matematika 5 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 47 74 121 

Válaszadók aránya 39% 61% 100% 
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Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

 

 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a kulcskompetenciák fejlesztésében 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

3,4

3,4

3,5

3,4

3,0

3,6

3,4

3,5

Matematika 5
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

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

jellemzők életkornak megfelelő voltával voltak leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé 

pedig tankönyv az oktatás során nyújtott hatékony támogatásával 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

3,4

3,9

4,1

4,0

4,2

3,7

4,1

3,9

Matematika 5
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

 

A tesztelő pedagógusok az olvashatóság és az érthetőség jellemzőivel inkább elégedettek. 

Nincsen  a tankönyvnek sem kiugróan jó sem pedig kiugróan rossz tulajdonsága ezen a téren. 

 
 

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

3,7

3,8

3,6

3,7

3,5

3,7

Matematika 5

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

3,9

3,8

3,7

3,6

Matematika 5
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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. A legjobbnak 

a problémamegoldó képesség fejlesztését ítélték. Az átlagokat vizsgálva negatívnak egyetlen 

tulajdonságot sem tartanak. 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 
 

6. Ábra: Tanulásirányítás 

 
A feladatok terén további problémák mutatkoztak a differenciálásra való alkalmasság és a 

leckék strukturáltsága terén, de igazán egyik tulajdonsággal sem elégedettek a pedagógusok.  

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

3,9

3,7

3,8

4,0

3,7

Matematika 5

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

3,5

3,7

3,5

3,5

3,7

3,5

Matematika 5
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7. Ábra: Feladatok 

 
További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, inkább elégedetleneknek mondhatóak 

minden területtel. A pedagógusok a legkevésbé elégedettek a pedagógusok értékelő 

tevékenységének segítésével voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

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…

Feladatokkal is segíti a diákok előzetes
ismereteinek és tapasztalatainak felidézését és…

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…

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

3,4

3,4

3,3

3,6

3,7

3,5

3,4

3,4

3,6

3,3

3,5

Matematika 5
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8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 
A szemléltető eszközökkel többségében elégedettek voltak a pedagógusok. Leginkább 

elégedettek a vizuális elemek érthetőségével, legkevésbé pedig az illusztrációk információ-

rendszerező funkciójával voltak. 

 

9. ábra: Szemléltetés 

 
A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését ideális arányúnak és mennyiségűnek 

tartották a pedagógusok.  

 

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,…

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

3,2

3,2

3,4

3,5

3,0
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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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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 inkább elégedettnek mondhatóak a pedagógusok. A tankönyvben 

szereplő szöveg, feladatok és kérdések arányát viszont kevésbé tartják jónak. 

 

11. ábra: Tipográfia 

 

 

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

Diagramok, grafikonok
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Autentikus szövegek
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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. Nincsen olyan tulajdonság, 

aminek értékelését negatívnak mondhatnánk. 

 

12. ábra: Munkafüzet 
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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…

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 egyharmada (34%) esetében javult, és közel harminc százalékuknál (29%) 

pedig negatívabb lett. 31%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a 

diákjainak.  

 

13. ábra: Vélemények változása 

 

 
 

 

14. ábra: Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti tankönyvből? 

 
A megkérdezett pedagógusok 23%-a továbbra is szívesen tanítana ebből a tankönyvből, közel 

kétharmada, 46%-a csak abban az esetben tanítana belőle, amennyiben a hibák javításra 

kerülnek. A válaszadók közel harmada, 31%-a ellenben az esetleges, javítások, korrekciók 

ellenére sem tanítana semmilyen formában ebből a  tankönyvből. 
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