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Matematika 6. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A 6. osztályos matematika tankönyv általános megítélése a tanárok körében vegyes, az év 

végi kérdőív eredményei alapján a válaszadók közel egyötöde (19%) nem szeretné következő 

osztályát ebből a tankönyvből tanítani. A vélemények változása szempontjából azt láthatjuk, 

hogy a tankönyv megítélése a tanév során a válaszadók kétötöde (40%) esetében javult, és 

egynegyedüknél (24%) pedig negatívabb lett. A kipróbáló és használó tanárok által 

megfogalmazott problémák nagy száma és sokrétűsége (problémák a tartalmi elemekkel, ezek 

sorrendjével, a kerettantervhez való illeszkedéssel, az óraszámokkal, a gyakorló feladatok 

számával, a háttéranyagokkal, stb.) azt sugallja, hogy a tankönyvnek alapos átdolgozáson kell 

keresztülmennie. 

A gyerekekkel folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alapján az derült ki, hogy 6. osztályos 

matematika tankönyv megítélése körükben is elég vegyes. Voltak olyan elemek, amiket túl 

nehéznek ítéltek, de pozitívan fogadták a részletes példaleírásokat és a könyvet alapvetően 

áttekinthetőnek és jól használhatónak tartották. Azok az elemek, amik a tankönyvet a 

gyerekek számára vonzóvá voltak hivatottak tenni (színek, képek, kerettörténet) vegyes 

fogadtatásra találtak a 6. osztályosok körében. Mivel a fókuszcsoportos beszélgetés során 

kiderült, hogy a gyakorló feladatok mennyisége fontos szempont a matematika tankönyv 

megítélésében, így ezek mennyiségét valószínűleg növelni kellene az átdolgozott kiadásban.  

 

 



2 
 

Tematika, a tananyag tartalma 

Bár voltak olyan tanárok, akik elégedettek voltak a könyvben megjelenő tartalmi elemekkel, 

többen voltak azok, akik kisebb módosításokat szeretnének látni a tananyag tartalmában. 

Bizonyos témakörök kihagyását azzal indokolták, hogy ezek nem szerepelnek a 

kerettantervben és túl nehezek is a 6. osztályban (pl. háromszögek egybevágóságának 

alapesetei, mérlegelv, zárójelfelbontás egyenleteknél, merőleges és párhuzamos szárú szögek, 

szögpárok, stb.) Emellett voltak olyan témakörök is, melyeket szívesen láttak volna a 

tankönyvben, mert gyakorlásuk fontos lenne, illetve korábban szerepeltek a 6. évfolyamos 

tananyagban. 

A konkrét tartalmi elemeken túl többen a témakörök tárgyalásának sorrendjével sem voltak 

elégedettek, a tananyag felépítését nem tartották logikusnak. Az I. „Műveletek oszthatóság” 

témakört többen a törtek helyett inkább az egész számokkal kezdenék, illetve a „legnagyobb 

közös osztót” és a „legkisebb közös többszöröst” a prímtényezős felbontás után javasolják 

tanítani, mert azok a prímtényezős felbontás nélkül nincsenek kellően megalapozva. A II. 

„Mérés, geometria” témakör kapcsán javasolták az alapszerkesztések témakörön belüli 

korábbi bevezetését, hiszen ezek szükségesek pl. a tükrözési feladatoknál. Van, aki 

mértékegységváltásokat inkább a IV. témakörnél tárgyalná. A III. „Egyenletek, függvények” 

témakörben sokan az egyenletek felszínes tárgyalása helyett inkább csak azokat az egyenletre 

vezető feladattípusokat mutatnák meg a gyerekeknek, amelyeket egy jó ábrával, „visszafelé 

gondolkodással”, lebontogatással meg tudnak oldani. A témakörön belül a százalékszámítást 

viszont sokan hangsúlyosabbá tennék egyrészt a ráépülő más tananyagok, másrészt a 

mindennapi életben való gyakorlati haszna miatt. Az egyenes arányosság mellett többen 

bevezetnék a fordított arányosság fogalmát is. A válaszadók szerint logikusabb lenne az 

egyenes arányosságot a százalékszámítás előtt tárgyalni, hiszen ennek megértése a 

százalékszámítás egyik feltétele. 

 

A fejezetek, leckék tartalmi felépítése 

Az előbb részletezett, a leckék fejezeten belüli sorrendjének megváltoztatására vonatkozó, 

javaslatokon túl, mind a tanárok mind a diákok logikusnak és követhetőnek tartották a 

tananyag felosztását a leckéken belül. A példák részletes leírását sokan örömmel fogadták, 

mert megkönnyíti hiányzás esetén a tananyag megértését, de volt olyan tanár is, aki a 

példaleírásokat órai használatra túlságosan részletesnek, túl sok időt igénylőnek tartotta, főleg 

a megoldandó feladatok arányához képest. A fejezetek elején található kerettörténet erősen 

megosztotta a tanárokat és diákokat: voltak, akiknek nagyon tetszett, másokból viszont erős 

negatív érzéseket váltott ki.  

 

A szövegek érthetősége 

A tankönyv szövegeinek érthetősége alapvetően jónak mondható és igazodik a hatodikos 

tanulók szintjéhez, bár a példaleírásokban és szöveges feladatokban szereplő szövegeket 

néhány tanár túl hosszúnak ítélte. A tankönyvben megjelenő szakszavak mennyiségét hol 
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soknak, hol kevésnek érezték a tanárok, ez valószínűleg összefüggésben áll az általuk tanított 

tanulók képességeivel és tudásszintjével.  Voltak, aki a tankönyv fogalomhasználatát nem 

tartották elég pontosnak, szakszerűnek. Volt, aki szakszó illetve definíciógyűjtemény 

beépítését javasolta a tankönyv végére. 

 

Kérdések, feladatok, munkafüzet 

A tankönyv azon a törekvését, hogy gyakorlatias, a valós életből vett példák használatával 

hozza közelebb a matematikát a tanulókhoz alapvetően jónak tartják, bár a könyvben szereplő 

hétköznapi példák időnként inkább erőltetettnek hatnak. Úgy tűnt, hogy a tanárok és diákok 

egyetértenek abban, hogy a tankönyvben és munkafüzetben szereplő gyakorlófeladatok száma 

kevés, főleg a megoldott példák számához és hosszúságához képest. Több gyakorlófeladatra, 

főleg könnyebbekre, rutinszerűen begyakorolhatókra lenne szükség a differenciálás 

érdekében. Továbbá a feladatok nehézségének jelzése a wifi jelekkel több helyen hibás, bár az 

ötlet hogy a feladatok a könnyűtől a nehézig fokozatosan épüljenek egymásra tetszést aratott. 

Felmerült egy önálló feladatgyűjtemény összeállításának ötlete is, ami ha a megoldásokat is 

tartalmazza, elősegíti az önálló feladatmegoldást és önellenőrzést.  

 

A tankönyvből és munkafüzetből hiányzik a feladatsor az év eleji ismétléshez és az év végi 

összefoglaláshoz, ezt mindenképpen pótolni kellene. Valamint többen szívesen látnának 

legalább egy teljes kompetencia felmérési feladatsort a könyvben, illetve a kompetencia 

felmérésre való gyakorláshoz használható feladatokat. 

Több válaszadó hiányolta a tanári kézikönyvet (feladatmegoldásokkal), központi felmérőket 

az egyes témákhoz, és sokan elégedetlenek voltak az e-tananyag jelenlegi színvonalával.  

 

Képek, szemléletesség 

A fejezetek elején található kerettörténethez hasonlóan a tankönyvben található illusztrációk 

is megosztották a tanárokat és diákokat. Volt, akinek tetszett a tankönyv színvilága és az 

illusztrációk, mások viszont túl gyerekesnek, a korosztályhoz nem illőnek érezték azokat. 

Több pedagógus kifogásolta, hogy a tankönyvben szereplő képek puszta illusztrációk, nem 

hordoznak információt, nincs matematikai tartalmuk, nem elég szemléletesek. A képek néha 

túl nagyok, felesleges helyet foglalnak és a szöveghez, nem pedig a matematikai tartalomhoz 

kapcsolódnak.  

 

Tanmenet 

Bár voltak olyan tanárok, akik elégedettek voltak a tanmenetben megszabott óraszámokkal és 

az órák felosztásával, úgy tűnik, hogy a kipróbáló tanárok igen nagy része a matematika 

tantárgyat nem heti 3 (ahogy a tanmeneten szerepel) hanem magasabb, jellemzően heti 4 vagy 

akár heti 5 órában tanítja. Ehhez kapcsolódik az a több kipróbáló által megfogalmazott 
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javaslat is, hogy felső tagozatban minden évfolyamon legalább heti 4 óra legyen a matematika 

óraszáma, mert a tananyag mérete nem igazodik a felhasználható óraszámhoz és nincs 

tekintettel a gyerekek életkori sajátosságaira. Ezért szinte valamennyi témakörnél szükséges 

lenne az óraszám növelése.  A tanmenet jelen állapotában nem hagy elég időt a bevésődésre 

és nincs idő a begyakorlásra. Az összefoglaló órák közelébe jó lenne beemelni egy-egy órát, 

amely differenciáltan „egyéni konzultáció” és „alkotó csoportos feldolgozás” lenne kinek-

kinek szükségletei, képességei szerint. Olyan osztályokban, ahol sok a tanulási nehézséggel 

küzdő tanuló, heti 5 matematika óra lenne optimális.  

Sokan az óratípusok közül az összefoglaló, rendszerező órák számát növelnék, mert a 

tananyag órák alatti feldolgozása során az alkalmazott tudás nagyon sokféle, így az alapvető 

matematikai háttér világos hangsúlyozása kiemelt fontosságú lenne. Többen úgy gondolják, 

hogy hasznosabb lenne, ha kisebb lépésekkel haladva, egy-egy témát, főleg az alapokat 

megtanulva, rögzítve az ismereteket haladnának tovább, hiszen sajnos nem igazán lehet a 

gyerekek otthoni tanulására számítani.  

 

Javaslatok 

Bár a tankönyv rendelkezik pozitívumokkal (pl. érthető nyelvezet, valós életből vett példák, 

stb.), a tanárok által megfogalmazott szerteágazó problémák miatt mégis komoly átdolgozásra 

van szükség. Vannak már a tanmenet szintjén megjelenő problémák: például időnként a 

gyerekek életkorának nem megfelelő anyagot tartalmaz, a témákat nem koncentráltan, hanem 

szétszórva és nem is mindig logikus sorrendben tárgyalja, illetve kevés a megadott óraszám. 

A differenciálás elősegítése érdekében mindenképpen szükség lenne a tankönyvben szereplő 

feladatok számának növelésére, elsősorban több egyszerű, gyakorló példára lenne szükség, 

vagy esetleg külön feladatgyűjteményre. Továbbá át kellene gondolni a tankönyvben használt 

kerettörténet szükségességét és a felhasznált illusztrációk színvonalát. A tanárok által hiányolt 

segédanyagokat (összefoglaló feladatsorok, megoldások, felmérők, jó színvonalú e-tananyag) 

is biztosítani kellene számukra. 

  

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

 

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

pedagógusoknak.  Összesen 94 válasz érkezett a Matematika 6 tankönyvre, amiből 53 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 41 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 56% 

volt a kipróbálók, és 44% a használók aránya.  
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1. Táblázat: A kipróbáló és használó pedagógusok, valamint az összesen beérkezett 

válasz száma  

Matematika 6. 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 53 41 94 

Válaszadók aránya 56% 44% 100% 

 

Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a diákok kulcskompetenciáinak fejlesztését értékelték, 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

3,5

3,4

3,6

3,5

3,1

3,8

3,5

3,5

Matematika 6
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tipográfiai jellemzők életkornak megfelelő voltával voltak 

leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a tankönyv a tantárgy hatékony tanításának 

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

3,6

4,0

4,1

4,1

4,3

3,8

4,1

3,9

Matematika 6
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A szövegben előforduló idegen szavak magyarázatával, és a fogalmak definíciójával 

elégedettnek tűntek a pedagógusok, a szakszavak mennyiségét egy kicsivel kevésbé tartják 

megfelelőnek. 

 

 

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

3,7

3,9

3,8

3,9

3,8

3,8

Matematika 6

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

3,9

3,7

3,7

Matematika 6
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A kérdések és feladatok terén a pedagógusok alkalmasnak tartották a tankönyvet a 

gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, illetve a tankönyvben 

található feladatokat és kérdéseket az ismeretek rögzítésére. A legkevésbé tartják a 

pedagógusok megfelelőnek a tanulási módszerek sokszínűségét. 

 

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

3,9

3,7

4,0

4,1

3,8

Matematika 6

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

3,7

3,8

3,8

3,6

3,8

3,7

Matematika 6
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A feladatok terén a legkevésbé pozitív megítélése van az ismeretanyagok strukturáltságának, 

a személyes tapasztalatokra való utalásokkal, a véleményalkotásra ösztönző kérdések száma, 

valamint a korábbi ismeretek feldolgozásának.  

 

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

3,5

3,5

3,4

3,7

3,8

3,4

3,4

3,4

3,6

3,7

3,7
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További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, mind az önértékelés és a fejlődés 

érzékelése terén, de ennél is inkább a tanári értékelés megsegítésében.  

 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

A szemléltető eszközökkel többé-kevésbé elégedettek voltak a pedagógusok. A legkevésbé 

elégedettek az illusztrációk információ rendezési funkciójával voltak a pedagógusok. A 

tankönyv vizuális elemei a vélemények alapján úgy tűnik, hogy kifejezetten érthetőnek 

mondhatóak. 

 

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
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3,4

3,5

3,1
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9. ábra: Szemléltetés

 

A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését ideális arányúnak és mennyiségűnek 

tartották a pedagógusok.  

 

10. ábra: Szemléltető eszközök 

 

 

 

 

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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Diagramok, grafikonok

Ábrák

Fényképek

Képzőművészeti alkotások

Térképek

Táblázatok

Forrásszövegek

Autentikus szövegek
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A tipográfiai jellemzőkkel is inkább elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. A 

tartalomjegyzékkel kiemelkedően elégedettek voltak, a leckék tagoltságának logikusságával 

viszont kevéssé voltak elégedettek. 

11. ábra: Tipográfia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4,2

4,4

4,3

3,4

3,5

3,6
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A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték, és szinte minden 

szempontból pozitívan ítélték meg a munkafüzetet a pedagógusok. A legkevésbé a feladatok 

differenciálási funkcióját látják betöltve. 

 

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 kétötödük esetében javult, és egynegyedüknél (24%) pedig negatívabb lett. 

19%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak.  

13. ábra: Vélemények változása 

 

 

Arra a kérdésre, hogy változott-e a véleménye a tankönyvvel kapcsolatban a tanév elejéhez 

képest 54 tanár adott szöveges választ is. Bár a szöveges válaszok alapján nem mindig 

eldönthető, hogy változott-e az adott válaszadó véleménye, úgy tűnik, hogy sok kipróbálónál 

csupán korábbi pozitív vagy éppen negatív álláspontjuk megerősödését eredményezte az 

elmúlt tanév. A szöveges válaszok alapján a véleményüket megváltoztatók között többen 

vannak azok, akiknek a véleménye pozitív irányba változott, azonban voltak olyanok is, akik 

csalódtak, mert többet vártak a tankönyvtől. 

Pozitív változás okai: 

A pedagógusok egy része először kényszernek érezte, hogy ebből a könyvből kell tanítania, 

de rájött, hogy jól strukturált, gyakorlatias és a diákokat gondolkodásra nevelő könyvről van 

szó. A tankönyv világosan fogalmaz, tiszta koncepciókat, logikus gondolatmenteket, jól 

áttekinthető, rövid, tömör leckéket tartalmaz, és követhető szakmailag az elérendő cél. A 

tankönyvben található szövegek megfogalmazása a diákok számára érthető, jól lehet 

differenciálni a könyvvel. Élvezetes volt a tankönyvből tanítani és módszertanilag új dolgokat 

nyújtott számára. Úgy látta, hogy ez a tankönyv jobban motiválta a diákokat, mint a 

korábbiak, jók és ösztönzőek a tankönyvben szereplő játékok. Sok gondolkodásra késztető 

feladat van a tankönyvben, és a diákok szívesen használták. A tankönyv későbbi fejezetei 

jobbak, mint a korábbiak.  
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Negatív változás okai: 

A tankönyv nem olyan jó, mint ígérték, sok benne a hiba. A tankönyv olyan ismeretekre épít, 

amit még nem tanultak a diákok, és oda kellene figyelni, hogy ne kerüljenek olyan feladatok a 

témakörökbe, összefoglalásokba, amelyek nem kerültek feldolgozásra az adott témakörben. A 

tankönyv bizonyos részei nem felelnek meg a hatodik osztályosok szintjének, egyes részek a 

kerettantervnek sem felelnek meg. Nagy energia befektetést igényelt a tankönyv használata. A 

tananyag sorrendje nem a legjobb, a feladatok túl nehezek az átlag tanulóknak. Kevés a 

gyakorló feladat, a tankönyv szövege félreérthető, nem pontos. A diák önállóan nem tud 

belőle tanulni, mert tele van hibával, és sokszor tőle távol álló szövegezéssel Hiányzik a 

témakörök elejéről az ismétlés, a végéről a felmérés. Hiányoznak a tudáspróbák, számon kérő 

feladatsorok, felmérők. Az e-tananyag nem tölti be a funkcióját. 

 

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

 

 

Arra a kérdésre, hogy szívesen tanítana-e a tankönyvből jövőre is, 46 tanár adott szöveges 

választ is. A válaszadók többsége a hibák javítása és a szükséges módosítások elvégzése után 

(többen kiemelték viszont, hogy csakis ebben az esetben) szívesen tanítana jövőre is a 6. 

osztályos matematika tankönyvből. Bár körülbelül mindössze a válaszadók egyötöde állította, 

hogy a következő tanévben nem kíván ebből a tankönyvből tanítani, az alább megfogalmazott 

problémák nagy száma és sokrétűsége (problémák a tartalmi elemekkel, ezek sorrendjével, a 

kerettantervhez való illeszkedéssel, az óraszámokkal, a gyakorló feladatok számával, a 

háttéranyagokkal, stb.) azt sugallja, hogy a tankönyvnek alapos átdolgozáson kell 

keresztülmennie. 
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az átdolgozott kiadásból
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