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Matematika 9. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A tankönyv a megkérdezett pedagógusok többségének nem nyerte el a tetszését. A 

pedagógusok fele egyáltalán nem szeretne a jövőben a tankönyvből tanítani, 40 %-a esetleg 

egy átdolgozott kiadásból. Ezzel összhangban, bár a válaszadók közül minden negyediknek 

javult a tankönyvvel kapcsolatos véleménye, többségben vannak azok, akiknek rossz volt a 

véleménye és/ vagy ez a tanév folyamán tovább romlott. A megkérdezettek háromnegyede 

kihagyott leckéket a tankönyvből. Többségük a tananyag túlzsúfoltságára hivatkozva, a 

többiek pedig úgy látták, hogy egyéb tankönyvből jobban el tudják sajátíttatni az adott leckét. 

A legtöbb kritikát a tankönyv felépítése, koncepciója, az egyes leckék sorrendje és felépítése, 

a tankönyv szakmai hitelessége váltotta ki a tanárokból. 

 

 A diákok átlagosan közepesre értékelték a könyvet, ám az általuk megfogalmazott 

kritikai megjegyzések mennyisége többszöröse annak, mint amit a könyvben jónak találtak. 

Határozottan elutasították az Arany család köré épülő projektet, ezt gyerekesnek, idegesítőnek 

találták. Abban általános volt a megegyezés, hogy túl hosszú és sok a magyarázó szöveg, 

ellenben kevés a gyakorló példa és feladat. Mind a tanárok, mind a diákok tetszését elnyerte a 

tankönyv külleme, elsősorban a táblázatok, grafikonok, függvények, de sokkal kevésbé az 

Arany családdal kapcsolatos illusztrációk. 

 

Tematika, a tananyag tartalma 

A pedagógusok többségének nem tetszett, hogy a tankönyv a korábbiakhoz képest új, 

szokatlan módon építette fel a tárgyalandó témákat, leckéket. A tananyag struktúráját 

áttekinthetetlennek és aránytalannak tartják, nem látják a logikát a tananyag felépítésében. 

Észrevételeik szerint sokszor év elején kellett olyan ismereteket alkalmazni, amikkel csak 
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később foglalkozik a tankönyv. Konkrét példaként említették Pitagorasz tételét, amit előbb 

tárgyal a tankönyv, mint a gyökvonás értelmezését; vagy egyenletekkel megoldandó szöveges 

feladatokat, melyeket az egyenletek tanítása előtt kellene megoldani a diákoknak.   

 A tanárok többsége úgy észleli, hogy a középpontba állított tanulási alapelv spirális, 

tehát ugyanahhoz a témához magasabb szinten visszatér a tananyag. Úgy látják azonban, hogy 

ez az alapelv nem eredményes, mert a gyerekek jelentős része a tanév folyamán elveszíti a 

fonalat. Azzal is érvelnek ezen elvvel szemben, hogy a középiskolában már nincs idő a 

tankönyv logikáját követve először felületesen, majd utána pontosan tanítani az anyagokat, itt 

már végig precíz matematikát kellene tanítani.  

 

 Általában helyeslik, hogy a szövegértés alapú matematika nagyobb hangsúlyt kap, 

ugyanakkor úgy látják, ez a tankönyv túlságosan is a szövegértésre épít, ami nem egyezik 

meg a korosztály átlagának szövegértési szintjével. A gyerekek maguk is túlságosan 

mesésnek, túl sok körítésnek ítélik meg a tankönyv szöveges részeit. A súlyponteltolódások 

miatt lényegesen kevesebb idő jut a tanultak begyakorlására.    Volt, aki megjegyezte, hogy 

hiányzik a tananyagból és a tanmenetből az alapvető logikai következtetések, bizonyítási 

eljárások megismertetése, pedig ez a kerettanterv része. 

 

A fejezetek tartalmi felépítése 

A fejezetek tartalmi felépítése vegyes megítélést kapott. Voltak, akiknek tetszettek a bevezető 

részek. Úgy érezték, ezek a feladatok és problémafelvetések általában világosak, 

gondolkodtató jellegűek. A diákok számára megvilágítják, hogy matematikára mindenhol 

szükség van. A leckék felépítését amiatt is jónak ítélték, hogy a mintapéldák után, ahhoz 

hasonló problémákat kell az órán megoldani, és a házi feladatban is. A kipróbálók másik része 

azonban úgy gondolja, hogy a jó bevezetők után nincs tovább építve a lecke, a gyakorló 

példák erőssége egyenetlen. 

 A tankönyvben szereplő matematikai definíciók megítélése igen széles skálán 

mozgott, ami megjelenik az erre vonatkozó kérdés viszonylag jó átlagértékében. Volt olyan 

tanár, aki szerint a definíciók világosak érthetőek a tankönyvben és a szakszöveg általában 

precíz és szabatos. Alkalmas arra, hogy a tanulók megszokják általa a pontos fogalmazást. 

Más tanárok ennek éppen az ellenkezőjét állították. Egyrészt úgy vélik, hogy a megtanulandó 

definíciók nem különülnek el a többi „töltelékszövegtől”, vagy éppenséggel túlságosan 

„szabadosan”, pontatlanul szerepelnek a tankönyvben. Vannak, akik a definíciók, tételek 

bizonyítását hiányolják. 

 A tankönyv gyakorlat orientáltságát, életszerűségét az Arany család köré épített 

projekt volt hivatva biztosítani. Sajnos ez a törekvés nem talált tetszésre sem a tanárok, sem a 

diákok körében. A diákok egyáltalán nem érezték magukhoz szólónak a könyvet, a 

háttértörténetet bugyutának, erőltetettnek tartották. A legtöbb negatív megjegyzés az Arany 

család tagjait és baráti körüket érte. 
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A szövegek érthetősége 

Mind a tanárok, mind a diákok kifogásolták, hogy a tankönyv túl bonyolult és nagyon hosszú 

szövegrészeket tartalmaz, a matematikai alapok begyakoroltatásának rovására. A tanulók 

szakmai szókészlete hiányos, a tanult fogalmakat nem elég pontosan tudják, használják. A 

mondatok összetettsége, hossza hátráltatja az egyéni megoldás elkezdését azok esetében is, 

akik esetleg a matematikai részeket értenék. Túl sok tanári magyarázat szükséges a példák 

értelmezéséhez.  

 

Kérdések, feladatok 

Sok dicséret és sok kritika is érte a tankönyvben lévő feladatokat. Volt olyan pedagógus, aki a 

tankönyvet a jövőben csupán feladatgyűjteményként akarja használni, mivel a feladatok 

többsége elnyerte tetszését, a tananyag egyéb része azonban nem. Mások megjegyzik, hogy a 

feladatok között a nehezebbek és a könnyebbek átláthatatlan logika szerint váltogatják 

egymást. Egyes leckéknél túl sokáig, túl egyszerű példákat gyakoroltat, majd hirtelen nagyon 

nehezek következnek, azaz nincs fokozatos átmenet.  Máskor éppen a nagyon nehéz feladatok 

kerülnek túlsúlyba. Nincs minden feladat megoldása, illetve végeredménye közölve a 

tankönyv végén, így a tanulók önellenőrzése nem megoldott. A tanároknak más 

feladatgyűjteményekből kellett összeválogatni a feladatokat, különösen a gyengébb tanulók 

részére. Az interaktív anyagok használhatatlanok voltak, különösen, ha összehasonlítjuk a 

korábbi tankönyvek anyagaival.     

 A tanárok is, a diákok is kifogásolták a feladatok sorszámozását. Érthetőbb lenne, ha 

az azonos leckéhez tartozó feladatok, akár házi feladatról, akár órairól van szó, folyamatos 

számozást kapnának. A tankönyv pozitív vonásaként említették, hogy a magyarázó példák, az 

ábrák sokoldalúak, gyakorlatorientáltak, segítik a diákok problémamegoldó képességének 

fejlődését.  

 

 

Önálló tanulás - differenciálás 

A megkérdezett tanárok egy része úgy gondolja, hogy a tankönyv segíti az önálló tanulást 

azzal, hogy a fejezetek elején kidolgozott példa található, és hogy néhány feladat megoldása 

megtalálható a tankönyv végén. Persze a tanári ellenőrzést szükségesnek tartják.  

 

 Más tanárok szerint azonban a tankönyv nem igazán alkalmas az önálló tanulásra, a 

tanári segítségre más könyvekhez képest nagyobb szükség van.  A leckék címei a 

gyerekeknek semmitmondóak, gyakran még tanárként is nehéz beazonosítani azt, mi is a 

téma, amit éppen tanulnak. Gyakran hiányzott a házi feladatok megoldása, amiből ellenőrizni 

tudták volna otthoni munkájukat, és előfordultak hibás eredmények is.  A differenciált 

tanulásszervezést az is akadályozza, hogy bizonyos leckék nem tartalmaznak olyan egyszerű 

feladatokat, amelyek a megértést segítik, és begyakorlás után tovább lehetne lépni egy 

magasabb szintre. Emellett a tankönyv nem támogatja megfelelően a tanári értékelést sem. 
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 Érdekes az egyik tanár felvetése, aki szerint, mivel a tankönyv gyakorlati alkalmazásai 

inkább a fiúkat célozzák meg, a saját lány osztályában a tanulók ezeket nem tartották 

hasznosnak, így át kellett fogalmaznia a feladatokat a lányok számára is érdekes témákra.  

 

Képek, szemléletesség 

A tankönyvet a többség szépnek, igényesnek, jól kivitelezettnek látja. Különösen jók a 

grafikonok, függvények, melyek megfelelően segítik a gondolkodást, jól használhatóak az 

órákon akár szemléltetésre is. Ugyanakkor a képek egy részét funkció nélkülinek tartják, úgy 

látják, csupán helykitöltésként vannak a könyvben. Ezek nem segítik a tananyag elsajátítását, 

ellenben elveszik a helyet a további feladatoktól. Az Arany család nem csupán önmagában 

irritáló a tanárok és diákok részére, de a hozzájuk kapcsolódó illusztrációkat is kritizálták.    

 

Tanmenet 

A tanmenetben foglalt célok, feladatok, fejlesztési területek a kerettantervnek nagyjából 

megfelelnek. A véleményezők fele egyetért a tanmenetben foglalt fejlesztési célokkal, másik 

fele számos konkrét javaslattal él. Többen a számolási rutin erősítését és a matematika egyéb 

tantárgyakhoz kapcsolását tartják jobban kiemelendő fejlesztési célnak. A bírálók egy része 

nem ért egyet azzal, hogy a szövegértés fejlesztése ilyen fontos szerepet kapott a tantárgyban. 

Úgy vélik, ezen kompetencia fejlesztése nem lehet a matematika tanítás célja.  

 Fontos megjegyezni, hogy szinte minden véleményező változtatna az óraszámok 

elosztásán. Egyes anyagrészek (elsősorban a halmazok és az algebrai nevezetes azonosságok) 

elsajátítására és begyakorlására kevés a tervezett óraszám, más témák viszont (mint az 

általános iskolában már tanultak; a statisztika; a diagramok; a számrendszerek; az elsőfokú 

függvények) kevesebb óraszámban is megtaníthatók lennének. Összességében az is 

problémaként merült fel, hogy heti 3 matematika óra esetén az éves óraszám 108, ami alig 

haladja meg a 100 leckét, amire a tananyagot osztották a szerkesztők. Így igen kevés idő 

marad az új ismeretek elmélyítésére, begyakorlására még akkor is, ha egyetlen óra sem marad 

el. A tanmenetben szereplő óraszám időnként a helyi tantervek alapján adódó óraszámmal 

sem esik egybe.  

 Több pedagógus is megjegyezte, hogy korlátozónak érezte a tankönyv és a tanmenet 

rugalmatlanságát, azt, hogy a 100 tanórára történő felosztás kevés lehetőséget ad a tanárnak 

arra, hogy az osztály/csoport sajátos igényeihez alakítsa a tananyagot.   

 

Javaslatok 

Mind a tanárok, mind a diákok kevesellték a tankönyvben szereplő feladatok számát. Szükség 

lenne minden szinten további példákra, hogy a tananyag begyakorolható legyen. Szinte 

mindenki jelezte, hogy szükség van tanári kézikönyvre feladatmegoldásokkal is, valamint 

feladatgyűjteményre, internetes példatárra. 
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 Arra is felhívták a figyelmet, hogy az ábrákat, illusztrációkat alaposan át kell nézni, 

mert sok a hibás, rossz következtetésre alkalmat adó köztük. A fejezetek címe nem mindig 

utal az elsajátítandó tananyagra, ezért szükség lenne a tankönyv végén egy tárgymutatóra is. 

A tankönyvet mind a tanárok, mind a diákok munkatankönyvként szeretnék használni.  

 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

 

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

pedagógusoknak.  Összesen 63 válasz érkezett a Matematika 9 tankönyvre, amiből 41 az OFI-

val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 22 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 65% 

volt a kipróbálók, és 35% a használók aránya.  

 

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

válasz száma  

Matematika 9 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 41 22 63 

Válaszadók aránya 65% 35% 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 tanulásirányítás változatos módszereiben, illetve 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

3,1

3,1

3,5

3,2

2,7

3,5

3,0

3,4

Matematika 9/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 voltak leginkább elégedettek a tanárok, legkevésbé 

pedig az eredményes tantárgytanítás 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

2,9

3,4

3,6

3,6

4,0

3,8

4,0

3,3

Matematika 9/I-II.
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A fogalmak definíciójával elégedettnek tűntek a pedagógusok, azonban a különböző 

szövegtípusok arányát kevésbé tartották megfelelőnek a tanulók fejlettségi szintjének. 

 

 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 

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

3,4

3,6

3,4

3,7

3,3

3,0

Matematika 9/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

3,7

3,3

3,2

3,5

Matematika 9/I-II.
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Az életszerűség szempontjából a tankönyv közepesen felel meg a pedagógusok elvárásainak. 

A tankönyv kevésbé tudta megszólítani a tanulókat, mint ahogy elvárták. 

A kérdések és feladatok terén a pedagógusok pozitívan ítélték meg, hogy a tankönyv önálló 

munkát igénylő feladatokat tartalmaz, illetve a tankönyv olyan problémákat is felvet, melyek 

gondolkodásra és a problémák megvitatására ösztönözte a tanulókat. Ugyanakkor problémát 

jeleztek az ismeretanyag strukturáltsága terén. 

 

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

3,6

3,4

3,7

3,9

3,6

Matematika 9

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

3,3

3,3

3,4

3,5

3,4

3,1

Matematika 9
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A feladatok terén további problémák mutatkoztak a differenciálás, valamint a leckék végén az 

összefoglaló 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
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3,0

3,6

3,6

3,2
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3,3

3,1

3,1
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8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

A szemléltető eszközökkel kevésbé elégedettek voltak a pedagógusok. Elsősorban inkább az 

illusztrációk információhordozásában mutatkoztak hiányosságok. 

 

9. ábra: Szemléltetés 

 

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

2,9

2,9

2,9

3,0

2,5
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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 szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését ideális arányúnak és mennyiségűnek 

tartották a pedagógusok. Az ábrákat talán valamelyest sokallták, a táblázatok arányát pedig 

inkább kevesellték. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök  

 

A tipográfiai jellemzőkkel kevésbé voltak elégedettnek mondhatóak a tanárok. 

 

11. ábra: Tipográfia 
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Diagramok, grafikonok

Ábrák

Fényképek

Képzőművészeti alkotások

Térképek

Táblázatok

Forrásszövegek

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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3,0
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III. Vélemények változása 

 

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

során a válaszadók több mint negyede esetében javult, több mint harmaduknál pedig 

negatívabb lett. 50%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a 

diákjainak.  

 

12. ábra: Vélemények változása 

 

 

Mint az előző ábrából kiderül, a megkérdezett pedagógusok egyharmadának nem változott a 

tanév során a véleménye a tankönyvről. A szöveges válaszok arra utalnak, hogy ez a 

változatlanság az estek nagyobb részében azt takarja, hogy eleve rossz volt a véleményük és 

ez nem javult a tanítás során sem.  

A 41 szöveges indoklást adó pedagógus fele azt fejtette ki, hogy miért romlott a véleménye a 

tankönyvről a tanév során. A negatív változás a tankönyv felépítésével, a feladatok 

nehézségével és differenciálatlanságával, a tanári módszertani segítség hiányával és a könyv 

illusztrációival függ leginkább össze. 

 

Azoknak a tanároknak, akiknek pozitív irányba változott a tankönyvvel kapcsolatos 

véleménye, fontos volt az, hogy kreatív ötleteket találtak benne, hogy a diákjaik megszerették 

a könyvet és látják benne a lehetőséget, hogy az észlelt hibák kijavítása, a javaslatok 

figyelembe vétele után jól használható könyv készüljön el.  

 

 

 

1

21

41

61

81

101

121

141

161

Matematika 9/I-II.

9
14

20

17
0

sokkal pozitívabb lett

pozitívabb lett

nem változott

negatívabb lett

sokkal negatívabb lett



14 
 

 

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

 

 

Mint az ábrából látszik, magas azok aránya, akik nem szívesen tanítanának ebből a 

tankönyvből a jövőben. Ez a tendencia a szöveges válaszok megoszlásában is megmutatkozik. 

A kérdésre összesen 41 szöveges válasz érkezett. A szöveges indoklást adók fele 30 %-a arra 

sorakoztatott fel érveket, hogy miért tanítaná következő osztályát is a tankönyvből, 70 %-a 

pedig a tankönyv tanítása elleni érveit foglalta össze. 

A tankönyv mellett érvelők egy része magáévá teszi a tankönyv új koncepcióját és saját 

pozitív tapasztalatai miatt érdemes folytatni a tanítást a tankönyvből. 

A tankönyvből a megkérdezett pedagógusok 40 %-a akkor tanítana szívesen, ha a feladatok 

száma nőne, és nehézségi fokuk lehetővé tenné a differenciálást, illetve megkapnák azokat a 

tanári segédanyagokat, melyek a felkészülést és a munkát könnyebbé teszik.  

Mint a szöveges válaszokból látszott, a véleményezők többsége nem szeretné a következő 

tanévben használni a tankönyvet. Vannak, akik kétségbe vonják, hogy a gyengébb 

felkészültséggel középiskolába lépő fiatalok számára a tankönyv lehetővé tenné a tananyag 

megtanítását.  
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az átdolgozott kiadásból
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