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VALAMELY FUNKCIÓ TELJESÍTÉSÉRE
VALÓ ALKALMASSÁG 

DÖNTÉS

MOTIVÁCIÓ
ATTITŰD

KIVITELEZÉS

KOMPETENCIA

TUDÁS

KÉPESSÉG

ISMERET



OKM: Kompetencia
Az egyén azon képessége és

hajlandósága, hogy tudását

– ismereteket 

– képességeket 

– attitűdbeli jellemzőket

sikeres           problémamegoldó 

cselekvéssé          alakítsa.



kompetencia  komponensrendszer

KOMPETENCIA

 tanítható

 fejleszthető

 tanítható

 tanítható

 fejleszthető

 fejleszthető

 fejleszthető

• ismeret
• képesség
• készség
• jártasság
• motiváció
• attitűd
• érdeklődés



Képesség:
valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság

• fejleszthető

Készség:
a cselekvés (tevékenység) automatizált eleme, a tudat
közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionál

• tanítható



Motiváció:
meghatározott módon való viselkedést kiváltó belső tudati állapot

motiváció ≠ motiválás

Attitűd:
véleményalkotást, viselkedést, értékelést meghatározó
beállítódás



Érdeklődés:
olyan érzés, érzelem, amely figyelmet ébreszt valamely tárgyra, eseményre vagy 
folyamatra vonatkozólag



A fejlesztő feladat 

tanulói tevékenységre/cselekvésre épül 

 tartalma tematizálja a fejlesztési területet

 tananyagtartalomhoz kapcsolódik 

 releváns forrásanyagból származik

 feladathelyzete motiváló

 kíváncsiságot, megértésélményt kelt

 általában nem izolált, hanem egy feladatsor része

 formatív értékelést igényel

















tanulói tevékenységre/cselekvésre épül 

 tartalma tematizálja a fejlesztési területet

 tananyagtartalomhoz kapcsolódik

 releváns forrásanyagból származik

 feladathelyzete motiváló

 kíváncsiságot, megértésélményt kelt

 általában nem izolált, hanem egy feladatsor része

 formatív értékelést igényel



SZOCIÁLIS 

KOMPETENCIA

SZEMÉLYES 

KOMPETENCIA

SPECIÁLIS 

KOMPETENCIA

Értek hozzá, meg tudom 

javítani!

Nem fogunk a dinoszauruszok 

sorsára jutni!
El tudom látni magam!

KOGNITÍV 

KOMPETENCIA
Értem!!



kommunikatív képesség

tanulási képesség

A KOGNITÍV KÉPESSÉGEK RENDSZERE

tudásszerző képességgondolkodási képesség



GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG: meglévő tudásból 
módosult, új tudás

KÉPESSÉGKOMPONENSEK:

 KONVERTÁLÓ KÉPESSÉG

meglévő tudás átalakításával hoz létre új tudást

 RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG
hasonlóság, azonosság, relációk szerint a jelenségek közötti viszony felismerése

 LOGIKAI KÉPESSÉG
meglévő információk közötti összefüggések felismerésével új tudás

 KOMBINATÍV KÉPESSÉG
meglévő információk alapján az összes lehetőség számbavételével új tudás

INDUKTÍV / DEDUKTÍV GONDOLKODÁS



Az építőjáték „kockáin” kémiai jelek vannak. 

Ca2+

Mg H2O

HF
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NH4
+
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Hányféleképpen választható ki két „építőkocka” úgy, hogy 

egymásmellé téve őket, egy valóságos anyag képletét adják?

A fejlesztendő képesség: kombinatív

A tananyagtartalom: vegyületek 



Procent die

Tochter Kuh

Kino
Buch

der

Apfel

das

A fejlesztendő képesség: kombinatív

A tananyagtartalom: főnevek szótári alakja 

Az építőjáték „kockáin” német névelők és főnevek vannak. 

Hányféleképpen választható ki két „építőkocka” úgy, hogy egymásmellé téve őket, 

helyes nyelvtani / szótári alakot adjon a két „kocka”?

der

diedas



KÉSZSÉGEI:

beszéd

beszédértés

olvasás

szövegértés

fogalmazás

KÉSZSÉGEI:

FORMULÁK

TÁBLÁZATOK

GRAFIKONOK

KÉSZÍTÉSE

OLVASÁSA

MEGÉRTÉSE

KÉPESSÉGEI:

ÁBRÁZOLÁS

ÁBRAOLVASÁS

KÉSZSÉGEI:

MÉRET-, TÉR- ,  

DINAMIKALÁTÁS,

SZERKEZETLÁTÁS 

ÉS

ÁBRÁZOLÁS

NYELVI 

KOMMUNIKÁCIÓ:

verbális 

ismeretvétel, 

közlés

VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ:

ábrázolás, 

ábraolvasás

FORMÁLIS

KOMMUNIKÁCIÓ:

formalizált 

ismeretvétel,

közlés

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG: információk vétele, közlése.





PROBLÉMAMEGOLDÓ

KÉPESSÉG: 

hiányzó tudás 

próbálkozással 

történő feltárása

TUDÁSSZERZŐ KÉPESSÉG: információ felvétellel hoz létre új tudást

ISMERETSZERZŐ

KÉPESSÉG: 

szükséges ismeretek, 

információk tudatos feltárása

ALKOTÓ KÉPESSÉG: új produktum létrehozása



A Szombathely és Budapest közötti vasútvonal áthalad  a Rábán.

Mely adatok alapján lehet megválaszolni a következő kérdést: 

Mennyi idő alatt ér át a  vonat a hídon? 

A 62,5 m/s sebességgel haladó, 23,42 m hosszú mozgó objektum 
mennyi idő alatt halad át egy 1020,3 cm-es szakasz két végpontja között?



START

STOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

a fejlesztendő képesség,

részképesség kiválasztása

Pl.: tudásszerző képesség: 

információfelvétellel, illetve 

információfeltárással hoz létre új tudást

részképesség: 

ismeretszerző képesség: 

szükséges ismeretek, információk 

megkeresése, 

kiválasztása, felvétele

1.

2.



3. a tananyagtartalom kiválasztásaSTART

STOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pl.: tömegszázalék, keverés



4. a feladat szövegezése 
START

STOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pl.: Hány dl vizet és hány dl 20%-os töménységű 

oldatot kell összekeverni ahhoz, hogy 5 dl 

4%-os oldatot kapjunk?



5. kontextus kiválasztásaSTART

STOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pl.: valós keverési probléma  háztartás  főzés



Pl.: Anna osztálytársainak nyári salátát készít nagymamája 

szakácskönyve szerint. A recept a következő 

leírást tartalmazza: 

egyben maradjanak, majd  szórja a tetejére 

az olajbogyót.

Ezután készítse el a salátalét.

Ételecetből készítsen öt deciliter négy 

százalékos ecetlét, tegyen hozzá egy 

csipetnyi sót, borsot és egy kávéskanálnyi 

cukrot. Keverje addig, amíg a cukor teljesen 

feloldódik.

Öntse a salátalét a salátástálba, reszelje rá 

a trappista sajtot, majd szórja meg 

egyenletesen pirospaprikával.

Salátánkat ajánljuk sültekhez, vagy csak 

étvágygerjesztő előételként.

Jó étvágyat a nyári salátához!

NYÁRI SALÁTA

Hozzávalók 4 fő részére:

1 kg zöldpaprika

½ kg paradicsom

¼ kg vöröshagyma

10 dkg olajbogyó

15 dkg fetasajt

5 dkg trappista sajt

ételecet

só, bors, cukor

pirospaprika

Az elkészítés módja:

A zöldpaprikát vágja vékony karikákra, a 

vöröshagymát aprítsa apróbb, a 

paradicsomot és a fetasajtot nagyobb 

kockákra.  Óvatosan keverje össze őket  

salátástálban úgy, hogy a paradicsom- és 

sajtkockák 

Írd le, hogy a recept szerinti 

ecetlét hogyan készíthette el 

Anna a rendelkezésére álló 

alapanyagokból!

1
l

20
%

1
l

20
%

START

STOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6. A kontextusba illesztés, vizuális tervezés, szerkesztés



1. item

Feltárta, kiválasztotta a probléma megoldásához szükséges 

összes információt (adatokat és anyagokat)

1 l ételecet, víz, 20%-os töménység, 5 dl ecetlé

Megoldott az item, ha a megoldásban azonosítható, hogy ezeket 

és csak ezeket az adatokat használta fel.

2. item

Ki tudott választani a problémamegoldáshoz megfelelő 

matematika modellt. 

Megoldott az item bármely helyes problémamegoldásra vezető 

modell választásakor. 

3. item

Az információk és a modell alapján a probléma szerinti 

adekvát választ adott. 

Megoldott az item, ha választ adott arra, hogy milyen mennyiségű 

ecetet és vizet kell felhasználni az ecetlé elkészítéséhez. 

START

STOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7. a javítókulcs és javítási útmutató készítése

- a feladatelemekre bontás –8.



- Kipróbálás:

- a feladat írója

- kolléga

- tanítvány

- Korrekció

9. kipróbálás 

korrekció10.
START

STOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



 életközeli helyzet

 „iskolánkívüliség”

 valós világból vett szituáció

 valós életből vett adatok

 életkorhoz igazodás

 érdeklődéshez  kapcsolódás













Valóságközeli feladatok



BEÖLTÖZTETETT FELADAT 



A kancsóban 1 liter forró víz van.
Hány teafiltert célszerű tenni a kancsóba?

VALÓSÁGKÖZELI FELADAT 



Valóban akkora a kedvezmény a termékekre, mint azt a reklám 

állítja?

Valóban akkora a kedvezmény a termékekre, mint azt a reklám 

állítja?

VALÓSÁGKÖZELI FELADAT 



VALÓSÁGKÖZELI FELADAT 

Kézmozdulatából ítélve mije fájhat a képen látható betegnek?

Írd a kép alá a -okba!



A traktor a fától a gémeskútig halad. 

Ezen a szakaszon a traktor melyik kereke forog többet? Jelöld meg így: 

 az első kereke

 a hátsó kereke 

 mindkettő ugyanannyit

 ennyi adatból nem lehet eldönteni

Indokold meg a válaszodat egy mondattal!

………………………………………………………………………………………

VALÓSÁGKÖZELI FELADAT 



A család nyaralást tervez. A családtagok az alábbi helyeket javasolják:

Jelöld be a térképen  a családtagok 

javaslatának a helyét!

A történelmi helyet jelöld egy ponttal, és írd 

mellé a javaslattevőt.

VALÓSÁGKÖZELI FELADAT 



VALÓSÁGKÖZELI FELADAT 

Elhangozhatna egy ilyen riport 

valamilyen TV műsorban?



Modellezési feladatok



modellezési folyamat

valós probléma matematikai probléma

matematikai megoldásvalós megoldás

matematikai világvalós világ

Az ellenzék 4 millió aláírást nyújtott … Kellett 

ennyi teherautó az aláírások elszállításához?

Pl.: térfogat számítás
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