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Bár 47 évet töltöttem el a pedagógusképzésben (matematika szakos 
középiskolai tanárok, általános iskolai tanárok, matematika műveltségi 
területű tanítók, általános képzésű tanítók), az első másfél évtizedben 
főleg arra támaszkodtam, amit az engem tanítóktól láttam, ellestem. (Ide 
értve középiskolai tanáraimat is.) Az Ő módszereikhez tettem hozzá a 
saját oktatási elképzeléseimet. Nem nagyon támaszkodtam az egyetemi 
éveimben hallgatott pedagógiai stúdiumokra és nem osztottam azt sem, 
hogy „a tanítás megtanulható mesterség”. Amikor a 90-es években a 
kétlépcsős tanárképzéssel egy időben az a nézet kezdett kialakulni, hogy 
az egységes (10-18 éves korosztály tanítására képesítő) matematika 
tanárképzés keretében minden hallgató ugyanazt a képzést kapja, 
határozottan elleneztem, amelyek a következő kérdésekben kifejezett 
dilemmákban (Szalay, 1992.) jelentek meg: 

- A közoktatás típusaitól függő, vagy független legyen-e a tanárok 
képzettsége? 
- Egyetemi és főiskolai szintekre tagozódó vagy egységes egyetemi 
szintű tanárképzés a kívánatos? 
- A tanárképzés a szaktudományi képzéssel kezdettől fogva szervesen 
összefüggjön-e vagy a szaktudományi résztől viszonylag függetlenül 
történhet a tanári mesterségre való felkészítés? 
- Kell-e gyakorló iskola a tanárképző intézményhez rendelve vagy 
független iskolákban gyakoroljanak a tanárjelöltek? 
- A képző intézmény vagy attól független testület adja-e a tanári 
diplomát?  

 
Azóta a dilemmák erre – arra, részben megoldódtak. 2013 óta a 

„bolognai – rendszer” helyett ismét van kétszakos főiskolai szintű és 
egyetemi szintű tanárképzés. Ugyanakkor, a matematika közoktatás 
helyzete – megítélésem szerint - lényegesen rosszabbra fordult. Itt nem is 
a PISA – felmérésekre hivatkozom, hanem a Magyar Tudományos 
Akadémia Matematikai Osztálya által kiküldött bizottság elemzése alapján 
gondolom. Az elemzést Laczkovich Miklós professzor ismertette az 
Akadémián (Budapest, 2016. június 16) és a Bolyai Társulat 
Vándorgyűlésén (Baja, 2016. július 5). Mindkét esetben egyetértő tetszést 
aratott. A fenti dilemmák közül a középen lévő indukálja a következő 
kérdést, amelyet tavalyelőtt vetetettem fel (Szalay, 2017): Milyen 
arányban, mit és hogyan tanítsunk matematikából a leendő tanárnak, 
tanítónak? 
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Erre a kérdésre kívánunk válaszolni az alábbi két szempontra való 
tekintettel: 

- a szaktárgyi anyaghoz olyan példák is tartozzanak, amelyek segítik a 
leendő tanárt (tanítót) az iskolai tanításban adódó feladatok 
megoldásában 

- szerepeljen a „kettős látásmód” alkalmazása, ami azt jelenti, hogy 
bizonyos feladatok felsőbb matematikai megoldása mellett kerüljön 
ismertetésre olyan, az általános- illetve középiskolai tanulók 
tudásához és életkori sajátosságaihoz méretezett módszer is, 
amellyel ugyanaz a feladat megoldható. 

 
A matematika tanári képzés kredit viszonyai 
 
A tanárképzés pedagógiai – pszichológiai - szakmódszertani 
(tantárgypedagógiai) kreditpontjai tekintetében valamennyi közismereti 
tanárképzés egységes: 50 kredit. Iskolai gyakorlat: 50 kredit. Általános 
iskolai tanári képzés szakonként 100 kredit. Középiskolai tanári képzés 
szakonként 130 kredit. 

Így egy kétszakos általános iskolai tanári diplomához 300 kredit 
középiskolai tanárihoz 360 kredit kell, a szakdolgozat - védés, stb. 
mellett. (Természetesen van lehetőség a végzettségek kombinálásához, 
akár nem tanári szakokkal is.) 

Becslésem szerint a középiskolai matematika tanárképzés szakterületi 
ismereteit (ebben benne van a tantárgypedagógia is) mintegy 2/3 részben 
a felsőbb matematikai szaktárgyak (algebra és számelmélet, analízis, 
geometria, sztochasztika, diszkrét matematika) további 1/3 részben az 
elemi matematika és a tantárgypedagógia teszi ki. Ilyen arányok mellett 
elvárható, hogy a felsőbb matematikai szaktárgyak oktatása 
tantárgypedagógiai elemeket is magába ötvözzön.  

Az „ötvözésre” mutatok egy lehetőséget, amely egyaránt kihat az 
algebra, az analízis és a geometria területére. Minden egyetemi 
tananyagban szerepel a homomorfizmus (az �ℝ, + , . � és ��, ⨁, ⨀� gyűrűk 
(Gerőcs & Vancsó, 2010:650) közötti olyan �: ℝ ⟶ � leképezés, amelyre 
bármely � , � ∈ ℝ elempár esetén ��� + �� = ���� ⊕ ���� és ��� ∙ �� =����⨀����) és az izomorfizmus (olyan homomorfizmus, amelynél a � 
leképezés bijektív (Gerőcs & Vancsó, 2010:654, 755). Esetünkben ℝ a 
valós számok halmaza (geometriai modellje a számegyenes), R a �−1,1� 
intervallum (geometriai modellje a számegyenes �−1� é� �+1� pontok 
közötti szakasza, a végpontok nélkül). A Szalay-féle (2010a) cikkben 
három izomorfizmus, �� = �� + ����� + ���  , � ∈ ℝ 

 �� = 2  tan�$  ∙ �2  , � ∈ ℝ 

és 



305 

�% = �1 + |�| , � ∈ ℝ 

is szerepel, ahol a H , T és G betűk rendre a „hiperbolikus”, 
„trigonometrikus” és „geometrikus” jelzők rövidítései. Az első feladat 
annak bizonyítása, hogy �� , �� és �% egyaránt a �−1,1� intervallumba 
tartoznak. A három izomorfizmus műveletpárjai: 
Bármely , ', ( ∈ �−1,1� elempár esetén  '⨁�( = )*+$*)∙+ és '⨀�( = tanh�tanh�$ ' ∙ tanh�$ (� ,  
'⨁�( = -.  tan�$ /tan .∙)- + tan .∙+- +0 és '⨀�( = -.  tan�$ /-1 ∙ tan .∙)- ∙ tan .∙+- +0 , '⨁%( = )*+�)|+|�+|)|$�|)|�|+|*|)+|*2)*+�)|+|�+|)|2 és '⨀%( = )+$�|)|�|+|*-|)+| .  
 

A bizonyításoktól – amelyekkel a hallgatók hosszan elbíbelődnek- most 
eltekintünk, hiszen még „tanár korukban” sem mondhatják el diákjainak. 
Hogyan illik ez, akkor a mostani szempontjaikba? 

Csupán abból, a bizonyítások után már a tanárrá lett hallgató számára 
ismertté vált tényből, hogy a '⨁�( a �−1� é� �+1� közé esik, úgy, hogy sem �−1� ��3 �+1� nem lehet, a diákok számára a következő probléma vethető 
fel: Igaz – e, hogy ha −1 < 5, 6 < 1 akkor −1 < 7*8$*78 < 1 ? 

 
A diák feladata, hogy saját tudásához és életkori sajátosságaihoz 

méretezett módszerrel ezt a kérdést megválaszolja. Természetesen ezt a 
tanárnak is meg kell tennie, már csak azért is, hogy szükség esetén a 
diákot segíthesse. 
Első lépésben megállapítjuk, hogy ha −1 < 5, 6 < 1, akkor |56| < 1 ezért 1 + 56 > 0. 
Második lépésben a pozitív nevezővel „átszorozva” adódik −1 − 56 < 5 +6 < 1 + 56. 
Harmadik lépésben az −1 − 56 < 5 + 6 egyenlőtlenséget 0 < 1 + 5 + 6 + 56 
alakba írva, majd a jobb oldalt �1 + 5��1 + 6� alakba írva, −1 < 5 és −1 < 6 
miatt, ez az egyenlőtlenség fennáll. 
Negyedik lépésben az 5 + 6 < 1 + 56 egyenlőtlenséget rendezzük 0 < 1 − 5 −6 + 56 alakba, majd a jobb oldalát �1 − 5��1 − 6� alakba írva, 5 < 1 és 6 < 1 
miatt, ez az egyenlőség is fennáll.  
A dilemma az „igen” válasszal dőlt el.∎ 
 

A Szalay-féle (2010a) cikkben még további 22 probléma van felvetve, 
amely a tanár fantáziájától függően szaporítható. A fenti izomorfizmusok 
bármelyikével és a háromdimenziós terünk bármelyik pontját 
középpontnak (origónak) választva, a tér bármely < = ��, �, =� pontja egy, 
az origóhoz a P pontnál közelebb lévő < = /�, �, =0 pontba megy át. (Kivétel 

az > = �0,0,0� origó, ami helyben marad.) Ezt a zsugorítási eljárást a tér 
minden pontjára alkalmazva egy 2 egység oldalélű nyitott kockához 
jutunk, azaz a kocka lapjai nem számítanak a kockához (Szalay, 2002). A 
zsugorítással minden, a tér minden matematikailag (egyenlettel, egyenlet-
rendszerrel, egyenlőtlenséggel, egyenlőtlenség – rendszerrel) leírható 
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részhalmaza is a kocka belsejébe kerül. Ha elképzeljük magunkat is 
lezsugorítva, akkor a kockába kerülve nem látjuk a kocka lapjait, 
ugyanúgy, mint saját Univerzumunk határai is láthatatlanok számunkra. 
(Arra az ellenvetésre, hogy Univerzumunk határtalan, ezért nem is 
láthatjuk a határait, már közeledünk a Multiverzum fogalmához. A kocka, 
azaz a zsugorított Univerzum szempontjából, a mi Univerzumunk a 
zsugorított Multiverzum. Ebből, kívülről nézve láthatók a kocka lapjai. 
Analóg módon mondhatjuk, hogy a mi Univerzumunk határai a 
Multiverzumból láthatók.) ˙ 

A Multiverzum értelmezéséig nem feltétlenül kell eljutnunk, de a kockán 
modellezhetjük terünk Euklideszi geometriáját Például, az első 
izomorfizmust használva a zsugorított háromdimenziós tér: 
 

1. sz. ábra 

 
 

Az 1. ábrán a háromdimenziós Euklideszi tér egyeneseinek zsugorítottjai 
szembetűnőek. Többek között láthatók párhuzamos, metsző és kitérő 
egyenesek zsugorítottjai, amelyek kívülről nézve természetesen 
görbülnek. A középiskolai diákok számára a számítások itt sem 
magyarázhatók el, de lehet érzékeltetni, hogy az euklideszi geometria 
axiómái a tudomány számára mégsem triviálisak: például a „két pont 
meghatároz egy egyenest” axióma megfelelője: „a kocka két belső 
pontján egy és csakis egy zsugorított egyenes megy át”, igényli ennek az 
állításnak az igazolását. A diákok számára élményszerűbb a 
közvélekedésben elterjedt „a párhuzamosok a végtelenben találkoznak” 
vélekedés látványa: a kocka bal alsó és jobb felső sarkában a két 
párhuzamos zsugorított egyenes (a kockán belül nincs közös pontjuk) 
láthatóan összeér. (A kockán belüli zsugorított szemlélő ezt nem látja, de 
kívülről láthatná, ha ki tudna jutni a kockából.)∎ (Szalay, 2003) 

Az Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete már két évvel ezelőtt az 
állapította meg, hogy az akkori 14 – 17 éves diákok zöme gyakorlatilag 
100%-os digitális kompetenciával és írástudással bír. Ma már a végzős 
egyetemisták zöme is a „Z generációhoz” (1996 – ban született) tartozik. 
A számítástechnika egyre gyorsabban halad. A felsőoktatásnak ehhez 
igazodnia kell! Pár évvel ezelőtt (sok felsőoktatási intézményben még ma 
is) az integrálszámítás gyakorlására a tanárképzés analízis gyakorlatain a 

2 ? 3A1 − �B$C D� =?F-  típusú feladatok sokaságát adtuk fel elvárva, hogy az 

integrált a primitív függvény megkeresése (lásd Gerőcs & Vancsó, 
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2010:879) után a Newton – Lebiniz formula (lásd Gerőcs & 
Vancsó:2010:1030) alapján, mondjuk a CASIO fx-570ES kalkulátorral 
számítsa ki. Manapság, a CASIO fx-991CEX kalkulátoromba „bepötyögve”, 

azonnal adódik: 2 ? 3A1 − �B$C D� = 7,370218192.F-   

 
Akkor, maradjon ki az anyagból a Newton-Leibniz formula? – A válasz 

attól függ, hogy a hallgató a felsőoktatás melyik ágában tanul. Szerintem, 
a mérnökképzésből, közgazdász – képzésből kihagyható (természetesen 
az integrálás nem), de a tanárképzésből semmiképpen sem, mert a 
tanárok „őrzik a tüzet”. (Ugyanúgy, ahogy a tanítónak is tudnia kell 
tizedes törtet tizedes törttel való szorzást, noha már senki sem használja, 
talán el is felejtődött már.) Akkor mivel motiváljuk a matematika tanár 
szakos hallgatót a  

 2 ? 6A1 − �B7B D� =?7JB  (fentebb 5 = 4 é� 6 = 3 LMNO�, 
határozott integrál kiszámítására? Úgy hogy egy problémát vetünk fel, 
amely a kérdéses integrálhoz vezet. Ilyen probléma az „ellipszis szeletek 
összehasonlítása” : 
 

2. sz. ábra. 

 
 

A 2. ábrán ugyanabból az ellipszis nagytengelyének negyedelő 
pontjában a kistengellyel párhuzamos egyenessel szeltük le az egyik 
satírozott részt (balról), míg a másikat a kistengely negyedelő pontjában a 
nagytengellyel párhuzamos egyenessel vágtuk le (jobbról). 
 

Melyik satírozott terület a nagyobb? 
 

A kérdés szándékosan megtévesztő, hátráltatva azt a sejtést, hogy a 
két terület egyenlő, annak ellenére, hogy a két síkidom nem egybevágó. 
De, ha valaki sejti is, hogy a két terület egyenlő, a sejtés még nem 
bizonyosság! (Hányszor halljuk ezt, a napi politikában.) A tanár könnyű 
helyzetben van, ha az ellipszisre az ellipszis tengelyeit koordináta – 
tengelyeknek (origó a két tengely metszéspontja) tekintve, derékszögű 
Descartes – féle koordináta rendszert illeszt. Ez után egyetemi rutinfeladat 
számára a bal oldali terület kiszámítása: 
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2 P 6Q1 − �-5- D� = 56 Rsin�$ �5 + sin /2 sin�$ �502 U7-

7
= 56 V 3 − √34 X7

7-
. 

(A primitív függvényt keresve � = 5 sin O ;  D� = 5 cos O ;  .C ≤ O ≤ .- képletekkel 

helyettesítéses integrálást, majd a Newton – Leibniz formulát alkalmaztuk. 
Az 5 = 4 é� 6 = 3 esetén adódik a már említett 7,370218192.) A jobb oldali 

területre 65 /.] − √]F 0 eredményt kap, ahonnan látja, hogy a két terület 

egyenlő. 
A tanár számára a nehezebb feladat ez után kezdődik, hogy rávezesse 

tanítványait az elemi megoldásra. Induljunk ki abból, hogy már az 1-4 
osztályos gyermek is, ha lerajzolja a poharát, felső peremnek ellipszist 
rajzol: 
 

3. sz. ábra 

 
noha tudja, hogy a perem körvonal. Ezért tanítványaink is elfogadják, 
hogy az ellipszis síkra vetítve kört ad (és fordítva is): 
 

4. sz. ábra 

 
(Hangulatjavításként ezt egy vastag kolbász ferde vágásával is 

szemléltetheti) 
 
Ezek után, könnyítsünk a gondon és ellipszis helyett vetítsünk csak 
háromszöget, hiszen ekkor a 
 O�^üN�O = 7`7a ∙b7c7ddác-   
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képlet a rendelkezésre áll. (Néha érdemes a képletben betűk helyett 
szavakat használni.) 
 

5. sz. ábra 

 
 

Könnyen látszik, hogy a vetület is háromszög és az alapja ugyanaz, 
mint a vetített háromszögé. A magassága viszont az eredeti háromszög 
magasságának és két sík f hajlásszöge koszinuszának a szorzata, azaz, L�OüN�O O�^üN�O� = L�OíO�OO O�^üN�O ∙ cos f. 
 

Mivel minden sokszög háromszögekre darabolható, ez a képlet 
érvényben marad sokszögekre is. Mivel az ellipszis (köré- illetve beleírt 
sokszögekkel „bekeríthető” diákjainkkal elfogadtathatjuk ezt a képletet a 
vetített kör esetére is. (A 4. ábrán kört vetítettünk síkra.) Most már csak 
azt kell észre venni, hogy a satírozott területek „kör korukban” 
 

6. sz. ábra 

 
egybevágóak voltak, tehát területük egyenlő. Mivel mindkettő esetében a 
területek a két sík f hajlásszögének koszinuszával szorzódnak, az ellipszis 
szeletek egyenlő területűek. ∎ 

Az ellipszis szeletek összehasonlítása, izgalmasabb, ha csak a 2. ábra 
bal oldali ellipszisét vesszük és azt kérdezzük, hogy a satírozott rész 
területe hogyan aránylik az ellipszis területéhez. (Ekkor „hozzá kell jutni 
az ellipszis területéhez ��DDhih�j 5N5klám 5- πcos f = 56 � és a körszelet 
területhez is. (Utóbbit a szemfüles diákok az internetről is 
beszerezhetik.)∎ 
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Most vegyünk egy olyan „szakállas” feladatot, ami általános 
iskolásoknak is feladható: Egy egyenes ugyanazon oldalán, de az 
egyenestől különböző távolságban lévő A pontból az egyenes egy 
pontjának elérésével a legrövidebb úton jussunk el a B pontba. Általános 
iskolásoknak „mesébe öltöztetve”: Az A telephelyről szállított 
alapanyaghoz folyón érkezik adalék anyag, amelyet az adalék anyaggal 
együtt szállítanak az összeszerelést végző B üzembe, amely a folyónak az 
A üzemmel azonos oldalán van. Hol legyen a kikötő, hogy az anyagok a 
lehető legrövidebb úton jussanak a B üzembe? (Szövegértés is!) 

Tanári megoldás vázlata (kétváltozós függvény feltételes 
szélsőértékének megkeresése Lagrange – féle multiplikátoros 
módszerrel): Tekintsük az egyenesnek a A és B pontok op é� oq vetületei 
közötti tetszőleges P pontját. Ekkor, r�f, s� az A pontból a B pontba vezető 
út hossza: 
 

7. sz. ábra 

 
 r�f, s� = 5sin f + 6sin s  , 0 < f, s ≤ 90°, 
amelynek a minimumát keressük az 5 cot f + 6 cot s = D 
feltétel mellett. A „recept” szerint cél, a u konstans multiplikátorral képzett v�f, s� =  5sin f + 6sin s + u�D − 5 cot f − 6 cot s� 
kétváltozós függvény (közönséges) minimumának megtalálásához 
szükséges a wv�f, s�wf = 0 

  wv�f, s�ws = 0 

parciális differenciál egyenlet rendszer megoldása. Innen adódik, hogy f = s. Ekkor a 7. ábra mutatja, hogy a keresett út akkor a legkisebb, ha a 
„kikötő” az A pont és a B pontnak az adott egyenesre való tükörképével 
összekötő egyenes és az adott egyenes metszéspontja.∎ 

A differenciálszámítást ismerő egyetemista (matematika tagozatos 
középiskolás) eljárhat az egyváltozós függvények szélsőérték keresési 
receptje (lásd Gerőcs & Vancsó, 2010:848-852) szerint (amelyet persze, a 
tanár is használhat): Legyen a 7. ábrán a op< = �. Ekkor <oq = D − � és 
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0 ≤ � ≤ D. A Pitagorasz -tétel kétszeres alkalmazásával kapjuk, hogy az A 
pontból a B pontba vezető út: r��� = x5- + �- + x6- + �D − ��- 
 

A �0, D� zárt intervallumon folytonos, sőt differenciálható f függvény 
felveszi a minimumát. Ez csak olyan (belső) x helyen lehet, ahol yz�{� = �√5- + �- − D − �x6- + �D − ��-. 
a 0 értéket veszi fel. Ekkor,  
(*) �√7B*�B = |��x8B*�|���B . 
Ebből négyzetre emelés és rendezés után a 
 �5- − 6-��- − 2D5-� + 5-D- = 0  
másodfokú egyenlethez jutunk, aminek a (hamis gyök kiszűrése után 
maradó) megoldása � = 7|7*8 és emiatt D − � = 8|7*8. Emiatt, az }<op és a ~<oq 

derékszögű háromszögek hasonlóak. Innen adódik, hogy f = s. Ekkor, a 
7. ábra szerint a keresett út akkor a legkisebb, ha a „kikötő” az A pont és 
a B pontnak az adott egyenesre való tükörképével összekötő egyenes és 
az adott egyenes metszéspontja. 
(Az }<op és a ~<oq háromszögek hasonlóságát már a (*) alapján is észre 
lehet venni.)∎ A kisdiák próbálkozik: 
 

8. sz. ábra 

 
Támadhat egy olyan ötlete, hogy a B pontot (vagy az A pontot) az adott 

egyenesre tükrözze: 
 

9. sz. ábra 

 
 

Mivel a tükrözés a keresett út hosszán nem változtat, nyilvánvalóvá 
válik számára, hogy a ha P pont az A és a B tükörképe által 
meghatározott egyenes metszéspontja, akkor az út legrövidebb, mert 
bármely választás esetén (lásd 9. ábra szaggatott vonal) két pontot 
összekötő törött vonal mindig hosszabb, mint az egyenes szakasz.  
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De, mi van, ha nem „támad” ilyen ötlet? Ekkor a tanító segít: „Mi lenne, 
ha eredetileg az A és a B pontok az adott egyenes ellentétes oldalain 
lennének?” (Felső tagozatban fizika órán megemlíthetjük, hogy ha az 
egyenes helyett tükröt veszünk, akkor a tükörről fénysugár éppen az APB 
törött vonalon jut az A pontból a B pontba.∎  

Nemcsak a fizikában, hanem a matematikától távolabbnak tűnő 
tantárgyak (nyelvtan, történelem, képzőművészet, zene, földrajz, 
csillagászat) területéről mutatott matematikai alkalmazások (Szalay, 
2010b) igen előnyösen formálják a tanulóifjúság, sőt a felnőttoktatásban 
részt vevők látásmódját. Megemlítem, hogy a különböző szintű feladatok 
kettős látásmóddal való feldolgozására külön írtam egy könyvet (Szalay, 
2018). 

Ezt a rész egy fordított irányú feladattal zárom, amikor is egy 
középiskolai versenyfeladatból konstruáltam egyetemi feladatot. A XXVII. 
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny (Kaposvár, 2018) 12. 
évfolyamosok számára kitűzött 4. feladat volt az alábbi (Szalay& Tóthné 
Berzsán, 2010): 

Egy pénzérmét feldobunk egymás után 10-szer. Mennyi a valószínűsége 
annak, hogy nem lesz két egymást követő fej ebben a sorozatban? (A 
versenyzők könnyűnek találták ezt a feladatot. A megoldások pont-átlaga 
az 1 - 10-es skálán 7,02 lett.) Ebből a feladatból általánosítottam a 
következő feladatot: Egy pénzérmét feldobunk egymás után n-szer. 
Mennyi a valószínűsége annak, hogy nem lesz két egymást követő fej 
ebben a sorozatban? Van-e határértéke ennek a valószínűségnek, ha a 
dobások száma minden határon túl nő?  

Eredmények: a keresett valószínűség 
�√�V���√�B ���B����√�B ���BX

-�  , (n = 10 esetben $FF-�� ≈ 0,141) és a keresett határérték 0. 

 
Matematika a szegedi tanítóképzésben 
 
A szegedi tanítóképzés az 1998/1999 tanévvel való kezdődött újra 
(Szalay, 1992). Előre bocsátom, hogy nem fogok foglalkozni a szegedi 
tanítóképzés, ma már országos versenyek sikereiben megmutatkozó 
matematika műveltségi területével. Csupán a tanító szakos hallgatók 
általános matematikai képzésére szorítkozom, azaz nem foglalkozom a 
tanítóképzésben kiemelt fontosságú matematikai tantárgypedagógiával 
sem.  

A kezdetekben a hallgatók általános matematikai képzésében a 
tanítóképzés számára írt tankönyv (Brindza et al., 1996) és példatár 
(Beliczky et al., 1996) alapján dolgoztunk. Nekem, aki addig csak leendő 
középiskolai- illetve általános iskolai matematika szakos hallgatókat 
tanítottam, feltűnt, hogy a tankönyv túlzsúfolt a tanárképzésben honos 
(injektív, szürjektív, bijektív stb.) szakkifejezésekkel. A tankönyv sok 
fogalom között, csak kevés összefüggésre mutat rá, ami a tananyag 
megértésében a tanító szakos hallgatóknak nehézségeket okoz. A példatár 
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feladatainak zöme is a tanár szakosoknak való. A 2002/2003 és 
2003/2004 tanévi felmérések alapján nyilvánvalóvá vált a tanító szakos 
hallgatók matematika tananyaga átalakításának szükségessége. Az erről 
született pedagógiai szakcikk (Czédliné Bárkányi et al., 2008) empirikus 
hipotézisekkel, a vizsgálatban használt mérőeszköz bemutatásával, a 
mérési eredmények statisztikai feldolgozásával, részletesen elemezte a 
tanító szakos hallgatók általános matematikai képzésének értékelési 
rendszerét, a tantárgyi tesztek eredményeit. Az összegzésből a további 
feladatainkat mutató részeket kiemelve megállapítottuk,  

- hallgatóink számára gondot okoz a matematikai nyelv használata, 
ezért megoldásaik gyakran pontatlanok, 

- gondot okoz az eddig ismeretlen, új kontextus, 
- számolási készségük nem megfelelő, 
- a tantárgy óraszáma nem elegendő a korábbi tanulmányok során 

elhanyagolt készségek kialakítására. 
 

Az utóbbit illetően, nem volt mód óraszám növelésére (hiszen a tanító 
szakosok magyar, testnevelés, ének, rajz, környezetvédelem, technika 
szaktárgyakat is tanulnak), sőt, heti 1 órát át kellett adni a matematika 
tantárgypedagógia javára, ami után az általános képzés óraszámai:  

Első szemeszter: Matematika I. kurzus, heti 2 óra előadás, heti 2 óra 
gyakorlat Második szemeszter: Matematika II. kurzus, heti 2 óra előadás, 
heti 1 óra gyakorlat. 

Később, az általános matematika tárgy óraszámai tovább rövidültek 
(Herbszt, 2015:190-191). A fentiekből az első három megállapítás miatt, 
új tankönyv (új tananyag) kellett, mivel a korábbi disszonanciát a 
„hivatalos” tankönyv átdolgozott kiadása sem szüntette meg. Az új 
tananyagot röviden három szó jellemezte: Kevesebbet, Mélyebben, 
Egyszerűbben. Ezeket részletesen egy korábbi cikkem taglalja (Szalay, 
2011), itt egyetlen példával egészítem ki: 

Az „egyszerűbben” követelményt tehát a következő példával 
illusztrálom. A példatár (Beliczky et al., 1996) 46. oldalán az egész 
számok témakörében a 4.1 feladat az alábbi bevezetéssel kezdődik: „Az 
egész számok az 5 − 6 alakú -ahol 5, 6 ∈ � – különbségek ekvivalencia – 
osztályai, jelük: 5 − 6. Az 5 − 6 az adott egész szám egy reprezentánsa 
(konkrét megjelenítése).” Ezek után a feladat c) részében szerepel a 
következő kérdés: 

„Melyik az a reprezentánsa egy – egy egész számnak, amelyikhez a 
legjobban köthető a szám neve? Ez hogyan kapható meg egy 
tetszőleges reprezentánsból?”  

 
A bevezetés és a kérdés matematikailag korrekt, de szerintem, még egy 

matematika tanár szakos (akinek sokkal több ideje jut a matematikára) is 
„vakarja a fejét” míg rájön, hogy például a „�−3�” egész szám egy 
végtelen sok különbségből álló „ekvivalencia – osztály”, amelyben például 
a  … �4 − 7�, �3 − 6�, �2 − 5�, �1 − 4�, �0 − 3� 
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különbségek szerepelnek. Ezek után, valószínűleg rájön a példatár 148. 
oldalán közölt megoldásra:”Az a reprezentáns, amely valamelyik tagjaként 
0-t tartalmaz. Pozitív egész szám esetén ez �5 − 0�, a nulla �0 − 0� alakú, 
míg a negatív egész szám reprezentánsa �0 − 5�alakú ahol 5 ∈ �*.” 
Indoklásul megjegyezve még: „Ha az adott reprezentáns �5 − 6�, akkor 
mindkét tagot csökkenthetjük az a és b közül a kisebbikkel”  

Kérdezem: Hogyan használja majd a tanító ezt a matematikai hátteret, 
ha majd az egész számok összeadását kívánja tanítani? 

Az egész számok bevezetésénél a negatív egész számok a fontosak 
(mert a természetes számok már vannak.) Az előzővel szemben a 
tankönyv (Szalay, 2010c) 124-125 oldalain következő van: 

A különbség értelmezése szerint az m – n különbség az a természetes 
szám, amelyre m = n+(m – n). A kommutativitás miatt m = (m – 
n)+n,ami mutatja, hogy ha az m – n természetes számtól indulva n lépést 
teszünk jobbra, akkor az m természetes számhoz jutunk. Visszafelé 
tekintve, ez azt jelenti, hogy a számegyenesen adott m és n természetes 
számok esetén az m – n kivonás azt jelenti, hogy az m természetes 
számtól indulva n lépést teszünk balra.  

...........................;.........;.;...................1..........0................................................................... mnm −
 n lépés 
 

Látjuk, hogy a számegyenes felkínálja azt a lehetőséget, hogy az m 
természetes számtól indulva n lépést tegyünk balra úgy, hogy n > m. 
Ekkor viszont a 0-tól balra érünk, ami azt jelenti, hogy ekkor a különbség 
nem természetes szám. Megtartva a „jobbra van” nagyobb és a „balra 
van” kisebb jelentését, azt mondhatjuk, hogy ilyenkor a különbség olyan 
„szám” (a „természetes” jelzőt nem használhatjuk), amely a 0 –nál 
kisebb. Így jutunk el a számfogalom negatív számokkal való 
bővítéséhez. Adott n(>0) természetes szám esetén azt mondjuk, hogy ha 
a számegyenesen a 0-tól indulva n lépést teszünk balra, akkor a 
számegyenesen kapott pont jelentse a (–n) negatív egész számot: 

( ) ...............;........................;......;...................0..............;......;........................;................ nn−   
 n lépés 

 
Irányt adó kifejezések a tankönyv (Szalay, 2010c) írásakor 
 
Evidencia szint: A fogalmaknak és a hozzá tartozó kifejezéseknek az a 
rendszere, amely magától értetődően elfogadott és amit a tapasztalat és a 
tanulás alakít ki. (Jól fejezi ki ezt, a „természetes szám” fogalom. Ehhez 
kapcsolódóan a közgondolkodásban evidens, hogy „kétszer kettő az 
négy”, míg az absztrakt matematikában csak a Peano – axiómák 
evidensek.) Részletesen kifejtettem az „Axiomatika és a közgondolkodás 
háziasítása” előadásomban (A matematika oktatás jelene és jövője 
konferencia, Békéscsaba, 2006. aug. 23) illetve írásban az Apáczai 
Napokon (Szalay, 2006). 
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Folytonos modell: A tananyag folytonos, hézagmentességre törekvő 
feldolgozása, amely széles spektrumban tanítja az új anyagot és közben 
pótolja a középiskola hiátusait (Szalay, 2008). 

Szivacs modell: A tananyagot válogatott ismeretekre alapozza, amelyek 
között a kapcsolatot a hallgatóknak maguknak kell megteremteni (Szalay, 
2008). 

 
A Szalay-féle (2010c) tankönyv koncepciójának alakulása 
 
A koncepció első gondolata a tanítóképzős hallgatók evidencia szintjének 
tervezése. Mivel a hallgatók felsőfokú tanulmányaik első félévében 
találkoznak a tanítóképzés általános matematikáját tárgyaló kurzussal és 
középiskolás szinten általában nem matematika tagozatos diákok voltak, a 
kiinduló evidencia szint a nem emelt szintű matematika érettséginél 
elvárható és abból megmaradt ismeretanyag. Ez nem túl nagy. Egy, 
félévvel az érettségi után készített, 99 hallgatóra kiterjedő felmérésből 
kiderült (Szalay, 2009a), hogy a következő feladatot: 
Az x helyébe írjunk olyan számot, hogy az 
 MjO5éD�^ N5kl5hm5j �=á35 = -��* �����J ��ú��J��J� ��á�J  
egyenlet helyes legyen, a hallgatók 31%-a tudta megoldani. 
(Segédeszközök: előadási jegyzet, könyv, függvénytáblázat, számolásokra 
mobil telefon használata meg volt engedve.) A √5 irracionalitásának 
bizonyítása csak az indirekt feltevés derengett fel a középiskolából, de 
senki sem tudta a bizonyítást befejezni. Nos, ez utóbbit már nem 
tekintettem a kialakítandó ismeretanyag alapján megoldhatónak, de az 
előbbit igen. Továbbá, fel kívántam vértezni a hallgatókat arra, hogy 
például: Mit jelent az „1”? Miért, kisebb az „1”, mint a „2”? Egyáltalán, mi 
az „1” és mi a „2”? Ezeket a kérdéseket a tanulók nem teszik fel a 
tanítónak, mert evidencia szintjükbe tartozik az „1” fogalma és az, hogy 1 
kisebb, mint 2, de a tanítónak, saját magabiztossága érdekében kívánatos 
tudni a választ.  

Természetesen alaposan megfigyeltem a meglevő tankönyv (Brindza et 
al., 1996) és a példatár (Beliczky et al., 1996) koncepcióját. Mindkettő 8 
fejezetet (Logika, halmazok; Megfeleltetések, relációk, leképezések 
(függvények), sorozatok; A természetes számok halmaza; A számfogalom 
bővítése; Számelmélet; Egyenletek, egyenlőtlenségek; Kombinatorika, 
valószínűségszámítás; Geometria). A példatár nagyobb részét (99 – 250. 
oldalak között) a feladatok fejezetenkénti megoldásai teszik ki. Mint már 
korábban is említettem, mindkét oktatási segédanyag „sokat markolt”. 

Módszertani dilemmát okozott az oktatási folyamat „folytonos” illetve 
„szivacs” modelljeinek alkalmazása. Tudomásul kellett vennem, hogy bár 
a matematika anyagának egymásra épülése a „folytonos” modellt kívánja, 
nem tudom elkerülni a „szivacs” modellt. A 2008/2009 tanévben a 
„Matematika előadások és gyakorlatok tanító szakon” kísérleti tankönyvből 
(Szalay, Krisztin Német & Vármonostory, 2008) tanultak a hallgatók, úgy 
hogy közben használtuk a példatár (Beliczky et al., 1996) kompetens 
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részeit is. Bár egy szakdolgozat (Maróti, 2008) keretében 34 második 
osztályos tanulóval (Üllés, Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola) készített felmérés is alátámasztotta a kísérleti tankönyv 
hatékonyságát, a tapasztalat azt mutatta, hogy két féléven át 
(félévenként heti 4 órában) még az előadások és gyakorlatok 
„egybemosásával” sem sikerült elvégezni a könyv anyagát. (Ez a tény 
tovább motiválta a „Kevesebbet” követelményt.) További tapasztalatokat 
leszűrve (Szalay, 2010d) ötvözni kellett a folytonos és szivacs modelleket 
(Szalay, 2009b). Végül is a tankönyv (Szalay, 2010c) öt év vajúdás után, 
2010 szeptemberében jelent meg. 

 
Mi lett a sorsa a Szalay-féle (2010c) tankönyvnek? 
 
Ugyanaz, mint a korábbi tankönyvnek (Brindza et al., 1996) és a hozzá 
tartozó példatárnak (Beliczky et al., 1996). A 2010/2011 tanévet 
követően néhány tanéven át volt tananyag, jelenleg Krisztin Német István 
fejleszti tovább, miközben a tanítóképzésben fontos „Matematicae est 
ancilla paedogiae” szellemében a feldolgozására szánt óraszám tovább 
csökkent. (A jelenleg érvényes hálótervben az 1. félévben Matematika 
gyakorlat (heti 2 óra) , a 2. félévben heti 1 óra előadás és heti 2 óra 
gyakorlat szerepel. (Az „elvitt” heti 2 órát a Matematika tantárgy-
pedagógia gyakorlat kapta.)  

Ugyanakkor a példatár (Beliczky et al., 1996) és a Szalay-féle (2010c) 
tankönyv egyaránt szolgálják a tanító kettős látásmódját, amelyet a 
példatár (Beliczky et al., 1996) 1.10 feladatán mutatunk be: Melyik 
mondat az alábbi tagadása? 

Ha jó leszek, akkor kapok csokit. 
a) Ha jó leszek, akkor nem kapok csokit. 
b) Jó leszek és mégsem kapok csokit. 
c) Ha nem leszek jó, akkor mégsem kapok csokit. 
d) Nem leszek és nem kapok csokit. 
e) Ha nem kapok csokit, akkor nem leszek jó. 

 
(A Szalay-féle tankönyvben [2010c] ezzel rokon feladatok: 32. oldal, 12. 
és 13. feladatok.) 
A példatár (Beliczky et al., 1996) 100.oldalán található a megoldás. 
b) p = Jó leszek, q = Csokit kapok ℸ�k ⇒ �� = k ∧ ℸ�.  
 

Ebben az esetben a tanító számára a kettős látásmód különösen fontos, 
mert közös (és nagyon tömör) megoldást csak a tanító érti, de a 
tanulónak meg kell magyaráznia, hogy miért „ b)” a jó választás:  

- Ha egy mondatot (és nem mondatrészt) tagadunk, akkor a 
mondat állítmányát tagadjuk, a többi mondatrész változatlan 
marad. 

- Ha egy alárendelt összetételű összetett mondatot tagadunk, akkor 
a főmondatot tagadjuk, a mellékmondat változatlan marad. 
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A „Ha jó leszek, akkor kapok csokit.” alárendelt összetételű összetett 

mondat. Főmondat: Kapok csokit. Mellékmondat: Jó leszek. („Ha….akkor” 
kötőszavak.) A főmondat tagadása: Nem kapok csokit. A változatlan 
mellékmondathoz az „és” kötőszóval kapcsolódik: Jó leszek és nem kapok 
csokit. Nyomatékosítva: Jó leszek és mégsem kapok csokit. (Ezek után az 
„és” kötőszó akár el is hagyható, a mondat értelme nem változik: Jó 
leszek, mégsem kapok csokit.)∎ 

Természetesen nem árt, ha a tanító („A jó pap is holtig tanul.” 
szellemében) a nyelvtani ismereteit is frissíti. 
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