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5. osztály 

Matematika 

 

ELSŐ FÉLÉV 

 

1. A természetes számok Tk. 9-61. oldal 

A tízes számrendszer  

Római számírás  

A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig 

Tájékozódás a számegyenesen 

Kisebb, nem kisebb; nagyobb, nem nagyobb értelmezése 

A természetes számok kerekítése  

Természetes számok összeadása, kivonása, szorzása 

Többjegyű számok írásbeli szorzása 

Hosszúságmérés, tömegmérés, időmérés  

Osztó, többszörös fogalmának ismerete 

Természetes számok osztása többjegyű osztóval 

Műveletek sorrendje, zárójelek használata 

 

2. Az egész számok Tk. 249-261. oldal 

Az egész számok összehasonítása  

Az egész számok fogalma, ábrázolásuk számegyenesen, nagysági viszonyaik  

Az egész számok abszolútértéke 

Az egész számok összeadása, kivonása 

Az összeadás és a kivonás közti összefüggések felismerése.  

A derékszögű koordináta-rendszer értelmezése  

Elnevezések, jelölések. Tájékozódás a koordináta-rendszer négy síknegyedében 

 

3. Geometriai alakzatok Tk. 75-107. oldal 

Egyenesek kölcsönös helyzete  

Síkok és egyenesek, síkok és síkok kölcsönös helyzete a térben 

Síkidomok, sokszögek 

Egybevágó síkidomok  

Téglalap, négyzet (tulajdonságaik, kerületük) 

A terület mérése, mértékegységei 

A téglalap területe 

Téglatest, kocka (tulajdonságaik vizsgálata)  

A kocka hálója, felszíne, térfogata 

A téglatest hálója, felszíne, térfogata  

 

 



 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

 

4. A törtek Tk. 119-140. oldal 

A törtek értelmezése, rendszerezése, jelölések, elnevezések. 

A tört értelmezése, mint az egység valahányad részének többszöröse  

A tört értelmezése, mint több egész egyenlő részekre osztása 

Az egynél nagyobb, az egynél kisebb, illetve az eggyel egyenlő törtek. 

Számok törtalakja – törtszám, egészek törtalakjai.  

Vegyes számok 

Mennyiségek törtrésze 

Törtek bővítése, egyszerűsítése: a törtek végtelen sokféle alakban írhatók fel. 

Egyenlő nevezőjű, illetve egyenlő számlálójú (pozitív) törtek összehasonlítása.  

Különböző nevezőjű és számlálójú (pozitív) törtek összehasonlítása közös nevezőre hozással 

Azonos nevezőjű, illetve könnyen azonos nevezőjűvé alakítható törtek összeadása és kivonása 

Törtek szorzása természetes számmal 

A törtek osztása természetes számmal 

 

5 Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Tk.153-172. oldal 

Ponthalmazok távolságának szemléletes fogalma.  

A körvonal, a körlap, a gömbfelület, a gömbtest mint adott tulajdonságú ponthalmaz. A körző 

és az egyélű vonalzó használata. Szakaszmásolás. 

A szakaszfelező merőleges fogalma, szerkesztése. Szakaszfelezés. 

Háromszög szerkesztése három adott oldalból, a körvonal értelmezéséről, illetve a 

szakaszmásolásról tanultak alkalmazásaként 

A szakaszfelező merőleges fogalma, szerkesztése. 

Szögtartomány. Elnevezések (a szög csúcsa, szára), jelölések.  

Az egyenesszög és a derékszög fogalma.  

A szögek összehasonlítása, mérésük – az egyenesszög, illetve a derékszög az egység.  

A szögek fajtái 

 

6. A tizedestörtek Tk. 183-216. oldal 

A tizedestörtek írása, olvasása.  

Tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése, nagyság szerinti összehasonlításuk 

A tizedestörtek összeadása, kivonása.  

Tizedestörtek szorzása, osztása természetes számmal 

 

7. Összefüggések, nyitott mondatok Tk. 227-239. oldal    

Adatok rendezése táblázatok segítségével.  

Táblázatba foglalt adatok értelmezése, összehasonlítása.  

Oszlopdiagramok, pontdiagramok, töröttvonal-diagramok készítése gyűjtött adatokból, illetve 

táblázat alapján.  

Kész diagramok elemzése.  

Egyenlet, egyenlőtlenség 

Az igazsághalmaz megkeresése tervszerű próbálgatással, 
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