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Bevezetés 

 

Ez a linkgyűjtemény 15 témát ölel fel. A témaválogatásnál a fő szempontot az oktatásban való 

használhatóság jelentette. A gyűjtemény összeállításának szükségessége a tanítási órák tartalmassá 

tételének érdekében is egy javasolt projekt lehet.  

A témajelölések megpróbálják az összes oktatási szintet megérinteni. 

Az Alapfok, Középfok, Felsőfok ezért került külön kategóriába. Az Érettségi speciális helyzet, 

nagyobb hangsúlyt a középiskolai szerep miatt kapott. Ezek az oldalak közvetlenül is alkalmasak új 

ismeret feldolgozó, gyakorló, ismétlő és rendszerező órák szervező, oktatási feladatra is, akár online 

formában is. 

Az E-tananyag, VIDEO témák is erre hivatottak. A Matematikatörténet már a matematika 

oktatás hivatalos része már, a nemzetközi és a magyar Matematikusok megismerése, munkásságuk 

jelentőségének felismerése a matematikai intelligencia elengedhetetlen része már. 

Az Érdekességek téma a matematikát különösen kedvelőknek, a Versenyfeladatok és Tehetség-

gondozás olyan iskoláknak ajánlott, ahol kiemelten figyelnek a tehetséges fiatalokra, ahol közvet-

lenül foglakoznak a versenyekre való felkészítéssel is. A Szakdolgozatok is segíthetnek ebben a 

munkában. 

A matematika egyik fő feladata a rendszerezés, osztályozás. Az érdekességeken túl szakmai és 

tudományos ajánlásokra a Matemetika Portálok, a Matematika területei és ennek összefoglalója, 

ami a matematika rendszerszemléleti területeit foglalja össze a Wikipédia egy kiváló ajánlásával. 

Összességében: 

 Megpróbáltam törekedni arra, hogy olyan gyűjtőmunka álljon rendelkezésre, ami a tanár 

közvetlen oktatási munkáját, tanítási tevékenységét segítheti, a digitális kompetencia fejlesz-

téséhez, az IKT eszközök módszertani tárának frissítésben is előbbre lépést nyújthat.  

 Ez a linkgyűjtemény a teljesség igénye nélküli ajánlás. Természetesen számtalan sok hasznos 

matematikai anyag elérhető még szinte minden témakörben az interneten. 

 A https://kolgy-matek.hu/fooldal/hasznos-linkek/ weboldalon a Hasznos linkek menüben is 

megtalálhatóak ezek a linkek, és remélhetőleg egy Frissítés menüben majd további 

találatokat is tudok ajánlani. 

 Végül ajánlok egy számomra kiváló munkának minősíthető másik linkgyűjteményt, ami a 

matematikán kívül számos, más hasznos területtel és témával foglalkozik:  

https://sites.google.com/site/albandimatek/. 

 

Jó munkát és kellemes böngészést kívánok hozzá! 

Kolompár Gyula 

szaktanácsadó 

  

https://kolgy-matek.hu/fooldal/hasznos-linkek/
https://sites.google.com/site/albandimatek/
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Alapfokú oktatás 

Általános és középiskolai tananyagok 

Kulcsszavak: alapfok, e-tananyag, felsőfok, középfok 

https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok 

Matematikával kapcsolatos videók, tananyagok (2.-12. évfolyam + egyetemi alapozó). 

Bem József megyei matematikaverseny 

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

http://www.deakveszprem.eu/bem-matek/feladatok.php 

Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály 

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

https://www.bolyaiverseny.hu/matek 

Bolyai Verseny  

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

https://www.bolyaiverseny.hu/matek/feladat_regi.htm 

EKF Versenyfeladatok  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, verseny 

https://matinf.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/versenyfa_5847d2f82aafb.pdf 

Felmérők 5-8.osztály  

Kulcsszavak: alapfok, témazáró 

http://matfiz-habel.com/Felm%C3%A9r%C5%91k/  

FZsMatek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, feladatsor, érdekességek, video 

http://fzsmatek.weebly.com/  

Ementor – Gyakorló feladatok 

Kulcsszavak: alapfok, e-tananyag, középfok 

http://www.ementor.hu/gyorsmenu 

Általános és középiskolai matek (gyakorló feladatok, elmélet, kidolgozott feladatok) 

Kalmár László Matematikaverseny korábbi versenyfeladatai  

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

http://www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu/versenyfeladatok  

  

https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/
http://www.deakveszprem.eu/bem-matek/feladatok.php
http://www.deakveszprem.eu/bem-matek/feladatok.php
https://www.bolyaiverseny.hu/matek/
https://www.bolyaiverseny.hu/matek/feladat_regi.htm
https://matinf.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/versenyfa_5847d2f82aafb.pdf
http://matfiz-habel.com/Felm%C3%A9r%C5%91k/
http://fzsmatek.weebly.com/
http://www.ementor.hu/gyorsmenu
http://www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu/versenyfeladatok
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KOLGY-MATEK 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, felsőfok, érdekességek, matematikatörténet, matematikusok, 
szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, verseny, video 

http://kolgy-matek.hu/ 

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, középiskolai matek, segédanyagok, linkgyüjtemény 

Legyen örömöd a matematikában (Feladatok 6-14 éveseknek) 

Kulcsszavak: alapfok, e-tananyag 

https://www.matika.in/hu 

Matek versenyfeladatok  

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

http://matek.ide.sk/index.php?pld=linkek.htm  

Általános iskolai versenyek (Matematika Olimpia, Pitagorasz verseny) 

Matematika a felső tagozaton  

Kulcsszavak: alapfok 

http://altsuli.hu/matf/index.htm 

Gazdag menüszerkezet a számtan és a felsős matematika témákban 

Matematika feladatok kiválasztás 

Kulcsszavak: alapfok 

http://matematika.hupont.hu 

Egész számok, tizedes törtek, kombinatorikai és játékos logikai feladatok. 

Matematika gyakorló és versenyfeladatok feladatok 5-8. évfolyam 

Kulcsszavak: alapfok 

http://www.vacisuli.hu/_pages/_feladatok/matekverseny/mateklista.htm  

Matematika gyakorló és versenyfeladatok feladatok 5-8.évfolyam. 

Matematika gyakorló feladatok (előkészítő és 9-12.évfolyam 

Kulcsszavak: alapfok 

http://zrinyinyh.hu/santaj/feladatok.php 

Matematika gyakorló feladatok portál 

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

http://ujweb.zrinyinyh.hu/matek-portal/matematika-gyakorlo-feladatok/  

  

http://kolgy-matek.hu/
https://www.matika.in/hu/
http://matek.ide.sk/index.php?pld=linkek.htm
http://altsuli.hu/matf/index.htm
http://matematika.hupont.hu/
http://www.vacisuli.hu/_pages/_feladatok/matekverseny/mateklista.htm
http://zrinyinyh.hu/santaj/feladatok.php
http://ujweb.zrinyinyh.hu/matek-portal/matematika-gyakorlo-feladatok/
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Matematika gyakorló feladatok (5-8. évfolyam) 

Kulcsszavak: alapfok 

http://kolozsvari.hu/joomla/index.php/en/tansegedlet/474-matematika-gyakorlo-feladatok  

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, verseny 

http://www.mategye.hu/?pid=megyeiverseny/bk_korabbi_feladatsorok  

Megyei matematikaverseny korábbi feladatsorai. 

Medvematek 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, verseny 

http://medvematek.hu/mintafeladatsorok  

Matematikai feladatsorok megoldásokkal (5-6., 7-8., 9-10., 11-12. osztály). 

Nemzeti Köznevelési Portál  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, e-tananyag 

https://portal.nkp.hu  

NetMatek – gyakorló feladatok online 

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

https://www.netmatek.hu/netmatek-gyakorlo-feladatok  

Nincs királyi út  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, matematikatörténet, matematikusok 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut  

Nyomtatható matematika feladatlapok  

Kulcsszavak: alapfok 

http://borosnyoiiskola.ro/mat/matlapok/hu_feladatlapok/index.html 

SI mértékegységek 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, matematikatörténet, VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=JyJBy24MlGw 

Tesztek, segédanyagok matematika órákra 

Kulcsszavak: alapfok 

http://borosnyoiiskola.ro/2012/tesztek.html  

Okosdoboz – gyakorló feladatsor  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, digitális tananyag 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/osszes-osztaly/matematika/osszes-temakor  

A gyakorló feladatok osztály, tantárgy, fogalom, témakör szerint kereshetők. A tudatos tanítás, 

önálló tanulás során nagy segítséget jelent ez a pedagógusoknak, gyerekeknek, szülőknek egyaránt. 

http://kolozsvari.hu/joomla/index.php/en/tansegedlet/474-matematika-gyakorlo-feladatok
http://www.mategye.hu/?pid=megyeiverseny/bk_korabbi_feladatsorok
http://medvematek.hu/mintafeladatsorok
https://portal.nkp.hu/
https://www.netmatek.hu/netmatek-gyakorlo-feladatok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut
https://www.youtube.com/watch?v=JyJBy24MlGw
http://borosnyoiiskola.ro/2012/tesztek.html
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/osszes-osztaly/matematika/osszes-temakor
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Realika – tanulói leckék és tanári verziók  

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=40&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregi
stered%2Fcourses  

A leckék nagy mennyiségben tartalmaznak illusztrációkat, animációkat, filmeket, modelleket és 

feladatokat. A fejlesztők célja nem csak a tanítás-tanulás folyamat segítése, hanem a tanári 

felkészülés megkönnyítése is, ezért a leckékhez tanári verzió is tartozik, amely lehetőséget ad a 

módszertani megjegyzések készítése mellett szakmai kiegészítésekre, óravázlat készítésére is. 

Sefmatek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

http://sefmatek.lapunk.hu/  

Általános és a középiskolai oktatáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati anyagok. 

SI mértékegységek 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, matematikatörténet, VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=JyJBy24MlGw 

Számtani gyakorlólapok  

Kulcsszavak: alapfok, feladatlap 

http://www.akcs.pirula.net/hungarian/opening.htm  

Tantaki  

Kulcsszavak: alapfok, e-tananyag 

http://www.tantaki.hu/matematika/matematikafeladatok4?gclid=EAIaIQobChMIjbSztKnE3gIVx-
eaCh3ouAOWEAAYASAAEgLLEPD_BwE  

Oktatóprogramok – Játékos tanulás 

TANULJUNK TANULNI!  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, felsőfok, tehetséggondozás 

https://tanuljunktanulni.hu/tanuljunk-tanulni/  

Hasznos tippek, érdekességek a tanulásról – tanulóknak és szülőknek. 

SULINET Tudásbázis 

Kulcsszavak: alapfok, e-tananyag 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika 

Digitális tananyag (1-12. osztály) 

  

http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=40&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregistered%2Fcourses
http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=40&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregistered%2Fcourses
http://sefmatek.lapunk.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=JyJBy24MlGw
http://www.akcs.pirula.net/hungarian/opening.htm
http://www.tantaki.hu/matematika/matematikafeladatok4?gclid=EAIaIQobChMIjbSztKnE3gIVx-eaCh3ouAOWEAAYASAAEgLLEPD_BwE
http://www.tantaki.hu/matematika/matematikafeladatok4?gclid=EAIaIQobChMIjbSztKnE3gIVx-eaCh3ouAOWEAAYASAAEgLLEPD_BwE
https://tanuljunktanulni.hu/tanuljunk-tanulni/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika
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Középfokú oktatás 

A tudomány humora 

Kulcsszavak: középfok 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/viccek.html  

A KöMaL Fórum bejegyzései alapján… 

albandimatek – linkgyűjtemény  

Kulcsszavak: középfok 

https://sites.google.com/site/albandimatek/  

Általános és középiskolai tananyagok  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, felsőfok, e-tananyag 

https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/  

Matek videók, tananyagok (2.-12. évfolyam + egyetemi alapozó). 

Arany Dániel Matematikaverseny  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://www.bolyai.hu/aranydaniel.htm  

Bethlen – Matek  

http://bethlen.hu/matek/Mathist/Forras/Fomenu2.htm  

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, érdekességek 

A matematikusok életét mutatja be. A középiskolai tananyagban előforduló legfontosabb fogalmakat és 

tételeket tartalmazza. 

BZmatek  

Kulcsszavak: középfok 

https://bzmatek.eu  

A középiskolai évfolyamok matematika tananyagának elmélete, feladatok, megoldások, bizonyítások. 

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma  

Kulcsszavak: középfok, érettségi, verseny 

http://crnl.hu/matt/matek/  

Érettségi – Versenyfeladatok – Feladatsorok – Érdekességek – Kétváltozós függvények 

szemléltetése (GoGebra) 

Egyenlőtlenségek  

Kulcsszavak: középfok, érettségi  

http://kfg.kormend.hu/katalogus/81_1_20101118152117.pdf  

Ismétlő, rendszerező modul az emelt szintű érettségire készülőknek. 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/viccek.html
https://sites.google.com/site/albandimatek/
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/
http://www.bolyai.hu/aranydaniel.htm
http://bethlen.hu/matek/Mathist/Forras/Fomenu2.htm
https://bzmatek.eu/
http://crnl.hu/matt/matek/
http://kfg.kormend.hu/katalogus/81_1_20101118152117.pdf
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Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet – Versenyfeladatok  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, versenyek 

https://matinf.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/versenyfa_5847d2f82aafb.pdf  

Fibonacci-számok  

Kulcsszavak: középfok, érdekességek,  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-sz%C3%A1mok  

A Fibonacci-számok a matematikában az egyik legismertebb másodrendben rekurzív sorozat elemei: 

nulladik eleme 0, első eleme 1, a további elemeket az előző kettő összegeként kapjuk… 

FZsMatek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, érdekességek, video 

http://fzsmatek.weebly.com/  

Geomatech – GeoGebra tananyagok  

Kulcsszavak: középfok, e-tananyag 

http://tananyag.geomatech.hu/  

Geometriai közepek  

Kulcsszavak: középfok 

https://crnl.hu/matt/leckek/geomkozepek.html  

A négy középarányos geometriai megjelenítése (két elemre). 

Gyakorló feladatok – gyorsmenü  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, e-tananyag 

http://www.ementor.hu/gyorsmenu  

Általános és középiskolai matek (gyakorló feladatok, elmélet, kidolgozott feladatok) 

Győr-Moson-Sopron megyei Matematika Verseny  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://gymsmmv.szolda.hu/  

Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematikaversenye  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://math.unideb.hu/tehetseggondozas/kozepiskolasoknak/megyei-matematika-verseny.html   

Hatványközepek közötti egyenlőtlenség  

Kulcsszavak: középfok, felsőfok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatv%C3%A1nyk%C3%B6zepek_k%C3%B6z%C3%B6tti_egyenl%C5%91tlens
%C3%A9g  

Kiterjesztés függvény intervallumon vett hatványközepére. 

https://matinf.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/versenyfa_5847d2f82aafb.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-sz%C3%A1mok
http://fzsmatek.weebly.com/
http://tananyag.geomatech.hu/
https://crnl.hu/matt/leckek/geomkozepek.html
http://www.ementor.hu/gyorsmenu
http://gymsmmv.szolda.hu/
http://math.unideb.hu/tehetseggondozas/kozepiskolasoknak/megyei-matematika-verseny.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatv%C3%A1nyk%C3%B6zepek_k%C3%B6z%C3%B6tti_egyenl%C5%91tlens%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatv%C3%A1nyk%C3%B6zepek_k%C3%B6z%C3%B6tti_egyenl%C5%91tlens%C3%A9g
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Kisérettségi matematikából  

Kulcsszavak: középfok, érettségi, érdekességek, verseny 

http://maszak.blogspot.com/p/blog-page_19.html  

kolgy-matek 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, felsőfok, érdekességek, matematikatörténet, matematikusok, 
szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, versenyek, video 

http://kolgy-matek.hu/  

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, középiskolai matek, segédanyagok, linkgyűjtemény. 

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók  

Kulcsszavak: középfok, érettségi  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok  

Lipovszky-matek  

Kulcsszavak: középfok, érettségi, felsőfok, verseny 

http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/  

Érettségi feladatok, dokumentációk, online felsőfokú témák. 

Pi szám  

Kulcsszavak: középfok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%AD_(sz%C3%A1m)  

A pi egy matematikában és fizikában használt valós szám. A leggyakrabban használt, euklideszi 

geometriában a kör kerületének és átmérőjének hányadosaként definiálják, ami a körök hasonlósága 

miatt minden kör esetén azonos. 

Skatulyaelv 

Kulcsszavak: középfok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Skatulyaelv  

A skatulyaelv a Dirichlet által megfogalmazott matematikai tétel, érdekes példák. 

Mateking – Középiskolai matek   

Kulcsszavak: középfok, érettségi  

https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek  

Ez a remek Középiskolai matek kurzus 241 rövid és szuper-érthető tananyag, pdf és 12 teszt-

feladatsor segítségével 21 témakörön keresztül vezet végig az izgalmas Középiskolai matek rögös 

útjain. 

Mateking – Matematika alapok 

Kulcsszavak: középfok 

https://www.mateking.hu/matematika-alapok  

Ez a remek Matematika alapok kurzus 239 rövid és szuper-érthető tananyag, pdf és 2 tesztfeladatsor 

segítségével 21 témakörön keresztül vezet végig az izgalmas Matematika alapok rögös útjain. 

http://maszak.blogspot.com/p/blog-page_19.html
http://kolgy-matek.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%AD_(sz%C3%A1m)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Skatulyaelv
https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek
https://www.mateking.hu/matematika-alapok
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Matematika érettségi feladatok  

Kulcsszavak: középfok, érettségi,  

https://www.matektanarok.hu/matematika-erettsegi-feladatok/  

Közép és emelt szintű matematika érettségi feladatok, középszintű matematika érettségi feladatok 

témakör szerint. 

Matematika gyakorló feladatok portál  

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

http://ujweb.zrinyinyh.hu/matek-portal/matematika-gyakorlo-feladatok/  

MATEMATIKA KRITÉRIUMTÁRGY  

Kulcsszavak: középfok, versenyek 

http://mathdid.elte.hu/html/bscbevmat.html  

Dolgozatok, tesztek, megoldások 

Matematika módszertani példatár  

Kulcsszavak: középfok 

http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/uj_tamop/kesz_tananyagok/74/PDF/74_modszertani_peldatar.pdf  

A módszertani példatár segítséget kíván nyújtani a matematika tanároknak és a tanárjelölteknek 

ahhoz, hogy a képzés során elsajátított szakmai és módszertani ismereteket minél hatékonyabban 

tudják alkalmazni a tanítási gyakorlatban 

Matematika összefoglaló  

Kulcsszavak: középfok 

http://www.jungkaroly.fw.hu/docl/matek_osszefoglalo.pdf  

A középiskolai tananyag vázlatos áttekintése, gyakorló feladatok. 

Matematika szakterületei  

Kulcsszavak: középfok 

http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Matematika_szakteruletei.htm  

Matematika, fizika, kémia  

Kulcsszavak: középfok 

http://tttweb.hu/agytorna/oktatas  

Titkos Tudás Tárháza – Online feladatok – Bemutatók 

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, verseny 

http://www.mategye.hu/?pid=megyeiverseny/bk_korabbi_feladatsorok  

Megyei Matematikaverseny korábbi feladatsorai 

https://www.matektanarok.hu/matematika-erettsegi-feladatok/
http://ujweb.zrinyinyh.hu/matek-portal/matematika-gyakorlo-feladatok/
http://mathdid.elte.hu/html/bscbevmat.html
http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/uj_tamop/kesz_tananyagok/74/PDF/74_modszertani_peldatar.pdf
http://www.jungkaroly.fw.hu/docl/matek_osszefoglalo.pdf
http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Matematika_szakteruletei.htm
http://tttweb.hu/agytorna/oktatas
http://www.mategye.hu/?pid=megyeiverseny/bk_korabbi_feladatsorok
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Matematikai képletek  

Kulcsszavak: középfok 

https://www.mathreference.org/index/index/lg/hu  

Fogalmak, képletek, összefüggések 

MatematikaLap.hu – Versenyek  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

https://matematika.lap.hu/matematika_versenyek/14268475  

Medvematek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, verseny 

http://medvematek.hu/mintafeladatsorok 

Matematikai feladatsorok megoldásokkal (5-6., 7-8., 9-10., 11-12. osztály) 

Nemzeti Köznevelési Portál  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, e-tananyag 

https://portal.nkp.hu/  

NetMatek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

https://www.netmatek.hu/netmatek-gyakorlo-feladatok  

Online gyakorló feladatok 

Molnár Anikó: Nevezetes egyenlőtlenségek (szakdolgozat) 

Kulcsszavak: középfok, szakdolgozat 

https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_mattan/2010/molnar_aniko.pdf  

Nincs királyi út  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, matematikatörténet, matematikusok 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut  

Okosdoboz – gyakorló feladatsor  

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/osszes-osztaly/matematika/osszes-temakor  

Digitális tananyag, a gyakorló feladatok osztály, tantárgy, fogalom, témakör szerint kereshetők. 

A tudatos tanítás, önálló tanulás során nagy segítséget jelent ez a pedagógusoknak, gyerekeknek, 

szülőknek egyaránt. 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny  

Kulcsszavak: középfok, versenyek 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/versenyfeladatok_javitasi_utmutatok 

OKTV-k fordulóinak feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói. 

https://www.mathreference.org/index/index/lg/hu
https://matematika.lap.hu/matematika_versenyek/14268475
https://portal.nkp.hu/
https://www.netmatek.hu/netmatek-gyakorlo-feladatok
https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_mattan/2010/molnar_aniko.pdf
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/osszes-osztaly/matematika/osszes-temakor
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/versenyfeladatok_javitasi_utmutatok
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Prímszámok  

Kulcsszavak: középfok, érdekességek  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADmsz%C3%A1mok  

A prímek a természetes számok halmazának felbonthatatlan (irreducibilis) elemei. 

Realika – tanári verziók  

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=40&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregi
stered%2Fcourses  

A leckék nagy mennyiségben tartalmaznak illusztrációkat, animációkat, filmeket, modelleket és 

feladatokat. A fejlesztők célja nem csak a tanítás-tanulás folyamat segítése, hanem a tanári 

felkészülés megkönnyítése is, ezért a leckékhez tanári verzió is tar 

Realika – tanulói leckék  

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=43&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregi
stered%2Fcourses  

Sefmatek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok 

http://sefmatek.lapunk.hu/  

Általános és a középiskolai oktatáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati anyagok. 

Skatulyaelv  

Kulcsszavak: középfok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Skatulyaelv  

A skatulyaelv az a Dirichlet által megfogalmazott matematikai tétel… érdekes példák. 

Számhalmazok  

Kulcsszavak: középfok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mtartom%C3%A1nyok  

A számtartomány számokból álló halmaz, röviden számhalmaz. A történelem folyamán ahogy nőtt 

az igény az egyre bonyolultabb dolgok (számbeli) kifejezésére, úgy nőtt az igény a számhalmaz(ok) 

bővítésére is. 

Számtani-mértani közép  

Kulcsszavak: középfok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mtani-m%C3%A9rtani_k%C3%B6z%C3%A9p  

TANULJUNK TANULNI!  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, felsőfok, tehetséggondozás 

https://tanuljunktanulni.hu/tanuljunk-tanulni/  

Hasznos tippek, érdekességek a tanulásról – tanulóknak és szülőknek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADmsz%C3%A1mok
http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=40&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregistered%2Fcourses
http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=40&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregistered%2Fcourses
http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=43&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregistered%2Fcourses
http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=43&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregistered%2Fcourses
http://sefmatek.lapunk.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Skatulyaelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mtartom%C3%A1nyok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mtani-m%C3%A9rtani_k%C3%B6z%C3%A9p
https://tanuljunktanulni.hu/tanuljunk-tanulni/


OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2/2019. Szaktanácsadói Füzetek 

14 

Tehetséggondozás a matematikában I. 

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika/list.html  

Tananyag, megoldott feladatok, emelt szint 

Tehetséggondozás a matematikában II. 

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika2/  

Tehetséggondozás, szakkör (algebrai kifejezések, egyenletek, geometria, sorozatok, trigonometria, 

bizonyítási módszerek) 

Tehetséggondozás a matematikában III. 

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás, verseny 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika3/list.html  

Halmazok, függvények, számelmélet, vektorok, kombinatorika, gráfok. 

Tehetséggondozás a matematikában IV. 

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika4/  

A középiskolai tananyag feladatokban. 

Tehetséggondozás a matematikában VI.  

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, tehetséggondozás, verseny 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika5/list.html  

Szakköri feladatok 9. osztály, szöveges feladatok, trigonometrikus számítások; sorozatok határ-

értéke, függvények határértéke, integrálszámítás 

Vántus András – Matematika  

Kulcsszavak: középfok 

https://vantus.hu/  

„A világra nyitottság, a műveltség, az olvasottság, a tájékozottság, a rendszerezett gondolkodás, a 

szövegértés, az érvelési készség, a jó rövid és hosszú távú emlékezet, a képzelőerő, a szépérzék, a 

rendszerszemlélet, a lényeglátás, a céltudatosság, a kitartás, a rutin, a gyakorlatiasság és a talpra-

esettség egyesülésének egyik megnyilvánulási formáját matematikának nevezzük.” 

Versenyfeladatok: Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny és KÖMAL feladatok megoldása, 
elemzése  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://docplayer.hu/43686587-Versenyfeladatok-bacs-kiskun-megyei-matematikaverseny-es-komal-
feladatok-megoldasa-elemzese-keszitette-perity-dora-temavezeto-somfai-zsuzsa.html  

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika/list.html
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika2/
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika3/list.html
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika4/
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika5/list.html
https://vantus.hu/
http://docplayer.hu/43686587-Versenyfeladatok-bacs-kiskun-megyei-matematikaverseny-es-komal-feladatok-megoldasa-elemzese-keszitette-perity-dora-temavezeto-somfai-zsuzsa.html
http://docplayer.hu/43686587-Versenyfeladatok-bacs-kiskun-megyei-matematikaverseny-es-komal-feladatok-megoldasa-elemzese-keszitette-perity-dora-temavezeto-somfai-zsuzsa.html
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Versenyvizsga Portál  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://versenyvizsga.hu/  

Országos Matematikai Versenyek 

VIDEOTORIUM  

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, video 

https://videotorium.hu/hu/category/571/matematika  

 „Az oldalon konferenciák anyagai, tanórák, kísérletek stb. videófelvételi tekinthetőek meg teljes 

terjedelemben, ráadásképpen a videó mellé csatolható a leadott PowerPoint és egyéb vetítések.” 

Vörös József – Matematika  

Kulcsszavak: középfok 

http://fizika.mechatronika.hu/matek/matindex.htm  

Középiskolai témakörök (elmélet, gyakorlat) 

Zanza – Matematika  

Kulcsszavak: középfok 

https://zanza.tv/matematika  

Videós oktató portál a 9-12. évfolyamok számára. 

Felsőfokú oktatás 

Általános és középiskolai tananyagok  

https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, felsőfok, e-tananyag 

Matek videók, tananyagok (2-12. évfolyam + egyetemi alapozó) 

Bethlen – Matek  

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, érdekességek 

http://bethlen.hu/matek/Mathist/Forras/Fomenu2.htm  

A matematikusok életét mutatja be, a középiskolai tananyagban előforduló legfontosabb fogalmakat 

és tételeket tartalmazza. 

Hatványközepek közötti egyenlőtlenség  

Kulcsszavak: középfok, felsőfok,  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatv%C3%A1nyk%C3%B6zepek_k%C3%B6z%C3%B6tti_egyenl%C5%91tlens
%C3%A9g 

  

http://versenyvizsga.hu/
https://videotorium.hu/hu/category/571/matematika
http://fizika.mechatronika.hu/matek/matindex.htm
https://zanza.tv/matematika
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/
http://bethlen.hu/matek/Mathist/Forras/Fomenu2.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatv%C3%A1nyk%C3%B6zepek_k%C3%B6z%C3%B6tti_egyenl%C5%91tlens%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatv%C3%A1nyk%C3%B6zepek_k%C3%B6z%C3%B6tti_egyenl%C5%91tlens%C3%A9g
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KOLGY-MATEK 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, felsőfok, érdekességek, matematikatörténet, matematikusok, 
szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, verseny, video 

http://kolgy-matek.hu/  

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, középiskolai matek, segédanyagok, linkgyűjtemény. 

Lipovszky – matek – fizika  

Kulcsszavak: középfok, érettségi, felsőfok, verseny 

http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/  

Érettségi feladatok, dokumentációk, online felsőfokú témák. 

MatamatikaLap.hu  

Kulcsszavak: felsőfok 

https://matematika.lap.hu/  

Mateking – Matematika   

Kulcsszavak: felsőfok 

https://www.mateking.hu/  

Analízis, lineáris algebra, gazdasági matematika, valószínűségszámítás és statisztika. 

Matematikai segédletek  

Kulcsszavak: felsőfok 

http://bohomke.uw.hu/tanlet.htm  

Sok példa letöltési lehetőséggel. 

TANULJUNK TANULNI!  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, felsőfok, tehetséggondozás 

https://tanuljunktanulni.hu/tanuljunk-tanulni/  

Hasznos tippek, érdekességek a tanulásról – tanulóknak és szülőknek. 

Tehetséggondozás a matematikában 

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, tehetséggondozás, verseny 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika5/list.html  

Szakköri feladatok 9. osztály, szöveges feladatok, trigonometrikus számítások; sorozatok határ-

értéke, függvények határértéke, integrálszámítás. 

Videósorozat Bolyai János geometriájáról  

Kulcsszavak: felsőfok, matematikatörténet, video 

http://www.ngkszki.hu/~trembe/bolyai.htm  

Ez a kilenc videó középiskolai szinten mutatja be a Bolyai-Lobacsevszkij, más néven a hiperbolikus 

geometria néhány érdekes eredményét. 

http://kolgy-matek.hu/
http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/
https://matematika.lap.hu/
https://www.mateking.hu/
http://bohomke.uw.hu/tanlet.htm
https://tanuljunktanulni.hu/tanuljunk-tanulni/
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika5/list.html
http://www.ngkszki.hu/~trembe/bolyai.htm
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VIDEOTORIUM  

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, video 

https://videotorium.hu/hu/category/571/matematika  

„Az oldalon konferenciák anyagai, tanórák, kísérletek stb. videófelvételi tekinthetőek meg teljes 

terjedelemben, ráadásképpen a videó mellé csatolható a leadott PowerPoint és egyéb vetítések.” 

Érettségi 

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma  

Kulcsszavak: érettségi, középfok, érdekességek, verseny 

http://crnl.hu/matt/matek/  

Egyenlőtlenségek  

Kulcsszavak: érettségi, középfok 

http://kfg.kormend.hu/katalogus/81_1_20101118152117.pdf  

Ismétlő, rendszerező modul az emelt szintű érettségire készülőknek. 

FZsMatek  

http://fzsmatek.weebly.com/  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, érdekességek, video 

Általános iskola, feladatsorok, érettségi, videók 

Így puskázhattok legálisan a matekérettségin: értékes pluszpontokat gyűjthettek  

Kulcsszavak: érettségi 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2014/4/11/legalis_puskak_matek_erettsegi_TLFSDX  

Milyen legális puskákat lehet használni a közép- és az emelt szintű matekérettségin? Melyik képlet-

tárat érdemes bevinni az írásbeli vizsgára? Hány pontot lehet összegyűjteni a négyjegyű függvény-

táblázat rutinos használatával? 

Kisérettségi matematikából  

Kulcsszavak: érettségi, középfok, érdekességek, verseny 

http://maszak.blogspot.com/p/blog-page_19.html  

Érettségi feladatok megoldásokkal. 

KOLGY-MATEK 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, felsőfok, érdekességek, matematikatörténet, matematikusok, 
szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, verseny, video 

http://kolgy-matek.hu/  

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, középiskolai matek, segédanyagok, linkgyűjtemény. 

https://videotorium.hu/hu/category/571/matematika
http://crnl.hu/matt/matek/
http://kfg.kormend.hu/katalogus/81_1_20101118152117.pdf
http://fzsmatek.weebly.com/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2014/4/11/legalis_puskak_matek_erettsegi_TLFSDX
http://maszak.blogspot.com/p/blog-page_19.html
http://kolgy-matek.hu/
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Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók  

Kulcsszavak: érettségi, középfok 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok  

Korábbi érettségi feladatsorok (minden tantárgyból). 

Lipovszky – matek – fizika  

Kulcsszavak: érettségi, középfok, felsőfok, verseny 

http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/  

Érettségi feladatok, dokumentációk, online felsőfokú témák. 

Mateking – matematika  

Kulcsszavak: érettségi, középfok 

https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek  

Ez a remek Középiskolai matek kurzus 241 rövid és szuper-érthető tananyag, pdf és 12 teszt-

feladatsor segítségével 21 témakörön keresztül vezet végig az izgalmas Középiskolai matek rögös 

útjain. 

Matematika érettségi feladatok (közép és emelt szint) 

Kulcsszavak: érettségi, középfok 

https://www.matektanarok.hu/matematika-erettsegi-feladatok/  

Studium Generale  

Kulcsszavak: érettségi 

http://www.studiumgenerale.net/  

A Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos ingyenes érettségi előkészítője – érettségi feladatok 

témakörönként. 

Versenyek 

Arany Dániel Matematikaverseny  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://www.bolyai.hu/aranydaniel.htm  

Bem József megyei matematikaverseny  

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

http://www.deakveszprem.eu/bem-matek/feladatok.php  

Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály  

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

https://www.bolyaiverseny.hu/matek/  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/
https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek
https://www.matektanarok.hu/matematika-erettsegi-feladatok/
http://www.studiumgenerale.net/
http://www.bolyai.hu/aranydaniel.htm
http://www.deakveszprem.eu/bem-matek/feladatok.php
https://www.bolyaiverseny.hu/matek/
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Bolyai Verseny  

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

https://www.bolyaiverseny.hu/matek/feladat_regi.htm  

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma  

Kulcsszavak: középfok, érettségi, verseny 

http://crnl.hu/matt/matek/  

Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet – Versenyfeladatok   

Kulcsszavak: alapfok, középfok, verseny 

https://matinf.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/versenyfa_5847d2f82aafb.pdf  

Győr-Moson-Sopron megyei Matematika Verseny  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://gymsmmv.szolda.hu/  

Hajdú-Bihar megyei középiskolák megyei matematikaversenye  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://math.unideb.hu/tehetseggondozas/kozepiskolasoknak/megyei-matematika-verseny.html  

Kalmár László Matematikaverseny korábbi versenyfeladatai  

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

http://www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu/versenyfeladatok  

Kisérettségi matematikából  

Kulcsszavak: Érdekességek, Érettségi, Középfok, Versenyek 

http://maszak.blogspot.com/p/blog-page_19.html  

KOLGY-MATEK 

Kulcsszavak: alapfok középfok, érettségi, felsőfok, érdekességek, matematikatörténet, matematikusok, 
szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, verseny, video 

http://kolgy-matek.hu/  

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, középiskolai matek, segédanyagok, linkgyűjtemény. 

Lipovszky – matek – fizika  

Kulcsszavak: középfok, érettségi, felsőfok, verseny 

http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/  

Matek Versenyfeladatok  

Kulcsszavak: alapfok, verseny 

http://matek.ide.sk/index.php?pld=linkek.htm  

https://www.bolyaiverseny.hu/matek/feladat_regi.htm
http://crnl.hu/matt/matek/
https://matinf.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/versenyfa_5847d2f82aafb.pdf
http://gymsmmv.szolda.hu/
http://math.unideb.hu/tehetseggondozas/kozepiskolasoknak/megyei-matematika-verseny.html
http://www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu/versenyfeladatok
http://maszak.blogspot.com/p/blog-page_19.html
http://kolgy-matek.hu/
http://www.lipovszky-matek-fizika.hu/
http://matek.ide.sk/index.php?pld=linkek.htm
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MATEMATIKA KRITÉRIUMTÁRGY  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://mathdid.elte.hu/html/bscbevmat.html  

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, verseny 

http://www.mategye.hu/?pid=megyeiverseny/bk_korabbi_feladatsorok  

MatematikaLap.hu  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

https://matematika.lap.hu/matematika_versenyek/14268475  

Medvematek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, verseny 

http://medvematek.hu/mintafeladatsorok  

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

Kulcsszavak: középfok, verseny 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/versenyfeladatok_javitasi_utmutatok  

Nógrád megyei Peák István Matematikaverseny 

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://kolgy-matek.hu/fooldal/peak-istvan_versenyek/  

Tehetséggondozás a matematikában I. 

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, tehetséggondozás, verseny 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika5/list.html  

Tehetséggondozás a matematikában II. 

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás, verseny 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika3/list.html  

Versenyfeladatok: Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny és KÖMAL feladatok 
megoldása, elemzése  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://docplayer.hu/43686587-Versenyfeladatok-bacs-kiskun-megyei-matematikaverseny-es-komal-
feladatok-megoldasa-elemzese-keszitette-perity-dora-temavezeto-somfai-zsuzsa.html 

Versenyvizsga Portál  

Kulcsszavak: középfok, verseny 

http://versenyvizsga.hu/  

  

http://mathdid.elte.hu/html/bscbevmat.html
http://www.mategye.hu/?pid=megyeiverseny/bk_korabbi_feladatsorok
https://matematika.lap.hu/matematika_versenyek/14268475
http://medvematek.hu/mintafeladatsorok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/versenyfeladatok_javitasi_utmutatok
http://kolgy-matek.hu/fooldal/peak-istvan_versenyek/
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika5/list.html
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika3/list.html
http://docplayer.hu/43686587-Versenyfeladatok-bacs-kiskun-megyei-matematikaverseny-es-komal-feladatok-megoldasa-elemzese-keszitette-perity-dora-temavezeto-somfai-zsuzsa.html
http://docplayer.hu/43686587-Versenyfeladatok-bacs-kiskun-megyei-matematikaverseny-es-komal-feladatok-megoldasa-elemzese-keszitette-perity-dora-temavezeto-somfai-zsuzsa.html
http://versenyvizsga.hu/
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Tehetséggondozás 

TANULJUNK TANULNI!  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, felsőfok, tehetséggondozás 

https://tanuljunktanulni.hu/tanuljunk-tanulni/  

Hasznos tippek, érdekességek a tanulásról – tanulóknak és szülőknek. 

Tehetséggondozás a matematikában I.  

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika/list.html  

Tananyag, megoldott feladatok, emelt szint. 

Tehetséggondozás a matematikában II. 

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika2/  

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás 

Tehetséggondozás, szakkör (algebrai kifejezések, egyenletek, geometria, sorozatok, trigonometria, 

bizonyítási módszerek) 

Tehetséggondozás a matematikában III. 

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás, verseny 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika3/list.html  

Halmazok, függvények, számelmélet, vektorok, kombinatorika, gráfok 

Tehetséggondozás a matematikában IV. 

Kulcsszavak: középfok, tehetséggondozás 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika4/  

A középiskolai tananyag feladatokban. 

Tehetséggondozás a matematikában V. 

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, tehetséggondozás, verseny 

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika5/list.html  

Szakköri feladatok 9. osztály, szöveges feladatok, trigonometrikus számítások; sorozatok határ-

értéke, függvények határértéke, integrálszámítás. 

   

https://tanuljunktanulni.hu/tanuljunk-tanulni/
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika/list.html
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika2/
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika3/list.html
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika4/
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika5/list.html
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Matematikatörténet 

A függvényfogalom fejlődése  

Kulcsszavak: matematikatörténet, függvény 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut/az-analizis-fejlodesenek-tortenete/a-
fuggvenyfogalom-fejlodese  

Leonhard Euler (1707-1783) azt a nagy célt tűzte maga elé, hogy rendszeresen feldolgozza, 

kiegészíti és biztos alapokra helyezi korának már igen tekintélyes mennyiségű matematikai 

ismereteit. 

A geometria története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, geometria 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria#T%C3%B6rt%C3%A9nete  

Közvetlen, gyakorlati alkalmazása miatt a geometria a matematika elsőként kifejlődő ágai közt volt 

(az elemi algebra mellett), és az első ismeretterület volt, melyet sikerült, több próbálkozás után, 

axiomatikus elvekre építeni. 

A halmazelmélet története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, halmazelmélet 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_halmazelm%C3%A9let_t%C3%B6rt%C3%A9nete  

A halmazelmélet története a matematika történetének egy kiemelkedő fejezete. A halmazelmélet 

kialakulása nem csak egy matematikai elmélet kifejlődését jelenti, hanem egy olyan korszakot, 

amikor a matematikai szigorúság a mai fokát érte el. 

A matek története 

Kulcsszavak: matematikatörténet, érdekességek, video 

A sorozatban Marcus du Sautoy az Oxfordi Egyetem matematika professzora kalauzolja végig a 

nézőket az egyik legfontosabb tudományág történetén. Utazása során különböző korokban és a 

világ különböző részein mutatja be a nézőknek a matematika alap tételeit és rávilágít, hogy hogyan 

támasztja alá a matematika a világunkat összetartó tudományt, technológiát és kultúrát.  

1. A közös nyelv  

http://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_The_Story_Of_Maths_A_kozos_nyelv_1_resz  

2. Keleti elmék  

https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_Keleti_elmek_2_resz  

3. A tér rejtelmei  

https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_A_ter_rejtelmei_3_resz 

4. Túl a végtelenség tengerén 

https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_Tul_a_vegtelensag_tengeren_4_resz 

A legjelentősebb 20. századi magyar matematikusok munkássága  

Kulcsszavak: matematikatörténet, magyar matematikusok 

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/618.html  

Magyar matematikusok munkássága. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut/az-analizis-fejlodesenek-tortenete/a-fuggvenyfogalom-fejlodese
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut/az-analizis-fejlodesenek-tortenete/a-fuggvenyfogalom-fejlodese
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria#T%C3%B6rt%C3%A9nete
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_halmazelm%C3%A9let_t%C3%B6rt%C3%A9nete
http://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_The_Story_Of_Maths_A_kozos_nyelv_1_resz
https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_Keleti_elmek_2_resz
https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_A_ter_rejtelmei_3_resz
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/618.html
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A logika története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, logika 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_logika_története  

Nem titok, hogy logika tudománya egyértelműen humán ismeretterületekből, a görög szónoklattan 

(retorika) és a „vitatkozástan” (dialektika) gyakorlatából fejlődött ki. 

A matematika analízis története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, analízis 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikai_analízis#Története  

A mai matematikai analízis kezdetei a 17. századra datálhatók a tudományos forradalom időszakára. 

Ugyanakkor sok alapelv visszakövethető egészen korai matematikusokhoz. 

A matematika története  

Kulcsszavak: matematikatörténet 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_matematika_története  

A matematika története avagy matematikatörténet tudományága elsősorban a matematikában történt 

új felfedezések eredetét és történetét kutatja, kisebb mértékben pedig a múltbeli standard 

matematikai módszereket és fogalmakat. 

A matematikafilozófia története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, matematikafilozófia 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_matematikafilozófia_története  

A matematikafilozófia története azokat az eseményeket, elméleteket öleli fel, melyek a mate-

matikáról mint tudományról való gondolkodással kapcsolatosak, vagyis hogy vajon a különböző 

korokban hogyan vélekedtek a matematikáról, milyen kép élt e tudományról. 

Lukács Mónika: A matematikai analízis története a 17-18. században (szakdolgozat) 

https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_mattan/2010/lukacs_monika.pdf  

Kulcsszavak: matematikatörténet, szakdolgozat 

A statisztika eredete és története  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztika#A_statisztika_eredete_és_története   

Kulcsszavak: matematikatörténet, statisztika 

Eredetileg – ma már ritka, elavultnak számító értelmezés szerint – a statisztika matematikai 

eszközöket igénybe vevő államháztartástant jelentett … 

A számelmélet története  

ttps://hu.wikipedia.org/wiki/Számelmélet#Története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, számelmélet 

Az első számelméleti jellegű felfedezés – természetesen maguknak a számoknak és a velük végzett 

alapműveleteknek a felfedezése után – a helyiértékes számábrázolásmód fokozatos kialakulása volt.  

E folyamat az őskor végén és az ókor elején indult, Európában … 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_logika_t%C3%B6rt%C3%A9nete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikai_anal%C3%ADzis#T%C3%B6rt%C3%A9nete
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_matematika_története
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_matematikafilozófia_története
https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_mattan/2010/lukacs_monika.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztika#A_statisztika_eredete_és_története
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A valószínűségszámítás története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, valószínűségszámítás 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Valószínűségszámítás#Története  

A valószínűségszámítás – „a véletlen matematikája” – megalapozói közt elsősorban említendő a 

francia Pierre Fermat (1601–1665) és Blaise Pascal (1623–1662), bár néhány ilyen tárgyú mű már az 

ő működésük előtt is megjelent. 

Az Abacus története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, érdekességek  

http://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus/  

Az algebra története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, algebra 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Algebra#Története  

Az analízis története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, analízis 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut/az-analizis-fejlodesenek-tortenete/a-
matematikai-analizis   

Az egy története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, video 

https://www.youtube.com/watch?v=X42_sTZP8Lg  

Az ember, aki ismerte a végtelent  

Kulcsszavak: matematikatörténet, video 

https://videa.hu/videok/film-animacio/az-ember-aki-ismerte-a-drama-eletrajzi-6kRgulp01MN0Du5r   

Az ember, aki ismerte a végtelent (2015) – Srinivasa Ramanujan matematikus élete 

KOLGY-MATEK 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, felsőfok, érdekességek, matematikatörténet, tematikusok, 
Portálok, szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, verseny, video 

http://kolgy-matek.hu/  

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, középiskolai matek, segédanyagok, linkgyűjtemény. 

Négyzetgyök 2  

Kulcsszavak: matematikatörténet  érdekességek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Négyzetgyök_2  

A √2 valószínűleg az elsőként megismert irracionális szám. 

Nincs királyi út  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, matematikatörténet, matematikusok 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Valószínűségszámítás#Története
http://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Algebra#Története
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut/az-analizis-fejlodesenek-tortenete/a-matematikai-analizis
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut/az-analizis-fejlodesenek-tortenete/a-matematikai-analizis
https://www.youtube.com/watch?v=X42_sTZP8Lg
https://videa.hu/videok/film-animacio/az-ember-aki-ismerte-a-drama-eletrajzi-6kRgulp01MN0Du5r
http://kolgy-matek.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Négyzetgyök_2
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut
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Peák István munkássága 

Kulcsszavak: matematikatörténet 

http://itf2.njszt.hu/324rtr4/uploads/Peak-Istvan-elete-es-munkassaga.pdf  

Ő volt az egyik kezdeményezője a hazai automataelméleti kutatások beindításának. 1989. május 25-

én bekövetkezett haláláig közel félszáz publikációja jelent meg, nagy részben világnyelveken. A 

Nógrád Megyei matematika verseny névadója. 

SI mértékegységek 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, matematikatörténet, VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=JyJBy24MlGw 

Videósorozat Bolyai János geometriájáról  

Kulcsszavak: felsőfok, matematikatörténet, video 

http://www.ngkszki.hu/~trembe/bolyai.htm  

Ez a kilenc videó középiskolai szinten mutatja be a Bolyai-Lobacsevszkij, más néven hiperbolikus 

geometria néhány érdekes eredményét.  

E-tananyag 

Általános és középiskolai tananyagok  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, felsőfok, e-tananyag 

https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/  

Matematika videók, tananyagok (2.-12. évfolyam + egyetemi alapozó). 

Geomatech tananyagok – GeoGebra  

Kulcsszavak: középfok, e-tananyag, 

http://tananyag.geomatech.hu/  

Ementor – Gyakorló feladatok  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, e-tananyag 

http://www.ementor.hu/gyorsmenu  

Általános és középiskolai matek (gyakorló feladatok, elmélet, kidolgozott feladatok) 

KOLGY-MATEK 

Kulcsszavak: alapfok, érdekességek, érettségi, felsőfok, középfok, matematikatörténet, matematikusok, 
szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, verseny, video 

http://kolgy-matek.hu/  

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, középiskolai matek, segédanyagok, linkgyűjtemény. 
  

http://itf2.njszt.hu/324rtr4/uploads/Peak-Istvan-elete-es-munkassaga.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JyJBy24MlGw
http://www.ngkszki.hu/~trembe/bolyai.htm
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/
http://tananyag.geomatech.hu/
http://www.ementor.hu/gyorsmenu
http://kolgy-matek.hu/
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Legyen örömöd a matematikában  

Kulcsszavak: alapfok, e-tananyag 

https://www.matika.in/hu/  

Feladatok 6-14 éveseknek 

Nemzeti Köznevelési Portál  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, e-tananyag 

https://portal.nkp.hu/  

Nemzeti Köznevelési Portál – diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek 

SULINET Tudásbázis 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, e-tananyag 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika  

Digitális tananyag (1-12. osztály) 

Érdekességek 

A Fibonacci-számrendszer  

Kulcsszavak: érdekességek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeckendorf-tétel  

A Zeckendorf-tételnek köszönhetően konstruálható olyan számrendszer, melyben a helyiértékek 

rekurzív sorozatot alkotnak. Ez az ún. Fibonacci-számrendszer. 

A varázslatos Fibonacci-számok  

Kulcsszavak: érdekességek 

https://www.pecsma.hu/abszolut-no/lelek/hihetetlen-de-a-mateknak-van-elvezheto-oldala-is/  

A Fibonacci-számok egy végtelen, növekvő sorozatot adnak ki: a számsor első két eleme a 0 és az 1. 

A további elemeket úgy kapjuk meg, ha az előző kettőt összeadjuk. 

Tehát a sorozat első számai: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13 stb. 

A logika, matematika, filozófia legismertebb paradoxonai  

Kulcsszavak: érdekességek, logika, filozófia 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kategória:Paradoxonok  

Álparadoxonok  

Kulcsszavak: érdekességek 

http://web.cs.elte.hu/~mrobert/MEAM/03.05.%20-%20%C1lparadoxonok.pdf  

Matematikai érdekességek a mindennapokban. 

https://www.matika.in/hu/
https://portal.nkp.hu/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeckendorf-tétel
https://www.pecsma.hu/abszolut-no/lelek/hihetetlen-de-a-mateknak-van-elvezheto-oldala-is/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kategória:Paradoxonok
http://web.cs.elte.hu/~mrobert/MEAM/03.05.%20-%20%C1lparadoxonok.pdf
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A zenében rejlő matematika  

Kulcsszavak: érdekességek, zene 

http://ematlap.hu/index.php/gazda-g-sag-2017-12/600-a-zeneben-rejlo-matematika  

Az, hogy a szép, s logikus rend mellé gyönyörködtető hangzás is párosul, magához vonzza a szépség 

iránt amúgy is igen érzékeny matematikusokat. 

Aranymetszés  

Kulcsszavak: érdekességek, aranymetszés 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranymetszés  

Az aranymetszés vagy aranyarány egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is 

gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. 

Bethlen – matek   

Kulcsszavak: középfok, felsőfok, érdekességek 

http://bethlen.hu/matek/Mathist/Forras/Fomenu2.htm  

A matematikusok életét mutatja be. A középiskolai tananyagban előforduló legfontosabb fogalmakat 

és tételeket tartalmazza 

Erdős Pál sejtéseinek listája  

Kulcsszavak: érdekességek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdős_Pál_sejtéseinek_listája  

Erdős Pál a 20. század egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb matematikusa volt. Rengeteg 

matematikussal dolgozott együtt a matematika legkülönbözőbb részterületein, számos sejtést 

fogalmaztak meg, melyek megoldásáért Erdős gyakran pénzdíjat is felajánlott. 

Fejtörő logikai feladványok  

Kulcsszavak: érdekességek 

https://www.kfki.hu/~merse/fejtoro_feladvanyok.html  

Fejtörő logikai feladványok több témában. 

FZsMatek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, érdekességek, video 

http://fzsmatek.weebly.com/  

Játék a négyzetekkel  

Kulcsszavak: érdekességek 

https://docplayer.hu/35104216-Matematikai-erdekessegek-a-mindennapokban.html  

Matematikai érdekességek a mindennapokban. 

Ujváry-Menyhárt Mónika: Játékok és játékos feladatok a matematika órán  

Kulcsszavak: érdekességek, szakdolgozat, logika, geometria, valószínűségszámítás 

https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/mattan/2009/ujvary_menyhart_monika.pdf  

http://ematlap.hu/index.php/gazda-g-sag-2017-12/600-a-zeneben-rejlo-matematika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranymetszés
http://bethlen.hu/matek/Mathist/Forras/Fomenu2.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdős_Pál_sejtéseinek_listája
https://www.kfki.hu/~merse/fejtoro_feladvanyok.html
http://fzsmatek.weebly.com/
https://docplayer.hu/35104216-Matematikai-erdekessegek-a-mindennapokban.html
https://kolgy-matek.hu/wp-admin/link-manager.php?cat_id=266
https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/mattan/2009/ujvary_menyhart_monika.pdf
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Kisérettségi matematikából  

Kulcsszavak: középfok, érettségi, érdekességek, verseny 

http://maszak.blogspot.com/p/blog-page_19.html  

Érettségi feladatok megoldásokkal. 

KOLGY-MATEK 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, felsőfok, érdekességek, matematikatörténet, matematikusok, 
szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, verseny, video 

http://kolgy-matek.hu/  

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, segédanyagok, linkgyűjtemény. 

Matematikai érdekességek – gondolatolvasás 

Kulcsszavak: érdekességek 

http://www.ementor.hu/cikk/matematikai-erdekessegek  

Matematikai érdekességek a mindennapokban – témák    

Kulcsszavak: érdekességek 

http://web.cs.elte.hu/~mrobert/segedanyagok/temak.pdf  

Témaajánlások kidolgozásra 

Matematikatörténeti érdekességek  

Kulcsszavak: érdekességek 

http://comlogo.web.elte.hu/team/orak/projektek/matemat/mattort.htm  

Négyzetgyök 2  

Kulcsszavak: érdekességek, matematikatörténet 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Négyzetgyök_2  

A √2 valószínűleg az elsőként megismert irracionális szám. 

Néhány matematikai érdekesség  

Kulcsszavak: érdekességek 

http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Matematikai_erdekessegek.htm  

Ne higgy a szemednek! 

Szabó Mariann: Pi formulák 

Kulcsszavak: érdekességek, szakdolgozatok 

http://shrek.unideb.hu/~tengely/SzaboMariannDM.pdf  

Bizonyára elgondolkodott már rajta élete során legalább egyszer minden ember, hogy vajon honnan 

jöhetett ez a szám, ez a jelölés. 

http://maszak.blogspot.com/p/blog-page_19.html
http://kolgy-matek.hu/
http://www.ementor.hu/cikk/matematikai-erdekessegek
http://web.cs.elte.hu/~mrobert/segedanyagok/temak.pdf
http://comlogo.web.elte.hu/team/orak/projektek/matemat/mattort.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Négyzetgyök_2
http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Matematikai_erdekessegek.htm
http://shrek.unideb.hu/~tengely/SzaboMariannDM.pdf
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Poincaré-sejtés  

Kulcsszavak: érdekességek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Poincar%C3%A9-sejt%C3%A9s  

A topológia egyik sokáig igazolatlanul maradt sejtése volt. Egyike volt a megoldó számára magas 

pénzjutalommal kecsegtető millenniumi problémáknak. 

Prímszámok  

Kulcsszavak: érdekességek, középfok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Prímszámok  

A prímek a természetes számok halmazának felbonthatatlan (irreducibilis) elemei. 

Szakdolgozatok 

A matematikai analízis története a 17-18. században  

Kulcsszavak: matematikatörténet, szakdolgozat 

https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_mattan/2010/lukacs_monika.pdf 

A matematikai analízis története a 17-18. században – szakdolgozat. 

Algebrai egyenletek” Delphi programozási rendszerben 

Kulcsszavak: szakdolgozat 

https://kolgy-matek.hu/fooldal/portfolio/szakmai-eletut/szakdolgozatok/ 

https://kolgy-matek.hu/tag/szakdolgozatok/ 

Kilenced fokú algebrai egyenletig a numerikus analízis módszereit is alkalmazza. 

Aranymetszés 

Kulcsszavak: szakdolgozat 

https://kolgy-matek.hu/fooldal/portfolio/szakmai-eletut/szakdolgozatok/ 

https://kolgy-matek.hu/tag/szakdolgozatok/ 

Síkban és térben egy nagyon jó bemutatás. 

Diofantikus egyenletek 

Kulcsszavak: szakdolgozat 

https://kolgy-matek.hu/fooldal/portfolio/szakmai-eletut/szakdolgozatok/ 

https://kolgy-matek.hu/tag/szakdolgozatok/ 

Egy kiterjedt problémakör tárgyalása. 

Játékok és játékos feladatok a matematika órán  

Kulcsszavak: érdekességek, szakdolgozat 

https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/mattan/2009/ujvary_menyhart_monika.pdf 

Logika, geometria, valószínűségszámítás – diplomamunka. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Poincar%C3%A9-sejt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Prímszámok
https://kolgy-matek.hu/fooldal/portfolio/szakmai-eletut/szakdolgozatok/
https://kolgy-matek.hu/tag/szakdolgozatok/
https://kolgy-matek.hu/fooldal/portfolio/szakmai-eletut/szakdolgozatok/
https://kolgy-matek.hu/tag/szakdolgozatok/
https://kolgy-matek.hu/fooldal/portfolio/szakmai-eletut/szakdolgozatok/
https://kolgy-matek.hu/tag/szakdolgozatok/
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Másodrendű hiperfelületek 

Kulcsszavak: szakdolgozat 

https://kolgy-matek.hu/fooldal/portfolio/szakmai-eletut/szakdolgozatok/ 

https://kolgy-matek.hu/tag/szakdolgozatok/ 

A másodrendű görbék n-dimenziós viselkedése 

Nevezetes egyenlőtlenségek  

Kulcsszavak: középfok, szakdolgozat 

https://web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_mattan/2010/molnar_aniko.pdf 

Szakdolgozat az egyenlőtlenségekről. 

Pi formulák  

Kulcsszavak: érdekességek, szakdolgozat 

http://shrek.unideb.hu/~tengely/SzaboMariannDM.pdf 

Bizonyára elgondolkodott már rajta élete során legalább egyszer minden ember, hogy vajon honnan 

jöhetett ez a szám, ez a jelölés. 

VIDEO 

A matek története 

Kulcsszavak: matematikatörténet, érdekességek, video 

A sorozatban Marcus du Sautoy az Oxfordi Egyetem matematika professzora kalauzolja végig a 

nézőket az egyik legfontosabb tudományág történetén. Utazása során különböző korokban és a 

világ különböző részein mutatja be a nézőknek a matematika alap tételeit és rávilágít, hogy hogyan 

támasztja alá a matematika a világunkat összetartó tudományt, technológiát és kultúrát.  

1. A közös nyelv  

http://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_The_Story_Of_Maths_A_kozos_nyelv_1_resz  

2. Keleti elmék  

https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_Keleti_elmek_2_resz  

3. A tér rejtelmei  

https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_A_ter_rejtelmei_3_resz 

4. Túl a végtelenség tengerén 

https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_Tul_a_vegtelensag_tengeren_4_resz 

Az egy története  

Kulcsszavak: matematikatörténet, VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=X42_sTZP8Lg 

  

https://kolgy-matek.hu/fooldal/portfolio/szakmai-eletut/szakdolgozatok/
https://kolgy-matek.hu/tag/szakdolgozatok/
http://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_The_Story_Of_Maths_A_kozos_nyelv_1_resz
https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_Keleti_elmek_2_resz
https://indavideo.hu/video/A_matek_tortenete_A_ter_rejtelmei_3_resz
https://www.youtube.com/watch?v=X42_sTZP8Lg
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Az ember, aki ismerte a végtelent  

Kulcsszavak: matematikatörténet, VIDEO 

https://videa.hu/videok/film-animacio/az-ember-aki-ismerte-a-drama-eletrajzi-6kRgulp01MN0Du5r 

Srínivásza Rámánudzsan a XX. század egyik ismert matematikusa volt, fontos felfedezések köthetők 

a nevéhez, különösképpen a végtelen sorokkal és a számelmélettel kapcsolatban. 

FZsMatek  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, érettségi, érdekességek, VIDEO 

http://fzsmatek.weebly.com/ 

SI mértékegységek 

Kulcsszavak: alapfok, középfok, matematikatörténet, VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=JyJBy24MlGw 

Videósorozat Bolyai János geometriájáról  

Kulcsszavak: felsőfok, matematikatörténet, VIDEO 

http://www.ngkszki.hu/~trembe/bolyai.htm 

VIDEOTORIUM  

Kulcsszavak: felsőfok, középfok, VIDEO 

https://videotorium.hu/hu/category/571/matematika 

Matematikusok 

Híres matematikusok  

Kulcsszavak: matematikusok, magyar matematikusok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Matematika/H%C3%ADres_matematikusok 

Kit tartanak a világ 10 legjobb matematikusának?  

Kulcsszavak: matematikusok 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/kit-tartanak-a-vilag-10-legjobb-matematikusanak 

A The Guardian szakírója egy listát állított össze azokról a matematikusokról, akiknek forradalmi 

felfedezései megváltoztatták a világot! 

kolgy-matek 

Kulcsszavak: alapfok középfok, érettségi, felsőfok, érdekességek, matematika területei, matematikatörténet, 
matematikusok, portálok, szakdolgozat, tehetséggondozás, tételek, versenyek, VIDEO 

http://kolgy-matek.hu/ 

Oktatási anyagok forrásgyűjteménye, középiskolai matek, segédanyagok, linkgyűjtemény 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JyJBy24MlGw
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Magyar kapta a matematikusok Nobel-díját 2012-ben  

Kulcsszavak: matematikusok 

http://www.origo.hu/tudomany/20120321-abeldij-szemeredi-endre-kapta-a-2012es-matematikai-
nobeldijat.html 

Szemerédi Endre matematikus kapta a 2012-es Abel-díjat, amelyet a matematika Nobel-díjaként is 

említenek. 

Magyar matematikusok  

Kulcsszavak: matematikusok, magyar matematikusok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Magyar_matematikusok 

Nincs királyi út  

Kulcsszavak: alapfok, középfok, matematikatörténet, matematikusok, arcképek 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/nincs-kiralyi-ut 

A matematika területei 

Algebra  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Algebra  

Az algebra a matematika egyik ága, melyet a matematikai műveletek általános tudományaként hatá-

rozhatunk meg 

Egyenlet  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenlet  

Az egyenlet a matematikában egyenlőségjellel összekapcsolt két kifejezés. A két kifejezést az 

egyenlet bal és jobb oldalának nevezzük. Az egyenlet az algebra, sőt az egész matematika egyik 

legfontosabb fogalma … 

Elemi kombinatorika  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elemi_kombinatorika  

Az elemi kombinatorika a kombinatorika illetve a véges matematika egy szűk szelete, mely egy 

előre megadott véges halmaz elemeiből alkotott és adott tulajdonságot kielégítő csoportosításainak 

számát szándékozik meghatározni. 

Geometria  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria  

A geometria vagy mértan a matematika térbeli törvényszerűségek, összefüggések leírásából 

kialakult ága, melynek a tér mennyiségi viszonyainak leírása még ma is fontos alkalmazása. 
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Algebra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenlet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elemi_kombinatorika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria
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Gráfelmélet  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gráfelmélet  

A gráfelmélet a matematika, ezen belül a kombinatorika egyik fontos ága. Kialakításához jelentős 

mértékben hozzájárultak a magyar kombinatorikai iskola tagjai: Kőnig Dénes, Egerváry Jenő, Erdős 

Pál, Gallai Tibor, Rényi Alfréd, Lovász László, Pósa Lajos. 

Halmaz  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Halmaz  

A halmaz a matematika egyik legalapvetőbb fogalma, melyet leginkább az „összesség”, „sokaság” 

szavakkal tudunk körülírni (egy Georg Cantor által adott körülírását ld. lentebb); de mivel igazából 

alapfogalom; így nem tartjuk definiálandónak. A halmazok általános tulajdonságaival a matematika 

egyik ága, a halmazelmélet foglalkozik. 

Logika  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Logika  

A logika az érvényes következtetések és bizonyítások, illetve az ezzel összefüggő filozófiai, mate-

matikai, nyelvészeti és tudományos módszertani kérdések tudománya. 

Matematika 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematika  

A matematika, tárgyát és módszereit tekintve, sajátos tudomány, mely részben a többi tudomány 

által vizsgált, részben pedig a matematika „belső” fejlődéséből adódóan létrejött (felfedezett, ill. 

feltalált) rendszereket, struktúrákat, azok absztrakt, közös 

Matematikai analízis  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikai_analízis  

Az analízis vagy függvénytan a matematika egyik részterülete, amely a függvények vizsgálatával 

(analízisével) foglalkozik. Fő területei például a numerikus, komplex és a valós analízis, ezen belül 

a differenciálszámítás, az integrálszámítás, a határértékek számítása, és a differenciálegyenletek 

elmélete; végtelen sorok, sorozatok; a metrikus terek elmélete és általában a topológia bizonyos 

ágai, az analitikus rendszerelmélet, a funkcionálanalízis. 

Matematikai tételek  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kategória:Matematikai_tételek  

Közép- és felsőfokú tételek több kategóriában. 

Matematikaportál 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Matematika  

A matematika speciális, absztrakt tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben 

pedig a matematika „belső” fejlődéséből, differenciálódásából adódóan létrejött rendszereket, 

struktúrákat, azok közös tulajdonságait, összefüggéseit vizsgál 
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gráfelmélet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halmaz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Logika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikai_analízis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kategória:Matematikai_tételek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Matematika
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Statisztika  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztika  

A statisztika avagy számhasonlítás a valóság számszerű információinak megfigyelésére, összeg-

zésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudomány. 

Számelmélet  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Számelmélet  

A számelmélet a matematika egyik ága, mely eredetileg a természetes számok oszthatósági tulaj-

donságait vizsgálta. Az ez irányú vizsgálatok elnevezésére még ma is alkalmazzák a számelmélet 

eredeti latinos elnevezését (aritmetika) 

Valós számok  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Valós_számok  

Más megközelítések a valós számokat a racionális számok fölötti struktúraként tekintik. 

Valószínűségszámítás  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Valószínűségszámítás  

A valószínűségszámítás a matematika egyik ága. Eredeti motivációját a véletlen (más szóval 

indeterminisztikus) tömegjelenségek, röviden kísérletek vizsgálata adta 

A matematika területei – összefoglaló 

A matematika alapjai Algebra Analízis Geometria és topológia 

A matematika alapjai 
Halmazelmélet 
Naiv halmazelmélet 
Axiomatikus 
halmazelmélet 
Matematikai logika 
Kategóriaelmélet 

Algebra 
Elemi algebra 
Absztrakt algebra 
Csoportelmélet 
Gyűrűelmélet 
Testelmélet 
Lineáris algebra 
Mátrixok 
Univerzális algebra 

Analízis 
Valós analízis 
Komplex analízis 
Vektoranalízis 
Differenciálegyenletek 
Funkcionálanalízis 
Mértékelmélet 

Geometria 
Euklideszi geometria 
Nemeuklideszi geometria 
Affin geometria 
Projektív geometria 
Differenciálgeometria 
Algebrai geometria 
Topológia 
Általános topológia 
Algebrai topológia 
Geometriai topológia 

Számelmélet Diszkrét matematika Alkalmazott matematika Általános 

Számelmélet 
Algebrai számelmélet 
Analitikus számelmélet 
Aritmetika 
Számok 
Természetes számok 
Prímszámok 
Racionális számok 
Irracionális számok 
Algebrai számok 
Transzcendens számok 
Komplex számok 

Diszkrét matematika 
Kombinatorika 
Gráfelmélet 
Játékelmélet 
Diszkrét geometria 
Számítástudomány 
Algoritmusok 
Formális nyelvek 
Információelmélet 

Alkalmazott matematika 
Numerikus analízis 
Valószínűségszámítás 
Statisztika 
Dinamikus rendszerek 
Káoszelmélet 
Matematikai fizika 
Biomatematika 
Gazdasági matematika 
Kriptográfia 

Matematikusok 
Matematikatörténet 
Matematikafilozófia 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Számelmélet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Valós_számok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Valószínűségszámítás
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_matematika_alapjai&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halmazelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Naiv_halmazelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Axiomatikus_halmazelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Axiomatikus_halmazelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikai_logika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3riaelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Algebra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elemi_algebra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Absztrakt_algebra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csoportelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%B1r%C5%B1elm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Testelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1ris_algebra
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1trix_(matematika)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Univerz%C3%A1lis_algebra&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikai_anal%C3%ADzis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3s_anal%C3%ADzis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Komplex_anal%C3%ADzis
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vektoranal%C3%ADzis&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Differenci%C3%A1legyenlet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Funkcion%C3%A1lanal%C3%ADzis
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rt%C3%A9kelm%C3%A9let_(matematika)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Euklideszi_geometria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemeuklideszi_geometria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Affin_geometria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Projekt%C3%ADv_geometria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Differenci%C3%A1lgeometria
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebrai_geometria&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Topol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ltal%C3%A1nos_topol%C3%B3gia&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebrai_topol%C3%B3gia&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometriai_topol%C3%B3gia&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1melm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebrai_sz%C3%A1melm%C3%A9let&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Analitikus_sz%C3%A1melm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mtan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m
https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetes_sz%C3%A1mok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADmsz%C3%A1mok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Racion%C3%A1lis_sz%C3%A1mok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Irracion%C3%A1lis_sz%C3%A1mok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Algebrai_sz%C3%A1m
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzcendens_sz%C3%A1mok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Komplex_sz%C3%A1mok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diszkr%C3%A9t_matematika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kombinatorika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1felm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1t%C3%A9kelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diszkr%C3%A9t_geometria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1studom%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1lis_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3elm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkalmazott_matematika&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Numerikus_anal%C3%ADzis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3sz%C3%ADn%C5%B1s%C3%A9gsz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztika
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinamikus_rendszer&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1oszelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Matematikai_fizika&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biomatematika
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gazdas%C3%A1gi_matematika&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kriptogr%C3%A1fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikus
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_matematika_t%C3%B6rt%C3%A9nete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikafiloz%C3%B3fia


OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2/2019. Szaktanácsadói Füzetek 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
Telefon/Fax: (+36-32) 314-814; (+36-32) 310-574 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 


