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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Kerettanterv matematikai 

 2.2.03_matematika 5-8_u 

Egyenes arányosság, fordított arányosság 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű 

arányossági feladatok megoldása 

8.2.3_matemat_szi_v 

Egyenes arányosság, fordított arányosság 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

5-8. és 9-10. évfolyam 

10-12 perc 

Szaknyelvhasználat, a köznyelv és a szaknyelv 

különbözősége 

Egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek  
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A gyakorlati életből vett példák esetén sokszor nehézséget okoz, hogy az abban 

szereplő mennyiségekről megállapítsák a diákok, hogy milyen összefüggés, 

arányosság van köztük. Az arányosságról szóló szöveg olvasását tanári 

magyarázat is kiválthatja. Ebben az esetben gyűjtsünk közösen konkrét példákat 

mindkettőre! Térjünk ki arra is, hogy attól, hogy két mennyiség növekszik, még 

nem biztos, hogy egyenesen arányosak. A második feladatot önálló egyéni vagy 

páros formában érdemes feldolgozni. 

 

 

 

Feleletválasztó feladat megoldása: 

 

Feladat Válaszok Helyes 

Egy táborban minden sátorban 4 

ember van. A táborozók száma és 
a sátrak száma 

egyenesen arányos. X 

fordítottan arányos.  

nem arányos.  

Dininek 3000 Ft spórolt pénze 
van, amin kaparós sorsjegyeket 

szeretne venni (egyfélét). A 
kiválasztott sorsjegyek ára és a 

mennyiség, amit meg tud venni 

egyenesen arányos.  

fordítottan arányos. X 

nem arányos.  

Fanniék azt a feladatok kapták, 
hogy vágjanak ki kartonból egy 

900 cm2 területű téglalapot. 
Számolgatják, hogy mekkorára 

válasszák a két oldalt. Ekkor a két 
oldal hossza 

egyenesen arányos.  

fordítottan arányos. X 

nem arányos.  

  

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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Benji jó eredményt szeretne 
angolból. Két hét múlva 

dolgozatot írnak, ezért 

elhatározza, hogy minden nap 
szavakat fog tanulni. Öt szóval 

kezd, és naponta eggyel emeli a 
napi adagját. A már megtanult 

szavak mennyisége és az eltelt 
napok száma 

egyenesen arányos.  

fordítottan arányos.  

nem arányos. X 

Anya a piacon 500 Ft-ért szeretne 

valamilyen gyümölcsöt venni. A 
kiválasztott gyümölcs kilónkénti 

ára és a megvásárolható 
mennyiség 

egyenesen arányos.  

fordítottan arányos. X 

nem arányos.  

Zsófi 20 km/h sebességgel 
biciklizik. Az általa megtett út és 

az eltelt idő 

egyenesen arányos. X 

fordítottan arányos.  

nem arányos.  

Egy irodaépületet kitakarítását 

egy takarítócégre bízták. A cég 

által odaküldött takarítók száma 
és a takarításhoz szükséges idő 

egyenesen arányos.  

fordítottan arányos. X 

nem arányos.  

Vili épp matekórán ül. Az órából 

eltelt idő és Vili matektudása 

egyenesen arányos.  

fordítottan arányos.  

nem arányos. X 

 


