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Absztrakt: Az egész életen át tartó tanulás koncepciójának egyik alapfogalma a kompetencia. 
A teljesítményképes tudást értelmezhetjük olyan kompetenciaként, amelyben az elsajátított 
tudást a meglévő adottságok, készségek, képességek birtokában alkalmazni tudjuk.  
 A készségek és képességek rendszerében vannak olyan kritikusnak nevezett elemek, amelyek 
elsajátítása nélkül nem sajátítható el komplexebb tudáselem. 
A felsőbb tanulmányok megkezdéséhez szükséges, elvárt tudás pontosítása után, egy 
matematika-didaktikai szempontból releváns felmérőn keresztül vizsgáltam, hogy a diákok 
milyen szinten birtokolják a reproduktív csoporthoz tartozó ismereteket, definíciókat, készség 
szinten tudják-e ezeket használni. A vizsgálatot utolsó éves gimnazisták és első éves főiskolai 
hallgatók körében végeztem. Cikkemben bemutatom az elvégzett vizsgálatok eredményeit. 
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és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 

 
Bevezetés, problémák  
„A teljesítményképes tudás valamely ismeret elsajátításának az a szintje, amelyet alkotó 
alkalmazás, új feladatok megoldásában történő kombinált felhasználás jellemez.” 
 (Dr. Poór Ferenc).   
A kompetencia mindenekelőtt, életben alkalmazható tudást jelent a mai tudásalapú 
társadalomban. A teljesítményképes tudás ettől már több, mégpedig a performanciával, az 
alkalmazó képességgel több. A nemzetközi mérésekben is egyre hangsúlyosabban 
alkalmazzák a matematikai tudás műveltség-, illetve kompetencia alapú megközelítését. 
Romberg (1992) szerint a tantárgyi változások egyik motorja az üzleti élet lehet.  Ami azt 
jelenti, hogy a munkaerőpiacon az elemzők, problémamegoldók iránt nagy a kereslet, ezeknek 
a képességeknek nagy a piaci értéke. Tehát az oktatásban egyre nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni az önálló gondolkodásra, a problémalátás fejlesztésére, a problémamegoldói 
stratégiák elsajátítására. A matematikatanítás, a matematikai gondolkodás legismertebb 
kutatóinak egyike, De Corte (1977) kiemeli, hogy az az értékes tudás, amely felhasználható a 
valós problémamegoldó helyzetekben és a továbbtanulásban.   
A gyakorlatiasabb matematika elsajátításához fontos, hogy a tanulók rendelkezzenek a 
tananyag megtanulásához szükséges előfeltételekkel, megfelelő fogalmakkal, gondolkodási 
műveletekkel. Napjaink egyik legnagyobb gondja az iskolában, hogy hatalmas ismeretanyagot 
közvetítünk, s ez gyakran nem épül rendszerré. 
A készségek és képességek rendszerében vannak olyan kritikusnak nevezett elemek, amelyek 
elsajátítása nélkül nem sajátítható el komplexebb tudáselem. Az alapok hiánya miatt dől össze 
bármilyen készség, képesség elsajátítása (Nagy József, 2007).  
Az ellenőrzés egyik formája a felmérők irattatása és annak értékelése. A középiskola 
befejezésekor az érettségi egy ilyen ellenőrzési forma. Azonban felmerül a kérdés, hogy mit 
mér az érettségi? A középiskolában tanított és tanult anyagot, kompetenciát, vagy adott típusú 
feladatok megoldását? 



A gazdasági képzésben elmaradt az emelt szintű érettségi szint bevezetése, ezért a 
középszintű tananyag elsajátításának a vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a diákok 
tudásszintjét mérjük. A gazdasági felsőoktatásban, hogy milyen felépítésű, rendszerű 
matematika szükséges azt mindenféleképpen a szakma határozza meg. A szakmai tárgyak 
követelik a többváltozós függvényeket, a többdimenziós eloszlásokat. Pl: 
-  A gazdasági tárgyként számon tartott mikroökonómia a többváltozós analízisre épít.  
- A statisztika a gazdasági folyamatok elemzését, trendjeinek felmérését végzi, itt az egy- és a 
többdimenziós valószínűségi változók ismerete elengedhetetlen. 
 - A pénzügyi számítások szintén szorosan kapcsolódnak a matematika különböző 
szakterületeihez, elengedhetetlen a sztochasztikus folyamatok és differenciálszámítás 
eszköztárának biztos ismerete.  
 - Az Operációkutatásban a Döntési elméletet is ideértve, a gazdasági műveletek (operációk) 
matematikai úton történő optimalizálása történik. E tárgy műveléséhez már megfelelő 
matematikai alapképzettség szükséges.  
Láthatjuk, hogy a gazdasági matematika egyik jelentősebb témaköre a differenciálszámítás. 
E témakörnek nemcsak szerteágazó következményei, hanem előzményei is vannak, amit az 
általános- és középiskolában tud megszerezni a tudásra vágyó diák.   
Mivel a valódi, tartós tudásról szeretnék megbízhatóbb képet szerezni, elsősorban a 
reproduktív klaszterhez kapcsolódó feladatok megoldását szükséges számon kérni. Ez az a 
szint, ami feltétlenül szükséges a továbbhaladáshoz.  
 Ehhez a csoporthoz tartoznak az alábbi készségek:  
-  Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni számológép használata nélkül.  
-  Ismerje és biztonságosan használja a hatványozás, gyökvonás azonosságait, tudja a 
    kapcsolatot köztük.  
-  Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, algebrai kifejezéseket 
   egyszerűbb alakra hozni, szorzattá alakítani, egyszerűsíteni. 
-  Tudjon egyszerű elsőfokú, másodfokú, törtes, négyzetgyökös, abszolútértékes, 
   exponenciális, logaritmikus egyenleteteket, egyenlőtlenségeket megoldani. 
-  Ismerje az egyenletrendszerek megoldási módjait és azt biztonsággal használja.  
-  Ismerje a függvénytani alapfogalmakat, tudja ábrázolni az alapvető függvényeket 
    függvény transzformáció segítségével. 
-  Ismerje a mértani sorozat összegképletét, tudja a kamatos kamatra vonatkozó képletet 
   használni, s abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni. 
-  Tudatosan alkalmazza a matematikai nyelv logikai elemeit. 
A BGF-PSZk-n a 2012-13. tanév elején íratott, középszintű érettségi követelményrendszernek 
megfelelő, egységes elvek alapján szervezett szintfelmérő eredménye 915 diák felmérője 
alapján 28% volt. A megkérdezett hallgatók több mint 80%-a úgy érezte, hogy sikeresebb 
felmérőt írtak volna a négyjegyű függvénytáblázat segítségével. Ebből alakult ki az a 
hipotézis, hogy az új négyjegyű függvénytáblázat használata negatívan befolyásolja a diákok 
valódi, tartós tudását, problémamegoldó képességét. A releváns tudás vizsgálata céljából 
végeztem egy vizsgálatot az utolsó éves középiskolások, majd a gazdasági képzésbe bekerülő 
hallgatók körében. 
 
Elméleti háttér  
De Corte a matematikai tudást négy komponens: tantárgyspecifikus tudás, heurisztikus 
módszerek, metakognitív tudás és készségek, érzelmi tényezők, szellemi beállítottság szerint 
értelmezi. Az OECD PISA vizsgálat lényegében nyolc matematikai kompetenciakomponenst 
említ: 1) gondolkodás, következtetés; (2) érvelés, bizonyítás; (3) kommunikáció; (4) 
modellezés; (5) problémafelvetés és-megoldás; (6) reprezentáció, megjelenítés; (7) 
szimbolikus és formális nyelv és műveletek; (8) eszközök használata. 



A felsorolt készségek, képességek alapján három csoportot (klasztert) képeznek, a 
reproduktív, az integratív és a kreatív klasztert (Vári Péter, 2003). 
A reproduktív csoport készségeinek, képességeinek birtoklása az alapvető ismeretek 
alkalmazására, a rutin számítások, eljárások végrehajtására, standard szimbólumok és 
képletek használatára teszi alkalmassá a tanulót. Az integratív csoport készségei, képességei a 
tanult ismeretek és eljárások kombinálását, a tanult stratégiák továbbfejlesztését, új 
módszerek alkalmazását is lehetővé teszik. Ebben a csoportban már az eredmények 
értelmezése, a megoldások ellenőrzése, következtetések levonása is lehetséges. A szituációk 
ismerősek, de a feladatok nem rutin jellegűek. A kreatív csoport készségei, képességei újszerű 
szituációk kezelésére, új eljárások megtervezésére, végrehajtására, az eredmények 
értelmezésére és megfelelő kommunikációjára is alkalmasak. A feladatok megoldása magas 
szintű matematikai gondolkodást, modellezést, értelmezést, fejlett kommunikációt és 
eszközhasználatot igényel. 
Ez egybe cseng a Benjamin Bloom által kidolgozott kognitív taxonómia rendszerrel, ami 
alapján értékeltem az általam összeállított felmérő dolgozatot.  

1. táblázat 
Kognitív (értelmi) tanulással összefüggő követelmények 

Gondolkodási szint 
(G) A tanuló viselkedésének, cselekvésének jellemzője 

ismeret (I) fogalmak, törvények, szabályok, elméletek 

  
rendszerek, felismerése, felidézése 

megértés (M) egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések interpretálása, 

  
átkódolása, transzformáció saját szavakra 

alkalmazás  (A) problémamegoldás 

 
analízis elemző gondolkodás + magyarázatok, a lényeges 

magasabb 
 

elemek, struktúrák feltárása és értelmezése 
rendű szintézis egyéni és eredeti produktumok létrehozása, kivitelezése 

műveletek 
 

eredmény értékelése 

 
értékelés nézetek összevetése, elemzése, 

  
vélemény és ítéletalkotás saját értékrend alapján 

 
A szintek egymásra épülnek, egyik függ a másiktól. Kihagyni, átugrani nem lehet. Az 
egymásra épülő szintek összessége adja a diák tudásszintjét. 
Az elsajátított tudás mérésére készített teljesítménymérő feladatsor a kognitív szintek közül az 
ismeret, a megértés és az alkalmazás szintjét vizsgálja, a következő kategóriák szerinti 
csoportosítással:  

-  Nehézségi szintek (N): 
 A1 alap1: Könnyű gyakorló: egy bizonyos fogalom, tétel ismeretét igényli, alkalmazása 
egyszerű számolással megoldható 
 A2 alap2: Középszintű ellenőrző. Alapvető tanult fogalom, tétel pontos ismeretét igényli, a 
feladatmegoldásban fel kell ismerni az alkalmazás lehetőségét, két-három lépéses egyszerű 
logikai műveletsor alapján elvégezhető. 
 N1 normál 1: Méri a középiskolai ismeretek megbízható és maradandó tudását, több 
fogalom, tétel, összefüggéseinek felismerését, többlépéses logikai lépéssor tudatos 
alkalmazását.     
 N2 normál 2: Méri a középiskolai ismeretek kreatív alkalmazását, összetettebb problémák 
megoldásában. 



HH haladó: A feladatok megoldásához az ismeretek biztos tudása mellett, azok egyéni, 
ötletes alkalmazására, bonyolultabb logikai gondolatmenet biztos kezelésére van szükség.  

- Kompetencia komponensek: 
Ismeretek (KI): A tantervi anyag elsajátításának, rögzítésének felidézésének szintjei, 
elsősorban a speciális matematikai kompetencia komponensek területein. 
Képességek (KK): A matematika tanuláshoz, és alkalmazáshoz, a helyes matematikai 
szemlélet kialakításához szükséges képességek szintjei például pontosság, következtetés, 
rendszerezés, összegzés, találékonyság, stb. A speciális matematikai képességek mellett a 
tanulás tágabb értelmezési területéhez szükséges képességek szintjei is. pl: szövegértés, 
gondolkodási műveletek. 
Attidüdök (KA): A matematika iránti érdeklődés és a matematika, mint tudomány jelentősége, 
haszna, szépsége, felismerésének szintjei. 

- Megoldási módok (M) 
Zárt feladat (Z): A kiindulási és a célállapot, illetve a megoldási mód is egyértelműen 
meghatározott. 
Nyitott feladat (Ny): A feladat megadásánál a kiindulási állapot, a célállapot vagy a kettőt 
összekötő mód előre nem tisztázott, több megoldási módszer lehetséges.  
 
A felsorolt kategóriák közül a nehézségi szinten belül az A1 alap1, az A2 alap2 és az N1 
normál 1 szintek, a kompetencia komponensek közül az ismeret (KI) szintje került 
számonkérésre. 
A pontozást a lehető legkisebb, önállóan értékelhető egységekre bontottam, az itemekre 1 
pontot adok.  Ezáltal egyrészt nemcsak a teljesen hibátlan feladatot értékelem, hanem a tanuló 
minden hibátlan részfeladatát is, azaz nem marad teljesítmény értékeletlenül. 

Kutatási metodológia 
1.) Utolsó éves középiskolások körében 

A vizsgálatot 262 fős heterogén mintán, négy vidéki és egy fővárosi gimnáziumban végeztem, 
utolsó éves gimnazisták körében. Több iskolát is felkerestem, de sajnos nem vállalták a 
felmérő megírattatását. A vidéki iskolák között 18 diák emelt szinten érettségizett az idén, 
ennél többen jártak fakultációra. A vizsgált osztályok közül volt rendkívül gyenge szinten 
teljesítő csoport (a tanító tanár véleménye alapján), de többnyire normál osztályok diákjai 
írták meg a 45 perces feladatsort, kétcsoportos kísérletben. Az egyik csoportban levő diákok 
nem használhattak semmilyen segédeszközt, míg a másik csoportban az érettségin is 
használható segédeszközök segítségével dolgoztak. A tanárok többsége a középiskola 10. 
osztályától a dolgozatírások során már engedélyezte a függvénytáblázat használatát, utolsó 
évben minden órán használhatták.   

2.) Elsőéves gazdasági szakos főiskolások körében 
A vizsgálatot a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán, 943 fős 
heterogén mintán folytattam. A felvételi döntés megszületését követően a hallgatókat még a 
nyár folyamán tájékoztattuk a szintfelmérő dolgozat időpontjáról, annak felépítéséről és a 
követelményrendszerről. A 45 perces dolgozatokat, három egymást követő turnusban, két 
párhuzamos A és B csoportban szervezve írattuk. 
A dolgozatírás során semmilyen segédeszközt nem engedélyeztünk használni.   
 
Eredmények, értékelések 

1.) Utolsó éves középiskolások körében 
Egy vidéki iskola kivételével úgy tűnik, hogy a függvénytáblázat használata, nem segíti a 
diákokat a feladat megoldásának teljes kivitelezésében. A segédeszközt használók, ha meg is 
találják az elinduláshoz szükséges képletet, nem tudják folytatni a feladat megoldását. A 



gondolkodásukban az ismeret szintről nem tudnak a megértés szintjére eljutni. Az azonos 
tudáselemeket nem transzferálják, ebből is adódnak a probléma megoldási nehézségeik. Tehát 
a feltételezésem, miszerint a négyjegyű függvénytábla használata negatívan befolyásolja a 
diákok tudásszintjét, beigazolódni látszik.  
 

2. táblázat 
érettségi szint emelt közép

max. pont 40 40
segédeszközzel 27,71  12,66  
segédeszköz nélkül 29,27  13,94   

 
Az emelt szinten érettségizők eredményesebb felmérőt írtak, mint a középszintű érettségire 
készülők. A tanáraik szerint, a középiskola éveiben nem igényelték a függvénytáblázat 
használatát, csak a trigonometrikus azonosságoknál.                                                
A felmérő feladatonkénti elemzésekor, azonosítottam a vizsgált hallgatók számára problémás 
területeket.  
 

3. táblázat 

 
 

1. feladat: második legsikeresebb feladat, akik nem tudtak megbirkózni vele, azoknak 
gondot okozott a hatvány-gyök kapcsolat, leginkább a 3 8− jelenléte. 

2. feladat: a nevezetes azonosság helyes felírása után, problémát jelentett a 
négyzetgyökökkel való művelet, összevonás. 

3. feladat: nem ismerték a gyöktényezős alakot, viszont nagyon sokan helyesen 
határozták meg a gyököket.  

4. feladat: nem ismerték fel, hogy a lineáris törtfüggvény az alapfüggvény, amit 
transzformációval kellene ábrázolni. 

5. feladat: a sikeres feladatok közé tartozott, egyeseknél a szövegértés okozta a 
problémát. 

6. feladat: a hatványműveletek miatt nem sikerült végigvezetni a megoldást. 



7. feladat: indoklás nélkül adtak jó vagy rossz választ. 
8. feladat: a legsikeresebb feladatnak bizonyult, azonban többségben voltak azok, akik a 

behelyettesítési módszert választották, itt a helyettesítés után a törtekkel való művelet 
okozta a gondot.  

9. feladat: a legnehezebb feladatnak bizonyult, hibás kikötések mellet, a másodfokú 
egyenlőtlenség megoldása okozta a rossz értelmezési tartományt. 

10. feladat: összetettsége, hatványműveletek hibás alkalmazása miatt szintén a sikertelen 
feladatok közé tartozott. 

11. feladat: hibás aritmetikai műveletvégzés, azon belül nem megfelelő műveleti sorrend, 
tagonkénti egyszerűsítés, hibás közös nevezőre hozás nehezítette a diákok munkáját. 

12. feladat: akik el tudták kezdeni a feladatmegoldását, azok sikeresen be is fejezték, 
azonban többen voltak, akiknek hiányzott az első helyes lépés.  

Összességében problémás területek: a gyökök, hatványok, algebrai törtek műveletei, 
másodfokú egyenlőtlenség, függvénytan. 

A vizsgált diákok nagy többsége:  
- nem rendelkezik alapvető fogalmakkal, ismeretekkel, definíciókkal, 
- készség szinten nem tudják ezeket használni, 
- nem ismernek fel releváns ismereteket, 
- és ez által nem rendelkeznek megfelelő rutinnal a problémamegoldások terén. 

  A hamis analógiák gyakori felbukkanása, a legegyszerűbb –nekünk legegyszerűbbnek tűnő- 
fogalmak nem ismerete, a hibás műveletvégzések, hiányos ismeretanyagot és nem megfelelő 
matematikai tudást eredményeznek.  
 

2.) Elsőéves gazdasági szakos főiskolások körében 
Az elsőéves hallgatók közül 283 hallgató nem írta meg a szintfelmérő dolgozatot, annak 
ellenére, hogy a dolgozat írása kötelező volt. Szeptember harmadik hetében lehetőséget 
biztosítottunk a pótlásra, ez alapján a következő eredmény született. 

 
4. táblázat 

Szak Létszám (fő) Dolgozatot írt (fő) Átlag (pont) Átlag (%)
GI 236 192 10,95 27%
PSZ 436 373 11,67 29%
GM 327 269 10,33 26%
EE 133 109 11,5 29%
Összes 1132 943 11,11 28%  

 
A kapott eredmény teljesen megegyezik a tavalyi felmérés eredményével, azzal a 
különbéggel, hogy az Emberi erőforrás szakra jelentkezettek sokkal jobban teljesítettek, az 
előző évekhez képest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. táblázat 

 
 
Az általunk elvárt legalább 40%-os szintet a hallgatóknak csak a 26%-a teljesítette. 
A jóváhagyott felzárkóztatásra szoruló létszám miatt, azoknak a diákoknak tettük kötelezővé 
a szintre hozó kurzust, akik legfeljebb 4 pontot, azaz 10% alatti eredményt értek el. Az 
alacsony pontok láttán felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk felzárkóztatni a tanulókat, 
milyen módszereket vethetünk be, hogy az alapismereteket rövid időn belül, megfelelően 
elsajátítsák, rutinszerűen alkalmazzák.   
Vizsgáltam az eredményesség és a matematikai érettségi közötti kapcsolatot. A diákok 
érettségi eredményeit hosszú munka árán sikerült megszereznem, az új internetes felületnek 
köszönhetően. 

6. táblázat 

 
 

Ha az érettségi szintek alapján vizsgálódunk, azt tapasztaljuk, hogy az emelt szinten 
érettségizettek sokkal jobban teljesítettek, mint a középszintűek. Ezek a diákok birtokolják a 
reproduktív csoport készségeit, képességeit, ezáltal alkalmassá vállnak a továbbhaladáshoz. 
 Ha a felvételnél szerepet játszó érettségi két típusának arányát nézzük, akkor azt látjuk, hogy 
a fajsúlyosabb követelményrendszerű emelt szintű érettségivel a diákok egy kevés százaléka, 
közel 9%-a mert szembenézni. A felsőoktatásba való bejutásuk e nélkül is lehetséges, 
azonban a meglévő tárgyi tudásuk mellett a továbbhaladásuk zökkenőmentes.  
 



7. táblázat 

 
 

Azok a diákok, akik nem érettségiztek emelt szinten, de középiskolában fakultációra jártak, 
ami két éven keresztül heti plusz két órát jelentett, közelebb állnak az áltatunk elvárt 
tudásszinthez, ami ebben a felmérésben legalább 40%-os volt. Ők mindössze a hallgatók 
24%-át teszik ki. Ha az emelt szintű érettségi megkövetelése elmarad, akkor ennek a súlyos 
problémának az enyhítésére egy lehetséges terápia az óraszámok visszaállítása lenne? Vagyis, 
ha nagyobb óraszámban folyna a középiskolai matematikaoktatás, akkor úgy tűnik, 
eredményesebben teljesítenének a diákok is. A vizsgálat eredményei is ezt sugallják. 
 

8. táblázat 

 
 
Ha a tanításra szánt időkeretet nézzük, azt tapasztaljuk, hogy az összes oktatási rendszerben 
az óraszámok az elmúlt években csökkentek, miközben a tanagyag mennyisége nőtt. 
Megoldhatatlannak látszik a tananyag mennyiségének, korszerű feldolgozásának és a 
rendelkezésre álló időnek az összeegyeztetése. 
 
 
 



9. táblázat 

 
 
 
A fenti ponthalmazban a pontok egy-egy diákot jelölnek, egybeeső pontok előfordulhatnak. A 
számolt korrelációs együttható 0,42. 
A pontok magas fokú balra tolódása a felmérő gyenge eredményét tükrözi. Az adatok alapján 
elmondhatjuk, hogy matematikából elért magas érettségi pontokkal bekerülők várható 
teljesítményéről semmilyen következtetést nem tudunk levonni, jó érettségi eredmény mellett 
írnak nagyon gyenge dolgozatokat. A középszintű érettségi nem méri megfelelően a 
felsőoktatásban elvárt tudást. A pontfelhő utolsó negyedében az emelt szinten érettségizettek 
vannak, felkészültségük meghatározóbb, tudásuk, amire építeni lehet stabilabb. 
Egyértelműnek látszik a kapcsolat az érettségi vizsgák szintje és a diákok tudása között. Ezt 
tapasztaljuk az elsőéves hallgatók vizsgadolgozataiban is.   
 

10.  táblázat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



11.  táblázat 

 
 
A felvett hallgatók 65%-a írt a matematika érettségin 60%-nál jobb eredményt, azonban  a 
főiskolai szintfelmérőt 50%-nál jobb eredménnyel csak 18 százalékuk teljesítette. A 
felmérőben az algebra, függvénytan alapvető ismereti kerültek számonkérésre, ami az 
érettséginek közel 40%-át teszi ki, de ezek ismerete nélkül a geometriai, trigonometriai 
feladatok megoldása is lehetetlen. Ez arra enged következtetni, hogy a középiskolai 
felkészítés nem a reproduktív csoport készségeinek, képességeinek birtoklására törekszik, 
vagy csak egyszerűen a diákok kimondottan az érettségire vannak trenírozva. Ösztönszerűen 
felmerülő kérdés: a fiatalokat, beleértve az általános iskolást, középiskolást, felsőoktatás 
hallgatóját, valódi követelményrendszer elé állítjuk a felméréseinken?   
A dolgozat feladataira adott megoldásokat elemezve láthatjuk, melyek azok a fogalmak, 
amelyeket nem ismernek vagy ismeretük nem vált rutinszerűvé.   
 

12. táblázat 

 
 

Az elért eredmény alapján sikeres feladattípusnak bizonyult a százalékszámolás, az 
egyenletrendszer megoldása, valamint az algebrai törtekkel való művelet. Érdemes 



megemlíteni, hogy a legtöbb elvi hibát ennek ellenére az algebrai törtek műveleténél követték 
el. Pontot szereztek a nevezetes azonosságok felismerésénél, viszont a műveleti sorrendek, 
egyszerűsítések továbbra is a legproblémásabb részek maradtak. Ezek a hallgatók hasonlóan, 
mint az utolsó éves gimnazisták, az egyenletrendszer megoldásánál a behelyettesítési 
módszert favorizálták, annak ellenére, hogy ránézésre az egyenlő együtthatók módszere 
sokkal egyszerűbb és könnyebb választás lett volna. A függvénytan alapvető fogalmaival, az 
elemi függvények grafikonjaival nincsenek tisztában. A negatív kitevőjű hatvány fogalma 
nagyon sok diáknak ismeretlen, ezért nem is tudnak dolgozni, vagy hibás gondolat mellet 
oldják meg a feladatot. A fogalom kialakulás hiányosságai gyakran már önmagukban 
megakadályozzák, hogy a gondolkodási képességeik magasabb szintre fejlődjenek.  
A fent említett hibák a főiskolai tanulmányaik alatt is jelen vannak, olyan erősen rögzülve, 
hogy a vizsgákon is ezek szerepelnek döntő többségben, többnyire e hibák miatt nem jutnak el 
a feladat helyes megoldásához.  
 
Következtetések 
A felmérést a gazdasági képzéshez szükséges matematikai teljesítményképes tudás 
vizsgálatára végeztem. Mivel a matematika szabályait, azonosságait, automatizmusait azért 
használjuk, hogy hozzásegítsenek a magasabb, mélyebb gondolkodási szinthez, a vizsgálat a 
reproduktív csoport készségeinek, képességeinek birtoklására, az alapvető ismeretek 
alkalmazására, a rutin számításokra, eljárások végrehajtására irányult. 
 A matematikatanulásban fontosnak tartom a tudásszintek fokozatos felépítését, ezért 
elsősorban a kívánt vagy előírt tudásanyag  ismeretére voltam kíváncsi.  
A felsőoktatásba bekerülő hallgatók, eredménytelenségeiket a nem engedélyezett 
függvénytáblázattal magyarázzák, miközben úgy gondolom, hogy annak jelenléte, használata 
csupán pszichológiai megnyugvást jelent számukra.     
Véleményem szerint, bizonyos memorizáló stratégiák hozzájárulnak a tanult ismeretek, 
eljárások kombinálásában, ezáltal képesek lesznek az újszerű szituációk kezelésére, 
végrehatására. Ez vezethet egy biztos tárgyi tudáshoz. 
A matematikatanítás folyamatában el kell érni, hogy a tanulók megfelelő szintű probléma- és 
feladatmegoldó, absztrakciós, analizáló és szintetizáló képességgel rendelkezzenek. 
Mindehhez szükséges a matematikatanítás belső struktúrájának fokozatos kiépítése, a 
megfelelő tartalmak esetében szilárd fogalom- és axiómarendszer elsajátítása, a matematikai 
tételek, összefüggések memorizálása, az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása. 
Szükséges az elektronikus eszközök (számológép, számítógép, grafikus kalkulátor stb.,) 
használata, alkalmazása az ismeretszerzésben, a problémák megoldásának egyszerűsítésében, 
hiszen ez elősegíti a digitális kompetencia kifejlődését, gyakorlati alkalmazását. A készségek 
és képességek rendszerében az un. kritikusnak nevezett elemeket masszívan be kell 
gyakoroltatni, hiszen ezek nélkül nem sajátítható el komplexebb tudáselem. 
A fogalmak, összefüggések egy spirális felépítést igényelnek, természetesen az életkori, 
egyéni, sajátosságok figyelembevételével, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően.   
Az alkalmazható tudás birtokában a tanulók hatékonyan tudják használni a megszerzett 
kompetenciákat az élet különböző területein is. 
 
Ajánlott terápia 
A hallgatói vélemények alátámasztják azt a nézetet, hogy az új tanagyag megértését, 
feldolgozását nagyban segíti a heti plusz óra gyakorlat, ezt nevezhetjük szintre hozó, 
gyakorló, korrepetáló óráknak. A kiscsoportos gyakorlaton akár személyre szóló segítséget is 
tudunk nyújtani a hiányos középiskolai ismeretek pótlására, az elfelejtett anyag felidézésére.   
Mivel ezek a kurzusok párhuzamosan folynak a gazdasági matematika oktatásával, 
mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy a felzárkóztatón olyan jellegű feladatok kerüljenek 



megoldásra, amelyek szorosan kapcsolódnak az új (azon a héten leadott) analízis anyaggal. A 
tananyagnak megfelelően a matematikának olyan fejezeteit indokolt átismételni, amelyek 
feltétlenül szükségesek a továbbhaladáshoz. A hallgatói közösségek motiváltságának növelése 
érdekében, év közben kisdolgozatokkal mérjük a tanult anyagot. A felzárkóztatás 
eredményessége lenne, hogy a hallgató könnyedén megszerzi a megfelelő kreditet, a mindenki 
számára kötelezően előírt Gazdasági Matematika 1. főtárgyból és ez által a szakmai tárgyak 
tanulása, megértése zökkenő mentesebb lenne. A fogalmak, összefüggések ismétlését, 
újratanítását digitális oktatóanyag, e-learninges oktatással is segíthetnénk. Ennek az új 
oktatási formának lényeges előnyei és természetesen hátrányai is vannak a hagyományos 
oktatással szemben. A legnagyobb hátránya a tanár személyes kapcsolatának eltűnése, 
azonban, ha a személyes konzultációk, kontaktórák után kiegészítésként használjuk, akkor 
növelhetjük a munkánk eredményességét. Tervem egy polimédiás tananyag elkészítése.    
Úgy gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel több tanulási időt biztosítunk a hallgatóknak a 
tananyag elsajátítására, továbbá segítünk a hatékony tanulási folyamat és a belső motiváció 
kialakítására, növelésére. Ahhoz, hogy a matematikai oktatásunk a kívánt színvonalon 
eredményes és megfelelő alapul szolgáljon a szakmai tárgyakhoz, párhuzamosan kell 
erőfeszítést tenni a felzárkóztatással, valamint a gyorsabb haladásra alkalmas hallgatók 
szakmai elkötelezettségének a fokozására.  
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