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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 3. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 
MATEMATIKA 

 

I. Gondolkodás 

A tanuló: 

  –  tudjon elhelyezni elemeket egyszerű tulajdonságú halmazokba; 

  –  ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; 

  –  állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, kis segítséggel tudja folytatni az 

elkezdett sorozatot, 

  –  tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni; 

  –  tudjon egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni véges alaphalmazon; 

  –  értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, segítséggel tudja az adatokat lejegyezni, 

megoldási tervet készíteni. 

II. Számtan, algebra 

A tanuló: 

 –  Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül. 

  –  Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint. 

  –  Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni. 

  –  Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, százasokra kerekített 

értékét. 

  –  Tudja értelmezni, eszközzel elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és 

osztást. 

  –  Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal. 

  –  Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, ki-

vonás, szorzás egyjegyű szorzóval).. 

  –  Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. 

  –  Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkal-

mazásával. 
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III. Geometria, mérés 

A tanuló: 

  –  Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat. 

  –  Tudjon előállítani síkidomokat tevékenységgel. 

  –  Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések so-

rán. 

  –  Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel 

(km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc). 

 

IV. Valószínűségi játékok, statisztika 

Legyen képes: 

- Kísérletek, játékok alapján a lehetséges esetek keresésére. 

- Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos események eldöntésére egyszerűbb esetekben. 

- Események bekövetkezésének megfigyelésére, lejegyzésére kis segítséggel. 

- Igaz, hamis állítások felismerésére, szétválogatására. 
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