
TÉRKÉP A  SIKERES  MATEMATIKA  FELVÉTELIHEZ

Térkép felfedezése Jelenlegi tudás felmérése
Nem ismert szavak, 

kifejezések kigyűjtése
Típusfeladatok kigyűjtése

 és gyakorlása

Problémás feladatok 
kigyűjtése és gyakorlása

Komplett feladatlapok
 gyakorlása úgy ahogy a 
felvételin fogja csinálni

Pihenés és felkészülés 
a felvételire

Sikeres felvételi

Feladat megnevezés Lépés Hetek / 
27 hét Határidő Előfeltétel Elnyert eredmény Használható segédeszköz Hol találom a segítséget?

Állapodj meg gyermekeddel a felkészülésre szánt 
heti időben I. ... hét Nyugodt körülmény, jó kommunikáció,  

kedvesség, odafigyelés
Közös megegyezés a felkészüléssel 
kapcsolatban

Mit tegyünk és mit ne tegyünk meg- 
állapodásunk alkalmával című lista A terv hátoldalán

Gyűjtsétek ki a felvételin előforduló (elmúlt 5-6 év) 
feladatok kérdéseit kb. 120 kérdés II. ... hét Az elmúlt 5-6 év felvételi feladatsora kinyomtatva Rendelkezel kb. 120 kérdéssel Sikeres felvételit megvalósító feladatsor, 

Kisiskola.hu szoftvere
https://kisiskola.hu/gyakorlo-feladatok/ 
https://kisiskola.hu/legyel-mester 

Add oda gyermekednek, hogy válaszolja meg őket II. ... hét Közös megegyezés a felkészüléssel kapcsolatban

Pontos kép arról, hogy mi az amit 
tud és nem kell sokat foglalkozni 
ezentúl vele, és mi az, amire a 
felkészülésnél fókuszálni kell

Ellenőrző kérdések egy csillagos nehézségű 
kérdésektől négy csillagig, Kisiskola.hu 
szoftvere

https://kisiskola.hu/ellenorzo-kerdesek/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

Nézzétek meg a helyes megoldásokat és vesd össze 
gyermeked válaszaival II. ... hét Gyermeked megpróbálta megoldani az összes 

feladatot

Pontos képetek van arra vonatkozólag,  
hogy mit tud és mi az amivel 
foglalkozni kell

Ellenőrző kérdések megoldási kulcs  
Kisiskola.hu szoftvere

https://kisiskola.hu/ellenorzo-kerdesek/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

Gyermeked hibásan elvégzett feladataiból  
gyűjtsétek ki azokat a szavakat vagy kifejezéseket, 
melyeknek nem ismeri a jelentését vagy nem tudja, 
hogy mit kezdjen vele

III. ... hét Kigyűjtött hibásan megoldott feladatok
Lista a nem jól ismert szavakról, így 
tudjátok, hogy a tankönyvekben mit 
keressetek

Sikeres felvételit megvalósító fogalomtár, 
Kisiskola.hu szoftvere

https://kisiskola.hu/fogalomtar/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

A hibásan megoldott feladatokból gyűjtsétek ki 
azokat a szavakat vagy kifejezéseket, melyekkel  
gyermeked nincs tisztában vagy nem tudja, hogy  
mit kezdjen vele

III. ... hét Nem jól ismert vagy alkalmazott szavak listája Eddigi hiányosságok pótolva vannak Sikeres felvételit megvalósító fogalomtár, 
Kisiskola.hu szoftvere

https://kisiskola.hu/fogalomtar/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

Az elvégzett feladatok közül jelöljétek meg azokat a 
típusokat, melyeknél nem tudta a gyerkőc a helyes 
eredményt és készítsetek ezekből egy listát

IV. ... hét Kigyűjtött hibásan elvégzett feladatok Van egy listátok, amit innentől  
fogva gyakorolni kell

Sikeres felvételit megvalósító 17 típusként 
szétbontott és rendszerezett feladatsor és 
megoldókulcs

https://kisiskola.hu/gyakorlo-feladatok/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

Ezekből a típusokból készítsetek közösen egy  
sorrendet. Lehetőség szerint, a könnyebbtől a  
nehezebbig állítsátok növekvőbe

IV. ... hét Kigyűjtött típusfeladatok Kigyűjtött és sorrendbe állított 
típusfeladatok

Sikeres felvételit megvalósító 17 típusként 
szétbontott és rendszerezett feladatsor és 
megoldókulcs, Kisiskola.hu szoftvere

https://kisiskola.hu/gyakorlo-feladatok/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

Oldja meg gyermeked az első típust és ha hibázik 
nézze meg, hogy hol volt az a pont ahol hibázott.  
Értse meg, hogy miképpen kell elvégezni azt és 
végezze el újra. Ezt addig csinálja, ameddig hibátlanul  
nem megy

IV. ... hét Kigyűjtött és sorrendbe állított típusfeladatok
Az I. típusba tartozó feladatokban 
való jártasság és ezzel kapcsolatos 
tudás, rutin biztos alkalmazása

Feladatsor, vidótár ami tartalmazza a  
feladatsorban lévő feladatok megoldását 
és magyarázatát, Kisiskola.hu szoftvere

https://kisiskola.hu/gyakorlo-feladatok/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester
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Az 2-17. típussal végezze el a fentieket IV. ... hét Kigyűjtött és sorrendbe állított típusfeladatok
Az I. típusba tartozó feladatokban 
való jártasság és ezzel kapcsolatos 
tudás, rutin biztos alkalmazása

Feladatsor, vidótár, ami tartalmazza a  
feladatsorban lévő feladatok megoldását 
és magyarázatát, Kisiskola.hu szoftvere

https://kisiskola.hu/gyakorlo-feladatok/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

Az elmúlt évek felvételi típus feladatait újból  
oldja meg gyermeked és pótolja a hiányosságokat, 
ha még valamit nem menne 100%-osan.

IV. ... hét Az elmúlt 5-6 év felvételi feladatsora újból 
kinyomtatva

Az elmúlt 5-6 év kb. 120 feladatának,   
összetételének ismerete és  
megoldásukban való jártasság

Sikeres Felvételit megvalósító Feladatsor  
végén található komplett felvételi  
feladatsorok és megoldókulcsai, Videótár,  
Kisiskola.hu szoftvere

https://kisiskola.hu/gyakorlo-feladatok/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

Gyűjtsétek ki azokat a feladatokat, melyekkel az  
eddigi időszakban a legtöbb nehézsége volt  
gyermekednek

V. ... hét Legyenek olyan feladatok, feladattípusok,  
melyekkel nem érzitek jól magatokat

A nehezebb feladatokkal kapcsolatos  
is stabil tudása lesz

Problémás feladatok feladatsor, vidótár,  
Kisiskola.hu szoftvere

https://kisiskola.hu/problemas-feladatok/  
https://kisiskola.hu/legyel-mester

A kigyűjtött feladatokat gyakorolja addig, ameddig 
jó érzése nem lesz vele V. ... hét Legyenek olyan feladatok, feladattípusok,  

melyekkel nem érzitek jól magatokat
Felkészültség tudás és alkalmazása 
a matematika felvételihez

Problémás feladatok feladatsor, vidótár,  
Kisiskola.hu szoftvere https://kisiskola.hu/problemas-feladatok/

Írja meg az elmúlt évek felvételi feladatait pontosan 
ugyan olyan körülmények között, mint a felvételin. 
Csak víz, toll  és papír van az asztalon, egy stopperrel 
mérjétek az időt. A legjobb, ha miközben dolgozik, 
te idegesítően járkálsz mellette, hogy szokja meg a 
feszültebb pillanatokat is

VI. ... hét Az elmúlt 5-6 év felvételi feladatsora 
kinyomtatva 

Felkészült, tudással rendelkező, 
tudását alkalmazni tudó rutinos fel- 
adatmegoldó gyerkőc a stresszesebb  
helyzetben is

Sikeres felvételit megvalósító 17 típusként 
szétbontott és rendszerezett feladatsor  
végén található komplett feladatsor  
megoldókulccsal, Kisiskola.hu szoftvere

Pihenje ki magát gyermeked és töltődjön fel a 
felvételi előtt VII. ... hét *

Felkészült kiegyensúlyozott gyermek,  
aki képes bármilyen akadállyal  
megbirkózni a matematika területén

HOGYAN HASZNÁLD EZT A TÁBLÁZATOT?
Ez a táblázat a jelenlegi tudástól, a sikeresen megírt matematika felvételig történő utat mutatja meg. A táblázatot felfoghatod úgy, mint a sikeres felvételi megvalósítására szolgáló térképet. Minden egyes szint 
elérésével megnő annak esélye, hogy gyermeked sikeres felvételit ír. Amikor első alkalommal olvasod ezt a táblázatot megteheted, hogy nagy vonalakban átfutod és csak a szintek megnevezéseivel foglalkozol 
először. Következő lépésként feltétlenül olvasd el az oszlopok felső sorát, hogy megtud mit jelentenek az egyes oszlopok. Ha már tisztába vagy az oszlopok jelentésével, akkor olvass végig minden teljes szintet és 
csak akkor lépj lejjebb a következőre, amikor már elégedett vagy és a leírás alapján érted az adott szintet. Ezzel alapos megértést fogsz szerezni azzal kapcsolatban, mit kell tenned ahhoz, hogy gyermeked elérje az 
adott szint elnyert eredményét. A táblázat jobb szélén a használható segédeszközöket találod, melyek az adott szint eredményének gyorsabb elérése érdekében dolgoztunk ki. Ezzel a táblázattal megtetted az első 
és legfontosabb lépést gyermeked sikeres felvételiéjért. Megismerted a hátralévő időt és elvégzendő feladataidat. Valójában nagyon régóta térkép és feladatlista nélkül  készültek fel a gyerekek erre az általuk nem 
kívánt megmérettetésre. Most rendelkezésedre áll egy térkép. A gyermeked jelen tudásától és felkészültségétől, a sikeres matematika felvételiig lévő út térképe a kezedben van. Sikerülni fog. Gyermeked jövőre a 
kívánt középiskolába fog járni.

MIT  TEGYÜNK  ÉS  MIT  NE  TEGYÜNK  GYERMEKÜNKKEL  VALÓ  MEGÁLLAPODÁSUNK  ALKALMÁVAL?
Figyelj rá és csak ő legyen a fontos
Beszélgess vele előtte teljesen más független témáról
Csak akkor kezdj bele a témába, ha már úgy érzed, 
megnyílt neked és egymásra vagytok hangolódva
Adj neki rengeteg realitást arra vonatkozólag, hogy 
mi fog ebben az időszakban rá várni

Sok példát mondj neki, amivel még jobban megérti 
a helyzetet
Nyugtasd meg, hogy mindenben számíthat rád és 
ez egy közös munka lesz, amiben támogatni fogod
Segíts neki  megtalálni a célját a középiskolával 
kapcsolatban és az valóban az övé legyen
Állapodjatok meg a felkészülés menetében

Ne értékeld le a gyermekedet
Ne foglalkozz mással ebben az időben
Ne légy mérges, ha ellenáll
Ne nyomj rá semmit, amit ő nem akar
Ne hagyd, hogy megijedjen a feladattól


