
VÁLYI  GYULA  MATEMATIKAKÖR 
2017-2018 

 
I.félévi munkaterv, VI.  osztály 

 
KörvezetQ tanárok:  1. Secareanu Éva 
                                  2.  Sikó  Melinda 
                                  3.  Ráduly  Réka 
                                  4.  Magyari Levente 
FelelQs:    Magyari Levente 
 

S.sz. Dátum                                       Téma        Tanár Megj. 
 
1. 

 
Okt. 13 

 
Évnyitó 
 

 
Minden tanár 

 

 
2. 

 
Okt. 20 

M_veletek a természetes számok 
halmazán. 
Hatványok. Sorozatok. 

Sikó  Melinda  

 
3. 

 
Okt. 27 

Mértani elemek. 
M_veletek szakaszokkal. FelezQpont. 

Secareanu Éva  

 
4. 

Nov.  3 Oszthatóság 
Oszthatósági kritériumok 
2,5,10,2n,3,9,7,11,13-mal. 
Prímszámok, összetett számok. 
A  maradékos osztás tétele. 

Magyari Levente  

 
5. 

Nov.  10 Oszthatóság 
Lnko, Lkkt és alkalmazások. 

Ɣ (a,b)· [a,b]=a·b 
Ɣ (a,b)=kэ a=kx, b=ky,  (x,y)=1 
Ɣ [a,b]=mэ m=ax, m=by, (x,y)=1 

Ráduly Réka  

 
6. 

 
Nov.  17 

Szögek 
M_veletek szögekkel.  
SzögfelezQ. 
Pótszög, kiegészítQ szög, csúcsszögek. 

Secareanu Éva  

 
7. 

Nov.  24 Egyenletekkel megoldható feladatok  
Logikai feladatok 
 

Sikó  Melinda  

 
8. 

 
Dec. 8 

Törtek 
 M_veletek törtekkel. 
Törtek rendezése 

Ráduly Réka  

 
9. 

 
Dec. 15 

 
Háromszögek egybevágósága 
 

Sikó  Melinda  

 
10. 

Jan.  19 Egyenletek a racionális számok 
halmazában. 

Secareanu Éva  

 
11. 

 
Jan.  26 

Arány 
Aránypár, aránysor. 
Egyenes, fordított arányosság. 

Magyari Levente  

12.  Feb. 2 Versenyfeladatok  Magyari Levente  
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II. félévi munkaterv, VI. osztály 

 
Körvezető tanárok: 1. Secareanu Éva 

                         2. Sikó Melinda 
                         3. Ráduly Réka 
                         4. Magyari Levente 
 

 

Sorszám 
 

Időpont Az óra témája Tanító tanár 

1. 2018.02.16 ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY 
2018 

Minden tanár 

2. 2018.02.23 Racionális számok halmaza 
Műveletek racionális számok halmazán.  
Számtani és súlyozott számtani közép 

 
Sikó Melinda 

3. 2018.03.02 Háromszögek kongruenciája Magyari Levente 

4. 2018.03.09 Egyenletek a racionális számok halmazában. 
Egyenletek segítségével megoldható feladatok 

 
Sikó Melinda 

5. 2018.03.16 Versenyfeladatok Sikó Melinda 
 

6. 2018.03.23 Merőlegesség Secareanu Éva 

7. 2018.03.30 Versenyfeladatok Secareanu Éva 

8. 2018.04.13 Párhuzamosság Ráduly Réka  

9. 2018.04.20 Arányok, aránypárok Ráduly Réka 

10. 2018.04.27 Versenyfeladatok  Magyari Levente 

11. 2018.05.04 Egész számok Secareanu Éva 

12. 2018.05.11 A háromszögek tulajdonságai Ráduly Réka 

13. 2018.05. 
18-19 

Vályi Gyula Matematika Verseny Minden tanár 

 
 


