
Szakmai ajánlatok 

a matematika tanításához, tehetséggondozáshoz 

 

 
Matematika feladatgyűjtemények,  

 szakkönyvek  

 
Matematika Tehetségekért Alapítvány könyvei: 

https://zalamat.hu/kiadvanyaink.html  

 

POLYGON Könyvtár, POLYGON Jegyzettár 

http://www.math.u-szeged.hu/polygon/  

 

Typtex Kiadó könyvei 

https://www.typotex.hu/  

 

MATEGYE Alapítvány könyvei, kiadványai: 

http://www.mategye.hu/?pid=kiadvanyok  

 

Mozaik Kiadó honlapja 

https://www.mozaik.info.hu/  
 

A Scolar Kiadó matematika könyvei:  

https://www.scolar.hu/ismeretterjesztes_tankonyv_318/matematika_381  

 

 
Matematikával, matematikatanítással, tehetséggondozással 

kapcsolatos honlapok, linkek  

 

Versenyekkel, szakmai programokkal kapcsolatosan rendszeres, friss 

információkat kaphatunk az ELTE mattanárklub levelezőlistáján.  

Feliratkozni  a  horv55eszter@gmail.com címen lehet.  
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A tanárklub korábbi programjairól itt lehet olvasni: 

 http://www.math.elte.hu/esemenyek/matematikatanar-delutan  

A tanárklub előadásainak videofelvételei itt nézhetők meg: 

https://www.youtube.com/channel/UCyQPyTFpMfd6PK9N7iixfHg 

 

Iskolák matematika honlapjai 
 
 

Fazekas gimnázium matek portálja:   http://matek.fazekas.hu/ 
 

A Budapesti Berzseny Gimn., és a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 

honlapja: http://nmmv.berzsenyi.hu /  

 

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó honlapja 

https://erdosiskola.mik.uni-pannon.hu/  

 

A Pázmány P. Egyetem középiskolásoknak szóló oldalai:          

http://itk.ppke.hu/felvetelizoknek/tehetseggondozas 
 
A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium matematika oldalai 

http://belvarbcs.hu/matematika/ 

 
Matematikai alapítványok 

 
A MATEMATIKAi TEHETSÉGEKÉRT   

(Korábban ZALAMAT) ALAPÍTVÁNY honlapja:  www.zalamat.hu  

 

A MATEGYE Alapítvány honlapja:   http://www.mategye.hu/ 

 

A Gondolkodás öröme alapítvány honlapja: 

(Benne az aktuális tanév versenynaptárával.)  http://agondolkodasorome.hu/ 

 

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány honlapja: 

www.bomateka.hu 

A Matematika Birodalma Alapítvány honlapja:  http://www.amatek.hu/  
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Folyóiratok 
 

A KöMaL honlapja :  http://www.komal.hu/ 

 

A Bolyai Társulat elektronikus folyóirata az Érintő: 

http://www.ematlap.hu/  

 

POLYGON folyóirat 

http://www.math.u-szeged.hu/polygon/ 

 

ABACUS folyóirat 

http://www.mategye.hu/?pid=abacus  

 

Az Octogon Mathematical Magazine honlapja 

http://www.uni-miskolc.hu/~matsefi/Octogon/index.php  

 

Versenyek 
 

A Kalmár László Matematikaverseny honlapja: 

http://www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu/ 

 

A Kenguru verseny honlapja: https://zalamat.hu/kenguru-verseny.html     

  

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny honlapja: 

http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_gordiusz  

 

A Varga Tamás verseny honlapja: 

http://www.mategye.hu/?pid=vargatamasverseny  

 

A Bolyai Csapatverseny honlapja: https://www.bolyaiverseny.hu/ 

 

A medve matek honlapja: http://www.mateklap.hu/  
 

Szlovák versenyek, matematikai programok: 

http://ide.sk/indx.php?aktdir=matek 
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Tanárok matematika honlapjai 
 

Szoldatics József honlapja:   www.szolda.hu,  http://www.eszesen2010.hu   
(Benne a közép-európai olimpia feladataival és a Hasznosságok c. anyaggal, AranyD és 

OKTV anyagokkal.) 

 

Urbán János feladatai:   http://www.wargo.hu/urban_janos/urban.html 

 

Páll Csaba matekos anyagai: http://crnl.hu/matt/matek/  

Brósch Zoltán honlapa:  http://bzmatek.eu 

Varga János honlapja:  www.picaso.hu  

Vántus András honlapja:.  http://www.vantus.hu/ 

Egyebek: 
 

Geogebra használatához:   

http://www.uni-miskolc.hu/evml/geogebra/ 

Megjelent Obádovics Gyula: Életem  - Hiszek a végtelenben önéletrajzi 

könyve. Itt olvashatunk róla ismertetést: 

http://www.scolar.hu/eletem_hiszek_a_vegtelenben_1965  

 Néhány logikai feladat:   

https://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorokFo.html 

A statisztika és a valószínűség  tudományához ad ismereteket az alábbi igen 

érdekes előadás: 

https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/6781/az-adat-teszi-az-

embert-az-emberi-dinamika-tudomanya  

Szemerédi Endre Abel díjas matematikusról ajánljuk ezt a videót: 

https://www.youtube.com/watch?v=SSIPDw-oxqo  

 

Szótár : http://szotar.sztaki.hu/index.hu.jhtml 

 

Fordító program: http://www.webforditas.hu/  
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