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Bevezetés

MIÉRT SZÜKSÉGES A KÉT SZAK KÖZÖTT 

MÓDSZERTANI KÜLÖNBSÉGET TENNI?

A matematika szakos, 

illetve az építész hallgatók

az alábbi területeken mutatnak eltérést:

TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS

ABSZTRAKCIÓS KÉPESSÉG

TÉRLÁTÁS

FINOMMOTOROS KÉSZSÉG

(+ felvételi pontszám)



Matematika szakosok erősségei 1.

TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS

Egy geometriai tétel esetén a reakció:

Példa:

→ Monge-projekcióban sík és egyenes merőlegességének képi feltétele

Matematika szakosok igénylik a bizonyítását, míg az építészek tényként elfogadják.

Matematika szakos hallgatók Építészhallgatók

„Miért igaz az állítás?” „Hogyan tudom alkalmazni?”



Matematika szakosok erősségei 2.

ABSZTRAKCIÓS KÉPESSÉG

A „hétköznapi világunkhoz” képest absztrakt fogalmak, továbbá

tételek és módszerek alkalmazása más ábrázolási rendszerben,

illetve felülettípusok egységes kezelése

Matematika szakos hallgatók Építészhallgatók

Az „új világ” elemeinek elfogadása és

az általánosítás viszonylag gördülékeny.

Nehézkes absztrakció, 

a gyakorlatias gondolkodásmód miatt.
Fejlesztésre van szükség!



Matematika szakosok erősségei 2.

Példák:

→ Sík és egyenes döféspontjának globális kezelése

Mindkét esetben csak a gyengébb képességű hallgatók problémája.

→ Affinitás és centrális kollineáció

Ez az absztrakció „belépő szintje”.

→ Széteső áthatások geometriai háttere

Matematika szakosoknál nem nehéz a szak jellege miatt,

építészek esetében elengedhetetlen egy „könnyen emészthető” geometriai indoklás
(geometriai háttér hiányában elvi hibás rajzok készülnek).

→ Másodrendű felületek egységes tárgyalása 

Már a matematika alapképzésben tanulóknak is gondot okozhat,

építészhallgatóknál legfeljebb pár mondatban, szemléletcentrikusan tárgyalható.



Építészhallgatók erősségei 1.

TÉRLÁTÁS

Vetületek kezelése Monge-projekcióban,

szerkesztés axonometriában/perspektívában

Matematika szakos hallgatók Építészhallgatók

Gyakori a térlátás teljes hiánya.
Fejlesztésre van szükség!

A felvételi követelmények eleve kiszűrik

a gyenge térlátással bíró diákokat.



Építészhallgatók erősségei 1.

Példák:

→ Láthatóság szerinti ábrázolás

Matematika alapszakra járók hosszú ideig csak fedőpontokkal képesek megoldani,

míg az építésznek készülők pár alkalom után „ráérzésre” helyesen ábrázolnak.

→ Vetületeivel adott csonkolt kocka szemléletes képe

Matematika szakon egzakt algoritmust igényelnek, a csúcsokat elbetűzve, lassan haladnak,

a jó térlátású építészek pár perc alatt megoldják a feladatot.

→ Kontúrral kapcsolatos hibák

Mindkét helyen a gyengébb hallgatók típushibája a kontúrból kilógó felületi pontok.



Építészhallgatók erősségei 2.

FINOMMOTOROS KÉSZSÉG

Szabadkézi ábrák vagy szerkesztés esetén

Példa:

→ Görbék és felületek ábrázolása

Tanárszakra járók esetén gyakori a „csúcsos ellipszis”, a darabosan megrajzolt görbe vonalak,

építészeknél ez csak a gyengébb képességű hallgatók kezdő hibája.

Matematika szakos hallgatók Építészhallgatók

Pici ábrák, rossz ceruzahasználat stb.

Igényes munkák, köszönhetően 

egyrészt a felvételi rendszernek, másrészt 

a folyamatos szabadkézi rajz oktatásnak.



Mit tehetünk a fejlesztésért?

Matematika tanárnak készülők esetén:

Egy félévnyi ábrázoló geometria kötelezővé tétele.

(→ korábbi konferencia)

Építészhallgatóknál:

Az ábrázoló geometria oktatása során

minimális konstruktív geometriai ismeret átadása

úgy, hogy az ne legyen „öncélú”.

(Ne legyenek geometriai jellegű tervezési hibák.)



Jegyzet matematika BSc számára

(…korábbról…)

CÉLOK

→ csak ízelítő az ábrázoló geometriából

→ geometriai pontosságra törekvés

→ az állításokat bizonyítani kell



Segédanyagok építészhallgatóknak

CÉLOK

→ A hallgatók többször végiggondolhatják 
a feladatok megoldásait.

→ Színes ábrák, 
a könnyebb követhetőségért.

→ „Rejtett plusz geometria” 
az érdeklődőknek.
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Segédanyagok építész hallgatóknak

CÉLOK

→ A hallgatók többször végiggondolhatják 
a feladatok megoldásait.

→ Színes ábrák, 
a könnyebb követhetőségért.

→ „Rejtett plusz geometria” 
az érdeklődőknek.



Hogyan készültek?

GeoGebra

(A dinamikus volta hatalmas előny.)

↓

Gimp2

(A GeoGebra nem tud szépen indexelt betűket 
és tetszőleges görbeíveket ábrázolni, ezért 

több rétegű Gimp-fájlok szükségesek.)

↓

MS Word

(Részletes magyarázó szöveg a szerkesztésekhez.)
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Hogyan készültek?

Az eredmény…



Elképzelésem egy jegyzetről

ÉPÍTÉSZHALLGATÓK SZÁMÁRA

Mottó: 
Ne azért tudja, mert látja, hanem azért lássa, mert tudja.

Céljaim:

→ Új, modern nyelvezetű és színes jegyzet.

→ Nyomtatva és pdf-ként is használható legyen.

→ Linkekkel kapcsolódhatna egy központi szerveren tárolt 
mozgóképes és/vagy interaktív adattárhoz.

→ Az építészeknek kellő geometriai ismeretek korszerű és tömör leírása.

→ Önálló szerkesztésre sarkalljon (például a fejezetek végén található munkalapokkal).

→ A fejezetek végén nehéz, összetett feladatok bemutatása.



Elképzelésem egy jegyzetről

…és a jegyzet egy lapja:

Nem túlságosan festékigényes, mégis modern kivitel.

Egy-egy fejezet alapvető információkkal, 
építészeti alkalmazásokkal kezdődne.

Konstruktív- és esetlegesen differenciálgeometriai 
tulajdonságok tényszerű(!) felsorolása.

Alapszerkesztések logikus sorrendben, 
amelyek egy összetett feladat építőelemei.

A szerkesztéseknél szabad hely 
a hallgató jegyzeteinek.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

www.epab.bme.hu/pekjoh


