0584. MODUL

POZITÍV TIZEDESTÖRTEK
A tizedestörtek – közelítő számítások, mérések, becslések

KÉSZÍTETTE: TÓTH LÁSZLÓ
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A tizedestörtek bevezetése után a közelítő számítások, mérések, kerekítések kiterjesztése erre a számkörre

Időkeret

4 óra

Ajánlott korosztály

5. osztály

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben: nagyságrendek, statisztika elemei, fizikai mennyiségek, földrajz,
Szűkebb környezetben: alapműveletek, kerekítések, becslések, ezen belül hosszúság, terület – mérése.
Átlagszámítás, a kapott érték kerekítése, következtetések levonása átlagértékből.
Ajánlott megelőző tevékenységek: természetes számok, törtek, tizedestörtek, alapműveletek (különösen
szorzás – osztás tíz hatványaival), hosszúság, terület, idő mérése, mértékegységei, váltószámok.
Ajánlott követő tevékenységek: közelítő számítások racionális számok körében, statisztika elemei,
átlagszámítás, szórás, terület és térfogat mérése, ezzel kapcsolatos közelítő számítások.
Számlálás, számolás: tizedestörtek kerekítése, alapműveletek kerekített értékekkel
Becslés, mérés, valószínűségi következtetés: a modul elsődleges célja.
Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás: szövegértés, megfelelő eljárások keresése a
problémamegoldások során.

A képességfejlesztés fókuszai

AJÁNLÁS
Frontális, egyéni és csoportmunka vegyesen (kooperatív módszerek is).

ÉRTÉKELÉS
Az egyéni és csoportos munka megfigyelése alapján szóbeli értékelés; az utolsó órán felmérő dolgozat, vagy egyéni számonkérés is lehetséges.
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Eszközök,
Feladatok

I. Kerekítés, kerekített értékek összehasonlítása, nagyság szerinti rendezése
1. A becslés jelentőségének megbeszélése
2. Tizedestörtek kerekítése különböző helyiértékekre

Az eredmény reális voltának eldöntése
1. feladatlap 1.
Korábbi ismeretek kiegészítése, alkalmazása
Megadott, vagy választott szempontok szerinti csoportosítás.
1. feladatlap 2–10.
A tanult fogalmak és eljárások eszközként való használata.
A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. 1. feladatlap 11.
Adatok lejegyzése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele.

3. Különböző, mindennapi életből vett szöveges
feladatok (A pontosság – kerekítés viszonyának
tisztázása)
4. Összefüggések, korreláció vizsgálata időjárási adatok A modellalkotás elemeinek alkalmazása.
felhasználásával
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II. Törtek és tizedestörtek; mennyiségek (hosszúság, tömeg, idő) rendezése, összegzése előzetes kerekítéssel
1. Törtek átírása tizedestörtté meghatározott
pontossággal, a kapott tizedestörtek nagyság szerinti
rendezése
2. Mérési eredmények összevetése, átlagolása,
következtetések levonása
3. Műveletek (elsősorban összegzések, szorzások)
kerekített értékekkel, mennyiségekkel

Számolási készség fejlesztése, a helyes műveleti eljárások
2. feladatlap 1-3.
alkalmazása. Sorba rendezés tanult eljárás alapján. Ötletgazdag
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
A tanult fogalmak és eljárások eszközként való használata.
2. feladatlap 4.
Összefüggések felismerése, alkalmazása. A tanult fogalmak és
eljárások eszközként való használata következtetések
levonására.
Olvasási kompetencia. Az eredmény reális voltának eldöntése. 2. feladatlap 5–13.
Kerekítések, becslések.

III. Mérések a mért mennyiségnél nagyobb mértékegység választásával
1. Mérőszámok megadása a mért mennyiségnél
nagyobb mértékegység választásával

A mennyiség, mértékegység, mérőszám fogalma. Megfelelő
mértékegységek használata. Megfelelő jártasság az eszközök
használatában, kézügyesség fejlesztése.
2. Fraktálszerű törött vonalak előállítása (A kapott
Geometriai algoritmus felismerése, alkalmazása.
alakzattal kapcsolatos mérések, szakaszok számának, Következtetések levonása, mérés mint összehasonlítás.
a vonal hosszának becslése, számítása)
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IV. Vegyes feladatok
1. Tizedestörttel megadott átlagok, következtetés a
lehetséges értékekre

A mindennapi élet matematikai vonatkozásainak és a matematika 4. feladatlap 1–6.
gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. Olvasási
kompetencia. A mindennapi életből és a matematikából vett
egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése.
2. Különböző pénznemek közti átszámítások
A tanult fogalmak és eljárások eszközként való használata.
4. feladatlap 7–9.
(További műveletek kerekített értékekkel,
Számolási készség fejlesztése, a helyes műveleti eljárások
összegzések, rendezések, szorzások)
alkalmazása.
Összefüggések felismerése, alkalmazása.
3. Különböző földrajzi objektumok területének,
Mérések és számítások. A tanult fogalmak és eljárások
4. feladatlap 10–12.
kerületének meghatározása
eszközként való használata, kiegészítése új mozzanatokkal.
(Változatos módszerek a közelítésre, fraktálszemlélet Kapcsolatok felismerése.
alapozása)
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Kerekítés, kerekített értékek összehasonlítása, nagyság
szerinti rendezése
1. A becslés jelentőségének megbeszélése
Az óra elején néhány kérdéssel megbeszéljük miért fontos megbecsülni számolások előtt a
várható eredményt. Milyen módszerekkel végezhetjük a becslést, milyen eltérések fogadhatók
el a becsült és a kapott értékek esetén. Felidézzük a hasonló kérdéseket, melyeket a
természetes számok kapcsán már feltettünk, jelezzük, hogy hasonló helyzettel állunk szemben,
de ezúttal már törtekkel számolunk, így törtekkel végezzük a becslést. Kitérünk arra, hogy a
törtek többféle írásmódjával találkoztunk, azonban a kerekítések, a közelítő számítások
céljából a helyiértékes írásmódjuk, azaz a tizedestört-alak a használhatóbb.
Rövid bevezető kérdések után átismételjük a tizedestörtek kerekítését, először szóbeli majd
írásbeli feladatokkal.
A Tanulói munkafüzet bevezető feladatában tört és tizedestört alakban lejegyzett számokat
kell egészekre kerekíteniük. Könnyen belátható, hogy a törteket előbb át kell írni vegyes
számmá, míg a tizedestörtek esetén közvetlenül leolvasható az egészrész, illetve az egészekre
kerekített érték. Mindkét feladatsorban szerepel olyan szám, mely egyenlő távolságra van az
egész szomszédaitól (tört része 0,5), így feleleveníthetik a kerekítésnek ezt a speciális esetét.

1. FELADATLAP
1. Tört vagy tizedestört közelítő értékét tudod egyszerűbben megállapítani?
Keresd meg a következő számok egész szomszédjait! Aláhúzással jelöld, melyikhez vannak
közelebb! Határozd meg az egészre kerekített értéküket!
a)
12,3;
7,98;
4,088;
5,5;
10,49
12 < 12,3 < 13;
7 < 7,98 < 8
4 < 4,088 < 5;
5 < 5,5 < 6;
10 < 10,49 < 11
Az 5,5 egyenlő távolságra van az egész szomszédoktól, a kerekítés szabálya szerint 6-ra
kerekítjük.
b)
13
31
11
77
7
4
25
3
81
2
13
1
31
6
11
2
77
7
1
3< =3 < 4
< 1;
3 < = 3 < 4;
1 < = 1 < 2;
3 < = 3 < 4;
0<
2
2
4
4
25
25
3
3
81

A kerekített érték a törtrész nagyságából leolvasható, az utolsó példánál szintén felfelé
kerekítünk.
Miért fontos számoláskor a várható eredményt előre megbecsülni?
Mindenekelőtt az esetleges számolási hibák elkerülése miatt, de a becslés során kiderülhet az
is, hogy van-e egyáltalán megoldása egy feladatnak.
Például: Egy négyszög 3 oldala 43, 57 és 80 cm, a kerülete 150 cm. Mekkora a negyedik
oldala? Becsléssel is felfedezhető, hogy a három adott oldal hosszának összege meghaladja a
kerületet, tehát a feladatnak nincs megoldása.
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Hogyan könnyíthetjük meg a becslést?
A tagok (tényezők) kerekített értékeivel végezzük a számolást.
A kerekítést annyi (többnyire egy-két) jegyre végezzük, amennyivel elvégezhető a számolás
fejben.
Példák hibás számolásra, amelyek rossz eredményei előzetes becsléssel kiszűrhetők. A
feladatokat ebben a formában írjuk fel a táblára, vagy vetítsük ki írásvetítővel!
Milyen hibát követtek el a következő feladatok megoldása során?
1 2 3 4,5
+ 2 5,1 6
125966
Az összegből hiányzik a tizedesvessző.
1 3,4 5
2,7 1 5
+5 1 2,3
9 2 8,3
A tagok nem a helyiértékeknek megfelelően kerültek egymás alá. (Ilyenkor elég önkényesen
kerül sor a vessző kitételére)

2. Tizedestörtek kerekítése különböző helyiértékekre
Kerekítések egészekre.
– Hogyan kerekítettük az egész számokat tizesekre, százasokra, ezresekre?
Idézzük fel a tanult kerekítési szabályokat! Az a fontos, hogy el tudják végezni a
kerekítéseket, a szabályok megfogalmazásában segítséget adunk, illetve hivatkozunk rá, ha
nem megfelelően számoltak.
2.
a) Keressük meg a 4,3 egész szomszédjait! 4 < 4,3 < 5, tehát a 4 és az 5 közé esik.
Melyik egészhez van közelebb a 4,3? A 4-től 0,3, az 5-től 0,7 választja el, tehát a 4-hez van
közelebb.
(Figyeljük meg az eltérések összegét, ami természetesen 1-et ad!)
Mennyi lesz a szám egészekre kerekített értéke? 4.
b) Keresd meg a 13,7 egész szomszédjait! 13 < 13,7 < 14, tehát a 13 és az 14 közé esik.
Melyik egészhez van közelebb a 13,7? A 14-hez, mert attól csak 0,3 választja el.
Mennyi lesz a szám egészekre kerekített értéke? 14.
c) Keresd meg a 8,5 egész szomszédjait! 8< 8,5 < 9, tehát a 8 és a 9 közé esik.
Melyikhez egészhez van közelebb a 8,5? Egyenlő távolságra, 0,5-re van a két számtól.
Mennyi lesz a 8,5 egészekre kerekített értéke? 9, a tanult kerekítési szabály miatt.
Hogyan kerekítjük a tizedestörteket egészekre?
A hozzá közelebb eső egészre kerekítjük; ha a tizedek helyén 5-ös szerepel, akkor felfelé
kerekítünk.
3. Melyik a legkisebb szám, amely egészekre kerekítve:
a) 1
b) 5
c) 10
d) 101
a) 0,5
b) 4,5
c) 9,5
d) 100,5
Azaz az adott egész számnál 0,5-del kisebb szám adja a megoldást.
4. Melyik a legnagyobb szám, amely egészekre kerekítve 1-et ad?
Ilyen szám nincs, hiszen az 1,5-nél kisebb számok közül kellene a legnagyobbat megadni.
Ilyen szám nincs, aminek megértése persze nem egyszerű ebben a korosztályban. Azért
valószínűleg elindítják az 1,4, 1,49, 1,499, 1,4999… sorozatot, ami sejteti a problémát.
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5. Kerekítések tizedekre!
a) Keresd meg a 0,32 tized szomszédjait! 0,3 < 0,32 < 0,4 tehát a szomszédok: 0,3 és 0,4.
Melyikhez van közelebb a 0,32? 0,3-hez, mert attól 0,02 választja el.
Mennyi lesz a 0,32 tizedekre kerekített értéke? 0,3. Figyeljük meg itt is az eltérések összegét!
b) Keresd meg a 8,69 tized szomszédjait! 8,6 < 8,69 < 8,7 tehát a szomszédok: 8,6 és 8,7
Melyikhez van közelebb a 8,69? 8,7
Mennyi lesz a 8,69 tizedekre kerekített értéke? 8,7
c) Keresd meg a 11,75 tized szomszédjait! 11,7 < 11,75 < 11,8 tehát: 11,7 és 11,8.
Melyikhez van közelebb a 11,75? Itt is egyenlő a távolság, ami ezúttal 0,05.
Mennyi lesz a 11,75 tizedekre kerekített értéke? A felfelé kerekítés szabálya szerint 11,8
Hogyan kerekítjük a tizedestörteket tizedekre?
A hozzá közelebb eső tizedre kerekítjük. Amennyiben a századok helyén 5-ös szerepel, azaz a
szám egyenlő távol van a két tized szomszédjától, akkor felfelé kerekítünk, azaz a nagyobb
tizedszomszédra.
6. Melyik a legkisebb szám, amely tizedekre kerekítve:
a) 0,4
b) 1,5
c) 2,1
d) 10
a) 0,35
b) 1,45
c) 2,05
d) 9,95
(A d) pontban magyarázatot igényel az, hogy a tizedekre kerekített érték egész szám.)
7. Melyik a legnagyobb szám, ami tizedekre kerekítve 1-et ad?

Még az előző analóg példa alapján sem könnyű a megoldás. Segít, ha keressük a legkisebbet,
ami tizedekre kerekítve már nem 1-et ad. (1,05), így az 1,04, 1,049, 1,0499, 1,04999… sorozat
jelzi, hogy nincs megoldás.
Hogyan kerekítjük a tizedestörteket századokra?
Hogyan kerekítjük a tizedestörteket ezredekre?
Az előzőek alapján fogalmaztassuk meg a szabályokat – segíthetünk a megfogalmazásban, de
a lényeg itt is, hogy megfelelően alkalmazzák a szabályt.
A következő számokat elhangzásuk után kerekítsétek egészekre:
3,2; 4,8; 12,4;
7,5; 3,32; 45,45; 0,83; 0,38;
2,1; 3,86; 99,9.
Szóban kell megoldaniuk a feladatot!
3,2 ≈ 3;
4,8 ≈ 5;
12,4 ≈ 12;
7,5 ≈ 8;
3,32 ≈ 3;
45,45 ≈ 45;
0,83 ≈ 1;
0,38 ≈ 0;
2,1 ≈ 2;
3,86 ≈ 4;
99,9 ≈ 100.
A következő számokat tizedekre kerekítsétek:
4,13; 7,68; 11,11; 88,88; 2,04; 7,65;
15,97; 5,17; 10,01.
4,13 ≈ 4,1;
7,68 ≈ 7,7;
11,11 ≈ 11,1; 88,88 ≈ 88,9; 2,04 ≈ 2;
7,65 ≈ 7,7;
15,97 ≈ 16; 5,17 ≈ 5,2;
10,01≈ 10.
8. Írjátok le a következő számokat, majd csoportosítsátok aszerint, hogy mennyi az egészekre
kerekített értékük!
8,3;
7,46;
9,04;
8,7;
7,5;
7,05;
7,55;
8,345;
8,543;
9,49;
7;
7,999;
8,489.
Kerekítve
7-et ad: 7,46; 7,05; 7
8-at ad: 8,3; 7,5; 7,55; 8,345; 7,999; 8,489
9-et ad: 9,04; 8,7; 8,543; 9,49
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Melyik csoportba került a legtöbb szám?
Amelyek kerekítve 8-at adnak.
Állítsd ennek a csoportnak a számait nagyság szerint növekvő sorrendbe!
7,5 < 7,55 < 7,999 < 8,3 < 8,345 < 8,489
Írj további három számot ebbe a csoportba! 7,7; 8,01; 8,4567…
Tudnál-e a csoportba olyan számot illeszteni, amelyik kisebb valamennyinél?
Nem, mert a 7,5 a legkisebb ilyen szám.
Tudnál-e a csoportba olyan számot illeszteni, amelyik nagyobb valamennyinél?
Igen, a 8,489-nél nagyobb, de 8,5-nél kisebb számok. Képezzenek ilyet változatos módon!
9. Válaszd ki a kakukktojást a következő csoportokból!
a) 7,46; 6,48; 6,8; 7,1234; 7,088.
6,48 az egyetlen, mely egészekre kerekítve nem 7 (hanem 6)
b) 0,62; 0,58; 0,591; 0,601; 0,660; 0.606.
0,660 az egyetlen, amely tizedekre kerekítve nem 0,6 (hanem 0,7)
c) 2,222; 2,215; 2,2208; 2,22; 2,202; 2,2244
2,202 az egyetlen, amelyik századokra kerekítve nem 2,22 (2,20)
Egyetlen számjegy kiiktatásával változtasd meg a kakukktojást úgy, hogy illeszkedjen a
többiek közé!
6,48; 0,660; 2,202 tehát a piros számjegyeket „dobjuk ki”.
10. Állítsd növekvő sorrendbe a következő számokat:
0,1; 0,11; 0,101; 0,1011; 0,1101; 0,011; 0,01 , 0,1001
0,01 < 0,011 < 0,1 < 0,1001 < 0,101 < 0,1011 < 0,11 < 0,1101
Hányféle számot kapsz, ha ezeket a számokat
a) egészekre
Egészekre kerekítve mind 0 , tehát egyféle.
b) tizedekre
Tizedekre kerekítve 0 vagy 0,1 , tehát kétféle.
c) századokra kerekíted?
Századokra kerekítve: 0,01 , 0,10 vagy 0,11 , tehát háromféle érték lesz.

3. Különböző, mindennapi életből vett szöveges feladatok
A következő feladatok kerekítésekkel, közelítő értékekkel kapcsolatosak.
11.
a) Egy téglalap alapú terem egyik oldala 7,8 m, a másik 8 m.
Belépve a terembe joggal mondhatjuk-e, hogy a terem négyzet alakú?
Rajzold le a terem alaprajzát úgy, hogy a hosszúsági adatokat századrészükre csökkented!
Kihasználhatod a füzeted négyzethálós felosztását!
Bár a terem alapja téglalap, de különböző szempontok alapján joggal tekinthető négyzetnek.
A tanulóknak éppen az a feladata, hogy megállapítsák, mely esetekben tekinthetnek el a
szomszédos oldalak különbségétől. A füzetbe készített kicsinyített ábra is mutatja, hogy
négyzetnek tűnik a kapott négyszög, hiszen mindössze 2 mm lesz a különbsége a szomszédos
oldalaknak.
b) Ha 0,5 m hosszú deszkákkal akarjuk felparkettázni (a falakra merőlegesen elhelyezve
azokat), akkor van-e jelentősége a két oldal közti eltérésnek?
Természetesen itt nem tekinthetünk el az oldalak különbségétől, hiszen ezek a lécek csak a
hosszabb, a 8 m-es oldal mentén helyezhetők el pontosan.
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c) Ha tanterem céljára használjuk, akkor számít-e, hogy a hosszabb, vagy a rövidebb falak
mentén helyezzük-e el a padokat?
A padok, a tanári asztal és a tábla elhelyezését nem befolyásolja a falak hosszának minimális
eltérése.
Ismét a saját vázlatukkal, vagy a táblai rajzzal igazolhatják ezt, hiszen minimális az eltérés.
Felvethető azonban, hogy mi befolyásolhatja a terem irányultságát. Mutassuk meg, hogy
nemcsak az ablakokkal párhuzamosan helyezkednek el a padok, de ráadásul az ablakoktól
többnyire jobbra. (Jobbkezesek többsége miatt)
d) Egy 79 dm hosszú szekrénysor elhelyezése szempontjából van-e jelentősége a kétféle
hosszúságú fal közötti eltérésnek?
A 79 dm – m-re történő átszámítás után belátható – csak az egyik fal mentén fér el.
e) Légkondicionáló berendezés vásárlásánál tekinthetjük-e úgy, mintha egyenlők lennének az
oldalak?
Légkondicionáló esetén semmi jelentősége nincs a falak hosszában mutatkozó eltérésnek.

4. Összefüggések, korreláció vizsgálata időjárási adatok
felhasználásával
Ezután rátérhetünk az 1. feladatlap 12. és 13. feladatára, amelyek teljes megoldása
valószínűleg túlmegy ennek az órának az időkeretén. Adhatunk belőle házi feladatot és ennek
ellenőrzése, valamint a feladatok befejezése már a következő órára maradhat.
A feladatok alkalmat adnak hőmérsékleti adatok kerekítésére, táblázatba foglalásra,
grafikonok készítésére, összefüggések leolvasására.
12. A következő táblázatok két magyarországi város, Szombathely és Szeged havi
átlaghőmérsékletét mutatják a 3. évezred első 5 évében.
http://www.weatheronline.co.uk/Europe.htm
Szombathelyi átlaghőmérsékletek (2000–2004)
Január
Február
Március
Április
Május
Június
–1,2
1,8
6,4
10,3
16,1
19,4
Július
Augusztus Szeptember Október November December
20,9
21,3
15,1
11,1
6,4
0,1

[°C]
[°C]

Az adatok a fenti címről kerültek letöltésre, a táblázat jelentéktelen átalakításával. Ilyen és
hasonló adatsorokat nagy számban lehet lekérni más feladatokhoz is. Figyeljék meg a tanulók,
hogy az adatok tized pontosságúak, és értelmezzék, mit is jelent, hogy 5 egymást követő év
havi átlagáról van szó: a napi átlaghőmérsékletek meghatározása után azokat átlagolták a teljes
hónapra, majd az öt év adott havi átlagainak adatait átlagolták tovább. Korábbi feladatok
kapcsán ennek megértése nem okozhat gondot, bár kétségtelenül többszörösen összetett
feladatról van szó.
Hogyan határozhatók meg ezek az eredmények?
Számítsd ki az éves átlaghőmérsékletet!
Átlaghőmérséklet: 10,6 °C.
Vannak-e olyan hónapok, amelyek átlaghőmérséklete megegyezik?
Március és november egyaránt 6,4°C (legalábbis a vizsgált időszakban).
Pontosan egyenlők lehettek ezek az értékek ezekben a hónapokban? Nem.
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Fontos tisztázni, hogy egyrészt, a mérés eleve nem pontos értéket ad (megfelelő műszerekkel
század fokok is mérhetők), de ami fontosabb, hogy az azonos átlagok mögött eltérő
hőmérsékletek, nem utolsósorban havi változás van, hiszen az egyik hónapban többnyire
emelkedhetett, míg a másikban csökkent a hőmérséklet. Többek között ez az, ami a kiragadott
értékekből nem olvasható ki.
Találunk-e olyan hónapokat még, amelyek átlaghőmérséklete egészekre kerekítve egyenlő?
Július és augusztus egyaránt 21°C
Írd be a lejjebb található Összehasonlító táblázatba az egészekre kerekített adatokat, majd
válaszolj a kérdésekre!
Melyik két szomszédos hónap között a legnagyobb az eltérés egészre kerekített értékeknél?
Április és május, augusztus és szeptember, valamint november és december között is
körülbelül 6-6 fokkal változott a hőmérséklet.
Ha több megoldást találtál, az eredeti adatok alapján keresd meg a legnagyobb különbséget!
November és december között 6,3°C a hőmérsékletkülönbség.
Szegedi átlaghőmérsékletek (2000–2004)
Január
Február
Március
Április
–1,1
1,5
6,8
11,7
Július
Augusztus Szeptember Október
22,0
22,5
16,2
12,5

Május
Június
17,9
20,6
November December
7,2
0,3

[°C]
[°C]

Számítsd ki az éves átlaghőmérsékletet! Átlaghőmérséklet: 11,5 °C.
A megfelelő adatok egészekre kerekítése után hasonlítsd össze Szeged havi átlaghőmérsékletadatait a megfelelő szombathelyi adatokkal!
A korábban kiszámított szombathelyi adatok alá írják be a szegedi értékeket is!
Összehasonlító táblázat
jan. febr.
Szombathely –1 2
Szeged
–1 2
eltérés
0 0

márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt.
6
10
16
19
21 21
15
11
7
12
18
21
22 23
16
13
1
2
2
2
1
2
1
2

nov.
6
7
1

dec.
0
0
0

Mely hónapokban volt a legkisebb hőmérséklet-eltérés a két város között?
December, január és február, tehát a téli hónapokban. Érdemes megbeszélni március esetét,
mert a különbség csak 0,4, de a kerekített értékek különbsége már 1. A legkisebb eltérés
januárban volt, 0,1 fokkal.
Melyik hónapban és mennyi volt a legnagyobb eltérés a két város hőmérséklete közt?
Ha több egyenlő értéket találtál, akkor keresd meg – az eredeti táblázatban szereplő értékek
felhasználásával – a legnagyobb különbséget adó párt!
Két fokos eltérés volt április, május, június, augusztus és október hónapokban, de csak a
májusi eltérés közelítette meg ezt az értéket. (1,8 °C-kal.)
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Szombathely –1,2 1,8
6,4 10,3 16,1 19,4 20,9 21,3 15,1 11,1 6,4 0,1
Szeged
–1,1 1,5
6,8 11,7 17,9 20,6 22,0 22,5 16,2 12,5 7,2 0,3
eltérés
0,1 –0,3
0,4 1,4 1,8 1,2 1,1 1,2
1,1 1,4 0,8 0,2
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Készíts grafikont! Használj különböző színeket, és a grafikonnal igazold előző számításaidat!
Megoldás:
25
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Meg tudod-e magyarázni, miért melegebb az átlaghőmérséklet Szegeden, mint
Szombathelyen, és ez a különbség miért a nyári hónapokban mutatkozik meg?
13. Ez a táblázat a budapesti átlagos augusztusi hőmérsékleteket mutatja az elmúlt években:

1997
21,9
2001
23,2

1998
21,9
2002
21,8

1999
20,5
2003
24,5

2000
23,1
2004
21,3

év
[°C]
év
[°C]

Ismét beszéljük meg, hogy mit is jelentenek a táblázatban szereplő számok! Ezúttal egyetlen
hónapnak, az augusztusnak az átlaghőmérsékletével dolgozunk. Megemlíthetjük, hogy az
előző táblázatok lényegében ilyen adatok átlagolásával jöttek létre. Össze is hasonlíthatják
Budapest augusztusi átlaghőmérsékletét a másik két városéval, de a feladat lényege nem ez
lesz.
Számítsátok ki a 8 év augusztusainak átlaghőmérsékletét! 22,3°C
Melyik év volt a legmelegebb, melyik a leghűvösebb?
A legmelegebb 2003, a leghűvösebb 2004 augusztusa volt a vizsgált időszakban.
Mennyi volt közöttük a hőmérséklet-különbség? 3,2 °C
A táblázat hőmérsékletadatait egészekre kerekítve hányféle értéket kaptok?
Egészekre kerekítve 21-től 25 fokig terjed a skála, de csak négyféle értékkel, mert 24 fokos
átlagú nem volt.
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Ez a táblázat pedig a Budapesten augusztusban lehullott csapadék mennyiségét mutatja:
1997
1998
1999
2000
év
[mm]
21,9
37,6
52,8
10,1
2001
2002
2003
2004
év
[mm]
31,3
81,9
19,3
28,8
A táblázatban szereplő adatok jelentését tisztázni kell, bár környezetismeretből valószínűleg
tanulták a csapadékmérés lényegét.
Számítsátok ki a 8 év augusztusainak átlagos csapadékmennyiségét! 35,5 mm
Mely évek voltak az átlagosnál csapadékosabbak, melyek szárazabbak?
Az átlagosnál csapadékosabb 1999 és 2002, míg szárazabb 2000 és 2003 volt.
A táblázat csapadékadatait egészekre kerekítve találsz-e azonos értéket?
Megfigyelhető, hogy a csapadék eloszlásának szóródása lényegesen nagyobb, mint a
hőmérsékleté. Még tizesekre kerekítve is alig találunk egyezést. Ez természetesen összefügg a
mértékegység választásával.
Mennyi a csapadékkülönbség a 8 év legszárazabb és legcsapadékosabb augusztusa között?
A különbség 2002 és 2000 között 81,9 – 10,1 = 71,8 mm.
Érdemes-e a csapadék-átlagértékeket tizedmilliméterre megadni?
Még a milliméteres pontosság is túlzottnak tűnhet, tehát csak az egészekre történő kerekítés
indokolt.
Melyik évben készülhetett ez a kép a budapesti Duna-partról?

A kép 2002-ben készült, amikor a Duna rekord magasságokkal tetőzött Budapesten. A 2-es
villamos elárasztott pályája és a Magyar Tudományos Akadémia épülete látható.
Milyen jelzővel illetnéd a 2000. év augusztusának időjárását?
A 2000. év augusztusa nagyon száraz, aszályos időjárású volt.
Látsz-e összefüggést a csapadék mennyisége és ugyanezen időszakban mért hőmérséklet
között? Az adatok összevetéséből látható, hogy a csapadékosabb augusztusok hűvösebbek
voltak, a szárazabbak pedig melegebbek.
Igaz-e, hogy a legcsapadékosabb augusztus volt a leghűvösebb és a legszárazabb volt a
legmelegebb? Ez nem igaz.
Ezt azért fontos hangsúlyozni, hogy lássák: különböző, összefüggő mennyiségek közt az
összefüggés nem feltétlenül elég az egyértelmű következtetések levonására. (Nincs
függvénykapcsolat a két mennyiség között.)
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Tudnál-e olyan statisztikai adatot mondani, amely összefüggésben lehet a csapadék vagy a
hőmérséklet értékeivel?
Az időjárási adatok közül például a felhőzet mennyisége összefügg a csapadékkal. Ugyancsak
van összefüggés a napsütéses órák száma és a hőmérséklet között. Érdemes egyszerű
szavakkal megfogalmazni negatív korrelációra példát, például napsütéses órák száma és
csapadék mennyisége között. Ugyancsak érdemes összefüggést találni valamelyik időjárással
kapcsolatos adat és más jellegű adatok között. Például a balatoni idegenforgalmi bevételek
(egyszerűség kedvéért egy strandon váltott belépők száma) és a hőmérséklet között, vagy az
eladott esernyők száma és a csapadék mennyisége között.

II. Törtek és tizedestörtek; mennyiségek (hosszúság, tömeg,
idő) rendezése, összegzése előzetes kerekítéssel
A óra első részében befejezzük az 1. feladatlap 12., 13. feladatát.
Ezután felidézzük, hogy a törtek nem csak tizedestört formában írhatók le. Néhány kérdés
megválaszolásával megbeszéljük a törtalakból leolvasható számtulajdonságokat, a
nagyságrendet, viszonyításukat 1-hez, az 1-nél nagyobbak átírását vegyes számmá.
Felelevenítjük átírásukat tizedestörtté, emlékeztetve a tanulókat, hogy a tizedestört alak lehet
végtelen is. Ezután rátérünk a 2. feladatlap feladataira.

1. Törtek átírása tizedestörtté meghatározott pontossággal, a kapott
tizedestörtek nagyság szerinti rendezése
2. FELADATLAP
1. Írd növekvő sorrendbe a következő törteket:
Először válasszatok ki párokat minél többféleképpen, és az így kapott számokat hasonlítsátok
össze! Milyen átalakítás segít a megoldásban?
27 25 25 79 47 377 29
;
;
;
;
;
;
4 9 33 45 10 100 5
A felsorolt törtek első látásra elég ijesztőnek tűnnek, (közös nevezőjük 9900 lenne,) de ennek
megállapításával ez a korosztály még nem is foglalkozhat. Érdemes észrevenni, hogy a törtek
egy kivételével 1-nél nagyobbak és az egész részük könnyen meghatározható. Erre vezethet a
segítőkérdés. Ezen az úton elindítva a tanulókat, könnyen észreveszik, hogy valamennyi tört
egészrésze különböző számot ad, ami nagyon megkönnyíti a sorbarendezést:
27
3 25
7 25
25 79
34
=6 ;
=2 ;
=0 ;
=1 ;
4
4 9
9 33
33 45
45
47
7 377
77 29
4
=4 ;
=3
;
=5
10
10 100
100 5
5
25 79 25 377 47 29 27
A sorrend:
;
;
;
;
;
;
.
33 45 9 100 10 5
4
Bár a sorba rendezést egészekre kerekítve is elvégezhetjük, ez most felesleges. Egyúttal
különbséget tehetünk az egészrész és az egészre kerekítés között.

Matematika „A” 5. évfolyam

0584. Pozitív tizedestörtek – A tizedestörtek – közelítő számítások…

Tanári útmutató 15

2. Most az előző törtek törtrészeit rendezzétek növekvő sorrendbe!
Milyen módszert ismertek törtek nagyság szerinti sorba rendezésére?
Tudtok-e viszonylag könnyen, egyszerűen kezelhető közös nevezőt találni? (nem valószínű,
hogy a 9900-at egyszerű megoldásnak tartják)
Milyen számhoz tudnátok viszonyítani a törteket?
Valamennyi tört 0 és 1, ezen belül is 0,7 és 0,8 közé esik, tehát „ránézésre” nehéz sorrendet
3 7 77 4
felállítani. Természetesen kiragadhatnak néhány számot ; ;
; melyek sorba
4 10 100 5
rendezése egyszerűbb.
A rendezendő törtek:
3 7 25 34 7 77 4
; ; ;
; ;
;
4 9 33 45 10 100 5
Idézzük fel, hogy a rendezésnél vagy egymással, vagy egy másik számmal történhet az
összehasonlítás. Legegyszerűbb esetekben a közös nevező segíthet, de már a vegyesszámalaknál is elvetettük ezt a megoldást. Ebben az esetben tizedestört alakra hozva juthatunk
legkönnyebben az eredményhez.
Érdemes szisztematikusan elkezdeni az átszámítást és csak addig végezni az osztást, amíg
egyértelműen be nem illeszthető a szám a sorozatba. A tanulók csoportban dolgozva
feloszthatják egymás közt az osztásokat.
Kiindulhatnak a 3/4 = 0,75-ból. Ezt követően a 7/9 ≈ 0,77…-ig történő kiszámolásával
megtörtént az első két szám rendezése.
25/33 ≈0,757… részeredménye is elég, hogy beillesszük az előző két szám közé. A feladatban
szereplő számok tizedestört alakja:
3
7
25
= 0, 75; ≈ 0, 777...; ≈ 0, 757...;
4
9
33
34
7
77
4
≈ 0, 755...;
= 0, 7;
= 0, 77; = 0,8
45
10
100
5
Látszik, hogy ebben az esetben a végtelen tizedestörtek 3 jegye elég a sorba rendezéshez.
7 3 34 25 77 7 4
A sorrend:
; ;
;
;
; ; .
10 4 45 33 100 9 5

3. Milyen számot kapunk a törtrészek tizedekre való kerekítésével?
A 0,7 kivételével mindegyik esetben 0,8-et.
Sorold fel a számok századokra kerekített értékeit!
3
7
25
34
7
77
4
= 0,75; ≈ 0,78; ≈ 0,76; ≈ 0,76...; = 0,70;
= 0,77; = 0,80
4
9
33
45
10
100
5
Mely számok adtak azonos kerekített értéket?

2. Mérési eredmények összevetése, átlagolása, következtetések
levonása
A természetes számok kapcsán is láthattuk, hogy sok esetben nincs szükség dolgok,
mennyiségek pontos számértékére, mert a közelítő értékből is le lehet vonni a megfelelő
következtetést.
Nem kell pontosan megadni egy metróállomáson fel-, illetve leszálló utasok számát, hogy
eldöntsék, szükséges-e egy újabb mozgólépcső üzemeltetése. Influenzajárvány esetén sem
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számolják meg az új betegek pontos számát, hiszen a kerekített értékekből is leolvasható, hogy
járványméretű-e a megbetegedések száma.
Az is előfordulhat, hogy egy pontos számítással kapott értékből téves következtetést
vonhatunk le. Nézzük meg, hogy a következő példa adataiból milyen következtetést lehet
levonni, de azt is, hogy milyen hibás következtetésünk lehet:
4.
a) A Pál utcai fiúk egyik Interneten elérhető változata 112 oldalból áll és összesen 43 447
szót tartalmaz.
http://mek.oszk.hu/00900/00960/
Mielőtt a következő kérdésekre válaszolnánk, a tanulók maguk próbáljanak olyan kérdéseket
feltenni, amelyek a fenti adatokból megválaszolhatók lehetnek! Az első kérdés egyértelmű,
hiszen közvetlenül legfeljebb az egy oldalra jutó szavak számának átlagát határozhatják meg.
Kérdés, hogy a kapott értékből milyen következtetést vonhatnak le.
Számítsuk ki, hány szó jut átlagosan egy oldalra!
Hogyan tudjuk ezt kiszámolni? Végezzük el az osztást!
43447 : 112 = 387,9196428…
Lehet-e ennyi szó egy oldalon?
Nem, hiszen ez törtszám. (szóelválasztás esetén sem értelmezhető a tört)
Kerekítsük a kapott értéket!
387,9196428 ≈ 388
Igaz-e, hogy minden oldalon ennyi szónak kell lennie?
Nem biztos, sőt valószínűleg nem ennyi lesz minden oldalon.
Lehetnek-e olyan oldalak, amelyeken pontosan ennyi szó lesz?
Lehetséges, de nem biztos.
Lehet-e, hogy egyetlen olyan oldal sincs, amelyen pontosan ennyi lesz a szavak száma?
Ez is lehetséges, nem szükségszerű, hogy az átlag közelítő értékével megegyező adat
szerepeljen a mintában.
b) Az ugyaninnen letöltött Micimackó esetén az egy oldalra jutó szavak számának átlaga
334,9.
http://mek.oszk.hu/00400/00449/
Megállapítható-e ebből az adatból az oldalak illetve a szavak száma?
Magából az átlagból ezt nem tudjuk megállapítani.
Mennyi lehet az egy oldalon lévő szavak száma?
Nem lehet megállapítani, csak azt tudjuk, hogy az átlag megközelítőleg 335.
Mire következtethetünk abból, hogy ez az átlagérték kisebb, mint az előző regény esetében?
(Feltételezzük, hogy a betűméret és az oldalak nagysága azonos mindkét dokumentumnál és
nincsenek képek sem.)
Mivel a betűméret és az oldalbeállítások megegyeznek, ezért tagoltabb lehet a dokumentum,
ez pedig több párbeszédre utalhat.
A pontos, vagy a közelítő érték segített-e a következtetésben?
A következtetéseket a közelítő értékből is levonhatjuk.
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3. Műveletek (elsősorban összegzések, szorzások) kerekített
értékekkel, mennyiségekkel
A kitűzött célt a tanulók a 2. feladatlap 5-13. feladatainak megoldásával valósítják meg,
amelyeket részben az órán, részben házi feladatként oldhatnak meg.
A feladatok megoldásakor fokozatosan egyre nagyobb önállóságot követeljünk meg, az első
feladatokat előzetes megbeszélés után együtt, majd egyre kevesebb segítséggel, önállóan
oldassuk meg! Az osztály összetételétől függően lehetőség van csoportmunkára, amelynek
során változatos együttműködésre adhatunk lehetőséget.
A következő feladatok megoldásánál kerekített értékekkel számolj!
5. Egy négynapos kerékpártúrán, a kerékpár kormányán lévő km-óráról a következő napi
utakat olvastuk le: 1. nap 38,4 km, 2. nap 56,7 km, 3. nap 49,8 km, 4. nap 55,3 km.
Mekkora utat tettünk meg a négy nap során összesen?
Indokolt-e az egészekre történő kerekítés?
Kerekítés után a kapott összeg: 38 + 57 + 50 + 55 = 200 km.
A kerekítés indokolt, mert a kisebb kitérők, kanyarok miatt lehet pár száz méter eltérés ekkora
út esetén a kerékpárok között.
6. Egy digitális mérleggel történt mérés szerint a család tagjainak tömege a következő volt:
Apa: 78,4 kg, Anya: 59,3 kg, Panni: 37,4 kg, Tibi: 41,7 kg és a pár hónapos Zsuzsika 5,8 kg.
Beszállhatnak-e együtt abba a liftbe, melyen a következő felirat olvasható:
Maximális teherbírás: 250 kg!

A kerekített értékek összegzésével: 78 + 59 + 37 + 42 + 6 = 222 kg-ot kapunk. A megnyugtató
eredményt tizesekre történő felfelé kerekítéssel is megkaphatjuk:
80 + 60 + 40 + 50 + 10 = 240 kg, aminél az össztömeg mindenképpen kisebb; és még ez a
felülbecsült 240 kg is kisebb a megengedett 250 kg-nál.
7. Egy repülőjáraton egy utas csomagjainak össztömege nem haladhatja meg a 20 kg-ot. Kell-e
túlsúlyt fizetnie annak az utasnak, akinek a mérés szerint a bőröndje 12,35 kg, utazótáskája
6,48 kg és egy kisebb csomagja további 2,28 kg?
Mire következtethetünk, ha összegzés előtt kerekítünk?
Milyen eredményt kapunk, ha előbb összegzünk és utána kerekítünk?
Kerekítéssel, majd összegzéssel: 12 + 6 + 2 = 20 kg-ot kapunk, de mivel mindegyik esetben
lefelé kerekítettünk, megtévesztő az eredmény. A pontos összeg: 21,11 kg, tehát kerekítve
21 kg, így fizetni kell a túlsúly után.
8. Budapestről New Yorkba londoni átszállással repültünk. A Budapest és London közti
szakasz menetideje 2,3 óra, a London – New York közöttié 8,3 óra.
Hány óra alatt értünk Budapestről New Yorkba, ha Londonban másfél órát várakoztunk?
Kerekített értékekkel a teljes menetidő: 2 + 8 + 2 = 12 óra.
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9. Egy autó 100 km-en 6,7 l benzint fogyaszt. Elegendő-e az indulás előtt teletankolni egy
600 km-es útra, ha a jármű benzintartálya 45 literes?
Mivel 6-szor nagyobb utat kell megtennünk, ezért 6-szor több lesz a várható fogyasztás. A 6,7et felfelé kerekítve 7-et kapunk és ennek a 6-szorosa is csak 42 liter, tehát a benzin várhatóan
elegendő lesz.
10. Péter egy pontos stopperórával megmérte, hogy a Vidámpark körhintája 3,8 másodperc
alatt tett meg egy kört. Körülbelül hányszor mehet körbe, aki felül rá, ha 1 menet 2 perc?
(Kerekített értékkel dolgozzatok!)
2 perc = 120 másodperc. Egy kört kerekítve 4 másodperc alatt tesz meg, tehát a teljes idő alatt
körülbelül 120 : 4 = 30 lesz a körök száma. A tényleges eredményt az is befolyásolja, hogy
indulás és leállás esetén kisebb a sebesség. Ez ellensúlyozza a kerekítésből adódó eltérést,
mert az osztó felfelé kerekítésével a valóságosnál kisebb számot kaptunk.
11. A Nemzetközi Űrállomás 1,6 óra alatt kerüli meg a Földet. Becsüld meg, hogy a
felbocsátása – 1998. november 20. – óta hányszor járta körül bolygónkat!
Az űrállomást fokozatosan építették ki, fejlesztése még ma sem fejeződött be. 3 fős állandó
legénysége több hónapot tölt a világűrben, a felszíntől közel 400 km távolságra. Az űrállomást
ti is megfigyelhetitek. Hogy mikor merre keressétek, arról, sok egyéb mellett, a www.heavensabove.com oldalon találtok információt.

A becsléshez érdemes meghatározni az egy nap alatt megtett körök számát. Figyelembe véve,
hogy törttel még nem osztunk, következtetéssel is dolgozhatunk:
Ha 1 kör 1,6 óra, akkor 5 kör 8 óra, tehát a 24 óra 3 · 5 = 15 kör.
(24 : 1,6). Havonta tehát mintegy 30 · 15 = 450, évente 12 · 450 = 5400 a megtett körök száma.
A múlt évszázadi rész 2 év + 1 hónap + 10 nap:
10 800 + 450 + 150 = 11 400, ehhez jön az aktuális időpontig terjedő körök száma.
12. A zöldségesnél lemértük a kosarunkba tett zöldségeket, gyümölcsöket. A következő
tömegeket kaptuk:
alma: 1,85 kg
barack: 1,32 kg
burgonya: 3,27 kg
dinnye: 7, 42 kg
Tizedekre kerekítve hány kg árut vittünk haza?
A kerekítés után kapott érték: 1,9 + 1,3 + 3,3 + 7,4 = 13,9 (kg)
13. Egy pékségnél húsz zsömlét találomra kiválasztva mekkora lehet a tömegük, ha egy
zsömle tömege századokra kerekítve 0,08 kg?
A kerekített értékkel számolva 20 · 0,08 = 1,6 kg (számolhatják írásbeli szorzással, vagy
fejben, következtetéssel – 10 zsömle 0,8 kg, tehát 20 zsömle ennek duplája).
A 20 zsömle tömege a kerekítés szabálya szerint legalább 20 · 0,75 = 1,5 kg, de kevesebb,
mint 20 · 0,85 = 1,7 kg, azaz: 1,5 ≤ m < 1,7.
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III. Mérések a mért mennyiségnél nagyobb mértékegység
választásával
1. Mérőszámok megadása a mért mennyiségeknél nagyobb
mértékegység választásával
3. FELADATLAP
1. a)
Bevezető:
A törtek ismeretében lehetőségünk van mennyiségeket náluk nagyobb mértékegységgel
összevetni. Ez esetben a mérőszám 1-nél kisebb lesz. Lehetőség van ezúttal is önkényesen
választott és szabvány mértékegységgel mérni. A probléma megértéséhez néhány rávezető
kérdéssel juthatunk el:
Egy óra hány perccel egyenlő? 60 perc,
A válasz kézenfekvő, de nélküle könnyebben tévednének a következő kérdés
megválaszolásakor:
Egy perc hány órával egyenlő? 1 perc = 1/60 óra
Egy nap hány órából áll? 24 óra
Egy óra hány nappal egyenlő? 1/24 nap
Hogyan nevezzük a méter ezerszeresét? a méter ezerszerese: 1 km
Egy méter hány km? 1 m = 1 ezred km
Hogyan nevezzük a méter ezredrészét? 1 m ezredrésze = 1 mm
Egy méter hány mm? 1 m = 1000 mm
Egy mm hány méter? 1 mm = 1 ezred m
Követeljük meg az egész mondatos pontos válaszokat!
b)
Mérések végzése:
Alkalmazzuk hosszúság mértékegységnek tankönyvünk hosszabbik oldalát! Adjuk meg a
padunk hosszabbik oldalának nagyságát ezzel a mértékegységgel!
A feladat megoldásánál ne használjanak vonalzót (amivel megmérhetnék a tankönyv, illetve a
pad megfelelő oldalát), hanem tankönyveket illesszenek egymáshoz a pad éle mentén. A
mérés eredményét egészekre kerekítsék! (Esetleg a „töredék” tankönyv nagyságából becsüljék
meg a mérőszám tizedére eső számot.)

Most fordítsuk meg a szereposztást és adjuk meg a tankönyv oldalának hosszát a pad
élhosszával, mint mértékegységgel!
Milyen mérőszámot kell kapnunk? Hogyan adhatjuk meg ezt a mérőszámot az előző eredmény
ismeretében?
Természetesen a pontos értéket nem lehet megadni, mert az előző mérés eredménye közelítő
érték volt, és azért sem, mert nincs pontos eredmény. Aszerint, hogy az előző eredményünk 4,
5, 6 volt, most a válaszunk 1/4, 1/5, 1/6… Hivatkozzunk a bevezető kérdéssorozatra!
Használjuk mértékegységként valamelyik társunk lépését. Mérjük meg vele a terem rövidebb
oldalának hosszát!
A szokásos mérést végezze el valamelyikük. Ezúttal is elegendő egészekre kerekített értékkel
dolgoznunk. Legyen az eredményünk például 12 lépés.
Mérjük meg ugyanezzel a mértékegységgel az araszunk hosszát!
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Az arasz hossza nyilván kisebb, mint a lépéshossz, így azt nézzük meg, hogy egy lépésben
(kijelöljük) hányszor fér el az arasz. Vigyázzunk, hogy a kapott értékből ez esetben is törzs
(egység) törtet képezzünk!
Adjuk meg az araszunk hosszát cm-ben!
Szokásos mérés, melynek eredménye 8-12 cm körüli érték lehet.
Ennek alapján határozzuk meg, hány arasz 1 cm! Az iménti eredmény ezúttal a nevezőbe
kerül.
Adjuk meg a terem hosszát és szélességét km-ben!
Ez a feladat már a korábban tanult átváltást gyakoroltatja. Természetesen fontos, hogy a
mérendő dolgokat nagyságrendileg megfelelő mértékegységgel jellemezzük, de ez nem
szükségszerű.
Adjuk meg testmagasságunkat két tizedesjegy pontossággal méterben!
A testmagasság méterben, két tizedesjeggyel (század pontossággal) történő megadása megfelel
az értelmezhető pontosságnak.
Adjuk meg tömegünket 3 tizedesjegyre tonnában!
Tömegünk tonnában 3 tizedesjegyre, azaz ezredekre történő megadása is kg-ra közelített
értéket takar. Például 45 kg = 0,045 t
24 dl forróvízhez 4,5 l hideg vizet öntöttünk. Számítsuk át mindkét mennyiséget hl-be, és
adjuk össze! 24 dl = 0,024 hl, 4,5 l = 0,045 hl, így az összeg 0,024 + 0,045 = 0,069 (hl).

2. Fraktálszerű törött vonalak előállítása
Az óra hátralévő részében a 3. feladatlap 2-es feladatát oldjuk meg. Ennek a többszörösen
összetett feladatnak a megoldása igen változatos tevékenységet céloz meg. Lehetőség nyílik
algoritmikus gondolkodás fejlesztésére, dedukcióra, indukcióra. Erősítjük a „kisebb objektum,
nagyobb mértékegységgel mérve” témakörben tanultakat, nem utolsósorban példát mutatunk a
természetben és napjaink matematikájában elterjedt fraktálok témakörének megalapozására. A
következő órai egyik feladat (Norvégia partvonalának hossza) már vissza is utal erre az
anyagrészre.
2. Határozd meg a hosszú szakasz nagyságát az alatta lévő egységgel mérve!

(Az egység egy négyzetrácsoldal.)
Figyeld meg az első törött vonalat! Hány szakaszból áll a törött vonal?
Milyen hosszúak egymáshoz viszonyítva ezek a szakaszok? Hogyan tudnád megállapítani?
Milyen eszközt használnál?
A törött vonal egyenlő hosszúságú szakaszokból áll. Ezt legegyszerűbben körzővel lehet
meghatározni, ha az első szakasz körzőnyílásba vételével végiglépkedünk a törött vonalon.
Érdemes megfigyelni az ábra szimmetriáját.
Mekkora a törött vonalat alkotó szakaszok hossza?
Milyen hosszú a törött vonal hossza az egységgel mérve?
A szakaszok hossza 27 : 3 = 9 egység, a törött vonal 4 ilyen szakaszból áll, tehát: A törött
vonal hossza 9 · 4 = 36 egység.
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Hány szakaszból áll a második törött vonal?
Mekkora a törött vonalat alkotó szakaszok hossza?
Az eljárás lényege, hogy a szakasz(ok) középső harmadát kivágjuk, de duplázva,
„háztetőként” visszaillesztjük a szakaszra. Ezáltal a törött vonal egyre több és egyre rövidebb
szakaszokból fog felépülni, de mivel a hossz harmadára csökken, míg a szakaszok száma 4szeresére nő, ezért minden eljárással 4/3-szorosára nő a vonal hossza.
A második törött vonal 4 · 4 = 16 szakaszból áll.
A szakaszok hossza 9 : 3 = 3 egység, ami leolvasható a rácsról is.

Húzd alá a megfelelő szót a mondatban: A második törött vonal hossza kisebb, egyenlő,
nagyobb, mint az első törött vonal hossza.
Bár itt még nem kell felismerniük a növekedés mértékét, de a tényét igen.
Mekkora a második törött vonal hossza az egységgel mérve?
A törött vonal hossza itt is a szakaszok hosszának és a szakaszok számának a szorzata, azaz:
3 · 16 = 48 egység, ami valóban 4/3-szorosa az előzőnek.
Folytassuk az eljárást, figyeld meg a következő ábrát!

Itt már feltétlenül érdemes a tanulóknak néhány észrevételt megfogalmazniuk az ábráról. Nem
csak a szimmetria szembeötlő, de azt is észrevehetik, hogy a következő ábra kicsinyített
formában tartalmazza mindig az előzőt. Pirossal az első, zölddel a második törött vonal
kicsinyített képét láthatjuk a harmadik ábrában.
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Hosszabb vagy rövidebb szakaszokból áll ez a törött vonal, mint az előző?
Több vagy kevesebb szakaszból áll ez a törött vonal, mint az előző?
Hányad részére csökkent a szakaszok hossza?
Hányszorosára nőtt a szakaszok száma?
Ismét rövidebb, de több szakaszból álló törött vonalat kaptunk.
A szakaszok hossza harmadrészre csökkent (1 egységnyi), a szakaszok száma 4-szeresére nőtt
(64).
Milyen hosszú ez a törött vonal?
A törött vonal hossza így 64 egység lett.
Fogalmazd meg, milyen eljárással kaptuk meg a törött vonalakat az előző ábrából!
Egyrészt megfogalmazhatják az első törött vonal alatt leírt eljárást, de még szebb, ha azt
fedezik fel, hogy az utolsó ábrát lekicsinyítik, és ezeknek a törött vonalaknak az
összeillesztésével kapják meg a következő ábrát.
Folytatható-e ez az eljárás?
Természetesen az eljárás tovább folytatható.
Próbáld meg kitalálni, hogy:
Több vagy kevesebb szakaszból fog állni a következő törött vonal!
A következő törött vonal (négyszer) több vonalból fog állni.
Hosszabb vagy rövidebb szakaszokból fog-e felépülni?
A törött vonalakat felépítő szakaszok rövidebbek lesznek (harmadukra csökkennek)
Hosszabb vagy rövidebb lesz-e a következő törött vonal, mint az előző?
Ezáltal végül is a következő törött vonal mindig hosszabb (4/3-szorosa) lesz az előzőnek.
Mekkora lesz egy szakasz hossza?
Hány szakaszból fog állni?
Milyen hosszú lesz a következő törött vonal?
A szakaszok hossza tehát 1/3 egység lesz, 256 szakaszból áll a törött vonal, így a hossza
1/3 · 256 = 85 egész és 1/3 lesz.
Nézzük meg az ábrát:

Az ábra segítségével döntsd el, helyesen válaszoltál-e a kérdésekre!
Ezután tedd fel ismét a kérdéseket, és próbálj válaszolni rájuk!
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Az ábra a grafikus felbontás miatt már nem pontosan jelzi a tényt, de kiolvasható belőle, hogy
a szakaszok hossza 1/3. Összeszámolásukhoz többféle egyszerűsítést is alkalmazhatnak.
Ismét feltehetik a kérdéseket:
Folytatható-e ez az eljárás? igen
Próbáld meg kitalálni, hogy:
Több vagy kevesebb szakaszból fog állni a következő törött vonal?
Több szakaszból fog állni.
Hosszabb vagy rövidebb szakaszokból fog-e felépülni?
Rövidebb szakaszokból fog felépülni.
Hosszabb vagy rövidebb lesz-e a következő törött vonal, mint az előző?
Hosszabb lesz.
Mekkora az egyes törött vonalak hossza, ha az eredeti szakasz hosszát tekintjük 1
egységnyinek?
Mérjük meg vonalzó segítségével az eredeti szakaszt, és ennek alapján számítsuk ki tized cm
pontossággal az egyes törött vonalak hosszát!
Mekkora lesz egy szakasz hossza?
1/3-nak a harmad része, tehát 1/9
Hány szakaszból fog állni?
4 · 256 = 1024 szakaszból.
Milyen hosszú lesz a következő törött vonal?
1/9 · 1024 ≈ 114 egység
A törött vonal hosszának mérőszáma minden eddigi esetben az 1/27 rész többszöröse, ami
nehezen kezelhető számokat ad, de jó lehetőséget ad kerekítésekre:
Az első törött vonal: 4 · 9/27 = 36/27 = 4/3 ≈ 1,3 egység;
A második törött vonal: 16 · 3/27 = 48/27 = 16/9 ≈ 1,8 egység;
A harmadik törött vonal : 64 · 1/27 = 64/27 ≈ 2,4 egység.
(A negyedik törött vonal: 256/81 ≈ 3,2, és így tovább…)
Ha a gyerekek beszélgetést kezdeményeznek arról, hogy meddig lehet folytatni az eljárást és
milyen hosszú lehet a törött vonal hossza, akkor tudnunk kell, hogy az eljárás elvileg a
végtelenségig folytatható és a kapott törött vonal hossza a végtelenhez tart.
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Az itt látható törött vonal is hasonló sajátságokkal rendelkezik. Próbáld meghatározni a vonal
hosszát különböző egységekkel, különböző módszerekkel! Keresd meg a kiindulási ábrát a
törött vonal belsejében! A kép bal szélébe rajzolt pont belső vagy külső pont?
Érdekesség, hogy ahogy a kérdések ismét és ismét feltehetők, az eljárás is tetszőlegesen sokáig
folytatható, ami fraktálgörbéhez vezet. Elképzelhető, hogy a tanulók közül lesznek olyanok,
akik számítógépes kalandozásaik során találkoztak már ezzel az un. Koch-görbével, vagy
valamelyik társával, mert számos program foglalkozik velük. Feladatként adhatjuk, hogy
nézzenek utána az Interneten, esetleg önálló előadásra bíztathatjuk az érdeklődőket.
Tanulságos, bár angol nyelvű oldal például:
http://members.lycos.co.uk/ququqa2/fractals/Kochr.html
Emellett számos, fraktálokra vonatkozó oldalt találhatnak a tanulók a: http://fraktal.lap.hu/
gyűjteményes oldalon, ami remélhetőleg sokaknak (tanároknak is) felkelti az érdeklődését a
téma iránt.
Ez a törött vonal Hilbert nevét viseli. Mivel nem zárt, nem beszélhetünk külső és belső
pontokról, bár a rajz megtévesztő lehet. Meg is kereshetik a „kivezető” utat a ponttól.

IV. Vegyes feladatok
1. Tizedestörttel megadott átlagok, következtetés a lehetséges
értékekre
A mindennapi életben sokszor találkozunk olyan tizedestörtekkel, amelyek adatokból
átlagszámítással születtek. Megvizsgáljuk néhány esetben, hogy mit tudunk megállapítani és
mit nem ezekből az átlagértékekből: az átlagolás előtti adatok közt biztosan, feltételezhetően
és biztosan nem szerepelt értékek felismerése, következtetés az átlagból visszaszámolással,
diszkrét és folytonos mennyiségek megfigyelése.

4. FELADATLAP
1. Misi matematika jegyeinek átlaga 4,2.
Lehet-e ilyen osztályzata Misinek? Mivel az osztályzatok egész számok, ezért ilyen
osztályzata biztosan nem volt.
Hányast kap valószínűleg Misi? A jegyátlag alapján a 4-es feltételezhető (ha valaki mégis
ötöst kap nem fog reklamálni).
Biztosan volt-e négyese a jegyei között? Az átlagból ez nem feltétlenül következik.
Milyen osztályzatai lehettek? Például ötösök és hármasok esetén is kaphatunk ilyen átlagot.
Meg lehet-e mondani az átlag alapján, hogy hány jegye volt illetve pontosan milyen jegyei
voltak? Se a jegyek számára, se azok értékére nem lehet pontosan következtetni.
Ha csak 4-es és 5-ös osztályzata volt, akkor melyikből volt több? Ez esetben több négyese
volt, mert azonos 4-es és 5-ös osztályzatszám esetén az átlag 4,5 lenne.
Ha csak 3-as és 5-ös osztályzata volt, melyikből lehetett több? Ez esetben pedig ötöse volt
több, mert az átlag közelebb van az 5-höz.
Próbálj olyan osztályzatokat összeállítani, amelyekből ezt az átlagot kapjuk!
Ez nem könnyű feladat, de ha abból indulnak ki, hogy az átlagszámítás egy osztással
fejeződött be, akkor játsszunk visszafelé! Például 10 jegy átlaga esetén a jegyek összege 42
volt, innen már sokféleképpen tudnak osztályzatokat megadni. Érdemes elgondolkodni, hogy
legalább hány jegy kell ehhez az átlaghoz.
5 jegy, amelyek összege 21, tehát pl. 5; 5; 5; 5; 1 vagy kicsit kiegyenlítettebb esetben 4; 4; 4;
4; 5.
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2. Egy iskola osztályainak átlagos létszáma 23,5 tanuló.
Lehetett-e valamelyik osztály létszáma egyenlő az átlaglétszámmal?
Itt sem lehet egyetlen osztálylétszám sem egyenlő az átlagként kapott számmal.
A két feladat összevetésével már megállapíthatják, hogy olyan mennyiségek átlagáról van szó,
melyek csak egészek lehetnek. Ebből persze nem következik, hogy az átlag is az lesz. (Kis
kitérőt tehetünk az oszthatóság felé.)
Ha csak 23 és 24 fős létszámok voltak, akkor melyikből lehetett a több?
23 és 24 fős osztályokból ugyanannyi volt.
Lehetett-e 6 osztály az iskolában?
Lehetett-e 7 osztálya az iskolának?
Mivel 6 szám átlagára kaptuk a 23,5-et ezért a létszámok összege:
23,5 · 6 = 141. A kapott egész szám azt mutatja, hogy ilyen eset lehetséges.
Az előzőekből következően 7 osztály nem lehet, mert így a létszámok összege tört lenne,
amiből következik, hogy legalább egy osztály létszáma is tört lenne. (Újabb számelméleti
kitérőt tarthatunk.)
3. Egy májusi napon a napi átlaghőmérséklet 17,25 °C volt.
Hogyan kaphatták meg a napi átlaghőmérsékletet?
Például óránként feljegyzett hőmérsékleti adatok átlagolásával.
Érdemes megemlíteni, hogy a mérések nagyobb száma hitelesebbé teszi az eredményt.
Mérhettek-e ilyen hőmérsékletet egy hagyományos hőmérővel?
Hagyományos hőmérőkkel századfokok nem mérhetők.
Lehetett-e azon a napon valamikor pontosan 17,25 °C?
A folytonosan változó mennyiségből adódóan kellett, hogy legyen ilyen hőmérséklet is, még
akkor is, ha a mért adatok közt ez nem szerepel.
Tegyük fel, hogy óránként mérték a hőmérsékletet. Adjatok olyan mérési eredményeket,
amelyek átlaga pontosan a 17,25 °C-os átlagot eredményezi!
Most a 17,25 · 24 = 414-et kell kapnunk 24 szám összegeként. Készítsünk több számsort,
esetleg szélsőséges hideg éjszakával és meleg nappallal, vagy kiegyensúlyozott adatokkal.
Készítsük elő a szórás fogalmát.
4. A Forma-1 Magyar Nagydíjának Mogyoródi pályáján a leggyorsabb kört futó M.
Schumacher átlagsebessége 199,5 km/óra volt.
A Mogyoródi pályára vonatkozó adatok forrása:
http://www.forma1.hu/cgi-bin/Formula_1_05.pl?Function=Result&Id=13
Haladhatott-e a versenyző e kör során valahol pontosan ekkora sebességgel?
Nemcsak haladhatott, hanem biztosan haladt, legalább kétszer. Megint a folytonos változó
mennyiségre utalhatunk.
Becsüld meg, mekkora utat tehetett meg a versenyző, ha a teljes versenyt 1 óra 37 perc alatt
tette meg!
A becslés során az időt másfél órára, a sebességet 200 km/órára kerekítjük, így több, mint 300
km-t kapunk.
5. A Balaton átlagos mélysége 3,36 m.
http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/3szekcio/varga_pappne.htm
Hogyan határozhatták meg ezt az értéket?
Egy lehetséges megoldás: képzeletbeli rácspontokkal fedik le a tavat és ezeken a helyeken
mérnek. Lehet véletlenszerűen is választani pontokat. Itt is minél több a mérés, annál
pontosabb a kapott érték.
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Hogyan lehetséges ez, miközben a Balaton legnagyobb mélysége Tihanynál eléri a 12 m-t?
Ennek a Tihanyi-kút -nak a mérete igen kicsi az egész tóhoz képest, így a mélysége ugyanúgy
„elvész”, mint például a sok ötös mellett egy rosszabb jegy hatása.
6. Egy kosárlabdacsapat 5 tagjának átlagmagassága 2,04 m. Váltsd át ezt az átlagot cm-re!
Legegyszerűbb esetben hogyan születhetett ez az átlag?
2,04 m = 204 cm, amit legegyszerűbben úgy kapnánk, ha valamennyien 204 cm magasak
lennének.
Lehetséges-e, hogy a csapatnak négy azonos magasságú sportolója legyen?
Lehet, de akkor ők nem lehetnek 204 cm magasak. Ha például valamennyien 203 cm-esek,
akkor az ötödik tagnak kell „pótolnia” a hiányt, így ő 204 + 4 = 208 cm-es lesz.
Lehet-e a csapatnak pontosan négy 2,04 m-es kosarasa?
Az előzőek szerint nem lehet 4 olyan tag, akiknek a magassága pontosan az átlag.
Lehet-e, hogy pontosan három 2,04 m-es sportoló van a csapatban? Mit mondhatunk a másik
kettő magasságáról?
Három játékos magassága már lehet 204 cm, ekkor a másik kettő magasságának átlaga 2,04 m.

2. Különböző pénznemek közötti átszámítások
A különböző pénznemek közti arány (aminek fogalmát még kerülnünk kell) sok lehetőséget ad
tizedestörtek használatára, kerekítésekre, kerekített értékekkel történő számolásra. A
következő feladatsor ezt igyekszik kiaknázni.
7. 2005 nyarán az Euro (EUR) Dollárhoz (USD) viszonyított árfolyama 1,1254 volt.
Mit jelenthet ez a szám? Melyik pénznem ér többet?
Tegyük fel, hogy a pénzváltóban csak dollárt tartanak, váltópénzt, azaz centet nem. Hány
USD-t kaphatunk ezen az árfolyamon 1, 10, 100 illetve 1000 EUR-ért?
Legegyszerűbb értelmezés szerint 1 EUR 1,1254 USD-t ér, de természetesen ilyen címletek
nincsenek, ezért helyesebb arra hivatkozni, hogy az EUR ennyiszer ér többet, mint az USD.
Mivel az eredményt egészekre kell kerekítenünk, ezért:
1 EUR = 1,1254 USD ≈ 1 USD
10 EUR = 11,254 USD ≈ 11 USD
100 EUR = 112,54 USD ≈ 113 USD
1000 EUR = 1125,4 USD ≈ 1125 USD
A feladat elsősorban a 10 hatványaival történő szorzást, majd a kerekítést szolgálja.
8. Egy 30 fős turistacsoport minden tagja 100 EUR-t váltott USD-ra.
Mennyi volt a kerekítésből adódó vesztesége a pénzváltónak?
Mivel egy váltás során a kerekítésből adódó veszteség 113 – 112,54 = 0,46 USD, így 30
embernél 0,46 · 30 = 13,8 USD volt.
A következő napon 3 turista fejenként 1000-1000 USD-t váltott be. Mennyi volt a pénzváltó
kerekítésből adódó nyeresége?
Egy váltásnál a nyereség 1125,4 – 1125 = 0,4, tehát 3 turista esetén a nyereség csak 1,2 USD
Hasonlítsd össze a két napon beváltott pénzösszegeket!
Miből adódik a nyereség, illetve veszteség eltérő nagysága?
Nyereség: 1,2 USD, veszteség: 13,8 USD, összegezve 12,6 USD veszteség, ami az eltérő
kerekítésekből adódott. Az első nap sok kis tétel kerekítése összegződött, míg másnap
kevesebb volt a tételek száma.
Érdemes megnézni a legszélsőségesebb esetet, amikor mindenki 1 USD-t váltana be.
(Természetesen 3000 ember esetén lenne a beváltott összeg 3000 USD)
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9. A különböző országok pénznemeinek árfolyamát még több tizedesjegyre szokták megadni. A
következő adat a forint (HUF) és a japán yen (JPY) közti átváltást (arányt) adja meg.
1 HUF = 0,553819 JPY,
1 JPY = 1,80564 HUF
A fentiek alapján hány forintot kapunk 1, 10, 100, 1000 JPY-ért, ha az átszámított értéket
egészekre kerekítik?
1 JPY = 1,80564 HUF ≈ 2 HUF
10 JPY = 18,0564 HUF ≈ 18 HUF
100 JPY = 180,564 HUF ≈ 181 HUF
1000 JPY = 1805,64 HUF ≈ 1806 HUF
Mennyi lesz 1, 10, 100, 1000 Ft JPY-ben kifejezve, hasonlóképpen egészekre kerekítve?
1 HUF = 0,553819 JPY ≈1 JPY
10 HUF = 5,53819 JPY ≈ 6 JPY
100 HUF = 55,3819 JPY ≈55 JPY
1000 HUF = 553,819 JPY ≈554 JPY
A pénzváltók jövedelme természetesen nem a kerekítésekből adódik, hanem az eltérő eladási
és vételi árfolyamokból. Biztosan láttatok már hasonló táblázatokat:

Valuta
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
JPY
KWD
NOK
PLN
SEK
SKK
USD

Vételi árfolyam
145,5500
156,6100
150,9500
7,9625
31,4200
234,4500
340,6800
1,7139
644,1000
29,7000
58,1664
25,2300
6,0250
188,1200

Eladási árfolyam

Kerekített
értékek átlaga

Átlag
középárfolyam

157,6700
169,6700
163,5300
8,6261
34,0400
253,9900
369,0600
1,8567
697,7800
32,1800
63,0136
27,3300
6,6592
203,8000

Állítsátok növekvő sorrendbe értékük szerint az egyes árfolyamokat! Két csoportban
dolgozzatok, az egyik az eladási, a másik a vételi árfolyam szerint dolgozzon!
A feladat itt természetesen a tizedestörtek nagyság szerinti rendezése. A két csoportnak
ugyanazt a sorrendet kell kapnia (amit nem baj, ha előre észrevesznek).
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A helyes sorrend:
Valuta
JPY
SKK
CZK
SEK
NOK
DKK
PLN
AUD
CHF
CAD
USD
EUR
GBP
KWD

Vételi árfolyam
1,7139
6,0250
7,9625
25,2300
29,7000
31,4200
58,1664
145,5500
150,9500
156,6100
188,1200
234,4500
340,6800
644,1000

Eladási árfolyam
1,8567
6,6592
8,6261
27,3300
32,1800
34,0400
63,0136
157,6700
163,5300
169,6700
203,8000
253,9900
369,0600
697,7800

Kerekített
értékek átlaga
2
6,5
8,5
26
31
32,5
60,5
152
157,5
163,5
196
244
355
671

Átlag
középárfolyam
1,7853
6,3421
8,2943
26,28
30,94
32,73
60,59
151,61
157,24
163,14
195,96
244,22
354,87
670,94

Határozzátok meg a középárfolyam közelítő értékét úgy, hogy kerekítsétek a megadott
értékeket egészekre, majd számoljátok ki az átlagukat!
Néhány esetben fejszámolással is végezhetik. A legkisebb értékű pénznemeknél ez könnyen
elvégezhető.
Zsebszámológéppel is számítsátok ki az átlagokat, figyeljétek meg az eltéréseket az általatok
számítottaktól!
Mindenképpen indokolják meg az eltérések okát.
A pénzváltóban 1000 USD-t vettek, amit aznap el is adtak. Mennyi volt a hasznuk? Becsülj,
majd számolj többféleképpen!
203,8 · 1000 – 188,12 · 100 = 203 800 – 188 120 = 15 680 HUF,
másképpen:
(203,8 – 188,12) · 1000 = 15,68 · 1000 = 15 680 HUF, amivel a zárójelfelbontás és a
disztributív tulajdonság felismerését készítjük elő.
Hétfőn 100 EUR-t 1000 SEK-t 10 000 CZK-t és 100 000 JPY-t adtak el. Hány HUF volt az
aznapi bevétel? Becsülj, számolj!
253,99 · 100 + 27,33 · 1000 + 8,6261 · 10 000 + 1,8567 · 100 000 =
25 399 + 27 330 + 86 261 + 185 670 = 324 660 HUF
Becslésnél az egyes szorzatok kerekített értékeit összehasonlítva vegyék észre, hogy a JPY és
a CZK adják a legnagyobb tételt, tehát ezekkel becsülhetnek.
Kedden tízszer annyi EUR-t ugyancsak tízszer annyi SEK-t adtak el, de CZK-ból is és JPYből is tized annyi kelt el.
A feladat becsapós, mert bár két tétel a tízszeresére nőtt, kettő pedig tizedére csökkent ez
semmi esetre sem jelenti, hogy az összeg nem változott.
Több, vagy kevesebb lett a bevétel?
Becsülj, majd számolj!
Az első két tag növekedése körülbelül 500 000, ami eleve több, mint a másik két tag összege
volt, így az összeg nagyobb lesz.
Az előző eredményt felhasználva:
25 399 · 10 + 27 330 · 10 + 86 261 : 10 + 185 670 : 10 = 554 483,1 vagy:
253,99 · 1000 + 27,33 · 10 000 + 8,6261 · 1000 + 1,8567 · 10 000 =
253 990 + 273 300 + 8 626,1 + 18 567 = 554 483,1
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3. Különböző földrajzi objektumok területének, kerületének
meghatározása
Az óra hátralévő részében a 4. feladatlap 10., 11. és 12. feladataival becsléseket végzünk
kerület és területszámolás kapcsán, számolunk kerekített értékekkel és tovább ismerkedünk a
fraktálokkal.
A feladatokat csoportban illetve frontális beszélgetés során oldják meg.
10. New York tüdejének nevezett Central Parkot látjátok a világűrből fényképezve. Jól
megfigyelhető a park téglalap alakja.

Számítsátok ki a kerületét és a területét, ha oldalai 4132 m és
862 m hosszúak! Előzetesen végezzetek becslést!
Számítsátok át a kerületet km-re, a területet km2-re!
Érdemes a hosszúsági adatok km-re átszámított és kerekített
értékeivel becsülni: K ≈ (4 + 1) · 2 = 10 km és
T ≈ 1 km2 · 4= 4 km2
K = (4132 m + 862 m) · 2 = 9988 m = 9,988 km és
T = 4132 m2 · 862 = 3 561 784 m2 = 3,561 784 km2
Hány olyan négyzettel lehetne lefedni a parkot, melyek oldalai
100 m hosszúak?
Hogy nevezzük egy ilyen négyzet területét? Egy ilyen négyzetet
berajzoltunk a park bal felső sarkába.
A sárga színű négyzet területe 10 000 m2, másik neve az 1 hektár
(1 ha). Ha kihagyunk egy 62 m-es sávot oldalt és egy 32 m-est
alul, akkor 8 · 41 = 328 ha-t kapunk. Átszámítással a terület
persze nagyobb: 356 ha (egészekre kerekítve; a különbséget a
levágott részek adják)
Mit gondoltok, meghaladja-e a tó felülete az 1 km2-es
nagyságot?
A tó (víztároló) hosszabb oldala se éri el az egy km-t, tehát egy
1 km2-es négyzettel le lehet fedni. A terület tehát lényegesen
kevesebb, mint 100 ha, megközelítőleg 42,5 ha.
Becsüljétek meg, hány ilyen négyzettel lehetne lefedni a tavat!
(a víztároló területe105 acre és 1 acre = 0,4047 ha) Kerülete kb.
2,4 km.
A park bal oldali, alsó határán az 59., míg a felsőn a 110. utca halad. (New York nagy részén
az utcák számozva vannak.)
Átlagosan hány méterenként követik egymást ezek az utcák a park mentén?
A park hosszát 4132 m-t osztjuk 110 – 59 = 51 részre:
Kerekítve 4000 : 50 = 80 m-enként követik egymást az utcák.
http://www.insecula.com/us/oeuvre/O0008996.html
http://wikitravel.org/en/New_York_(city)/Central_Park
Az Internetről letölthető szabadon felhasználható Google Earth programmal meggyőzően
ellenőrizhető az adat.
http://earth.google.com/
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E két adatnak az ismeretében csak közelítőleg lehet a sziget területét és kerületét számítani,
mert ezekkel az adatokkal téglalappá növelve lényegesen nagyobb értékeket kapnánk.
A szokásos számolgatások és kompenzálásokkal keressük meg a területet. Önállóan
dolgozzanak, vessük össze az eredményeiket!
A négyzetek száma ha-oknak felel meg. A becslés utáni kerekítés többnyire 100 ha lehet, ami
lényegében a tényleges nagyságnak felel meg. Tehát a sziget mintegy 1 km2 területű.
11. Gondolom, a két híddal és a Duna két ágával határolt szigetet
könnyen felismertétek. Mit gondoltok nagyobb, vagy kisebb a Margitsziget a New York-i Central Parknál? Könnyebb, vagy nehezebb
feladatnak tűnik a sziget kerületének és területének meghatározása?
Indokold válaszod!
A két terület összehasonlítása a térképek alapján nem megoldható,
hiszen nem ismerjük a léptéket. Akik ismerik a szigetünket, azok
persze tudják, hogy a két híd távolsága lényegesen kisebb, mint 4 km,
tehát a Margit-sziget területe is kisebb, mint a Central Parké.
A kerület és terület megállapításához segítségül négyzethálóval fedtük
le a sziget képét. A négyzet oldalai 100 m hosszúak. Körülbelül hány
km a sziget hossza és mekkora a legnagyobb szélessége?
A kerület és terület meghatározását nehezíti, hogy nem olyan
„geometrikus”, mint a park, azaz alakja nem téglalap.
A lefedés itt is 1 ha-os négyzetekkel történt, így már látható a területek
közti különbség.
A sziget hossza kb.2,7 km (2760 m), legnagyobb szélessége mintegy
0,5 km (510 m)
A Central Parkhoz hasonlóan ennek a két adatnak az ismeretében ki
lehet-e a sziget területét és kerületét számítani? Becsüld meg a
területet a négyzetháló segítségével! Körülbelül hány négyzet
területével egyenlő a sziget területe? A kapott szám után milyen
mértékegységet írhatunk? Váltsd át a területet km2-re!

Hány négyzetoldalt érdemes felhasználni a kerület kiszámításához? Becsüld meg a sziget
kerületét is!
A kerület kiszámításánál elengendő a két hosszabb oldallal számolni, azaz mintegy
2700 · 2 = 5400 m, azaz 5 és fél km a kerület.
Sok sportoló és egészségesen élő ember jár a szigetre futni.
Körülbelül hány méter lefutását jelenti, ha valaki körbefutja a szigetet?
Mintegy 5000 m-t, hiszen ilyenkor a parthoz képest kisebb távot teszünk meg.
A sziget másik jellegzetes sportágát a vízisportok alkotják.
Körülbelül mekkora utat tesz meg a kajakozó a sziget megkerülésével? A futó vagy a kajakos
tesz meg nagyobb távot egy kör megtételével?
A sziget vízen történő megkerülésével nagyobb távot, kb. 6000 m-t teszünk meg.
A megtett táv a sziget kerületével, vagy területével van-e szorosabb kapcsolatban?
Ezek az adatok a sziget kerületével vethetők össze.
http://www.vendegvaro.hu/6-3184
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Egy 1686-ból származó képen jól látszik,
hogy akkoriban még 3 részből állt a mai
sziget. Vajon ezeknek a szigeteknek a
partvonalai együttesen hosszabbak vagy
rövidebbek lehetettek a mai Margitsziget
partjánál?
Elindulva a fraktálok felé vezető úton, a
képből, érdekességén túl az olvasható le, hogy
a három sziget össz-kerülete nagyobb lehetett,
mint a mai szigeté.
Erről legkönnyebben úgy győzhetjük meg a
tanulókat, ha a mai szigetet elharmadoljuk.
Így újabb oldalakhoz, partszakaszokhoz jutunk. A fraktálok lényegét éppen a töredezett, tagolt
alakzatok adják, melyek igen jellemzőek a természetben.
12. Az utolsó űrfelvételen egy európai ország nyugati partjának egy
részlete látható. Kék színnel az Északi-tengert látjuk, melynek
számtalan elágazó ága nyúlik be a szárazföldbe. A fehér részek már
ezer méter fölé nyúló, hóval fedett területek. Melyik országról
készülhetett a kép, és hogyan nevezzük a tengernek ezeket a
beszögelléseit? Hogy befolyásolják ezek a partvonal hosszát? A
partszakaszt követő fehér vonal hossza a valóságban 500 km lenne.
Különböző forrásból származó adatok szerint azonban ennek
partszakasznak a hossza a valóságban 20 000 és 30 000 km között
van. Mit gondoltok, miből adódhat ez a lényeges eltérés?
Ismét a Google Earth segítségével készült a kép Norvégia nyugati
partjairól. A vonal hossza is a programmal lett meghatározva.
A tengernek ezeket a beszögelléseit fjordoknak nevezzük.
A rengeteg fjord sokszorosára növeli a partszakasz hosszát, hiszen
rendkívül tagolttá teszi. Érdemes belegondolni az ábra alapján,
milyen hosszú úttal lehetne a part mentén (hajó nélkül!) a törött
vonal két vége közti utat bejárni.
A Geiranger az egyik leghíresebb norvég fjord,
melynek végétől többszáz km-es partszakasz mentén
érhetjük csak el a tengert és számtalan ilyen fjord
tagolja az ország tengerparti részét. Nézz utána, mi
alakította ilyenné a szárazföld tenger felőli részét!
A fjordok kialakulásában a jégkorszaki jég játszotta a
főszerepet, amely mély völgyeket vájt a hegyek közé.
Ezeknek a völgyeknek az alja ma a tenger szintje alatt
van, tehát a fjordokban a tenger behúzódott a szárazföld
irányába.
A Skandináv-félsziget másik, keleti felének is igen
hosszú a partszakasza. Nézd meg a térképen, vagy az
Interneten, hogy ott mi teszi rendkívül tagolttá a víz és
a szárazföld találkozását!
A félsziget keleti oldalán Svédország esetén másképpen
tagolt a part, számtalan, kisebb-nagyobb szigetre
töredezett a partvonal, ami így is jelentősen megnövelte
a part hosszát.
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Ha utánanéztél, biztosan nem lepődsz meg azon a feltételezésen, hogy itt az ország szinte
valamennyi lakójának jutna egy-egy sziget.
Mára a matematikának egy külön ága – a fraktál
geometria – foglalkozik az ilyen zegzugos vonalakkal,
rücskös felszínekkel, tagolt partokkal. A 12. feladatban
megismert törött vonalak is ilyen fraktálok. Milyen
közös tulajdonságuk van a feladatban látott vonalaknak
és a partvonalaknak?
A számítástechnika segítségével modellezni is lehet
ilyen partszakaszokat. Az itt látható „seholsincs” sziget
partvonalát számítógép alkotta.
A közös tulajdonság, hogy nagyon tagolt vonalakról van szó mindkét esetben. A Koch- és a
Hilbert-görbék azonban szabályosak, a természet nem alkot ilyenfajta partokat. Matematikai
programokkal azonban könnyen generálhatunk véletlenszerű partszakaszokat, szigeteket is.
Nemcsak a határvonalak, de maguk a tájak is ilyen programokkal készülnek számtalan mai
filmhez.
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