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MODULLEÍRÁS
A modul célja
Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási pontok
A képességfejlesztés fókuszai

Közös osztók megkeresése. Relatív prímek. Törtek egyszerűsítése. Közös többszörösök. Törtek
összeadása. Szöveges feladatok.
2 óra
6. osztály
Számfogalom és a műveletek elmélyítése. Törtek egyszerűsítése, összeadása.
Matematikai szakszavak megfelelő használata.
Induktív gondolkodás – általánosítás. Szabály megállapítása, alkalmazása.
Halmazszemlélet: részhalmaz, halmazok közös része, üres halmaz.
Logika – „és” , „vagy” kötőszavak helyes értelmezése, „minden”, „van olyan” helyes használata.

AJÁNLÁS
A legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös keresésében is a számok színképéből indulunk ki. A szabályokat viszont semmiképp
sem mondjuk ki a prímtényezők alapján, azt hagyjuk 7. osztályra. Megmutatjuk a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös
alkalmazását a törtekkel való számolásnál, és gyakorlati példákban. Gyakorlatilag jó lenne 2 órában tanítani az anyagot, kézenfekvő a szétbontás
a legnagyobb közös osztóra és a legkisebb közös többszörösre. A hiányzó óra megnyerhető az oszthatósági szabályokon, ha sikerül egy óra alatt
megtanítani a végződéses szabályokat. A 2-vel, 5-tel oszthatóság ismert, a 8-cal való oszthatóság szabályát nem feltétlen szükséges elmélyíteni,
így ez lehetséges. Esetleg a törtektől is nyerhető óra, hiszen itt is előfordul törtek egyszerűsítése és közös nevezőre hozása. A jelen felépítést
indokolja, hogy a hangsúly most a megalapozáson van, inkább a legkisebb közös többszörösöknél maradjanak el dolgok, hiszen ezek a törtekkel
való számolásnál és a 7. osztályos számelméletnél részletesen előkerülnek újra.

TÁMOGATÓ RENDSZER
Feladatlapok, Feladatgyűjtemény

ÉRTÉKELÉS
A gyerekek munkájának megfigyelése, az ügyes megoldások jutalmazása.

Matematika „A” 6. évfolyam

0644. Számelmélet – Közös osztók, közös többszörösök

Tanári útmutató 3

MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Eszközök,
Feladatok

I. Közös osztók
1. Közös osztók – legnagyobb közös osztó

Számolási képesség. Kombinatív képességek.
Szabályalkotás.
Alkalmazás. Rendszerezés.

1. feladatlap, Színes rudak
csoportonként
2. feladatlap
Feladatgyűjtemény: 1–4.

Számolási képesség. Kombinatív képességek.
Szabályalkotás.
2. Gyakorlás, szöveges feladatok, törtek közös nevezőre Alkalmazás. Rendszerezés.
hozása

3. feladatlap Színes rudak
csoportonként
3. feladatlap

2. Gyakorlás, szöveges feladatok, törtek egyszerűsítése

II. Közös többszörösök
1. Közös többszörösök – legkisebb közös többszörös

Matematika „A” 6. évfolyam

0644. Számelmélet – Közös osztók, közös többszörösök

Tanári útmutató 4

A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Közös osztók
1. Közös osztók – legnagyobb közös osztó
A gyerekek csoportban dolgoznak. Minden csoport kap egy számpárt, a számok színképét ki
kell rakniuk, ez alapján meghatározni a számok osztóit és halmazábrában elhelyezni azokat.
Szükségük lesz a gyerekeknek színes ceruzákra, hogy a füzetükben rögzíthessék a színképet,
és a számok osztóit.

1. FELADATLAP
1. Rakjuk ki a számok színképét, keressük meg az összes osztóikat és helyezzük el
halmazábrában, az egyik halmazba az egyik szám, a másikba a másik szám osztóit.
A szám párok:
30 – 42;
30 – 75;
36 – 54;
24 – 60;
11 – 17;
20 – 63.

30 osztói

42 osztói

5
15

10
30

1
2

3
6

7

21

14
42

Írjuk fel a két halmaz közös részében levő számokat, ezek a 30 és a 42 közös osztói.
1; 2; 3; 6.
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30 osztói

75 osztói

6
10

2

30

1
5

3
15

75
25

közös osztók. 1; 3; 5; 15.
36 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36.
54 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 16; 18; 27; 54.
közös osztók: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 18.
24 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 12; 24.

60 osztói: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60.
közös osztók: 1; 2; 3; 4; 6; 12.

101 osztói: 1; 11..

17 osztói: 1; 17
közös osztó: 1.

20 osztói: 1; 2; 4; 5; 10; 20.

63 osztói: 1; 3; 7; 9; 21; 63.
közös osztó: 1.

TUDNIVALÓ:
Két természetes szám közös osztói közül a legnagyobbat a két szám legnagyobb közös
osztójának nevezzük.
Jele: (30; 42) = 6
Frontálisan nézzük végig az összes számpárt. Figyeljük meg a közös prímtényezőket a
színképekben, vegyük észre, hogy a legnagyobb közös osztó színképében az összes közös
osztó színe megtalálható.
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Tehát az összes közös prímtényező szorzata adja a legnagyobb közös osztót.
(30; 75) = 15
(36; 54) = 18
(24; 60) = 12
(11; 17) = 1
(20; 63) = 1
Ha két szám legnagyobb közös osztója 1, a számokat relatív prímeknek nevezzük.
Közösen állapítsuk meg a következőket:
Két prímszám legnagyobb közös osztója 1.
Két szám legnagyobb közös osztója akkor is lehet 1, ha egyik szám sem prím.
Frontálisan oldjuk meg a következő feladatot alapul véve az előbbi halmazábrákat. Az igaz
megállapításokat a gyerekek jegyezzék le a füzetükbe.
2. Döntsük el a következő állítások közül melyik igaz, melyik hamis.
a) Két szám legnagyobb közös osztójának minden közös osztójuk osztója.
igaz
b) Két szám közös osztóinak mindkét szám többszöröse.
igaz
c) Van két olyan a, b szám, melyekre a és b legnagyobb közös osztója nem egyenlő b és a
legnagyobb közös osztójával.
hamis
d) Két szám legnagyobb közös osztója a két szám különbségének is osztója.
igaz
Az utolsó állítás vizsgálata segít nagy számok legnagyobb közös osztójának keresésében,
hiszen (a; b) = (a; b – a), és így tovább, egyre kisebb számokkal kell dolgoznunk. Ez
előkészíti az euklideszi algoritmust a legnagyobb közös osztó meghatározására, amellett,
hogy egyszerűbb módszert ad az osztók keresésénél. Mutassuk meg ezt a következő példán:
Keressük a számok legnagyobb közös osztóját a színképük alapján és a különbségek
alkalmazásával is.
3. Keressük meg a 360 és a 756 legnagyobb közös osztóját!
(360; 756) = (360; 756 – 360) = (360; 396) = (360; 36) = 36
360 = 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 5
756 = 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 7
Ebből (360; 756) = 2 · 2 · 3 · 3.

2. Gyakorlás, szöveges feladatok, törtek egyszerűsítése
A következő feladatlapot egyénileg vagy csoportban közösen is megoldhatják a gyerekek. Az
1. feladat a legnagyobb közös osztó gyakorlására szolgál, időt takarítunk meg, ha
csoportonként oldják meg a gyerekek, és egy gyerek egy szám színképét és összes osztóját
keresi meg. A 2. egy alkalmazás, aminek a második fele házi feladatnak adható. A 3. feladat
törtek egyszerűsítésénél alkalmazza a közös osztót, hiszen mindig közös osztóval
egyszerűsítünk, és ha egy lépésben hajtjuk végre az összes lehetséges egyszerűsítést, akkor a
legnagyobb közös osztóval egyszerűsítünk. Ha egy tört tovább nem egyszerűsíthető, akkor a
számlálója és a nevezője relatív prímek.
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2. FELADATLAP
1. Rakd ki és rajzold le a 24, a 36 és az 54 színképét és osztóikat! Állapítsd meg a (24;36)-t,
és a (36;54)-t! Ábrázold az osztókat egy halmazábrában és keresd meg, mennyi a három szám
legnagyobb közös osztója?

24 osztói
8

54 osztói
27

24
3

2
12

54

6

1
4

18

9

36
36 osztói

2. A nagy és kis téglalapok oldalai is egész egység hosszúságúak. A négy kis téglalap közül
háromba beírtuk a területét. Mennyi a negyedik kis téglalap területe, és mekkorák lehetnek a
kis téglalapok oldalai?

12

20

45

35

18

30

72

56

Az első téglalapnál az elválasztó vonalak vízszintesen 3 + 5, függőlegesen 4 + 6 lehetnek,
vagy vízszintesen 6 + 10, függőlegesen 2 + 3. A másik téglalapnál vízszintesen 9 + 7,
függőlegesen 5 + 8.
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3. Kösd össze a törteket a tovább már nem egyszerűsíthető alakjával! Mivel egyszerűsíthetjük
a törteket?

126 2
= (63 - mal)
189 3

21
28

=

3
4

(7 - tel)

6
9

=

2
3

(3 - mal)

14
21

3

2

4

3
105
140

=

3
4

(35 - tel)

42
63

=

2
3

=

2
3

(7 - tel)

(21 - gyel)

II. Közös többszörösök
1. Közös többszörösök – legkisebb közös többszörös
Ritmus játék: Osszuk három részre az osztályt! A tanár mondja sorban a természetes
számokat egyenletes ritmusban. 0-val kezdünk, amire mindegyik csoport ad hangot. Ezután az
első csoport minden második számra tapsol, a második minden harmadikra az asztalra üt a
tenyerével, a harmadik minden ötödikre dobbant a lábával. Figyeljük meg, mely számoknál
van többféle hang! Ábrázoljuk számegyenesen, mely számokra milyen hangok voltak!
Állapítsuk meg a következőket:
– a taps a 2 többszöröseire hangzik,
– a tenyérrel csapás a 3 többszöröseire hangzik,
– a dobbantás az 5 többszöröseire hangzik.
Melyek azok a számok, amikor egyszerre két csoport adott hangot?
Két szám közös többszörösei:
– taps és csapás: a 2 és a 3 közös többszörösei, amik a 6-nak többszörösei, a legkisebb pozitív
többszörös a 6.
– taps és dobbantás: a 2 és az 5 közös többszörösei, amik a 10-nek többszörösei, a legkisebb
pozitív többszörös a 10.
– csapás és dobbantás: a 3 és az 5 közös többszörösei, amik a 15-nek többszörösei, a
legkisebb pozitív többszörös a 15.
Melyek azok a számok, amelyekre egyszerre mindhárom csoport adott hangot?
Három szám közös többszörösei: taps, csapás és dobbantás: a 2 a 3 és az 5 közös
többszörösei, amik a 30-nak többszörösei.

3. FELADATLAP
TUDNIVALÓ:
Két természetes szám közös többszörösei közül a legkisebb pozitív számot a két szám
legkisebb közös többszörösének nevezzük.
Jele: [ 6;15] = 30
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A következő feladaton csoportban dolgoznak a gyerekek a színes rudakkal. Utána közösen
megbeszéljük.
1. Rakjuk ki a következő számok színképét és keressük meg a legkisebb közös
többszörösüket!
9 – 15;
45
4 – 6;
12
6 – 7;
42
18 – 24.
72

Frontálisan oldjuk meg a következő feladatot alapul véve az előbbi megoldásokat. Az igaz
megállapításokat a gyerekek jegyezzék le a füzetükbe.
2. Döntsd el a következő állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Az igaz állításokat
mutassuk meg színképekkel, a hamisra mutassunk ellenpéldát
a) Két szám legkisebb közös többszöröse a szorzatuk.
Hamis: a szorzat közös többszörös, de csak akkor a legkisebb, ha a két szám relatív prím.
b) Két szám legkisebb közös többszöröse osztója a többi közös többszörösnek.
Igaz.
c) Két szám legkisebb közös többszörösének és legnagyobb közös osztójának szorzata
egyenlő a két szám szorzatával. Igaz: mutassuk meg a színképekkel!

2. Gyakorlás, szöveges feladatok, törtek közös nevezőre hozása
Frontálisan oldjuk meg a következő feladatot, amelyben megmutatjuk a legkisebb közös
többszörös alkalmazását a törtek közös nevezőre hozásánál.
3. Végezd el a következő műveleteket! A lehető legkisebb közös nevezővel dolgozz!

12 5
24 + 25 49
+ =
=
15 6
30
30
11 7
33 +14 47
+ =
=
8 12
24
24
5 3 20 + 9 29
+
=
=
72
72
18 24
45 -16 29
9 4
− =
=
60
60
12 15
6-3 3
3 3
− =
=
14 14
7 14
14 - 5 9
2 1
=
− =
35
35
5 7
A gyerekek önállóan oldják meg a Feladatgyűjtemény 5-8. feladatait, utána közösen
ellenőrizzük.

Matematika „A” 6. évfolyam

0644. Számelmélet – Közös osztók, közös többszörösök

Tanári útmutató 10

FELADATGYŰJTEMÉNY
1. Az iskolai évkönyvbe a végzős osztályok minden tanulójáról raknak egy képet. Úgy
akarják elhelyezni a képeket osztályonként külön-külön, hogy minden sorban ugyanannyi kép
legyen. Legtöbb hány képet rakhatnak egy sorba, ha az osztálylétszámok: 30; 24; 36?
A három szám legnagyobb közös osztója 6.
2. A négyzetekbe 1-9-ig beírtuk a természetes számokat, majd soronként és oszloponként
összeszoroztuk őket és a szorzatokat odaírtuk a megfelelő helyre. Találd ki a szorzatokból a
számok eredeti elhelyezkedését!

3

2

4

24

1

6

8

48

9

7

5

315

27

84

160

3. Egy téglatest minden élének hossza centiméterben mérve egész szám. Mekkora lehet a
térfogata, ha két lapjának területe 24 cm2 és 36 cm2?
A közös él a két terület közös osztója lehet: 1, 2, 3, 4, 6 cm, a térfogatok rendre 24 · 36 = 864
cm3, 24 · 18 = 432 cm3, 24 · 12 = 286 cm3, 24 · 9 = 216 cm3, 24 · 6 = 144 cm3 lehetnek.
4. Ha 4▲15 = 1; 6▲10 = 2 és 9▲21 = 3, akkor mennyi 12▲12?
A ▲ művelet eredménye a legnagyobb közös osztó, így 12▲12 = 12.
5. Kati a buszmegállóhoz megy, ahonnan 5 percenként indul a 34-es, 6 percenként a 12-es
busz egész órától kezdve. Kati 8 óra után 3 perccel érkezik a megállóba. Mikor jön
legközelebb egyszerre mind a két busz?
8 óra 30 perckor.
6. Az első 10 pozitív egész szám legkisebb közös többszörösét a „fáraó számának” is nevezik,
mert egy egyiptomi piramis sírkamrájának falán találták hieroglifákkal leírva. Melyik ez a
szám?
2520
7. Peti a bélyegeit rakja be az albumba. Megállapítja, hogy kettesével, hármasával, ötösével és
hatosával is rakhatná őket, minden sorba ugyanannyi bélyeg kerülne. Legkevesebb hány
bélyege van Petinek?
2, 3, 5, 6 legkisebb közös többszöröse a 30.
8. Az osztály tanulóit egyforma létszámú csoportokra akarják osztani. Akár négyesével, akár
ötösével alkotnak csoportokat, kimarad egy tanuló. Legkevesebb hány tanuló járhat az
osztályba?
A létszámnál 1-gyel kisebb szám a 4 és az 5 legkisebb közös többszöröse, így az osztály
létszám: 21.
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9. A következő szám pároknak mennyi a legnagyobb közös osztója és a legkisebb közös
többszöröse?
a) 88 és 56;
(88;56) = 8; [88;56] = 616;
b) 69 és 115;
(69; 115) = 23; [69; 123] = 492;
c)150 és 1155;
(150; 1155) = 15; [150; 1155] = 11550;
d) 420 és 3003.
(420; 3003) = 21; [420; 3003] = 420420.
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