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A matematika órán tanult ismeretek alkalmazása. Matematika történeti ismeretek további bővítése. Feladatok készítése
önállóan.
4 foglalkozás
15–16 évesek (10. osztály)
Tágabb környezetben: történelem, építészet
Szűkebb környezetben: bármelyik tantárgy, amelyik igényli a tanulók önálló kutató munkáját.

A képességfejlesztés
fókuszai

Ajánlott megelőző tevékenységek: Pitagorasz-tételének, továbbá a háromszögek hasonlóságának ismerete.
Számolás, számlálás
Mennyiségi következtetés
Becslés, mérés
Szöveges feladat megoldása, probléma megoldás, metakogníció
Rendszerezés, kombinativitás

AJÁNLÁS
A környezetünkben lévő tárgyak, épületek modellezése lehetőséget nyújt matematikai problémák megfogalmazására, annak megoldására. Ennek
a modulnak a feldolgozása során utazás „ürügyén” négy helyszínen nézhetnek körül a tanulók matematikus szemmel vizsgálódva.
Először Budapesten a Parlamentet vehetik kívülről szemügyre (közben annak építésével kapcsolatos információkhoz is jutnak). Az épületen lévő
rózsaablakok kiváló matematikai problémát kínálnak. Fénykép alapján az ablak matematikai modelljének megalkotása is érdekes feladat.
Az utunk egy valószínűleg kevés tanuló által látott templomhoz, a székesfehérvári Szent Anna templomhoz visz. Ennek a rózsaablaka már kicsit
nehezebb matematikai problémát rejt.
Nem hagyható ki az utazásunkból Görögország. A 9. osztályos C típusú modulok egyike már foglalkozik matematikatörténettel. Ebben a
modulban a tanulók bővíthetik tájékozottságukat ezen a téren, miközben lehetőséget kapnak a tízes számrendszerbeli matematikai ismereteik
felhasználására is.
Königsberg-Kalinyingrádba tett utazás már út közben is lehetőséget nyújt játékra, miközben megismerkedhetnek a tanulók a gráfokkal.
Természetesen a város hét (ma már nyolc) hídján sétára is nyílik lehetőség.
Végül a tanulók sajátos módon, kutató szemmel vizsgálhatják saját városukat. Séta közben egy-egy épület látványa matematika feladat
megfogalmazására készteti őket. A csapatmunka itt teljesedhet ki, hiszen ez a nagyon összetett feladat csak akkor oldható meg maradéktalanul,
ha a csoport minden tagja megtalálja a számára legmegfelelőbb részfeladatot.
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MODULVÁZLAT

Lépések,
tevékenységek

Kiemelt készségek, képességek

Eszközök, mellékletek

I. Ablakok
1. A Parlament rózsaablaka

Modellalkotó képesség, térszemlélet, analógiás
gondolkodás, figyelemkoncentráció,
problémaérzékenység, problémareprezentáció,
ismeretek rendszerezése, rugalmas gondolkodás,
problémamegoldás, elemző képesség

Eszközök:
Körző, vonalzó, számológép
Tanulói munkafüzet:
A Parlament rózsaablaka
Mellékletek a tanároknak:
Képek a Parlamentről
A kis kör sugarának kiszámítása

2. A székesfehérvári Szent Anna templom
rózsaablaka

Modellalkotó képesség, térszemlélet, analógiás
gondolkodás, figyelemkoncentráció,
problémaérzékenység, problémareprezentáció,
ismeretek rendszerezése, rugalmas gondolkodás,
problémamegoldás, elemző képesség

Tanulói munkafüzet:
A székesfehérvári Szent Anna
templom rózsaablaka
Mellékletek a tanároknak:
Fénykép a Szent Anna
templomról + rozetta
A rózsaablak vázlata
A rózsaablakon látható kis kör
sugarának meghatározása
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Lépések,
tevékenységek

Tanári útmutató

Kiemelt készségek, képességek

Eszközök, mellékletek

II. Görögország – az ógörög matematika
1. Kutatómunka

Figyelemkoncentráció, problémaérzékenység,
problémareprezentáció, eredetiség, kreativitás,
önállóság, együttműködési képesség, ismeretek
rendszerezése, rugalmas gondolkodás,
problémamegoldás

Eszközök:
Szakkönyvek, körző, vonalzó,
Internet-hozzáférés
Tanulói munkafüzet:
Kérdések
Melléklet a tanároknak:
Válaszok

III. Königsberg
1. Játék utazás közben

2. Irányított gráf – optimális útvonal keresése

3. A königsbergi hidak

Tanulói munkafüzet:
Figyelemkoncentráció, problémaérzékenység,
A „palánta” játék szabálya
problémareprezentáció, együttműködési képesség,
Úthálózat az egyirányú utak
rugalmas gondolkodás, problémamegoldás, elemző
bejelölésével
képesség
Melléklet a tanároknak:
A játszma elemzése
Az optimális idejű útvonal
Figyelemkoncentráció, problémaérzékenység,
problémareprezentáció, együttműködési képesség,
rugalmas gondolkodás, problémamegoldás, elemző
képesség
Figyelemkoncentráció, problémaérzékenység,
Eszközök:
problémareprezentáció, együttműködési képesség,
Csoportonként 5 db azonos
rugalmas gondolkodás, problémamegoldás, elemző
fémpénz
képesség
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IV. Königsberg
1. Csapatok projektmunkája

Együttműködési képesség, metakogníció,
kreativitás, eredetiség, ötletesség,
figyelemösszpontosítás

Eszköz:
Számítógép
Melléklet a tanároknak:
„Matematikai séták Kőszegen”
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I. ABLAKOK
Ráhangolódás (1-2 perc)
A most következő három foglalkozáson sajátos utazást teszünk a Föld körül. Megnézünk
városokat, épületeket. De „utazásunknak” az esztétikai élményen túl egyéb célja is van.
Nézzünk körül egy matematikában jártas ember szemével! Vajon egy város, egy-egy épület
látványa milyen matematikai problémát kínál?
Kezdjük hát az utunkat! Első állomásunk: a fővárosunk.

1. A Parlament rózsaablaka
(Javasolt idő: 20 perc. Eszközigény: körző, vonalzó, számológép. Munkaforma: egyéni.)
Budapest egyik legjelentősebb épülete a törvényhozás otthona, az Országház. Steindl Imre
építész tervei alapján 1885-ben kezdődött el a neogótikus stílusú épület építése. 18 év telt el a
Parlament megnyitásáig. A következő képen az Országház hármas ívezetű főbejáratát látjátok.
Tanulói munkafüzet: A Parlament rózsaablaka
Melléklet a tanároknak: Első kép
Vegyük szemügyre a homlokzat felső peremét! A középső bejárat fölötti háromszög alakú
peremre szimmetrikusan két rózsaablak fedezhető fel. Nézzük meg egy közelebbről készült
képen is!
Melléklet a tanároknak: Második kép
Szeretnénk lerajzolni a rózsaablak egy lehetséges matematikai modelljét! Az könnyen
felismerhető, hogy a nagy körben négy kis egybevágó körív helyezkedik el. Hány
szimmetriatengelye van a rózsaablaknak?
(Négy)
Vajon a kis körök milyen viszonyban vannak egymással: metszik, vagy érintik egymást?
Félkörívnek, vagy annál nagyobb ívnek látjátok a kis köríveket?
Készítsetek kétféle vázlatot! Az egyik szerint tegyük fel, hogy a kis körívek éppen félkörök, a
másik szerint tételezzük fel, hogy az egybevágó kis körök mindegyike érint két másikat!
Mindkét modellben persze a kis körívek érintik a nagy kört! A díszítő elemeket ne vegyük
figyelembe!
Hagyjuk próbálkozni a tanulókat! Hangsúlyozzuk, hogy nem szerkesztést várunk! Néhány
próbálkozás után rájönnek a tanulók, hogy félkörív csak úgy lehet a kis körív, ha kis körök
sugara éppen fele a nagy kör sugarának. A másik esetben a kis körök középpontjai két
egymásra merőleges, a nagy és kis körök érintési pontjain átmenő egyenesekre illeszkednek,
míg a kis körök érintési pontjai a másik két szimmetriatengely pontjai.
Nézzük, milyen vázlatok születtek! Először vizsgáljuk meg azt a modellt, amelyben a kis
körívek félkörök! Hol vannak e körök középpontjai, és mekkora sugaruk?
Mivel indokolod az állításodat?
(A félkörívek közös pontjai egy négyzetet alkotnak, amelynek az oldalhossza a kis körök
átmérőjével megegyező. A kis körök tehát a nagy kör középpontjában metszik egymást.)
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Nézzük a másik modellt!

Hol vannak most a kis körök középpontjai?
Bármelyik kis kör érint két másik kis kört. Mit mondhatunk ekkor, hogyan érinti az egyik kis
kör a másikat?
És a kis kör a nagy kört?
Mit tudunk az egymást belülről vagy kívülről érintő körök középpontjainak és az érintési
pontnak a viszonyáról?
Idézzük fel, hogyan lehet ezt bizonyítani?
Visszatérve a rózsaablakunk modelljéhez, ebben a modellben nem olyan könnyű
meghatározni a kis körök sugarát, mint az előbbiben. Próbáljátok kiszámítani! Tételezzük fel,
hogy ismerjük a nagy kör sugarát.
Ha úgy látjuk jónak, akkor ne paraméteresen oldjuk meg a problémát.
Melléklet a tanároknak: A kis kör sugarának kiszámítása
Keressetek a vázlaton olyan háromszöget, amelynek oldalhosszai a kis és nagy kör sugarával
kifejezhetők!
Hány megoldást kaptatok?
A kis kör kerületének hányadrésze látható a modellünk szerint a rózsaablakon?
(Az érintési pontokba vezetett sugarak derékszöget zárnak be, így a kis kör kerületének
háromnegyed része látható.)

2. A székesfehérvári Szent Anna templom rózsaablaka
(Javasolt idő: 25 perc. Eszközigény: körző, vonalzó, számológép. Munkaforma: egyéni.)
Innen az utunk délnyugat fele visz tovább. Útközben megállunk egy rövid időre a királyok
városában, Székesfehérváron. Városnéző sétánk közben megakad a szemünk a Szent Anna
templomon. A gótikus stílusban, 1470-ben épült kis templom közvetlen a székesegyház
mellett áll. Figyeljétek meg a főbejárat felől készült képet!
Tanulói munkafüzet: A székesfehérvári Szent Anna templom rózsaablaka
Melléklet a tanároknak: Fénykép a Szent Anna templomról + rozetta
Min akad meg a matematikában jártas szemünk?
Figyeljétek meg figyelmesen a rózsaablakot! Hány körív látható az ablakon?
Keressétek meg ismét először az ablak szimmetriatengelyeit!
Mekkora szöget zárnak be a „szomszédos” szimmetriatengelyek?
Rajzoljátok meg körzővel az ablak modelljét! A kis köröket még ne rajzoljátok bele!
Lássuk, kinek hogyan sikerült megrajzolni?
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Melléklet a tanároknak: A rózsaablak vázlata
Ha a nagy kör sugarát R-rel jelöljük, mekkora a négy egybevágó körív sugara?
(R 2)
Most már csak a kis köröket kellene berajzolni. Rajzoljatok be egyet szabadkézzel!
Szeretnénk kiszámolni, hogy mekkora a sugara! Ismét célszerű megkeresni, hogy a kis kör
melyik köröket érinti. Miért fontos ezt megfigyelni?
Kössük össze e kis kör középpontját azoknak a köröknek a középpontjával, amelyeket érint!
Jelöljük x-szel a kis kör sugarát. Ismét keressetek olyan háromszöget a rajzon, amelynek az
oldalhosszai x-től és R-től függnek!
A kis kör középpontja és az őt érintő két körív középpontjai egy egyenlőszárú háromszöget
határoznak meg, melynek oldalai: R 2 + x , R 2 + x és R 2 . Ennek a háromszögnek az
⎛ 2
⎞
2
+ 1⎟⎟ − x .
, azaz R ⋅ ⎜⎜
alaphoz tartozó magassága: R − x + R
2
⎝ 2
⎠

Melléklet a tanároknak: A rózsaablakon látható kis kör sugarának meghatározása
Nézzétek meg ismét a kis templom képét! Reálisnak tartjátok-e az eredményeteket?
Ha kirándultok, s láttok egy-egy szép rózsaablakot, készítsetek fotót róla, vagy egy gyors
vázlatot! Bővítsük a választékunkat.
A következő foglalkozáson folytatjuk utunkat dél felé.
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MELLÉKLET A TANÁROKNAK
1. A Parlament rózsaablaka
Első kép:

Második kép:

A második modellben a kis kör sugarának kiszámítása:
Jelöljük a nagy kör sugarát R-rel, a kis körökét pedig r-rel! Két egymást érintő kis kör
középpontjai és a nagy kör középpontja által meghatározott derékszögű háromszög
egyenlőszárú, oldalai pedig R − r , R − r és 2r hosszúak. A háromszögre Pitagorasz tételét
alkalmazva:
2 ⋅ ( R − r ) 2 = 4r 2 .
Ebből az r 2 + 2 Rr − R 2 = 0 egyenlet adódik. Ennek pozitív megoldása r-re:
r = ( 2 − 1) ⋅ R ≈ 0,41 ⋅ R .
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2. A székesfehérvári Szent Anna templom rózsaablaka
Fénykép a Szent Anna templomról

Rozetta
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A rózsaablak vázlata:

A rózsaablakon látható kis kör sugarának meghatározása:

Jelöljük a nagy kör sugarát R-rel, a keresett kis kör sugarát pedig x-szel. A kis kör
középpontja és az őt érintő két körív középpontjai egy egyenlőszárú háromszöget határoznak
meg, melynek oldalai: R 2 + x , R 2 + x és R 2 . Ennek a háromszögnek az alaphoz
⎛ 2
⎞
2
, azaz R ⋅ ⎜⎜
+ 1⎟⎟ − x . Alkalmazzuk Pitagorasz tételét a
tartozó magassága: R − x + R
2
⎝ 2
⎠
háromszög alaphoz tartozó magassága által meghatározott derékszögű háromszögre:
2

2

⎛
⎞ ⎤
2⎞ ⎡ ⎛ 2
⎜R
⎟ + ⎢R ⋅ ⎜
⎟ − x ⎥ = ( R 2 + x) 2 .
+
1
⎜ 2 ⎟
⎜ 2
⎟
⎝
⎠ ⎣⎢ ⎝
⎠ ⎦⎥
A kijelölt négyzetre emelések elvégzése, majd összevonás után kapott egyenlet:
R 2 2 = x(3 2 + 2) R . Innen:

x=

R 2
3 2+2

=

R 2 (3 2 − 2)
≈ 0,23 ⋅ R .
14
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Tanulói munkafüzet:
I. ABLAKOK
A most következő három foglalkozáson sajátos utazást teszünk a Föld körül. Megnézünk
városokat, épületeket. De „utazásunknak” az esztétikai élményen túl egyéb célja is van.
Nézzünk körül egy matematikában jártas ember szemével! Vajon egy város, egy-egy épület
látványa milyen matematikai problémát kínál?
Kezdjük hát az utunkat! Első állomásunk: a fővárosunk.

1. A Parlament rózsaablaka
Budapest egyik legjelentősebb épülete a törvényhozás otthona, az Országház. Steindl Imre
építész tervei alapján 1885-ben kezdődött el a neogótikus stílusú épület építése. 18 év telt el a
Parlament megnyitásáig. A következő képen az Országház hármas ívezetű főbejáratát látjátok.
Vegyük szemügyre a homlokzat
felső peremét!
A középső bejárat fölötti háromszög alakú peremre szimmetrikusan két rózsaablak fedezhető fel.
Nézzük meg egy közelebbről
készült képen is!
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Szeretnénk lerajzolni a rózsaablak egy
lehetséges

matematikai

modelljét!

Az

könnyen felismerhető, hogy a nagy körben
négy kis egybevágó körív helyezkedik el.
Hány

szimmetriatengelye

van

a

rózsaablaknak?
Vajon a kis körök milyen viszonyban
vannak egymással: metszik, vagy érintik
egymást? Félkörívnek, vagy annál nagyobb
ívnek látjátok a kis köríveket?
Készítsetek kétféle vázlatot! Az egyik szerint tegyük fel, hogy a kis körívek éppen félkörök, a
másik szerint tételezzük fel, hogy az egybevágó kis körök mindegyike érint két másikat!
Mindkét modellben persze a kis körívek érintik a nagy kört! A díszítő elemeket ne vegyük
figyelembe!

2. A székesfehérvári Szent Anna templom rózsaablaka
Innen az utunk délnyugat fele visz tovább. Útközben megállunk egy rövid időre a királyok
városában, Székesfehérváron. Városnéző sétánk közben megakad a szemünk a Szent Anna
templomon. A gótikus stílusban, 1470-ben épült kis templom közvetlen a székesegyház
mellett áll. Figyeljétek meg a főbejárat felől készült képet!
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Min akad meg a matematikában jártas
szemünk? Figyeljétek meg
figyelmesen a rózsaablakot! Hány
körív látható az ablakon?
Keressétek meg ismét először az ablak szimmetriatengelyeit!
Mekkora szöget zárnak be a „szomszédos” szimmetriatengelyek?

Rajzoljátok meg körzővel az ablak modelljét! A kis köröket még ne rajzoljátok bele!
Ha a nagy kör sugarát R-rel jelöljük, mekkora a négy egybevágó körív sugara?
Most már csak a kis köröket kellene berajzolni. Rajzoljatok be egyet szabadkézzel!
Szeretnénk kiszámolni, hogy mekkora a sugara! Ismét célszerű megkeresni, hogy a kis kör
melyik köröket érinti. Miért fontos ezt megfigyelni?
Kössük össze e kis kör középpontját azoknak a köröknek a középpontjával, amelyeket érint!
Jelöljük x-szel a kis kör sugarát. Ismét keressetek olyan háromszöget a rajzon, amelynek az
oldalhosszai x-től és R-től függnek!
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II. GÖRÖGORSZÁG – AZ ÓGÖRÖG MATEMATIKA
Ráhangolódás (kb. 5 perc)
Dél felé folytatjuk utunkat. A következő állomásunk Görögország. Matematika órán gyakran
hallhatjuk: „Már a görögök is ismerték…” Ha az ókori görög matematika eredményeiről
szeretnénk tájékozódni, akkor dióhéjban az előzményekről is kell beszélnünk.
Az Égei-tenger partvidékét és szigeteit benépesítő görög népnek merőben más földrajzi
adottságokhoz kellett alkalmazkodnia, mint például az egyiptomi vagy mezopotámiai
embereknek. A zömében terméketlen területen nem lehetett földművelésre alapozni az életet.
A tenger közelsége a kereskedelem fejlődését tette lehetővé. Az első ismert görög tudósok
között több kereskedő volt. Az egyiptomi matematika tudomány felelni tudott a mindennapi
élet „Hogyan?” kérdéseire, és a gyakorlatban jól használható recepteket adott. A tanulékony
görögök sok ilyen receptet átvettek, de ők már feltették a „Miért?” kérdést is. A görög
matematikára már a bizonyítási igény és igényesség a jellemző.

1. Kutatómunka
(Javasolt idő: 40 perc. Eszközigény: szakkönyvek, (Internet-hozzáférés), körző, vonalzó;
Munkaforma: párban.)
Ezen a foglalkozáson lehetőségetek nyílik egy kis kutatómunkára: az ókori görög matematika
eredményeiről szerezhettek ismereteket.
Alakítsatok ki párokat!
A feladat a következő: Ezen a lapon tíz kérdést találtok. Keressétek meg a kérdésekre a
válaszokat! Ebben segítségetekre lehet az asztalon található szakkönyvek, de aki akarja,
igénybe veheti a számítógépet is. A választ minden pár gondosan írja le!
A munka végén kérem, adjátok le írásban a válaszokat! A következő foglalkozást a válaszok
megbeszélésével kezdjük.
Az önálló tanulói kutatómunkának egyre fontosabb szerephez kell jutnia a matematikaoktatásunkban. A tanuló későbbi pályafutása során meghatározó lehet, hogy tud-e másokkal
együttműködve dolgozni, és képes-e az önálló ismeretszerzésre. E képességeknek a
kialakításában, elsajátításában sokat segíthet az iskola. Ennek egyik módja lehet a csoportban
(párban) végzett kutatómunka. A matematika története különösen alkalmas erre. 10-edik
osztályban már nemcsak matematikatörténeti érdekességekre, tudósok pályájának
bemutatására irányulhat a kutatás, hanem konkrét matematikai kérdés megoldásának
felkutatására, vagy annak önálló elvégzésére is.
A kutatás során „észrevétlenül” új ismeretekhez is juthatnak a tanulók. Az ismeretszerzés
egyik lehetősége a szakirodalom használata. A következő szakkönyveket javaslom, hogy
bocsássuk a tanulók rendelkezésére:
Sain Márton: Nincs királyi út! Matematikatörténet (Gondolat Kiadó) – CD-ROM-on is
megjelent (Typotex)
Diószegi György: A bölcselet eredete (Gondolat zsebkönyv, 1979)
K. A. Ribnyikov: A matematika története (Tankönyvkiadó)
Hámori Miklós: Arányok és talányok
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A másik ismeretszerzési lehetőség az internet használata. Ha megoldható, javasoljuk a
tanulóknak ezt a lehetőséget is! Valamelyik kereső programba beírva a kulcsszavakat, a
weblapok bő választéka található mindegyik témakörre. (www.matlinkek.cjb.hu)∗
Tegyük lehetővé, hogy a párok valóban önállóan dolgozzanak! Ilyen foglalkozáson a tanár
szerepköre inkább passzív, és semmiképpen nem irányító. A passzív magatartás alatt
természetesen nem érdektelenséget értek. Inspiráljuk tanítványainkat, de közvetlenül ne
segítsük őket a kutatásban! Nagyon fontosnak érzem, hogy a tanulók érezzék, hogy igényes,
szép kivitelezésű munkát várunk el tőlük. Erre már a munka során is érdemes figyelnünk.
Tapasztalatom szerint egy ilyen foglalkozáson nagyon oldott, de a munkakedvet serkentő
hangulat alakítható ki, ha gondoskodunk zenéről is. A zene kiválasztását nem célszerű a
gyerekekre bízni, mert abból bizony vita támadhat. (Bár ezt is kipróbálhatjuk, lehet, hogy az
adott csoportnál beválik, s elmarad a vita.) Legjobb az ún. háttérzene (pl. Bach muzsika).
Aranymetszés a zenében is felfedezhető. Érdeklődő tanulók számára is élvezhető cikk Bagi
Fruzsina írása. 2007-ben elérhető www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv2001/tv0110/bagi.html∗
cím alatt.

∗

2007. augusztusában elérhető a honlap
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II. MELLÉKLET A TANÁROKNAK
1. Kutatómunka
Kérdések:
1. A tudomány fejlődésének első jelentősebb lépései a kisázsiai Milétosz városában működő
filozófiai iskola tagjaihoz fűződnek. Milétosz a korai görög demokrácia korának
legjelentősebb városa. Ebben a városban született Thalész, az első ismert görög tudós. Thalész
kereskedő volt, így beutazta az akkor ismert művelt világot Mezopotámiától Egyiptomig.
Hogyan mérte meg a legenda szerint Thalész az egyiptomi piramis magasságát?
2. Szintén egy legenda szerint a Parnasszosz hegy lábánál fekvő delphoi jósda jósnőjének
egyik jóslata vezetett egy híres, sokáig megoldatlan matematikai problémához. Kinek szólt és
mi volt a jóslat, és mi volt ez a matematikai probléma?
3. Az ókori görögök az irracionális számot „arrhéton” számnak, „kimondhatatlan” számnak
nevezték. Egy számnak és a szám kétszeresének a mértani közepe „arrhéton”, kimondhatatlan
szám, de mégis megszerkeszthető (a számegyenesen). Hogyan?
4. Milyen számokat nevezünk háromszögszámoknak?
5. Mit nevezünk aranymetszésnek? Hogyan szerkeszthető meg egy szakasz aranymetszete?
6. Az építészetben gyakran előfordul az aranymetszés alkalmazása. Athén melyik nevezetes
épületének homlokzatán fedezhető fel az aranymetszés alkalmazása?
7. Az állatvilágban hol fedezhető fel az aranymetszés törvényszerűsége?
8. Mi volt a püthagoreusok jelképe?
9. A szabályos ötszög szerkesztésének felfedezése i.e. V. század elején Hippaszosz nevéhez
fűződik. Ő a feladatot területillesztéssel oldotta meg. Hogyan?
10. Gyűjtsétek össze, és írjátok le a Pitagorasz-tételnek minél többféle bizonyítását!

Válaszok:
1. Diogenész Laertiosztól (i.e. III. század) származik a legenda, miszerint Thalész
következőképpen mérte meg egy piramis magasságát:
Leszúrt egy botot a földbe, s amikor annak árnyékának hossza éppen megegyezett a bot
hosszával, megmérte a piramis árnyékát, amely akkor éppen megegyezett a piramis
magasságával. Ehhez (egy kivételes esettől eltekintve) Pitagorasz tételének alkalmazására van
szükség. Ha a legenda igaz, akkor Thalészről feltételeznünk kell, hogy már ismerte a
pitagoraszi összefüggést.
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Az első ábra felülnézetben ábrázolja a piramist, s annak árnyékát. Jelölje TC a piramis
magasságának árnyékát, amely a négyzet oldalát B pontban metszi. T-ből a négyzet ezen
oldalára bocsátott merőleges talppontja A.
Ha TA = a , AB = b és BC = c , akkor a TAB derékszögű háromszögben
TB = a 2 + b 2 , így a piramis magasságának árnyéka (ami a méréskor a piramis

magasságával megegyező) a 2 + b 2 + c hosszú.
Mindhárom hosszúságadat mérhető.
Pitagorasz tételének alkalmazása akkor kerülhető el, ha Thalész olyan helyzetet fog ki, amikor
a piramis magasságának árnyéka éppen merőleges az alapélre.
2. A legenda szerint egyszer az ókori Görögországban Délosz szigetén pestisjárvány dúlt, és a
déloszi polgárok a delphoi jósdához fordultak, hogy megtudják, miként szabadulhatnának
meg a járványtól. A válasz az volt, hogy a templom kocka alakú oltárát kell megkettőzniük.
Lévén matematikában járatosak (ne feledjük, hogy az idő tájt a matematika az általános
bölcselet része volt), tudták, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy ugyanolyan oltárt kell a régi
mellé állítani, hanem úgy értelmezték, hogy a kocka alak megtartásával kell annak térfogatát
megkettőzni, mégpedig mindezt kizárólag körző és vonalzó használatával.
Tehát a feladat az, hogy ha adott egy r hosszúságú szakasz (az eredeti kocka oldala), akkor
szerkesztendő egy olyan R hosszú szakasz, amelyre az R oldalú kocka R 3 térfogata kétszerese
lesz az r oldalú kocka r 3 térfogatának, azaz amelyre R 3 = 2 ⋅ r 3 . Ez azzal ekvivalens, hogy
R = 3 2 ⋅ r , azaz az r hosszú szakaszból 3 2 ⋅ r szakaszt kell megszerkeszteni.
A számegyenesen az egység és r ismeretében kell a szerkesztést elvégezni.
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Bár már a görögök is tudták, hogy sok szám szerkeszthető (például a és b ismeretében
a
szerkeszthető a + b , a − b , ab , , a , 4 a stb. is), de 3 2 szerkeszthetőségét nem tudták
b
igazolni. Csak a XIX. században született meg a válasz: a 3 2 nem szerkeszthető, így a
kockakettőzés körzővel és vonalzóval lehetetlen (pl. Wantzel, 1837).
3. Például a ma is ismert szerkesztéssel, Thalész-tétel és a magasságtétel alkalmazásával.
4. Ha 1, 2, 3, 4, …, n db kavicsot rendre egymás alá helyezünk, a kavicsok szabályos
háromszöget alkothatnak. Az ilyen háromszög alakba rendezhető kavicsok számát nevezték a
n(n + 1)
görögök háromszögszámnak. Ilyen háromszögszámok: az 1, 3, 6, 10, 15, …,
.
2
5. A görög matematikusok azt a téglalapot tekintették legesztétikusabbnak, amelynek a és b
oldalaira a következő arány teljesül:
a
b
=
b a −b

Az ilyen téglalap oldalait úgy kaphatjuk meg, hogy egy a hosszúságú szakaszt úgy osztunk fel
két részre, hogy hosszuk szerint az egész úgy aránylik a nagyobb részhez, mint a nagyobb
rész a kisebbikhez. Ekkor mondjuk, hogy az a szakaszt az aranymetszés szabálya szerint
osztottuk fel. Szokás azt mondani, hogy a b szakasz az a szakasznak az aranymetszete (sectio
aurea).
Az arányt átrendezve az a 2 − ab − b 2 = 0 egyenlethez jutunk, amelyből pozitív megoldásként
5 +1
5 −1
a=
⋅ b ≈ 1,618b (vagy b =
⋅ a ≈ 0,618a ) adódik.
2
2
Ha adott egy a szakasz, annak a b aranymetszetét a következőképpen szerkeszthetjük meg:
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a
sugarú kört, és annak egy OE sugarát.
2
2. A kör E pontjában szerkesszük meg a kör érintőjét, és erre mérjük fel az EA = a
szakaszt.
3. Ha az EA szakasz A végpontját összekötjük a kör O középpontjával, akkor az OA
szakasz körrel való B metszéspontja b távolságra van az A ponttól.
4. Az AB-t A körül elforgatva AE-re, a kapott M pont kimetszi az a hosszú szakaszból
annak b aranymetszetét. (Lásd az ábrán!)
1. Rajzolunk egy

A szerkesztés helyességét a következőképpen igazolhatjuk:
Hosszabbítsuk meg az AO-t O-n túl. Ennek a körrel való metszéspontját jelöljük C-vel.
Az ACE háromszög hasonló az AEB háromszöghöz, mivel egy szögük közös, és a BEA szög
megegyezik az ACE szöggel, hiszen a CEB szög derékszög, így
AEC ∠ = 90 o + BEA∠ és az EBA szög külső szöge az ABC háromszögnek, így
EBA∠ = 90 o + ECB∠ .
Ebből már adódik a két kérdéses szög egyenlősége, s így a két háromszög hasonlósága is.
Ha az AB szakasz hosszát x-szel jelöljük, akkor a megfelelő oldalak arányának
egyenlőségéből
a
x
= adódik. Ebből pedig
a+x a
x 2 − ax − a 2 = 0 egyenlethez jutunk, amelynek pozitív megoldása – mint már láttuk –
5 −1
x=
⋅ a , és ez megegyezik b-vel.
2
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1. ábra

2. ábra
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7. A legismertebb a nautilus, egy – a Csendes-óceán nyugati részén élő, a puhatestűek
törzsébe, a fejlábúak osztályába tartozó – csigaházas polip, amelynek csodálatosan szabályos
héja van. Bárhogyan is húzunk vonalat a középponton áthaladva, mindegyik metszésarány
aranymetszés (AC : DB = FD: EG).

1. ábra

2. ábra

Matematika „C” – 10. évfolyam – 7. modul: Utazás a Föld körül

Tanári útmutató

24

8. A csúcsaival jelölt szabályos ötszög átlóinak a meghúzásával létrejövő ötágú csillag.

9. Rajzoljuk meg az ABCDE szabályos ötszöget!
Húzzuk meg két, egymást F pontban metsző AD és BE átlóját.
A kapott AFE egyenlőszárú háromszög hasonló az ADE egyenlőszárú háromszöghöz.
Az ötszög AE oldalát a-val, az AFE háromszög oldalait AF = FE = x -szel jelölve, a
megfelelő oldalak arányának egyenlőségéből
a+x a
= adódik.
a
x
Ha szabályos ötszöget akarunk szerkeszteni, akkor ennek az aránynak eleget tevő x hosszú
szakaszt kell megszerkesztenünk (az a ismeretében).
Alakítsuk át az aránypárt: (a + x) x = a 2 .
A bal oldal egy x és a + x oldalú téglalap területével, a jobb oldal egy a oldalú négyzet
területével egyezik meg.

x
a

x

a
oldalhosszú négyzetet, és a lenti ábra szerint két téglalapot (az
2
a
a
a
egyiknek az oldalai: x és , a másiké x és + x ). Ezek együtt egy + x oldalú négyzetet
2
2
2
alkotnak.
Illesszünk a téglalap alá egy
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a
+ x oldalú négyzetnek az
2

a
oldalhosszú négyzeten kívüli részének a területe megegyezik az eredetileg felvett x és
2
a + x oldalú téglalap területével, így
2

2

2

2

⎛a
⎞
⎛a⎞
⎜ + x ⎟ = ⎜ ⎟ + (a + x) x .
⎝2
⎠
⎝2⎠
A kiindulási feltételünk szerint (a + x) x = a 2 , ezért
⎛a
⎞
⎛a⎞
2
⎜ + x⎟ = ⎜ ⎟ + a .
⎝2
⎠
⎝2⎠
Ebből pedig kiolvasható a szerkesztés menete:
a
a
Az a és befogójú derékszögű háromszög átfogója + x hosszú.
2
2

x

a/2

a/2

a/2

x

x
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Tanulói munkafüzet:
II. GÖRÖGORSZÁG – AZ ÓGÖRÖG MATEMATIKA
Dél felé folytatjuk utunkat. A következő állomásunk Görögország. Matematika órán gyakran
hallhatjuk: „Már a görögök is ismerték…” Ha az ókori görög matematika eredményeiről
szeretnénk tájékozódni, akkor dióhéjban az előzményekről is kell beszélnünk.
Az Égei-tenger partvidékét és szigeteit benépesítő görög népnek merőben más földrajzi
adottságokhoz kellett alkalmazkodnia, mint például az egyiptomi vagy mezopotámiai
embereknek. A zömében terméketlen területen nem lehetett földművelésre alapozni az életet.
A tenger közelsége a kereskedelem fejlődését tette lehetővé. Az első ismert görög tudósok
között több kereskedő volt. Az egyiptomi matematika tudomány felelni tudott a mindennapi
élet „Hogyan?” kérdéseire, és a gyakorlatban jól használható recepteket adott. A tanulékony
görögök sok ilyen receptet átvettek, de ők már feltették a „Miért?” kérdést is. A görög
matematikára már a bizonyítási igény és igényesség a jellemző.

1. Kutatómunka
Kérdések:
1. A tudomány fejlődésének első jelentősebb lépései a kisázsiai Milétosz városában működő
filozófiai iskola tagjaihoz fűződnek. Milétosz a korai görög demokrácia korának legjelentősebb városa. Ebben a városban született Thalész, az első ismert görög tudós. Thalész
kereskedő volt, így beutazta az akkor ismert művelt világot Mezopotámiától Egyiptomig.
Hogyan mérte meg a legenda szerint Thalész az egyiptomi piramis magasságát?
2. Szintén egy legenda szerint a Parnasszosz hegy lábánál fekvő delphoi jósda jósnőjének
egyik jóslata vezetett egy híres, sokáig megoldatlan matematikai problémához. Kinek szólt és
mi volt a jóslat, és mi volt ez a matematikai probléma?
3. Az ókori görögök az irracionális számot „arrhéton” számnak, „kimondhatatlan” számnak
nevezték. Egy számnak és a szám kétszeresének a mértani közepe „arrhéton”, kimondhatatlan
szám, de mégis megszerkeszthető (a számegyenesen). Hogyan?
4. Milyen számokat nevezünk háromszögszámoknak?
5. Mit nevezünk aranymetszésnek? Hogyan szerkeszthető meg egy szakasz aranymetszete?
6. Az építészetben gyakran előfordul az aranymetszés alkalmazása. Athén melyik nevezetes
épületének homlokzatán fedezhető fel az aranymetszés alkalmazása?
7. Az állatvilágban hol fedezhető fel az aranymetszés törvényszerűsége?
8. Mi volt a püthagoreusok jelképe?
9. A szabályos ötszög szerkesztésének felfedezése i.e. V. század elején Hippaszosz nevéhez
fűződik. Ő a feladatot területillesztéssel oldotta meg. Hogyan?
10. Gyűjtsétek össze, és írjátok le a Pitagorasz-tételnek minél többféle bizonyítását!
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III. KÖNIGSBERG
Ráhangolódás (kb. 5 perc)
Utazzunk tovább! Görögországból észak felé visz az utunk. Oroszországba megyünk, a Baltitenger partjára, Kalinyingrádba. Roppant viharos e város történelme. A balti-tengerparti
várost a Pregolja folyó torkolatánál 1255-ben a német lovagrend tagjai alapították. A város
neve Königsberg lett. A német lovagrend nagymesterének rezidenciája, később a porosz
hercegek székhelye, majd egy ideig a porosz királyok koronázóvárosa volt. Gazdasági és
stratégiai helyzete miatt sokszor cserélt gazdát. Volt lengyel kézben, később a szabad porosz
állam központja, majd az egységes Német Császárság tagja lett. 1757-ben az orosz hadak
győzelmet arattak a poroszok felett, és a következő évben Königsberg is az oroszok kezébe
került.
1807-ben Napóleon is elfoglalta a porosz koronázóvárost, de a napóleoni háborúk lezárultával
ismét visszakerült Poroszországhoz, 1871-ben pedig a Német Császárság része lett.
A II. világháború idején szinte teljesen elpusztították, s a műemlékek közül is csak egy-kettő
maradt épen. 1945. április 9-én a szovjet csapatok kegyetlen, öldökléstől sem mentes harcok
során foglalták el, majd a potsdami szerződés értelmében a Szovjetunió területéhez csatolták.
Nevét 1946-ban M. I. Kalinyinról kapta, s mind a mai napig a Kalinyingrád nevet viseli.

1. Játék utazás közben
(Javasolt idő: 15 perc. Eszközigény: feladatlap ábrával. Munkaforma: párban.)
Hosszú ideig tart az út. Menet közben jól esik a játék. Szórakoztassuk magunkat a „palánta”
játékkal. A játékot párban lehet játszani.
Egy papírlapra néhány pontot rajzolunk, ezek lesznek a palánták. A két játékos felváltva húz
valamelyik pontból egy vonalat (a palánta egy új hajtással gyarapodik) vagy egy másik
pontig, vagy pedig egy zárt hurkot, amely a kiindulási pontban végződik. A húzott vonalon a
játékos egy újabb pontot rajzol (egy újabb palántát ültet). Mindegyik vonal alakja tetszőleges
lehet, de nem metszheti önmagát, nem metszhet korábban megrajzolt vonalat sem, nem mehet
át korábbi ponton, ami nem kezdő- vagy végpontja. Továbbá egyetlen pontból sem indulhat ki
háromnál több vonal. Az veszít, aki már nem tud húzni egy vonalat sem.
Mielőtt elkezdenétek a játékot, nézzétek az alábbi ábrát, amelyről egy játszma állása
olvasható le!
Tanulói munkafüzet: A „palánta” játék szabálya
Három ponttal indult a játék, ezeket besatíroztam. Az újabb palántákat üres kör jelzi. A kezdő
játékos vonalai összefüggőek, a második játékos lépéseit szaggatott vonalak jelzik.
Elemezzétek az ábrát! Hogyan következhettek egymás után a lépések? Folytatható-e még a
játék? Ha nem, akkor ki nyerte a játszmát?
Mi volt a kezdő játékos első lépése?
Miért nem lehetett a második játékos lépése ugyanennek a két palántának az összekötése?
Eldönthető-e egyértelműen a második játékos első lépése?
És azt vajon el tudjuk-e dönteni, hogy ki nyerte a játszmát? Miért?
Azt javaslom, hogy ti is különböztessétek meg az egyik, és másik játékos vonalát, s írjátok az
újabb palánták mellé a keletkezésük sorrendjét jelző sorszámot! Így a játszma végén elemezni
tudjátok a játszmát: hol lehetett volna taktikát változtatnia a vesztesnek.
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Nem ismert a játék optimális stratégiája. A játék során tapasztalatot gyűjthetnek a tanulók a
gráfok rajzolásáról, így topológiai alapismeretekre is szert tehetnek.
Melléklet a tanároknak: A játszma elemzése

2. Irányított gráf
(Javasolt idő: 10 perc. Eszközigény: feladatlap páronként. Munkaforma: párban.)
Ha megérkezünk egy városba, érdemes tanulmányozni annak térképét. Ismeretlen városban az
autósok életét megkeseríthetik az egyirányú utak. A következő ábrán egy úthálózat
leegyszerűsített vázlatát látjátok. A körök útelágazást, a nyilak a lehetséges közlekedési irányt
jelzik. Az A jelű helyről szeretnénk eljutni a B-be a lehető legrövidebb idő alatt. Tegyük fel,
ismerjük, hogy az egyes útszakaszon (a nap egy bizonyos időszakában) hány perc alatt tudunk
áthaladni. A vonalakra írt szám ezt mutatja. Melyik útvonalat válasszuk, és ekkor hány perc
alatt érkezhetünk B-be?
Tanulói munkafüzet: Úthálózat az egyirányú utak bejelölésével
Melléklet a tanároknak: Az optimális idejű útvonal

3. A königsbergi hidak
(Javasolt idő: 15 perc. Munkaforma: párban.)
Megérkeztünk Königsbergbe. A XVIII. században hét híd vezetett át a Pregel folyón (ma
Pregoljának nevezik a folyót), valahogy ilyen módon helyezkedtek el a hidak, mint ezen az
ábrán látható.
Jobb part

A

B

Bal part

A és B egy-egy szigetet jelöl. Látható, hogy 2 híd vezetett a jobb partról az A szigetre, egy
pedig B-re, hasonlóan összesen 3 híd kötötte össze a szigeteket a bal parttal, míg egy híd
kötötte össze a két szigetet.
Sétáljunk a folyó partján, nézzük meg a szigeteket is! Igen ám, de kevés időnk van, ezért egy
hídon ne menjünk át kétszer, viszont minden hídon sétáljunk át! Tervezzétek meg ezt a
körutat!
Hogy honnan induljunk? Hát mindegy, hogy melyik szárazföldi pontról indulunk, hiszen
ugyanoda vissza fogunk érkezni, és ha e körút bármelyik más pontjáról indulunk is el, a séta
végeztével visszajutunk az új kiindulási pontba.
Ha a tanulók nem hallottak még erről a problémáról, bizonyára megpróbálkoznak a körút
megtalálásával. Ha viszont hallottak már róla, hogy ilyen körút nem hozható létre, akkor
kezdhetjük rögtön azt firtatni, hogy hogyan bizonyítanák be állításukat.
Készítsünk egy áttekinthetőbb rajzot! Négy pontról indulhatunk: a folyó bal partjáról, jobb
partjáról, és A vagy B szigetről. A hidakat jelöljük egy-egy vonallal.
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Bal part

A

B

Jobb part
Ha a kulcsgondolathoz el tudjuk vezetni a tanulókat (ha valamelyik pontról elindulunk egy
hídon keresztül, arra a pontra vissza is kell jutnunk egy másik hídon át, illetve ha valamelyik
ponton áthaladunk, oda egy hídon átérkeztünk, és egy másikon onnan el kell mennünk), akkor
már valószínűleg önállóan is be tudják fejezni a bizonyítást, észrevéve, hogy mind a 4 pontból
páratlan számú út indul ki.
Matematikai utazásunkat nem fejeztük be, a következő foglalkozáson még egy érdekes út vár
ránk. Szeretném, ha azon a foglalkozáson 3-4 ember dolgozna együtt, és jó lenne, ha ezeket a
csoportokat már előre létrehoznátok! Azért is lenne ez fontos, mert minden csoportnak
szüksége lesz egy fényképezőgépre, és ezt előre meg kell beszélni, hogy a csoportból ki
hozza.
A következő foglalkozás előkészítésének módját a szaktanár döntse el. Erről bővebben a
következő foglalkozás leírásában olvashatnak.
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III. MELLÉKLET A TANÁROKNAK
1. Játék utazás közben
A játszma elemzése:

Kétféle lehetett a játszma. A kezdő játékos első lépése nyilvánvaló, hiszen két megrajzolt
palántát köthetett össze. A második játékos vagy a harmadik palánta köré rajzolt hurkot, vagy
az egyik már „használt” palántát kötötte össze az első új palántával. (A palánták mellé írt
szám a „megszületés” sorszáma, zárójelben a másik sorozat sorszáma.) A további lehetséges
lépések sorszáma leolvasható az ábráról. Az utolsó lépést mindkét esetben a második játékos
lépte meg, a kezdéskor összekötött két palánta összekötésével, ezzel ő nyerte meg a játékot,
mivel a kezdő játékos már nem tud lépni, mert minden palántából legfeljebb 3 vonal indulhat
ki.

2. Irányított gráf
Az optimális idejű útvonal:
Írjuk a körökbe azt az idő, amely a lehető legkisebb, ha az A-ból odavezető útvonalon
haladunk. Így könnyen leolvasható, hogy melyik a legrövidebb idő alatt megtehető útvonal
A-ból B-be. (Az ábrán vastag vonallal megrajzolva.)
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Tanulói munkafüzet:
III. KÖNIGSBERG
Utazzunk tovább! Görögországból észak felé visz az utunk. Oroszországba megyünk, a Baltitenger partjára, Kalinyingrádba. Roppant viharos e város történelme. A balti-tengerparti
várost a Pregolja folyó torkolatánál 1255-ben a német lovagrend tagjai alapították. A város
neve Königsberg lett. A német lovagrend nagymesterének rezidenciája, később a porosz
hercegek székhelye, majd egy ideig a porosz királyok koronázóvárosa volt. Gazdasági és
stratégiai helyzete miatt sokszor cserélt gazdát. Volt lengyel kézben, később a szabad porosz
állam központja, majd az egységes Német Császárság tagja lett. 1757-ben az orosz hadak
győzelmet arattak a poroszok felett, és a következő évben Königsberg is az oroszok kezébe
került.
1807-ben Napóleon is elfoglalta a porosz koronázóvárost, de a napóleoni háborúk lezárultával
ismét visszakerült Poroszországhoz, 1871-ben pedig a Német Császárság része lett.
A II. világháború idején szinte teljesen elpusztították, s a műemlékek közül is csak egy-kettő
maradt épen. 1945. április 9-én a szovjet csapatok kegyetlen, öldökléstől sem mentes harcok
során foglalták el, majd a potsdami szerződés értelmében a Szovjetunió területéhez csatolták.
Nevét 1946-ban M. I. Kalinyinról kapta, s mind a mai napig a Kalinyingrád nevet viseli.
A königsbergi hidakról később lesz szó.

1. Játék utazás közben
A „palánta” játék szabálya:

Egy papírlapra néhány pontot rajzolunk, ezek lesznek a palánták. A két játékos felváltva húz
valamelyik pontból egy vonalat (a palánta egy rügyet hajt) vagy egy másik pontig, vagy pedig
egy zárt hurkot, amely a kiindulási pontban végződik. A húzott vonalon a játékos egy újabb
pontot rajzol (egy újabb palántát ültet). Mindegyik vonal alakja tetszőleges lehet, de nem
metszheti önmagát, nem metszhet korábban megrajzolt vonalat sem, nem mehet át korábbi
ponton, ami nem kezdő- vagy végpontja. Továbbá egyetlen pontból sem indulhat ki háromnál
több vonal. Az veszít, aki már nem tud húzni egy vonalat sem.
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2. Irányított gráf
Úthálózat az egyirányú utak bejelölésével:
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IV. HAZAÉRTÜNK
A modul utolsó foglalkozásán a tanulók saját városukban tesznek egy körutat, és a látottak
felhasználásával gyártanak matematikai feladatokat, és természetesen elkészítik ezek
megoldását is.
Azért írtam az előző foglalkozás végére, hogy az előkészítés módját a tanár döntse el, mert
ennek kapcsán felvetődik egy módszertani kérdés: Adjunk-e a tanulók kezébe egy ilyen
jellegű kész munkát előtanulmányozásra, ötletadásra, vagy hagyjuk a tanulókat, hogy saját
maguk találjanak ki problémákat, tehát ne befolyásoljuk őket előre. (Ekkor persze még egy
kérdés felmerül, hogy utólag, összehasonlítás céljából kezükbe adjuk-e ezt a művet.) Úgy
érzem, hogy mindkét megoldás mellett szólnak érvek és ellenérvek is. Ezért gondolom azt,
hogy a döntést ebben a kérdésben a szaktanár hozza meg, annál is inkább, mert ő ismeri a
csoportba tartozó tanulókat önállóságuk, kreativitásuk, ötletességük, munkához való
viszonyuk szempontjából.
Csatoltam az anyaghoz Kopházi Gergely kőszegi diák díjnyertes munkáját. Az anyagot úgy
tördeltem, hogy minden feladat és annak megoldása külön lapra kerüljön, így ha a tanár
amellett dönt, hogy előtanulmányozásra kiadja az anyagot az előző foglalkozáson, még
mindig megteheti, hogy nem a teljes anyagot, hanem egy-két oldalt ad egy-egy csoportnak.
(Az ötlet mögött nincs módszertani meggondolás, pusztán spórolás céljából javaslom (papír,
festék).
Ezen a foglalkozáson a csoportok sétát tesznek városukban, és olyan feladatokat találnak ki,
amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a látnivalókhoz. Nem érheti őket váratlanul a
feladat, hiszen az előző három foglalkozás már egy fajta mintaként is szolgálhatott számukra.
Természetesen egy foglalkozáson nem várható el, hogy a csoport a foglalkozás végére egy
kész művet hozzon létre. Egy órába – úgy gondolom – a fényképek elkészítése, a feladat
megtervezése, a szükséges adatok becslése (mérése?) fér bele. A fényképek előhívása
(kinyomtatása), a megoldások elkészítése, a mű megfelelő külalakban előállítása már otthoni
feladat lehet. (Meggondolandó, hogy ne szánjuk-e rá a következő foglalkozást.)
Jó lenne, ha a tanulók nem kézzel írva, hanem számítógép felhasználásával hoznák létre a
„nagy művet”. Tegyük számukra nyilvánvalóvá, hogy egy ilyen munkának fontos része a szép
kivitelezés! Az elkészült műveket – ha a tanár jónak látja – érdemes lenne az iskolában
kiállítani, majd a könyvtárnak felajánlani. Az is meggondolás tárgya lehet, hogy a
foglalkozástól függetlenül a matematika munkaközösség pályázatot hirdet az iskola tanulói
számára egy ilyen témájú dolgozat megírására.
A foglalkozáson a csoportok egymástól függetlenül dolgozzanak! Így nem célszerű a
csoportokat egyszerre, egy irányban elindítani. Elképzelhető az is, hogy előzetes megbeszélés
alapján a csoportok a város különböző pontjáról indulnak. Mindenképpen beszéljenek meg
együtt egy időpontot, amelyre minden csoportnak vissza kell térnie az iskolába. Ekkor módja
van a tanárnak betekinteni az egyes csoportok addig végzett munkájába, és egyúttal
lehetősége nyílik a tanárnak, hogy kisebb-nagyobb segítséget adjon a további munkálatokhoz.
A legtartalmasabb és legszebb kivitelezésű munkákat nagyon jó lenne jutalmazni. Ha erre tud
az iskola anyagi keretet biztosítani, akkor a jutalmat érdemes egy iskolagyűlésen (vagy
tanévzáró ünnepélyen) átadni a csoportoknak.
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IV. MELLÉKLET A TANÁROKNAK
1. Matematikai séták Kőszegen
Kopházi Gergely, Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg
(Az írás szerzője a Természet Világa folyóirat Diákpályázatán a Martin Gardner által kiírt

Matematika különdíj kategóriában II. díjat kapott.)

„A matematika tárgya annyira komoly,
hogy hasznos minden alkalmat felhasználni arra,
hogy szórakoztatóbb formában foglalkozzunk vele.”
(Pascal)
Minden ősszel diákok serege népesíti be a nyáron ürességtől kongó iskolákat. A viszontlátás
öröme határtalan. A boldog időszakot azonban hamarosan sötét felhők árnyékolják be. Jön az
első matekdolgozat. Pedig a matematika tanulása nem csak tételek sokaságából vagy
megoldhatatlannak látszó egyenletrendszerekből állhat. Érdekessé, izgalmassá, életszerűvé
tehető néhány jó ötlettel. Ezt szolgálja egy kétnyelvű (magyar–angol) számítógépes program,
mely egyedülálló módon ötvözi a történelmet, a kultúrát, a helytörténetet és a zenét a matematika
tanulásával. Ugye, így már nem is olyan nehéz a matematika?
A számítógépes program

Matematikaóráinkat színesebbé, érdekesebbé tehetjük, ha a tanórát városnéző barangolással
kötjük össze, s egy-egy helyszínen mutatunk rá a matematikai összefüggésekre, melyeket az
utcák, a terek és épületek szinte tálcán kínálnak. Így kapcsolatot teremthetünk a különböző
tudományterületek között, és a számítógép segítségével szinte játszva tanulhatunk.
Középiskolás barátaimmal (Varga Zoltánnal és Szárnyas Gáborral) olyan CD-t készítettünk,
amely Kőszeg városát, annak történelmét mutatja be, körséta segítségével, harmincegy
látnivalóval. (Írásunkban ezekből tízet mutatunk be.) A CD-n minden helyszínhez részletes
történelmi és művészettörténeti összefoglaló tartozik, számos, a nevezetességet ábrázoló fotóval.
A város történelmének megismerése mellett matematikai ismereteinket is felfrissíthetjük, hiszen
minden helyszínhez készíthető egy-egy érdekes matematikai feladvány is, melynek megoldása
szintén megtalálható a CD-n. A matematikai feladatok az általános és középiskolai tananyaghoz
kapcsolódnak, melyeket a város építészeti és művészeti értékeinek adatait felhasználva
készítettünk. Többségük sík- vagy térgeometriai, de találkozhatunk egyenletekkel,
kombinatorikai feladatokkal, sorozatokkal, halmazokkal is. Bolyongásunkat zenei aláfestés teheti
hangulatossá. A zene, akárcsak a város, középkori hangulatot idéz. Választhatunk reneszánsz
zenék és zongorajáték közül.
Virtuális túránk során, hogy el ne tévedjünk, térkép segít bennünket. Ezen többféle nagyításban
láthatjuk Kőszeg belvárosát, a város festői szépségű alpokaljai környezetét. A megismerni kívánt
helyszín a térképről egy kattintással elérhető, megkönnyítve a tájékozódást. Ha kellőképpen
elfáradtunk, a galériában száznál is több fotón pihentethetjük szemünket. Amennyiben játszani
támad kedvünk, kvízzel ellenőrizhetjük tudásunkat addig megszerzett kőszegi ismereteinkről.
A program HTML-nyelven íródott, ezért bárki megtekintheti egy webböngésző segítségével.
A CD kétnyelvű, hogy az angolul beszélők is játszva tanulhassanak, könnyen megismerhessék
környezetünket, kultúránkat, városunkat, és bepillanthassanak matematikai tanulmányainkba.
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A kőszegi építészet és a matematika

A program bemutatása után nézzünk meg tíz kőszegi helyszínhez kapcsolódó feladatot.
1. feladat: A Jézus Szíve-templom (1. ábra) belső díszítésein a következő mintát fedeztük fel:

1. ábra. A Jézus
Szíve-templom
Bizonyítsd be, hogy a két holdacska területe egyenlő a háromszög területével! (Ez a tétel
egyébként Hippokratész holdacskái néven ismert.)
Megoldás: Mint láthatjuk, egy derékszögű háromszögről, a köré írt félkörről, és a befogók fölé
írt félkörökről van szó. Legyen a háromszög két befogója a és b, átfogója c.

A teljes síkidom területe a háromszög területének és a két félkör területének az összege:

A holdacskák területe a teljes síkidom és a félkör területének a különbsége:

Mivel a háromszög derékszögű, alkalmazható rá Pitagorasz tétele, miszerint a2 + b2 = c2, ezért

Tehát a holdacskák területe egyenlő a háromszög területével.
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2. feladat: Egy lány nyolc barátját szeretné meghívni piknikezni a Hétforráshoz (2. ábra), de
csak négy számára van hely a kocsiban. Hányféle módon választhatja ki, hogy kiket visz
magával, ha köztük van két testvér is, akiket nem szeretne elválasztani egymástól?

2. ábra. Hétforrás
Megoldás: A feladatban a nehézség az, hogy a testvéreket nem lehet egymástól elválasztani. Ha
sorrendbe akarnánk rakni a lányokat, azt úgy oldanánk meg, hogy a két testvért egy személyként
kezeljük. Ebben az esetben azonban ez nem célszerű, mivel kiválasztjuk a lányokat. Nem
mondhatjuk, hogy 7 lány közül kell hármat kiválasztanunk, mert akkor előfordul, hogy tényleg
csak hármat hív meg, ha a két nővér nincs bent e háromban.
A problémát ezért célszerű úgy megoldani, hogy két részre bontjuk.
a) Ha mindkét testvért beültetik az autóba, a 6 barát közül még 2 ülhet be. A lehetőségek száma:

b) Ha nem a testvéreket ülteti be, a 4 vendéget a másik 6 barátból kell kiválasztania. A
lehetőségek száma:

tehát ebben a sorrendben 30-féle variációban viheti magával barátait a lány.
Ha két fuvar sorrendjét felcseréljük, az összes lehetőségek száma 2 ⋅ 30=60.
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3. feladat: A Lauringer-ház kovácsoltvas cégére (3. ábra) az egykori Heidenreich lakatosműhely
egyik legszebb darabja. Tíz méterről az alját 26 fokos, a tetejét 30 fokos emelkedési szögben
látjuk. Milyen magas a cégér?

Megoldás: Készítsünk vázlatot!

Használjuk a trigonometrikus szögfüggvényeket!

A cégér tehát 89 cm magas.
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4. feladat: A vasútállomás és a Vasút a Gyermekekért Alapítvány (4. ábra) épületei 1 km-re
vannak egymástól. A két épület között a műúton egy 1000 m-es kötelet feszítünk ki. A kötélbe
egy 15 cm-es darabot toldunk. Ha a közepét megemeljük, mi fér át alatta: rovar, csiga, kutya,
esetleg ember?

4. ábra. A Magyar Államvasutak Nevelő- és Diákotthona
Megoldás:

ABC egyenlő szárú háromszög, alapja dAB = 1000 m, CT felezőmerőlegese AB-nek, ezért
dAT = 500 m.
dAC + dCB = 1000,15 m, dAC = 500,075 m.
Az ATC derékszögű háromszögre alkalmazva a Pitagorasz-tételt:
5002 + d2TC = 500,0752, ebből dTC = 8,66 m.
Szinte hihetetlen, de ekkora betoldással 8,66 m-re lehet felemelni a kötél közepét, így akár egy
ember is könnyedén átsétálhat alatta.
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5. feladat: Futóversenyt rendeznek a Zwingertől (Öregtoronytól, 5. ábra) az Óházig. A 10 km-es
távolságot egy futó 1 óra alatt teszi meg. Ahol jó az út (egyenes, sík terepen), ott 14 km/h
sebességgel halad, ahol rossz, ott 6 km/h sebességgel. Milyen hosszú a jó út?

5. ábra. Az Öregtorony
Megoldás: Tegyük fel, hogy x km a jó út hossza.
Ebből következik, hogy a dombon az út hossza (10 – x) km.
A jó úton 14 km/h sebességgel halad, így az x km hosszú utat 14 km/h sebességgel x/14 óra alatt
teszi meg.
A rossz úton a (10 – x) km hosszú utat 6 km/h sebességgel (10 – x)/6 óra alatt teszi meg.
A két időtartam összege 1 óra, ezért
Most már felállíthatjuk az egyenletünket:
3x + 70 – 7x = 42
28 = 4x
x=7
A jó út tehát 7 km hosszú.
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6. feladat: A Patikamúzeum (6. ábra) legszebb bútordarabjának legfelső polcán 23 db tégely
van, és minden további polcon az előzőnél 5-tel több. Hány tégely van a 8 polcon összesen?

6. ábra. A patikamúzeum
Megoldás: Az egyes polcokon sorakozó tégelyek száma számtani sorozatot alkot, amelynek első
eleme a1 = 23, a különbsége d = 5, a polcok száma n = 8.
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7. feladat: Az alábbi térképvázlat alapján kell eljutnunk a Kálvária-templomtól (7. ábra) a
szállásunkig úgy, hogy közben a tanösvényt is érintsük! Milyen útvonalon haladjunk, hogy a
legrövidebb utat tegyük meg, és mekkora ez az út?

7. ábra. A Kálvária-templom

Megoldás: Mivel két pont között a legrövidebb távolság egy egyenesre esik, gondolatban
tükrözzük a tanösvény vonalára a Kálvária-templomot: (Mivel KT = K’T, a legrövidebb út a K’P
szakasz lesz).

Keressünk derékszögű háromszögeket!

KOP derékszögű háromszögre alkalmazva Pitagorasz tételét: KO2 + 42 = 52.
Ebből KO = 3 km, ezért K’O’ = 3 km.
KO’P’ derékszögű háromszögre alkalmazva Pitagorasz tételét: K’P2 = K’O’2 + O’P2, vagyis
K’P2 = 32 + 62.
Így K’P ≈ 6,7 km. A legrövidebb út 6,7 km.
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8. feladat: Iskolánkban (8. ábra) 381 diák tanul. Valamennyien tanulnak angolt, németet, vagy
mindkettőt. 311 diák tanul angolt, 223 diák németet. Hányan tanulják mindkét nyelvet?

8. ábra. A Jurisich Miklós Gimnázium Kőszegen
Megoldás: Szemléltessük a megoldást Venn-diagrammal!
Angolt tanulnak azok, akik csak angolt, vagy mindkét nyelvet tanulnak, németet pedig, akik csak
németet, vagy mindkét nyelvet tanulják.

A két nyelvet tanuló diákok számának összege a csak angolt, a csak németet, és 2-szer a mindkét
nyelvet tanulók számát adja.
Ha tehát ebből az összegből kivonjuk a tanulók létszámát, megkapjuk a mindkét nyelvet tanulók
számát, vagyis (311 + 223) – 381 = 153. Tehát 153 diák tanulja mindkét nyelvet.
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9. feladat: A Dunántúl legmagasabb pontján áll az Írottkő-kilátó (9. ábra). Meg akarjuk mérni a
magasságát. P és Q pontból, amelyek a kilátó aljával egy egyenesben vannak, és egymástól 10 m
távolságra helyezkednek el, megmérjük, mekkora emelkedési szögben látszik a kilátó teteje. E
szögek 22, illetve 32 fokosak. Milyen magas a kilátó, ha az ember, aki méri, 180 cm magas?

9. ábra. Írottkő
Megoldás: Először egy jó ábrát kell készítenünk a feladatról, amely a további megoldásban segít.

Az ábrán két háromszög látható. Mindkettő derékszögű. Mire is emlékeztet minket a derékszögű
háromszög?
A) Thalész-tétel B) Pitagorasz-tétel C) szögfüggvények
Jelen esetben a szögeket ismerjük, így szögfüggvényeket kell használnunk. Tudunk valamit a
szögek mellett fekvő befogókról, és keressük a szöggel szemközti oldalt. Így a tangens vagy
kotangens szögfüggvényeketet kell használnunk. Jelöljük a kilátó magasságát h-val, és a kilátótól az
első távolságot x-szel, mindkettőt méterben értve.
A QAT derékszögű háromszögből:
tg32o = h / x
A PAT derékszögű háromszögből:
tg22o = h / (x + 10)
Két egyenletünk és két ismeretlenünk van, így meg is tudjuk oldani az egyenletrendszert:

h = 11,43 m.
Figyelembe véve a mérő szemmagasságát is, a kilátó 9,73 m magas.
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10. feladat: Milyen hosszúak a Szent Imre-templom (10. ábra) óramutatói, ha végpontjaik 2 órakor
52 cm-nyire, 9 órakor 68 cm-nyire vannak egymástól?

10. ábra. Szent Imre-templom
Megoldás:
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Tehát az óra mutatói 32 és 60 cm-esek.
Hasonló érdekes matematikai barangolásokat bárki könnyen készíthet lakóhelye környékén. Sok
sikert hozzá!
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