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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási pontok
A képességfejlesztés fókuszai

Számolás változatos módon törtekkel (játékkal, Escher képek elemzésével, a témakörbe illeszthető jelenet írásával, előadásával).
A tanulók számolási készségének, kreatív gondolkodásának, absztrakciós képességének, kommunikációs, szövegértési és értelmezési, valamint tájékozódási képességének fejlesztése.
A foglalkozások lehetőséget nyújtanak a tanárnak, hogy megfigyelje az egyes tanulók kezdeményező
készségét, gyakorlati érzékét, kreativitását, ötletességét, számolási készségét, absztraháló képességét,
érvelésének milyenségét.
5 foglalkozás
13 évesek (7. osztály)
Tágabb környezetben: Képzőművészet, színművészet, előadó-művészet
Szűkebb környezetben: az 1. és a 3. modul
Számolás
mennyiségi következtetés
mérés, becslés
kombinativitás
kreativitás
prezentáció,
kommunikációs képesség
rendszerezés
megfigyelőképesség
szövegértés és értelmezés
problémamegoldás
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AJÁNLÁS
A törtekkel, a tizedes törtekkel való számolás át meg átszövi a mindennapi életünket, ezért ezekkel való készségszintű számolás kiemelten fontos. Ebben a modulban – a számolási készség fejlesztésén túl - ráirányítjuk a tanulók figyelmét néhány, a környezetében előforduló helyzetre,
ahol használhatja eddigi ismereteit. Ez a modul számos matematikai területre kitekint, de vezérvonala az összehasonlítás, a törtek, tizedes törtek,
arányok témaköre.
A felezés, a legkisebb pozitív szám keresése során betekintünk a kicsinyítés és nagyítás témakörébe is. Az apropót az Örvény című képpel való
ismerkedés adja. A feladatok egyben ismeretek terjesztését (pl.: közlekedés, városnézés, KRESZ szabályok) is lehetővé teszik. A dobókockával
való játék, mely a kialakítható törtek legnagyobb összegének elérését tűzi ki célul, komoly odafigyelést, gondolkodást és tervezést feltételez, és
vár el a tanulóktól. A foglalkozások során többször nyílik lehetőség a becslési készség fejlesztésére. A szövegelemzés, szövegértelmezés kulcskompetencia fejlesztését segíti elő a tanulók által gyártott szöveges feladatok továbbadása a következő csoportnak megoldásra. Így kiderül, hogy
ki mit érthet ugyanazon szavakból alkotott mondatokon, s mennyire fontos a pontos, egyértelmű fogalmazás.
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt készségek, képességek

Eszközök, mellékletek

I. Tördelés
Ráhangolódás
1. A tört kétféle értelmezése. A köznyelv és a Kommunikációs képesség, nyelvi fejlettség
matematika „nyelve”.
Munkaforma: egyéni, majd frontális
2. Kicsinyítés, nagyítás. Felezés. Tetszőlegesen Becslés, mérés, problémaérzékenység
kicsi pozitív szám. Valóság és absztrakció.
Munkaforma: egyéni, megbeszélés közösen
3. Nincs legkisebb pozitív szám. Hogyan változik Ábrázolás, absztraháló képesség
kicsinyítéskor, illetve nagyításkor a síkidomok
területe? Munkaforma: egyéni

3 kerek pizza
Pauszpapír, körző
1. feladatlap
Vonalzó, körző

II. Modellezés
1. Modell keresése törtrész kiszámításához.
Munkaforma: egyéni

2. Szöveges feladatok gyártása, megoldása
Munkaforma: csoportban

Ábrázolás, prezentáció, rész-egész észlelése

2. feladatlap, 3. feladatlap
Színes, azonos méretű téglatestek
Piros-kék korongok
Egy 5 cm sugarú korong (az ívén
10°-onként beosztással és két tengely
körül, egymástól függetlenül forgatható sugárral), gyufaszálak
Négyzethálós papírok
Problémaérzékenység, deduktív következtetés, 4. feladatlap minden csoportnak
mennyiségi következtetés, szöveges feladat megoldása, önismeret, vállalkozó kedv
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III. Miért így?
Ráhangolódás - Színházi jelenet előadása
Munkaforma: együtt
1. Műveletek törtekkel
Munkaforma: egyéni

Érvelés, vélemény árnyalt megfogalmazása
Számolás, valószínűségi következtetés, kombinativi- 1 db hagyományos és 1 db előjeles
tás
dobókocka a tanárnak

IV. Tizedes meg a többiek
Ráhangolódás – Ismerkedés a térképpel
Munkaforma: frontális

Budapest Belváros várostérkép (Kiadó:
T.Press.Map Térképészeti Kft.) –
minden párnak 1 példány vagy másolat
1. Térképolvasás, útvonal tervezése (irányított Becslés, számolás, kombinativitás, megfigyelőké- Budapest Belváros várostérkép (Kigráf), optimális útvonalhossz, lépték fogalma, pesség, mértékegység-váltás, érvelés
adó:
számolás tizedes törtekkel.
T.Press.Map Térképészeti Kft.) –
Munkaforma: párban
minden párnak 1 példány vagy másolat
„Budapest teljes utcanév-lexikona”
2. Hosszúságok, szögmértékek, tárgyak darab- Becslés (szemmérték), mérés, megfigyelőképesség 5. feladatlap
számának becslése.
deduktív következtetés
6. feladatlap
Munkaforma: egyéni
V. Ki nevet a végén?
Ráhangolódás
Munkaforma: frontális
1. Megtervezett csoportmunka
Munkaforma: csoportban
2. A megoldások megbeszélése
Munkaforma: frontális

Problémamegoldás
Érvelés, bizonyítás

7. feladatlap
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I. TÖRDELÉS
Ráhangolódás
(Eszközök: 3 egész, kerek pizza)
3 igazi pizzát visz be a tanár a foglalkozásra. Megtervezik az igazságos elosztást, s közösen
elfogyasztják.

A TÖRT KÉTFÉLE ÉRTELMEZÉSE. A KÖZNYELV
ÉS A MATEMATIKA „NYELVE”.
(Javasolt idő: 10 perc; Munkaforma: egyéni, megbeszéléskor frontális)

1. Foglalkozás – 1. lépés/1.
Mindenki írja le részletesen, hogy mi történt a 3 pizzával!
(A leírások összehasonlítása: a tanulók felolvassák, hogy mit írtak.)
Most próbáld matematika nyelvén megfogalmazni és leírni, hogy az evés előtt mit csináltunk
(mi történt?) a pizzával!
Kiemelt készségek, képességek
Kommunikációs képesség, nyelvi fejlettség

1. Foglalkozás – 1. lépés/2.
Fontos, hogy ne elmondják, hanem olvassák fel, hogy mit írtak. (Így megbeszélhetjük, hogy
az írott szöveg kevesebb pontatlanságot enged meg, mint az élőbeszéd.) A tanulók próbálják
kijavítani társuk megfogalmazásának tartalmi és stiláris (nyelvtani) hibáit. Közösen alakítsák
ki a történés lehető legpontosabb leírását.

1. Foglalkozás – 1. lépés/3.
A matematika „nyelvén” történt leírások felolvasásakor a javítást célszerű abba az irányba
terelni, hogy a tanulók egyezzenek meg, hogy mely kulcsszavaknak kell szerepelnie a leírásban („egészet”, „egyenlő részre”).
A kétféle törtértelmezés jó, ha a történés leírásakor megfogalmazódik, ha nem, akkor a tanár
kezdeményezze.

KICSINYÍTÉS, NAGYÍTÁS. FELEZÉS. TETSZŐLEGESEN KICSI POZITÍV SZÁM. VALÓSÁG ÉS ABSZTRAKCIÓ.
(Javasolt idő: 15 perc; Eszközök: Escher képek [Örvény, Négyzethatár,Körhatár III; Körhatár
IV], pauszpapír, körző; Munkaforma: egyéni, megbeszélés közösen)

1. Foglalkozás – 2. lépés/1.
Milyen címet adnál ennek a képnek? Miért?
(A kép címe: Örvény)
Kösd össze a bal alsó hal farka végét és az orra hegyét az örvény középpontjával! Mit veszel
észre? Hogyan változik a halak hossza az örvény középpontja felé haladva? Mi a legkisebb
hosszúságú hal, amit még fel tudsz ismerni? Elvileg meddig lehetne folytatni a felezést?
Most nézzétek meg ezt a képet!
(Négyzethatár)
Mit vesztek észre? A legnagyobb fekete és szürke halak mely pontokból kicsinyítődnek? És a
többi halak honnan?
Tedd a képre a pauszpapírt, s másold rá az egyik legnagyobb fekete halat! Egy körző hegyével szúrd át a papírt a két fekete hal közös pontjában, majd forgasd el a papírt! Mit tapasztalsz? Találsz-e még ilyen halpárt a rajzon?
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Nézzünk meg még két érdekes képet: Körhatár III és Körhatár IV. Írjátok le, mit vesztek észre
a képeken!
Kiemelt készségek, képességek
Becslés, mérés, probléma-érzékenység

1. Foglalkozás – 2. lépés/2.
Minden tanuló a saját, képének vizsgálatával keresi a kérdésekre a választ.

NINCS LEGKISEBB POZITÍV SZÁM. HOGYAN VÁLTOZIK
KICSINYÍTÉSKOR ILLETVE NAGYÍTÁSKOR A SÍKIDOMOK
TERÜLETE?
(Javasolt idő: 20 perc; Eszközök:1. feladatlap, vonalzó, körző; Munkaforma: egyéni)

1. Foglalkozás – 3. lépés/1.
Mi is kicsinyítsünk! Kicsinyítsétek felére a számegyenes 0 és 8 pontját összekötő szakaszt az
origóból! Jelöljétek meg színessel a kapott szakasz jobboldali végpontját! Folytassuk tovább –
ismét felére – a kicsinyítést! Minden egyes esetben a kapott szakasznak csak a jobboldali
végpontját jelöljétek meg! Írjátok le milyen számok helyét jelöltétek meg a számegyenesen!
Mit vesztek észre?
Kiemelt készségek, képességek
Ábrázolás, absztraháló képesség

1. Foglalkozás – 3. lépés/2.
Cél: Eljuttatni a tanulókat annak a felismerésére, hogy nincs legkisebb pozitív szám. Ismételtessük meg az eljárást a számegyenes (–6) jelű pontjából kiindulva! (Nincs legnagyobb negatív szám sem.)

1. Foglalkozás – 3. lépés/3.
Ezen a lapon két négyzetet látsz, egy kicsit és egy nagyobbat. Próbáld vonalzó segítségével
megkeresni, hogy melyik pontból lehetne nagyítással megkapni a kicsi négyzetből a nagyot!
Erre a négyzethálós papírra két, egymást metsző egyenest rajzoltak, meg egy négyzetet. Nagyítsd a négyzetet az egyenesek metszéspontjából kétszeresére! Majd újból, az eredeti négyzetet nagyítsd háromszorosára, négyszeresére! Hogyan változott a nagyítás során az eredeti
négyzet területe?
A három, eddig üresen hagyott tartományba is rajzolj az eredeti négyzettel azonos méretű
négyzetet. Ezeket is nagyítsd! Színezd ki az azonos méretű négyzeteket egy színnel, a másik
fajta négyzeteket más színnel! Kösd össze a négyzetek megfelelő csúcsait az egyenesek metszéspontjával! Kezd a kép kicsit hasonlítani Escher képeire?
Próbálj otthon készíteni egy képet Escher stílusában!

1. Foglalkozás – 3. lépés/4.
Figyeljen arra a tanár, hogy szép legyen az ábra, amit a gyerekek rajzolnak
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II. MODELLEZÉS
Ráhangolódás
Az Escher stílusában készült képek megtekintése, a kiállítás bővítése.

MODELL KERESÉSE TÖRTRÉSZ KISZÁMÍTÁSÁHOZ
(Javasolt idő: 20 perc; Eszközök: 2. feladatlap, 3. feladatlap, Színes, azonos méretű téglatestek, piros-kék korongok, egy 5 cm-es sugarú korong (az ívén 10°-onként beosztással és két
tengely körül, egymástól függetlenül forgatható sugárral), gyufaszálak, négyzethálós papírok;
Munkaforma: egyéni)

2. Foglalkozás – 1. lépés/1.
A 2. efladatlapon mindegyik ábra egy-egy törtet modellez. Melyik ábra melyik törtet?
Kiemelt készségek, képességek
Ábrázolás, prezentáció, rész-egész észlelése

2. Foglalkozás – 1. lépés/2.
Nem szükséges a megoldásokat közösen megbeszélni, a tanár egyénenként kíséri figyelemmel
a tanulók munkáját.

2. Foglalkozás – 1. lépés/3.
A 3. feladatlapon szöveges feladatok első, megkezdett mondata olvasható. Készítsetek modellt mindegyikhez külön-külön!
Ha szükségetek van eszközökre, itt az asztalon találtok mindenféle tárgyat, válasszatok!
Kiemelt készségek, képességek
Szövegértés, szövegesfeladat-megoldás

2. Foglalkozás – 1. lépés/4.
Itt viszont fontos a közös megbeszélés. Egy-egy szövegre adott összes modell kerüljön bemutatásra, vitassák meg a gyerekek a modellek előnyét, hátrányát! Lehet, hogy megkérdezik a
gyerekek, ha nem, a tanár kérdezze meg, hogy vajon miért került az eszközök közé a négyzethálós papír és a ceruza? Így megbeszélhető, hogy mindegyik esetben rajzzal is modellezhetünk.

SZÖVEGES FELADATOK GYÁRTÁSA, MEGOLDÁSA
(Javasolt idő: 20 perc; Eszközök: 3. feladatlap; Munkaforma: 4 fős csoportban)

2. Foglalkozás – 2. lépés/1.
Minden csoport kap az előbbi megkezdett szövegek közül néhányat. Próbáljátok a megkezdett
szövegeket folytatni úgy, hogy azok végül egy-egy megoldásra váró probléma legyen! Írja le
minden csoport egy a lapra a befejezett szöveges feladatokat!
Kiemelt készségek, képességek
Probléma-érzékenység, deduktív következtetés, mennyiségi következtetés, szövegesfeladatmegoldás
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2. Foglalkozás – 2. lépés/2.
Az első szöveg megalkotása valószínűleg nehezen megy. A tanár egy-egy kérdéssel biztathatja a
csoportot, például: Milyen információt akartok még megadni? Mi legyen a megoldásra váró kérdés?
Semmilyen formában ne értékelje a tanár a kész szövegeket! Ha fölösleges információt is belerakott a csoport a feladat szövegébe, ne hívja fel erre a figyelmüket a tanár, majd a feladatot megoldó csoport jelzi ezt nekik.

2. Foglalkozás – 2. lépés/3.
Amelyik csoport kész, adja tovább a kész szöveges feladatait a következő csoportnak! A kapott szöveges feladatokat oldja meg a csoport! A megoldást beszéljétek majd meg a feladatot
gyártó csoporttal!

2. Foglalkozás – 2. lépés/4.
Hagyja a tanár, hogy a gyerekek (csoportok) egymás között vitassák meg, hogy kellő mennyiségű információ volt-e a szövegben, volt-e fölösleges információ, egyértelmű volt-e a feladat.
A csoportok forgószínpadszerűen adják tovább a kész szövegeket megoldásra.

2. Foglalkozás – 2. lépés/5.
A következő foglalkozáson egy színházi jelenetet adnánk elő. Szükség van szerzőkre, akik az
alapötlet alapján megírják a jelenetet, egy dramaturgra, aki segít a párbeszédek megírásában,
4 szereplőre, és egy rendezőre, aki az előadást megrendezi. Ki szeretne részt venni?
A jelenet alapötlete: Imrecze Zoltánné: Nem nehéz a matematika című könyvének (Minerva
Kiadó 1976) 115. oldalán található történet.
Kiemelt készségek, képességek
Önismeret, vállalkozókedv
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III. MIÉRT ÍGY?
Ráhangolódás
(Javasolt idő: 20 perc; Munkaforma: együtt)
A jelenet előadása. A hallottak, látottak megbeszélése.
Mondjanak véleményt a tanulók nem csak az előadásról, hanem a jelenet matematika „tartalmáról” is. Tudatosítsa a tanár a tanulókban, hogy az is fontos kérdés, hogy miért így végezzük
a törtekkel az alapműveleteket.
Kiemelt készségek, képességek
Érvelés, vélemény árnyalt megfogalmazása

MŰVELETEK TÖRTEKKEL
(Javasolt idő: 20 perc; Eszközök: 1 db hagyományos és 1 db előjeles dobókocka a tanárnak;
Munkaforma: egyéni)

3. Foglalkozás – 1. lépés/1.
Játszunk a törtekkel! Mindenki jelöljön ki a füzetébe 2 törtvonalat, közéjük tegyetek összeadás jelet! Négyszer dobok a kockával, s minden egyes dobás után írjátok be a dobott számot
valamelyik tört nevezőjébe vagy számlálójába! Cél: a négy dobás után kialakított két tört öszszege a lehető legnagyobb legyen. Az egyes játékokat az nyeri meg, akinek sikerült a lehető
legnagyobb összeget létrehoznia. Ha nincs ilyen, akkor a legnagyobb értékhez legközelebbit
létrehozó nyer.
Kiemelt készségek, képességek
Számolás, valószínűségi következtetés, kombinativitás

3. Foglalkozás – 1. lépés/2.
Célszerű a négy számot a dobás sorrendjében lejegyezni a táblára. A gyerekek hozzák létre a
legnagyobb összegű törtet, és azt vessék össze a maguk által írt összeggel. Több dobássorozatot is érdemes végrehajtani. A legsikeresebb tanulót ünnepeljük meg, esetleg valamilyen megtisztelő címet nyerjen el. Ha már jól értik a játékot, meg lehet kérdezni: Jó taktika esetén legalább (legfeljebb) mekkora lehet az elért összeg?

3. Foglalkozás – 1. lépés/3.
Nehezítsük a játékot! Most először az előjeles kockával dobok. Ha pozitív jelet dobtam, akkor
az összeadásban mindkét tört pozitív, de ha negatív jelet, akkor az egyik törtnek negatív, a
másiknak pozitív előjelűnek kell lennie. A cél most az, hogy az összeadás eredménye a lehető
legkisebb legyen.
Kiemelt készségek, képességek
Számolás, valószínűségi következtetés, kombinativitás
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3. Foglalkozás – 1. lépés/4.
Hogyan lehetne még inkább nehezíteni a játékot?
Elképzelhető, hogy a gyerekek a következőket javasolják:
Mindkét tört legyen negatív előjelű (Mi legyen a cél?);
Három pozitív tört összege a lehető legnagyobb (legkisebb) legyen;
Három tört összege, amelyek közül pontosan az egyik negatív, a lehető legnagyobb (legkisebb) legyen.
Két pozitív tört szorzata legyen a lehető legnagyobb.
Két pozitív tört hányadosa legyen a lehető legnagyobb.)
Kiemelt készségek, képességek
Kreativitás, deduktív gondolkodás

3. Foglalkozás – 1. lépés/5.
6-8 fős csoportokban próbálják ki a gyerekek az egyes játék-alternatívákat. Minden csoportban válasszanak játékmestert!
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IV. A TIZEDES MEG A TÖBBIEK
Ráhangolódás
(Javasolt idő: 5 perc; Eszközök: Budapest Belváros várostérkép (Kiadó: T.Press.Map
Térképészeti Kft.) minden párnak 1 példány vagy másolat; Munkaforma: frontális)

TÉRKÉPOLVASÁS, ÚTVONAL TERVEZÉSE (IRÁNYÍTOTT GRÁF),
OPTIMÁLIS ÚTVONALHOSSZ, LÉPTÉK FOGALMA, SZÁMOLÁS
TIZEDES TÖRTEKKEL.
(Javasolt idő: 25 perc; EszközökEszközök: Budapest belvárosáról térképmásolat minden
párnak; Munkaforma: párban)

4. Foglalkozás – 1. lépés/1.
Tegyük fel, hogy a XI. kerületben lakunk, és az autónk a Mátyás utca és a Lónyay utca sarkán
áll. Innen szeretnénk eljutni a VII. kerületben lévő Dembinszky utcába, közel a Murányi utcai
kereszteződéshez. Sajnos, innen tovább kell mennünk a MOM Parkba. Dolgunk végeztével
hazamegyünk, és tételezzük fel, hogy sikerül ugyanott parkolni, ahonnan elindultunk. Tervezzétek meg, és írjátok le, hogy milyen útvonalon haladjunk! Az útvonal (a feltételek megtartása
mellett) legyen minél rövidebb! Az egyes útszakaszok hosszát, azaz az egyes utcán megtett út
hosszát is jegyezzétek le! Vigyázat, a térképről kiolvasható KRESZ szabályokat is be kell
tartani!
Kiemelt készségek, képességek
Becslés, számolás, kombinativitás, megfigyelőképesség, mértékegység-váltás, érvelés

4. Foglalkozás – 1. lépés/2.
A csoportok hasonlítsák össze a tervezett útvonalaikat, azok hosszát. Az összehasonlítás történhet úgy,
hogy egy csoport a táblára rajzolja az útvonaluk vázlatos rajzát (irányított gráfot), az egyes útszakaszok hosszának megjelölésével, és a többi csoport ellenőrzi, felülbírálja. A teljes útvonalhosszat kérjük
értelemszerűen km-ben megadni!

4. Foglalkozás – 1. lépés/3.
A lakhelyetek környékén (vagy az iskolánkba vezető útvonalon) van-e olyan utcanév, amelyet
személyről neveztek el? Ha igen, nézd meg – ha nem tudod –, hogy kiről nevezték el ezeket
az utcákat!

4. Foglalkozás – 1. lépés/4.
Amíg párosával nézegetik a lexikont, a többiek már a következő problémák megoldásával
foglalkoznak.

HOSSZÚSÁGOK, SZÖGMÉRTÉKEK, TÁRGYAK
DARABSZÁMÁNAK BECSLÉSE
(Javasolt idő: 15 perc; Eszközök: 4. feladatlap, 5. feladatlap; Munkaforma: egyéni)

4. Foglalkozás – 2. lépés/1.
Vizsgáljuk meg, hogy kinek mennyire jó a szemmértéke! Ezen a feladatlapon sok képet találsz. Üres lappal takard le a még megoldatlan problémákat! Csak akkor menj tovább, ha végrehajtottad a szövegben megadott összes utasítást! Írd le a becsült, meg a mért értékeket is!
Kiemelt készségek, képességek
Becslés (szemmérték), mérés, megfigyelőképesség
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4. Foglalkozás – 2. lépés/2.
Figyeljen a tanár arra, hogy minden tanuló előbb becsülje meg a kérdéses alakzat hosszát,
illetve darabszámát, s írja is le a becsült értéket, majd méréssel ellenőrizze becslését. Nem
szükséges a frontális megbeszélés, a tanár kísérje figyelemmel a tanulók munkáját.

4. Foglalkozás – 2. lépés/3.
Jó a megfigyelőképességetek? Ellenőrizzétek! Figyelmesen nézzétek meg a képet, s írásban
válaszoljatok a kérdésekre!
Tanulói munkafüzet: 5. feladatlap
Kiemelt készségek, képességek
Megfigyelőképesség, deduktív következtetés
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V. KI NEVET A VÉGÉN
Ráhangolódás
(Javasolt idő: 5 perc; Munkaforma: frontális)
Ezen a foglalkozáson a csoportok között versenyt rendezünk. Érdemes a verseny megkezdése
előtt a hatékony munkaformákról beszélni. (Sok a feladat, a csoport ossza meg erőit: mindenki a csoportban annak a feladatnak a megoldásával foglalkozzon, amelyiket várhatóan meg
tudja oldani. A feladatmegoldásokat valakinek koordinálni érdemes, nehogy többen is ugyanazzal a feladattal dolgozzanak, illetve előbb-utóbb minden feladat megoldására kerüljön sor.
Egy-egy részmunkát a legrátermettebb ember végezze (Pl. ha szép rajzot is kell készíteni,
akkor az ábra elkészítését nem feltétlenül ugyanazoknak kell elkészíteniük, akik megtervezték
az ábrát, hanem a kivitelezést bizzák a csoport legszebben rajzoló tagjára.) Gondoljanak arra
is, hogy célszerű egy-egy megoldást a megoldótól különböző emberrel ellenőriztetni.
A csoportokat a fociban szokásos módon lehetne kialakítani. A tanár kijelöli a csoportok egyegy tagját, s azok sorban „meghívnak” egy-egy embert a csoportba. A második hívókört az
első körben utoljára jelölő kezdje!

MEGTERVEZETT CSOPORTMUNKA
(Javasolt idő: 30 perc; Eszközök: 6. feladatlap; Munkaforma: 6 fős csoportokban)

5. Foglalkozás – 1. lépés/1.
A feladatok megoldását minden csoportnak egy példányban kell beadni.
Kiemelt készségek, képességek
Problémamegoldás

5. Foglalkozás – 1. lépés/2.
A csoportok térben jól elkülönítve dolgozzanak, önállóan. Számológépet ne használjanak!

A MEGOLDÁSOK MEGBESZÉLÉSE
(Javasolt idő: 10 perc; Munkaforma: frontális)

5. Foglalkozás – 2. lépés/1.
A feladatok megoldásának megbeszélése.
Kiemelt készségek, képességek
Érvelés, bizonyítás

5. Foglalkozás – 2. lépés/2.
Több feladat megoldása is felkerülhet egyszerre a táblára, és közben a többi tanuló ellenőrzi és
véleményezi a megoldásokat.
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V. KI NEVET A VÉGÉN
6. feladatlap megoldásai
1. A szám: (246)86(42013)575310 a nyolc számjegy törlése után: 86575310.
2. Pontosan 1 perc alatt: 5 ti, vagy 3 ti és 1 tá, vagy 1 ti és 2 tá jel küldhető. Az első esetben
1-féle jelsorozat, a másodikban 10-féle, a harmadikban pedig 3-féle jelsorozat , tehát öszszesen 14-féle jelsorozat küldhető el.
3. 7-tel csak a 14 osztható, ez meghatározza a 7 helyét. A 18 = 2 · 3 · 3 , de a beírható legnagyobb szám 8, így három egész szorzataként: 18 = 1 · 3 · 6 célszerű felírni, így a 14 és 18
„találkozási pontjába” kerül az 1, ezért a felső sor közepére kerül a 2. A 60 és a 18 „találkozási pontjába” 6 vagy 3 kerülhet csak, de a 3-mal ellentmondásba kerülünk a feltételekkel, így ide 6 írható csak. A többi szám „helye” egyértelműen adódik.

4. Ha mind a 12 kérdést jól válaszolta volna meg, akkor összesen 60 pontot kapott volna. Ha
egyre rossz választ ad, akkor 8 ponttal kap kevesebbet, tehát ahány rossz választ ad annyiszor 8-cal csökken az összpontszáma, így 3-szor adott rossz választ és 9-szer jót.
5. Visszafelé gondolkodva:
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6.

7. A képzési szabály szerint a sorozat: 1; -1; -1; 1; -1; -1; 1;…
A sorozat periódikus (periódus hossza 3), minden ilyen 3-as egységben egy pozitív tag
van, s mivel 2005=3 · 668+1, tehát 668 pozitív tag van 2004-ig, s mivel a 2005-ödik tag 1,
azaz pozitív, így az első 2005 tag között pontosan 669 pozitív szám van.
8. Egy átlóban lévő csempék száma megegyezik a sorok számával. Ha a sorok száma páros,
akkor a két átlóban összesen is páros számú csempe lenne, tehát jelen esetben a sorok
száma páratlan. A két átlóban lévő csempék száma a sorok számának kétszeresénél 1-gyel
kevesebb.
Így 51 sor csempével volt lerakva a szoba, ehhez összesen 2601 csempét kellett lerakni.
9. A szerencsés számhoz 1-et adva a számjegyek összege 8-cal csökken. Ez csak úgy lehet,
ha a szám utolsó számjegye 9. A háromjegyű szám első két számjegyének összege tehát
12. A legkisebb számításba jövő szám a 399, de ez nem megoldása a feladatnak.
A többi lehetséges szám: 489, 579, 669, 759, 849 és 939 már mind eleget tesz a feladat
feltételeinek, tehát 6 ilyen szerencsés szám van.
10. Az alábbi gráf egyértelműen megadja, hogy legfeljebb 5 tagja lehet a baráti társaságnak.

Célszerű a feladat megbeszélésekor is ilyen módon megkeresni az összes lehetőséget (a gráf
szó használata nélkül).

