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A modul célja Szövegben rejlő összefüggések felismertetése, a hibakeresés néhány módjának megismerése, bizonyítási igény felkelté-
se, paradoxonok felismerése.  

Időkeret 3 foglalkozás 

Ajánlott korosztály 15–16 évesek (10. osztály) 

Modulkapcsolódási 
pontok 

 

 

Tágabb környezetben: képzőművészet 

Szűkebb környezetben: rajz, kémia, fizika 

Ajánlott megelőző tevékenységek: elsőfokú egyenletek megoldása 

A képességfejlesztés 
fókuszai 
 

Számolás, számlálás 
Mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés 
Szöveges feladat megoldása, probléma megoldás, metakogníció 
Rendszerezés, kombinativitás 

 

AJÁNLÁS 
 

Ha a tanulási folyamat során egy probléma megoldása után felmerül a tanulóban a kétely, hogy vajon jól oldotta-e meg azt, hogyan szerezhet 
bizonyosságot? Ludwig Wittgenstein (XX. századi osztrák filozófus, aki tudományfilozófiai tanulmányaiban matematikafilozófiával is foglalko-
zott) erről a következő gondolatokat fogalmazza meg:  

„Kételynek csak ott van értelme, ahol az ellenőrzés lehetősége is fennáll, és ellenőrzésre csak akkor van mód, ha van valami, amiben nem 
kételkedünk, amit nem ellenőrzünk. Azaz kérdéseink és kételyeink azon a tényen alapulnak, hogy a kételkedés bizonyos állításokra nem 
vonatkozik, ezek olyanok, mint valami zsanér: a kérdések rajtuk fordulnak.”  

Ez a modul segíthet a tanulóknak kikutatni, hogy rendelkeznek-e egy probléma sikeres megoldásához szükséges legalapvetőbb képességgel, a 
szövegben rejlő összefüggések felismerésének képességével. Abban is segíthet, hogy ha felmerül bennük a kétely a megoldásuk helyességét ille-
tően, hogyan próbálják ellenőrizni saját gondolatmenetüket. Legalább annyira tanulságos lehet más által „megalkotott” gondolatmenetben a hiba 
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felismerése. Az is előfordulhat, hogy a „hiba” szándékos: valóságosnak látszó gondolatmenet, valóságosnak látszó tárgy – mégsem az. Ez az út 
egyenesen elvezet Escher (Maurits Cornelis Escher a XX. században élt holland festő) képeihez, a képi paradoxonokhoz.  
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MODULVÁZLAT 

 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

I. Fordítási hiba 

 Ráhangolódás: Wittgenstein gondolatai a ké-
telyről és a biztos pontokról. 

Szövegértés, szövegértelmezés, nyelvi fejlettség  

 Ráhangolódás: Megoldás ellenőrzése más gon-
dolatmenetű megoldással. 

Szövegértés, szövegértelmezés, nyelvi fejlettség, 
rendszerezés, érvelés 

Melléklet a tanároknak:  
Ráhangolódás 

1. Szöveges feladatok lefordítása az algebra nyel-
vére.  

Szövegértés, szövegértelmezés, nyelvi fejlettség, 
rendszerezés, érvelés 

Tanulói munkafüzet:  
Szöveges feladatok lefordítása az 
algebra nyelvére 

Mellékletek a tanároknak:  
Szöveges feladatok lefordítása az 
algebra nyelvére – Megoldások 

2. Egy szöveg – több egyenlet. Szövegértés, szövegértelmezés, nyelvi fejlettség, 
rendszerezés, érvelés 

 

3. Szöveges feladat írása egyenletre. Nyelvi fejlettség, rendszerezés, érvelés  
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 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

II. Hibakeresés 

 Ráhangolódás: Szöveggel megadott probléma 
megoldása egyenlettel önállóan. Újabb hibale-
hetőség: az ellenőrzés elmaradása. 

Szövegértés, szövegértelmezés, rendszerezés, 
nyelvi fejlettség 

Tanulói munkafüzet:  
Keressük a választ! 

Melléklet a tanároknak:  
Keressük a választ – Megoldások  

1. Megadott megoldásokban a hiba megkeresése, 
annak kijavítása 

Szövegértés, szövegértelmezés, érvelés, bizonyí-
tás, nyelvi fejlettség 

Tanulói munkafüzet:  
Hol a hiba? 

Melléklet a tanároknak:  
Hol a hiba? – Megoldások 

2. Üres megoldáshalmazú egyenletek kiválogatá-
sa. Bizonyítás. 
 

Érvelés, bizonyítás, műveletvégzési sebesség Tanulói munkafüzet:  
Melyik egyenletnek nincs megol-
dása a valós számok halmazán? 

Melléklet a tanároknak:  
Melyik egyenletnek nincs megol-
dása a valós számok halmazán? – 
Megoldások 
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 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

III. Ez lehetetlen 

 Ráhangolódás: Emlékezetünk tévedhet. Térlátás, térbeli viszonyok  

1. Szemünket megtévesztő rajzok Térlátás, térbeli viszonyok Tanulói munkafüzet:  
Síkban rajzoljuk, térben látjuk 
(1–11. ábra) 

2. Síkban megrajzolt lehetetlen térbeli alakzatok 
elemzése 

Térlátás, térbeli viszonyok Tanulói munkafüzet:  
Síkban rajzolt, térben lehetetlen 
ábrák (12–16. ábra) 

3. Két Escher-kép vizsgálata Térlátás, térbeli viszonyok Tanulói munkafüzet:  
Síkban rajzolt, térben lehetetlen 
ábrák (17–19. ábra) 

4. Egy akusztikai paradoxon   
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I. FORDÍTÁSI HIBA 
 
Ráhangolódás (kb.15 perc) 
 
Előfordult, gondolom, már veletek is, hogy egy-egy probléma megoldása után kétely merült 
fel bennetek, hogy vajon jól oldottátok-e meg. Néha érzi az ember, hogy hibás a gondolatme-
nete, de hol a hiba? Hogyan keressük meg? Ludwig Wittgenstein, a XX. század első felében 
élt osztrák filozófus ezzel kapcsolatban a következő gondolatokat fogalmazta meg: 

„Kételynek csak ott van értelme, ahol az ellenőrzés lehetősége is fennáll, és ellenőr-
zésre csak akkor van mód, ha van valami, amiben nem kételkedünk, amit nem ellenőr-
zünk. Azaz kérdéseink és kételyeink azon a tényen alapulnak, hogy a kételkedés bizo-
nyos állításokra nem vonatkozik, ezek olyanok, mint valami zsanér: a kérdések rajtuk 
fordulnak. Vagyis, maga a kételkedés játéka már előfeltételezi a bizonyosságot.” 

A következő néhány foglalkozáson megpróbáljuk kipuhatolni, hogy a ti matematikai ismere-
teitekben (illetve azok egy részterületén) hol helyezkednek el ezek a „zsanérok”. 

Emlékeztek? Milyen hihetőnek tűnt a 3 × 5-ös téglalappal kapcsolatos gondolatmenet? (Leg-
alább 5 kérdéssel lehet biztosan rátalálni a téglalap egyik mezőjére, hiszen mivel 3 sor van, a 
sor meghatározásához 2 kérdés szükséges, az oszlop kitalálásához pedig 3, mivel 5 sor van. 
Így összesen legalább 5 kérdéssel lehet a mezőt kitalálni.) Aztán rájöttünk, hogy 4 kérdés is 
elegendő.  

Itt feltétlen álljanak meg egy percre, és töprengjenek el a gyerekek, hogy miért is nem kétel-
kedünk abban, hogy a biztos kitaláláshoz kell legalább 4 kérdés? Nem fordulhat elő, hogy már 
három, sőt két kérdéssel is kitalálja valaki? De biztosan ki is található ennyi kérdéssel? Újráz-
zák meg, a 4 kérdés miért szükséges, és miért elegendő gondolatmenetét! 

Térjünk vissza Wittgenstein gondolataihoz. „Kételynek csak ott van értelme, ahol az ellenőr-
zés lehetősége is fennáll, és ellenőrzésre csak akkor van mód, ha van valami, amiben nem 
kételkedünk, amit nem ellenőrzünk.” Az előbb hogyan ellenőriztük kételyünket az 5 kérdés 
szükségességét illetően? Egy másik gondolatmenettel, amelynek igaz voltában már nem ké-
telkedünk. Nézzünk erre egy másik példát is! Valaki a következő probléma megoldását kéri 
tőlünk:  

Kati és Pali testvérek. Katinak ugyanannyi lánytestvére van, mint fiú. Palinak kétszerannyi 
leánytestvére van, mint fiú. Hány gyerek van a családban? 

A megoldáson töprengve, valószínűleg lesz olyan gyerek, aki próbálgatással gyorsan megta-
lálja a megoldást: 4 lány és 3 fiú, azaz 7 gyerek. Ha van, akkor ennek a tanulónak a megoldá-
sát hallgassuk meg, aki várhatólag a megadott megoldás ellenőrzésével fog érvelni a megol-
dás helyessége mellett. 

Van valamilyen kételyünk a megoldással kapcsolatban? Nincs? Szerinted, az elmondottakból 
hol derül ki, hogy csak 7 gyerek lehet a családban? Hátha lehet több is, csak te nem próbál-
koztál tovább? Mit gondoltok?  

Erre a kérdésre keresve a választ, világossá válhat a tanulók számára, hogy Pali fiútestvérei-
nek száma csak olyan pozitív egész szám lehet, amelynek kétszerese 2-vel nagyobb a szám-
nál, s ilyen szám valóban csak a kettő. 

Volt, aki más módon, például egyenlet felírásával, majd annak megoldásával jutott el a meg-
oldáshoz?  
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Melléklet a tanároknak: Ráhangolódás 

Nézzük meg, hogyan oldható meg így a probléma!  

Ez a megoldási mód megnyugtató választ adott előbbi kételyünkre is: Valóban csak egy meg-
oldása van a problémának. Ezért is kedveltebb a tanulók körében a szöveges feladatok egyen-
lettel történő megoldása, szemben az előbbi módszerrel, amelynek során valahogyan „kitalál-
juk” a megoldásokat, s a továbbiakban csak azon dolgozunk, hogy bebizonyítsuk, hogy nincs 
több megoldás. 

Az egyenlettel való megoldásnak két kritikus pontja van. Az egyik: Jól fordítottuk-e le az al-
gebra nyelvére a szövegben rejlő összefüggéseket? A másik: A kapott egyenletet meg tud- 
juk-e oldani?  

Próbáljuk kikutatni, hogy az első pont – a szöveg lefordítása az algebra nyelvére – számodra 
vajon az a „valami, amiben nem kételkedsz”, tehát ami a te esetedben nem szorul ellenőr- 
zésre?  

 

1. Szöveges feladatok lefordítása az algebra nyelvére 
(Javasolt idő: 30 perc. Munkaforma: egyéni, majd frontális.) 
 
A munkafüzetben, az 1. pont alatt található szöveges feladatok mindegyikéhez megadtam 
több egyenletet. Az egyenlet megoldása nélkül döntsétek el, melyik felel meg a szövegnek, 
azaz melyik írja le jól a szövegben rejlő összefüggéseket!  

Lássuk az első feladatot! 

Tegyük lehetővé, hogy minden tanuló valóban önállóan dolgozzon! Ne engedjük, hogy a ta-
nulók megoldják az egyenletet, s a kapott gyök ellenőrzésével döntsék el a kérdést! Tudatosít-
suk a tanulókban, hogy most nem az a feladat, hogy megoldják a kérdéses problémát. A cél 
az, hogy minden tanuló megvizsgálja önmagát, hogy milyen biztonsággal tud szövegbeli kap-
csolatokat algebrai formába önteni. 

Az egyéni munka megbeszélése történhet csoportmunkával vagy frontálisan. A tanár tudja 
eldönteni a csoport ismeretében, hogy melyiket tartja célszerűnek. Az első esetben javaslom, 
hogy hozzanak létre a tanulók 4-5 fős csoportokat, a csoportok tagjai hasonlítsák össze dönté-
seiket, alakítsanak ki közös véleményt! Minden csoport egy-egy feladatról számoljon be. Fel-
tétlen kérje a tanár, hogy döntésüket érvekkel támasszák alá! 

Az alábbiakban egy lehetséges frontális megbeszélés menetére látunk példát. 

Az első szöveg esetében mindenki kialakította már a véleményét? Nézzük, ki melyiket tartja 
„szöveghűnek”? Miért?  

Tanulói munkafüzet: Szöveges feladatok lefordítása az algebra nyelvére 

Melléklet a tanároknak: Szöveges feladatok lefordítása az algebra nyelvére – Megoldások 

Hogyan fogalmaznál meg egy olyan ehhez hasonló szöveget, amelyben az összefüggéseket az 
A alatti egyenlet írná le helyesen? 

Amennyiben kielemezték, hogy miért a B egyenlet a jó „fordítás”, akkor erre a kérdésre már 
várható, hogy a tanulók nagy része rájön, hogy hasonló jó szöveget nem lehet írni, mert 

24−x  nem pozitív számot jelöl, s azt nem szoktuk a köznyelvben mondani, hogy 24 órával 
ezelőtt pl. 16−  óra volt. 
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A második szöveg esetében nézzük meg először egy példán, hogy milyen változás történik 
egy kétjegyű számmal, ha a két számjegy közé beiktatunk egy 1-est! És vajon hogyan változik 
a szám, ha a végére egy 0-t írunk? És ha egy 1-est beiktatunk a két jegy közé, és még egy  
1-est írnánk a szám végére is? Melyik egyenletben jelölték rosszul a háromjegyű számot? 

Miért nem helyes a D egyenlet?  

Ennek indoklása előtt ajánlott feleleveníteni a maradékos osztás fogalmát. 
 
Érdemes megbeszélni a tanulókkal, hogy ha az lett volna a cél, hogy megoldjuk ezt a problé-
mát, akkor valószínűleg gyorsan eljuthatunk a megoldáshoz a számításba jövő kétjegyű szá-
mok (14, 23, 32, 41, 50) kipróbálásával. 
 
Írjatok szöveget az A egyenletre!  
Figyeljünk arra is, hogy a feladat szövege stilisztikailag is igényes legyen! A „szép” megfo-
galmazás kialakításába feltétlen vonjuk be a tanulókat is! 
 
A harmadik szöveg lefordítása már nagyobb nehézséget okozhat a tanulóknak, abban is első-
sorban a két hiány összehasonlítása. A megfelelő mondatrészek kiemelése (hangsúlyozása) 
segítséget nyújthat a szöveg lefordításában. Célunk az, hogy a tanulókat eljuttassuk annak 
felismeréséhez, hogy a probléma megoldását először a szöveg elemzésével kell kezdenünk, 
majd ki kell gyűjtenünk a szövegből a megadott információk közötti kapcsolatokat, ha szük-
séges, egy számpéldán kipróbálni, hogy helyesen ismertük-e fel ezeket a viszonyokat, s végül 
algebrai kifejezésekkel megadni a felismert kapcsolatokat. Ebben a feladatban is az A alatti 
egyenletre érdemes szöveget íratni. 

Akinek kedve van hozzá, olvassa el a további szövegeket is, elemezze ki, majd válassza ki a 
helyesnek vélt egyenletet! 
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I. MELLÉKLET A TANÁROKNAK 
 
Ráhangolódás 
 
Kati és Pali testvérek. Katinak ugyanannyi lánytestvére van, mint fiú. Palinak kétszerannyi 
leánytestvére van, mint fiú. Hány gyerek van a családban? 

Megoldás: 
Jelölje x a családban lévő fiúk számát. Mivel „Katinak ugyanannyi lánytestvére van, mint 
fiú”, a lányok száma 1+x . Pali fiútestvéreinek száma 1−x , lánytestvéreinek száma: 1+x . 
„Palinak kétszerannyi leánytestvére van, mint fiú”, így: )1(21 −=+ xx . Ebből 3=x  adódik, 
tehát 3 fiú és 4 lány van a családban. 

Tanulságos, ha a feladatot egy másik ismeretlen bevezetésével is megoldjuk. Ha a lányok 
számát y-nal jelöljük, akkor a fiúk száma 1−y , és Pali fiútestvéreinek száma 2−y , és így az 

)2(2 −= yy  egyenlethez jutunk. Ennek megoldása 4=y . 

 

1. Szöveges feladatok lefordítása az algebra nyelvére – Megoldások 
 
1. – Hány óra van? – kérdezte valaki. – Ha az éjféltől eltelt idő feléhez hozzáadod az éjfélig 
hátralévő idő negyedét, akkor a mostani időt kapod. – volt a válasz. 
Jelölje x a kérdéses pontos időt (órában mérve). 

A: xxx
=

−
+

−
4

24
2
24  B: xxx

=
−

+
4

24
2

  C: xxx
=

−
+

4
24

2
 

Megoldás: 
Ha most x óra van, akkor éjféltől éppen x óra telt el, az éjfélig hátralévő idő pedig 24 – x. Te-
hát, a szöveg alapján a B egyenlet a helyes.  
 
2. Egy kétjegyű szám számjegyeinek összege 5. Ha a két számjegy közé beírunk egy 1-est, és 
a kapott háromjegyű számot elosztjuk 8-cal, a hányados az eredeti kétjegyű szám lesz, a ma-
radék pedig 2. 
Jelölje x a szám legkisebb helyértékű számjegyét.  

A: [ ] 2)5(108110)5(100 ++−⋅=++− xxxx  B: 2)5(8010)5(10 ++−=++− xxxx  

C: [ ] 2)5(10810)5(100 ++−⋅=++− xxxx  D: 2)5(10
8

10)5(100
++−=

++− xxxx  

Megoldás: 
A szám első számjegye x−5 -szel jelölhető. Ha egy kétjegyű szám számjegyei közé beikta-
tunk egy 1-est, akkor a tízesek helyén álló szám helyértéke eggyel nő, tehát 100-as, az 1-es 
számjegy pedig 10-es helyértékű lesz. Az egyesek helyén álló számjegy helyértéke nem vál-
tozik. Tehát a háromjegyű szám xx +⋅+−⋅ 110)5(100  alakban adható meg. Ha egy szám 8-
cal osztva 2 maradékot ad, akkor más módon fogalmazva: a szám 8 többszörösénél 2-vel na-
gyobb. Mivel a hányados a kétjegyű szám, így a háromjegyű szám a kétjegyű szám 8-
szorosánál 2-vel nagyobb. Tehát a C alatti egyenlet a helyes. 
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3. Panni szeretné megvásárolni A logika nagy könyve című kiadványt. A könyv 5400 forintba 
kerül, de Panninak nincs elég pénze. Ha 20%-kal több pénze lenne, akkor 25%-kal kevesebb 
hiányozna a könyv árából, mint amennyi most hiányzik. Hány forintja van Panninak? 

Jelölje x Panni pénzét forintban. 

A: 5400
4
1

100
20

=++ xxx  

B: )5400(25.02,15400 xx −⋅=−  

C: )2,15400(25,0)5400()2,15400( xxx −⋅=−−−  

D: xxx 2,15400)5400(25,0)5400( −=−⋅−−  

Megoldás: 
Panninak x forintja van, tehát hiányzik x−5400  forint a vásárláshoz. Ha 20%-kal több pénze 
lenne, akkor x2,1  forintja lenne, s hiányozna x2,15400 −  forint. Ez a hiány kevesebb a má-
siknál, éppen a „másik” hiány 25%-ával, tehát a különbségük a nagyobb hiány 25%-ával 
egyenlő (vagy mondhatjuk azt, hogy ez a hiány a nagyobb hiány 75%-ával egyenlő). Tehát a 
C alatti egyenlet a helyes. 

 
További javasolt feladatok: 
4. Egy motoros hazafelé menet útépítési munkálatok miatt kénytelen volt kerülő úton menni. 

Hogy a 8 km-es távolságnövekedést ellensúlyozza átlagsebességét 2 
h

km -val megnövelte. 

Útja így is a megszokott 30 perc helyett 36 percig tartott. 

Jelölje x a motoros sebességét az eredeti útvonalon 
h

km -ban mérve. 

A: 1,0)2(8 ⋅+= x  

B: )2(36830 +=+ xx  

C: 8
6,0
2

5,0
=

+
−

xx  

D: 85,0)2(6,0 =−+ xx  

Megoldás: 

Az eredeti útvonalat 30 perc, azaz fél óra alatt tette volna meg x 
h

km  sebességgel, tehát az 

eredeti útvonal hossza x5,0  km. A kerülő utat 0,6 óra alatt tette meg 2+x  
h

km -ás átlagsebes-

séggel, tehát ennek az útnak a hossza )2(6,0 +x  km. Ez 8 km-rel több, mint az eredeti útvonal 
hossza. Tehát a D válasz a helyes. 
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5. András mesélte, hogy 3 év múlva félannyi idős lesz, mint amennyi Balázs 6 évvel ezelőtt 
volt, amikor András harmadannyi éves volt, mint amennyi Balázs most. 
 

András Balázs 
6 éve   

most   

3 év 
múlva 2

x  
 

A: )6(
3
16

2
+=− xx   B: )6(

3
19

2
+=− xx   C: )6(

3
19

2
−⋅=− xx  

D: )6(39
2

+⋅=− xx  

Megoldás: 

A táblázat a szöveg alapján a következőképpen tölthető ki: 

 

 András Balázs 

6 éve 
9

2
−

x  x 

Most 
3

2
−

x  
6+x  

3 év 
múlva 2

x  
 

A szöveg szerint az 9
2
−

x  harmadannyi, mint az 6+x , tehát )6(
3
19

2
+=− xx , tehát a B alatti 

egyenlet a helyes. 
 
6. Egyszer egy ember azt állította, hogy a kezében lévő pénzt szét tudja osztani a szobában 
lévő emberek között úgy, hogy minden embernek ugyanannyi pénz jut, holott az első ember 
20 Ft-ot kap és a maradék tizedrészét, a második ember 40 Ft-ot kap és a maradék pénz tized-
részét, a harmadik ember 60 Ft-ot és a maradék pénz tizedrészét, és így tovább. Valóban szét 
tudta osztani. Mennyi pénz volt a kezében? Hány ember között osztotta szét a pénzt? 

Jelölje x a szétosztandó összeget forintban. 

A: 
10

10
2020

40
10

2020
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−
+=

−
+

xx
x   B: 

10
4020

10
20 −

+=
− xx  

C: 
10

10
202040

40
10

2020
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−−
+=

−
+

xx
x  D: 

10
2020

10
6060 −

+=
−

+
xx  
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Megoldás: 

Mindegyik ember ugyanannyit kapott, tehát pl. az első és a második is. Az első 20 Ft-ot és a 

maradék (tehát az 20−x ) tizedét, vagyis 
10

2020 −
+

x  forintot. A második 40 Ft-ot, meg a 

maradék tizedét. Mivel már kiosztottak az elsőnek 
10

2020 −
+

x , a másodiknak 40 forintot, a 

maradék: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−−
10

202040 xx . Tehát a második ember 
10

10
202040

40
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−−
+

xx
 forin-

tot kapott. Ez megegyezik az első embernek adott pénzzel, tehát a C alatti egyenlet a helyes. 
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Tanulói munkafüzet:  
I. FORDÍTÁSI HIBA 

 
1. Szöveges feladatok lefordítása az algebra nyelvére 
 
1. – Hány óra van? – kérdezte valaki. – Ha az éjféltől eltelt idő feléhez hozzáadod az éjfélig 
hátralévő idő negyedét, akkor a mostani időt kapod. – volt a válasz. 
Jelölje x a kérdéses pontos időt (órában mérve). 

A: xxx
=

−
+

−
4

24
2
24  B: xxx

=
−

+
4

24
2

  C: xxx
=

−
+

4
24

2
 

 
2. Egy kétjegyű szám számjegyeinek összege 5. Ha a két számjegy közé beírunk egy 1-est, és 
a kapott háromjegyű számot elosztjuk 8-cal, a hányados az eredeti kétjegyű szám lesz, a ma-
radék pedig 2. 
Jelölje x a szám legkisebb helyértékű számjegyét.  

A: [ ] 2)5(108110)5(100 ++−⋅=++− xxxx     B: 2)5(8010)5(10 ++−=++− xxxx  
C: [ ] 2)5(10810)5(100 ++−⋅=++− xxxx       D: 

2)5(10
8

10)5(100
++−=

++− xxxx  

 

3. Panni szeretné megvásárolni A logika nagy könyve című kiadványt. A könyv 5400 forintba 
kerül, de Panninak nincs elég pénze. Ha 20%-kal több pénze lenne, akkor 25%-kal kevesebb 
hiányozna a könyv árából, mint amennyi most hiányzik. Hány forintja van Panninak? 

Jelölje x Panni pénzét forintban. 

A: 5400
4
1

100
20

=++ xxx  

B: )5400(25.02,15400 xx −⋅=−  

C: )2,15400(25,0)5400()2,15400( xxx −⋅=−−−  

D: xxx 2,15400)5400(25,0)5400( −=−⋅−−  

 
 
További javasolt feladatok: 
 
4. Egy motoros hazafelé menet útépítési munkálatok miatt kénytelen volt kerülő úton menni. 

Hogy a 8 km-es távolságnövekedést ellensúlyozza átlagsebességét 2 
h

km -val megnövelte. 

Útja így is a megszokott 30 perc helyett 36 percig tartott. 
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Jelölje x a motoros sebességét az eredeti útvonalon 
h

km -ban mérve. 

A: 1,0)2(8 ⋅+= x  

B: )2(36830 +=+ xx  

C: 8
6,0
2

5,0
=

+
−

xx  

D: 85,0)2(6,0 =−+ xx  

 
5. András mesélte, hogy 3 év múlva félannyi idős lesz, mint amennyi Balázs 6 évvel ezelőtt 
volt, amikor András harmadannyi éves volt, mint amennyi Balázs most. 
 

András Balázs 
6 éve   

Most   

3 év 
múlva 2

x  
 

A: )6(
3
16

2
+=− xx   B: )6(

3
19

2
+=− xx   C: )6(

3
19

2
−⋅=− xx  

D: )6(39
2

+⋅=− xx  

 

6. Egyszer egy ember azt állította, hogy a kezében lévő pénzt szét tudja osztani a szobában 
lévő emberek között úgy, hogy minden embernek ugyanannyi pénz jut, holott az első ember 
20 Ft-ot kap és a maradék tizedrészét, a második ember 40 Ft-ot kap és a maradék pénz tized-
részét, a harmadik ember 60 Ft-ot és a maradék pénz tizedrészét, és így tovább. Valóban szét 
tudta osztani. Mennyi pénz volt a kezében? Hány ember között osztotta szét a pénzt? 

Jelölje x a szétosztandó összeget forintban. 

A: 
10

10
2020

40
10

2020
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−
+=

−
+

xx
x   B: 

10
4020

10
20 −

+=
− xx  

C: 
10

10
202040

40
10

2020
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+−−
+=

−
+

xx
x  D: 

10
2020

10
6060 −

+=
−

+
xx  
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II. HIBAKERESÉS 
 
Ráhangolódás (kb. 15 perc) 
 
Bemelegítésül íme néhány szöveggel megadott probléma. Fordítsátok le az algebra nyelvére, s 
a kapott egyenletet oldjátok is meg! Végül fogalmazzátok meg, hogy mi a szövegben feltett 
kérdésre a válaszotok!  

Tanulói munkafüzet: Keressük a választ! 

Melléklet a tanároknak: Keressük a választ! – Megoldások 
 
A tanulók önállóan dolgozzanak! Mind a három feladatot célszerű feldolgoztatni. Ha a máso-
dik feladattal nem boldogulnak a tanulók, hívjuk fel a figyelmet a táblázat felvételére, kitölté-
sére. Ha ezek után is van gond, egy kis segítséget jelenthet a „Sajnos, mindenki egyformán 
öregszik.” tanári megszólalás. Az utolsó feladatot könnyen lefordítják a tanulók, s várhatólag 
boldogan közlik, hogy az első évben 84 t termett. 

Hogyan deríthetnénk ki, hogy kinek van igaza? Ellenőrzéssel? Ellenőrizzük, hogy az egyenle-
tet jól oldottátok-e meg! A szöveget még egyszer nézzük meg, jól fordítottuk le? Mit nem 
ellenőriztünk még? Azt, hogy a szövegnek eleget tesz-e ez a 84 tonnás terméshozam. Nos, 
kiderült, hogy a 84 tonna nem megoldása a problémának. Akkor mi a megoldása? Nincs olyan 
szám, amely a szövegben megadott feltételeket kielégíti, tehát nincs megoldása.  

Vajon, ha egy adatot meg lehet változtatni, akkor melyiket változtatnád meg, hogy az úgy 
kitűzött feladatnak már legyen megoldása? 

A probléma felvetése szokatlan lehet a tanulóknak. Lényegében egy paraméteres egyenlet 
felírását ösztönözzük. Elsősorban két adat változtatása (az 50, illetve a 223) jön számításba. 
Az egyéni próbálkozások után beszéljük meg együtt, hogy ha pl. 223 helyett egy betűt írunk, 

akkor a 5025,3 += kx  egyenlet 
25,3
50+k  megoldásától mit is várunk el ahhoz, hogy a szöveges 

problémának legyen megoldása. Hasonlóan vizsgáljuk meg az 50-es adatmegváltoztatásának 
lehetőségét is. Természetesen megváltoztathatjuk pl. a „negyedannyit” is, de ennek paraméte-
res vizsgálata már nehezebb feladat lenne. 
 
1. Hibakeresés megoldásokban 
(Javasolt idő: 20 perc. Munkaforma: párban, vagy legfeljebb 3 fős csoportban.) 
 
Most mások által elkövetett hibákat fogunk keresni. Alakítsatok ki párokat! A munkafüzetben 
az 1. pont alatt Hol a hiba? címmel találtok olyan levezetéseket, problémamegoldásokat, me-
lyek mindegyike hibás. Keressétek meg a hibát! Ha megtaláltátok, javítsátok is ki! Találtok 
olyan problémát is, amely paradoxonnak, feloldhatatlan ellentmondásnak tűnik. Valóban fel-
oldhatatlan az ellentmondás? 

Tanulói munkafüzet: Hol a hiba? 

Melléklet a tanároknak: Hol a hiba? – Megoldások 
 
Elképzelhető, hogy mindegyik esetben megsejtik a gyerekek, hogy hol a hiba. Gondot első-
sorban a hiba miértjének megfogalmazása okozhat. Az első feladatban a hiba forrása egy 
helytelen következtetés, tudniillik az caba ⋅=⋅  egyenletből a cb =  egyenlet fennállása nem 
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következik. Ez a következtetés csak akkor helyes, ha 0≠a . Konkrét példával is erősítsük e 
gondolat megértését: A 7050 ⋅=⋅  igaz egyenlőségből senki sem vonná le azt a következte-
tést, hogy 75 = . A tanulók általában a hiba forrásaként a nullával való osztást jelölik meg.  

A második feladatban a maradék tört alakban való felírása rejti magában a hiba lehetőségét. 
Az egyenlet megoldásának vizsgálatával egyúttal mód nyílik arra is, hogy a tanulók ellenőriz-
zék algebrai ismereteiket. 

A harmadik egyenlet esetében a hiba megtalálása okozhat gondot a tanulóknak. Azt felisme-
rik, hogy az egyenletnek nincs megoldása (a négyzetgyök fogalmának pontos ismerete, és a 

21 −=−x  alakban felírt egyenlet megkönnyíti a felismerést), de hol a hiba? Elképzelhető, 
hogy hibás lépésnek tartják az előbbi egyenlet mindkét oldalának négyzetre emelését. Ez jó 
alkalom annak tisztázására, hogy egy egyenlet megoldása során arra törekszünk, hogy egymás 
után olyan egyenleteket írjunk le, amelyek megoldáshalmaza azonos, de ezt nem minden 
esetben tudjuk biztosítani. Arra viszont minden esetben ügyelnünk kell, hogy az újabb és 
újabb egyenlet az előző egyenlet következményegyenlete legyen, azaz minden szám, ami ele-
get tesz az előző egyenletnek, megoldása legyen a következő egyenletnek is. Így érthető, hogy 
miért azt kezdjük vizsgálni, hogy az utolsó egyenlet megoldása gyöke-e az eredeti egyenlet-
nek is. A hiba tehát ennek a vizsgálatnak az elmaradása volt. 

A negyedik szöveges probléma ismét arra világít rá, hogy elengedhetetlen a kapott megoldás 
ellenőrzése, jelen esetben annak vizsgálata, hogy van-e ilyen paralelogramma. 

Az ötödik (talán a diákok által még nem ismert) probléma már a következő foglalkozás témá-
jának „előjátéka”. Ebben egy látszólagos ellentmondás fogalmazódik meg.  
 
2. Melyik egyenletnek nincs megoldása a valós számok halmazán? – Mód-
szerek 
(Javasolt idő: 10 perc; Munkaforma: egyéni) 
 
Egyszer hallottam, hogy egy tanuló az olyan egyenletet, amelynek nincs megoldása, „hibás 
egyenletnek” nevezte. Hát az igaz, hogy ezek az egyenletek nem túl közkedveltek a tanulók 
körében, hiszen mennyivel jobb érzés, ha megkapjuk azt a néhány megoldást, ellenőrizzük, 
majd megnyugodva hátradőlünk. Ha viszont be tudjuk bizonyítani, hogy egy egyenletnek 
nincs megoldása az alaphalmazán, akkor „egy csapásra” megoldottuk az egyenletet. A mun-
kafüzetetekben, a 2. pont alatt több egyenlet található. Keressétek ki közülük azokat, ame-
lyekről algebrai átalakítás nélkül is el tudjátok dönteni, és persze igazolni is tudjátok, hogy 
nincs megoldásuk a megadott alaphalmazon! 

Tanulói munkafüzet: Melyik egyenletnek nincs megoldása a valós számok halmazán? 

Melléklet a tanároknak: Melyik egyenletnek nincs megoldása a valós számok halmazán? – 
Megoldások 
 
Hagyjuk a tanulókat önállóan dolgozni! A frontális megbeszélés helyett célszerűbb a munka-
idő végeztével felkérni a tanulókat, hogy 4-5 fős csoportokba szerveződve hasonlítsák össze 
egymás munkáját. A tanár kapcsolódjon be a csoportok megbeszéléseibe! 

Az esetek zömében a probléma megoldása a négyzetgyök fogalmának pontos ismeretén mú-
lik. Ne engedjük, hogy a tanulók az algebra eszközeivel éljenek! Éppen az a cél, hogy az 
egyenletben szereplő kifejezések értelmezési tartományának, értékkészletének és a belőlük 
alkotott függvények monotonitásának vizsgálatával jussanak eredményre. 
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II. MELLÉKLET A TANÁROKNAK 
 
Keressük a választ! – Megoldások 
 
1. – Mennyiért veszi ezt az uborkát? – kérdezte a kíváncsiskodó látogató. 
– Nos, ugyanannyi drachmát fizetek hat tucatért, amennyi uborkát kapok 32 drachmáért – 
hangzott a válasz. 
Mennyi volt egy uborka ára? 

Megoldás: 

Ha x-szel a hat tucatért fizetett összeget jelöljük, akkor mivel hat tucat az éppen 72 darab, 

tehát 72 uborka ára x drachma. Egy uborka ára 
72
x . A szöveg szerint x darab uborka ára 32 

drachma, ebből adódóan 1 uborka ára 
x

32 . Így 
x

x 32
72

= ,és  ebből 23042 =x . Ennek az 

egyenletnek az egyetlen pozitív megoldása a 48. Tehát ebből adódóan egy uborka ára 
3
2  

drachma. Valóban, 72 darab ára 48
3
272 =⋅  drachma, és 32 drachmáért 48

3
2:32 =  uborka 

kapható. 
 
2. Két barát találkozik, hogy megünnepeljék születésnapjukat, amely ugyanarra a napra esett. 
– Ez nagyon különleges születésnap – jegyzi meg az egyik –, mivel most együtt 63 évesek 
vagyunk, és én most kétszer olyan idős vagyok, mint te voltál akkor, amikor én olyan idős 
voltam, mint te most. 
Nos, hány évesek most? 

Megoldás: 
Készítsünk táblázatot! 

 

 egyiknek a kora: másiknak a kora:

valamikor x−63  
2
x  

most x x−63  

Mivel a két időpont között mindkét esetben ugyanannyi év telt el, és ez az egyik esetben az 

)63( xx −− , a másikban pedig az 
2

)63( xx −−  kifejezéssel adható meg. Így 

2
)63()63( xxxx −−=−− . Ennek az egyenletnek egyetlen megoldása a 36. Tehát a szöveg-

ben megszólaló ember 36, a másik 27 éves most. Valóban, mert aki most 27 éves, az 9 éve 
volt 18 éves, s 9 éve a másik valóban 27 éves volt. 
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3. Egy gyümölcsösben 5 év alatt összesen 223 t alma termett. Az egyes évek terméséről azt 
tudjuk, hogy az első és az ötödik évben ugyanannyi volt, a második évben negyedannyi, mint 
az elsőben. A harmadik évben kétszerannyi termett, mint a második évben, és a negyedik év-
ben 50 t-val kevesebb, mint az előző évben. Mennyi gyümölcs termett az első évben? 

Megoldás: 
Rendezzük az információkat táblázatba! 
 

1. évben 2. évben 3. évben 4. évben 5. évben

x x : 4 x : 2 (x : 2) – 50 x 
 

Jelölje x az első évben termett termény mennyiségét tonnában. 

Mivel az öt év alatt összesen 223 t termett, így 22350
224

=+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+++ xxxxx . Ebből x-re 84 

adódik. Az első évben 84 t termett, ez viszont azt jelentené, hogy a 2.-ban 21 t, a harmadikban 
42 t, de a negyedikben 8−  t, ami nem lehetséges, tehát a feladatnak nincs megoldása. 
 
1. Hol a hiba? – Megoldások 
 
1. Jelöljön x az y-nál 3-mal nagyobb számot. Ekkor 

3+= yx  
Szorozzuk meg mindkét oldalt ( yx − )-nal! 

))(3()( yxyyxx −+=−  
yyxyxxyx 33 22 −−+=−  

Vonjunk ki mindkét oldalból x3 -et!  
yyyxxxyx 33 22 −−=−−  

Emeljünk ki a bal oldali kifejezésből x-et, a jobb oldaliból y-t! 
)3()3( −−=−− yxyyxx          (*) 

Tehát yx = . 

Megoldás: 
Mivel a kiindulás szerint 3+= yx , így 03 =−− yx . Ebből adódóan a (*)-gal jelölt egyenlet 
bal- és jobboldalán az x, illetve az y nullaszorosa áll. Ezek egyenlőségéből nem következik a 
két szám (x és y) egyenlősége. 

Egy javítási lehetőség: A (*)-gal jelölt egyenletet nullára redukálva, a kapott kifejezésből 
3−− yx  kiemelhető. Mivel yx ≠ , így a szorzat pontosan akkor nulla, ha 03 =−− yx , azaz 
3+= yx . 

 
2. Egy négyjegyű szám számjegyeinek összege 20. A szám első két számjegye azonos, és a 
második két számjegye is egyenlő egymással. Ha a számot elosztjuk a legnagyobb helyértékű 
számjegyével, a hányados 1107, a maradék pedig az osztó harmadával egyenlő. Melyik ez a 
négyjegyű szám? 

Jelöljük a négyjegyű számot xxyy -nal. Az x csak egyjegyű pozitív, az y pedig egyjegyű nem- 
negatív szám lehet. 
Mivel 2022 =+ yx , így 10=+ yx . 
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A négyjegyű szám: yxxxyy 111100 +=  

A feladat szerint : 
3

1107111100 x
x

yx
+=

+ .       (*) 

Az y helyére ( x−10 )-et írva: 

3
1107)10(111100 x

x
xx

+=
−+  

Azaz 
3

1107111101100 x
x

xx
+=

−+ . x-szel szorozva mindkét oldalt: 

3
11071101089

2xxx +=+ . Mindkét oldalt 3-mal szorozva, majd az egyenletet nullára redu-

kálva:  
0330542 =−+ xx  másodfokú egyenlethez jutunk. 

Ennek a diszkriminánsa: 4236. 
Mivel ennek a négyzetgyöke nem egész szám, így x sem egész, tehát a feladatnak nincs meg-
oldása. 

Megoldás: 

A szöveg lefordítása a rossz. A (*)-gal jelölt egyenlet helyesen: 
x
x

x
yx

3
1107111100

+=
+ . 

Ennek az egyenletnek egyetlen megoldása van, a 6. A szöveges feladatnak eleget tevő szám 
pedig a 6644. 
 

3. Oldjuk meg az 113 =−+ x  egyenletet a valós számok halmazán! 
Csak olyan x valós szám lehet megoldás, amely legalább 1-gyel egyenlő. 
Emeljük mindkét oldalt négyzetre! 

113 =−+ x , 
21 −=−x . 

Emeljük ismét mindkét oldalt négyzetre! 
41 =−x , 

5=x . 
Mivel az 5 nem kisebb, mint 1, így megoldása az eredeti egyenletnek. 

Megoldás: 
Az egymás alá írt egyenleteknek nem azonos a megoldáshalmaza. Az utolsó két egyenletnek 
megoldása az 5, viszont az első kettőnek nem. 

Javítási lehetőség: Az eredeti egyenletbe behelyettesítéssel győződhetünk meg róla, hogy az 
egyetlen számításba jövő szám, az 5 nem megoldása az egyenletnek. Másik lehetőség: Nincs 
megoldása az egyenletnek, hiszen a nemnegatív számok négyzetgyöke nemnegatív, így az 
eredeti egyenlet bal oldalán álló kifejezés értéke legalább 3, így nem lehet 1-gyel egyenlő. 
 
4. Egy paralelogramma területe 96 cm2. Mekkorák az ismeretlen magasságok, ha az oldalak 
hossza: 18=a  cm, és 5=b  cm? 

Mivel a paralelogramma területe az oldal és a hozzátartozó magasság szorzata, így 

am⋅= 1896 , tehát (cm) 
3

16
18
96

==am , és 

bm⋅= 596 , ezért (cm) 
5

96
=bm . 
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Megoldás: 
A paralelogramma oldalához tartozó magassága legfeljebb olyan hosszú lehet, mint a másik 

oldal. Mivel 5
3

16
>  (illetve 18

5
96

> ), így ilyen paralelogramma nincs. 

Javítási lehetőség: Vagy a területet kell csökkenteni 90 cm2-re, vagy az alá, vagy pedig vala-
melyik oldalhosszat kell növelni, pl. a 18 cm-t legalább 19,2 cm-re. 
 
5. Három vendég egy éjszakára megszállt egy hotelben. A szobáért fejenként 10 tallért fizet-
tek. Nem olyan sokkal később a hotel tulajdonosa rájött, hogy tévedett, mert a kiadott szoba 
ára csak 25 tallér. Ezért odaadott a szobapincérnek 5 tallért, hogy adja vissza a vendégeknek. 
A szobapincér viszont úgy gondolta, hogy a 3 vendég nehezen osztozik meg az 5 talléron, 
ezért mindhárom vendégnek visszaadott 1-1 tallért, s a maradék 2 tallért megtartotta magának. 
Így tehát minden vendég 9 tallért fizetett, 2 tallér a szobapincérnél van, ez összesen 29 tallér. 
Hová lett 1 tallér? 

Megoldás: 
Kinél mennyi pénz van? A hotel tulajdonosánál 25 tallér, a pincérnél 2 tallér, a vendégeknél 
1-1, összesen 3 tallér. Rendben van, ez összesen 30 tallér. A 3-szor 9 tallért a vendégek fizet-
ték. Mire adták ki a pénzt? A szobáért fizettek. De az csak 25 tallér, tehát ők fizették a pincér 
2 tallérját is. Akkor miért akarnánk a 27 tallérból és a 2 tallérból a 30 tallért összerakni? 
 
2. Melyik egyenletnek nincs megoldása a valós számok halmazán? 
 – Megoldások 
 

a) 
x

x
x

x 121
+=+        (Nincs megoldása) 

b) 0
)1)(2(

42

=
+−

−
xx

x       (Megoldás: 2−=x ) 

c) xx 211 =−−        (Nincs megoldása) 

Az egyenlet ekvivalens az 121 −=− xx . A négyzetgyök definíciója szerint az x csak 1 vagy 
annál nagyobb számot jelölhet, és ekkor az egyenlet jobb oldalán álló kifejezés értéke is 

nemnegatív. Így csak olyan x valós szám lehet megoldás, amelyre 021 ≥− x , azaz 
2
1

≤x . 

Mivel az 1≥x  és 
2
1

≤x  egyenlőtlenség-rendszernek nincs megoldása, így az eredeti egyen-

letnek sincs. 

d) 033 =−+− xx       (Megoldás: 3=x ) 

A négyzetgyök definíciója szerint 3≥x  és 3≤x . Az egyenlőtlenség-rendszer egyetlen meg-
oldása a 3, és behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy ez a szám az eredeti egyenletnek is meg-
oldása. 

e) 314 =−− x       (Nincs megoldása) 

A négyzetgyök definíciója szerint 1≥x , és mivel ekkor 01 ≥−x , így 414 ≤−− x . A 4-

nél nem nagyobb nemnegatív számok négyzetgyöke 2-nél nem nagyobb, így a 14 −− x  
kifejezés értéke legfeljebb 2 lehet, tehát nem lehet 3-mal egyenlő. 
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f) 0
9

3)2(
2 =
−

−⋅−
x

xx       (Nincs megoldása) 

g) 2541 =−+−+− xxx      (Nincs megoldása) 

A megoldás csak olyan x valós szám lehet, amelyre 5≥x  teljesül. Ekkor 21 ≥−x , 
14 ≥−x  és 05 ≥−x . Az összegük tehát legalább 3, így nincs megoldása az egyenletnek. 
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Tanulói munkafüzet: 
II. HIBAKERESÉS 
 
 
Keressük a választ! 
 

 
1. – Mennyiért veszi ezt az uborkát? – kérdezte a kíváncsiskodó látogató. 
– Nos, ugyanannyi drachmát fizetek hat tucatért, amennyi uborkát kapok 32 drachmáért – 
hangzott a válasz. 
Mennyi volt egy uborka ára? 
 
2. Két barát találkozik, hogy megünnepeljék születésnapjukat, amely ugyanarra a napra esett. 
– Ez nagyon különleges születésnap – jegyzi meg az egyik –, mivel most együtt 63 évesek 
vagyunk, és én most kétszer olyan idős vagyok, mint te voltál akkor, amikor én olyan idős 
voltam, mint te most. 
Nos, hány évesek most? 
 
3. Egy gyümölcsösben 5 év alatt összesen 223 t alma termett. Az egyes évek terméséről azt 
tudjuk, hogy az első és az ötödik évben ugyanannyi volt, a második évben negyedannyi, mint 
az elsőben. A harmadik évben kétszerannyi termett, mint a második évben, és a negyedik év-
ben 50 t-val kevesebb, mint az előző évben. Mennyi gyümölcs termett az első évben? 
 
 
1. Hol a hiba? 
 
1. Jelöljön x az y-nál 3-mal nagyobb számot. Ekkor 

3+= yx  
Szorozzuk meg mindkét oldalt ( yx − )-nal! 

))(3()( yxyyxx −+=−  
yyxyxxyx 33 22 −−+=−  

Vonjunk ki mindkét oldalból x3 -et!  
yyyxxxyx 33 22 −−=−−  

Emeljünk ki a bal oldali kifejezésből x-et, a jobb oldaliból y-t! 
)3()3( −−=−− yxyyxx          (*) 

Tehát yx = . 
 
2. Egy négyjegyű szám számjegyeinek összege 20. A szám első két számjegye azonos, és a 
második két számjegye is egyenlő egymással. Ha a számot elosztjuk a legnagyobb helyértékű 
számjegyével, a hányados 1107, a maradék pedig az osztó harmadával egyenlő. Melyik ez a 
négyjegyű szám? 
 
Jelöljük a négyjegyű számot xxyy -nal. Az x csak egyjegyű pozitív, az y pedig egyjegyű 
nemnegatív szám lehet. 
Mivel 2022 =+ yx , így 10=+ yx . 
A négyjegyű szám: yxxxyy 111100 += . 
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A feladat szerint : 
3

1107111100 x
x

yx
+=

+ .       (*) 

Az y helyére ( x−10 )-et írva: 

3
1107)10(111100 x

x
xx

+=
−+ . 

Azaz 
3

1107111101100 x
x

xx
+=

−+ . x-szel szorozva mindkét oldalt: 

3
11071101089

2xxx +=+ . Mindkét oldalt 3-mal szorozva, majd az egyenletet nullára redu-

kálva:  
0330542 =−+ xx  másodfokú egyenlethez jutunk. 

Ennek a diszkriminánsa: 4236. 
Mivel ennek a négyzetgyöke nem egész szám, így x sem egész, tehát a feladatnak nincs meg-
oldása. 
 

3. Oldjuk meg az 113 =−+ x  egyenletet a valós számok halmazán! 
 
Csak olyan x valós szám lehet megoldás, amely legalább 1-gyel egyenlő. 
Emeljük mindkét oldalt négyzetre! 

113 =−+ x  
21 −=−x  

Emeljük ismét mindkét oldalt négyzetre! 
41 =−x  

5=x  
Mivel az 5 nem kisebb, mint 1, így megoldása az eredeti egyenletnek. 
 
4. Egy paralelogramma területe 96 cm2. Mekkorák az ismeretlen magasságok, ha az oldalak 
hossza: 18=a  cm, és 5=b  cm? 
 
Mivel a paralelogramma területe az oldal és a hozzátartozó magasság szorzata, így 

am⋅= 1896 , tehát (cm) 
3

16
18
96

==am , és 

bm⋅= 596 , ezért (cm) 
5

96
=bm . 

 
5. Három vendég egy éjszakára megszállt egy hotelben. A szobáért fejenként 10 tallért fizet-
tek. Nem olyan sokkal később a hotel tulajdonosa rájött, hogy tévedett, mert a kiadott szoba 
ára csak 25 tallér. Ezért odaadott a szobapincérnek 5 tallért, hogy adja vissza a vendégeknek. 
A szobapincér viszont úgy gondolta, hogy a 3 vendég nehezen osztozik meg az 5 talléron, 
ezért mindhárom vendégnek visszaadott 1-1 tallért, s a maradék 2 tallért megtartotta magának. 
Így tehát minden vendég 9 tallért fizetett, 2 tallér a szobapincérnél van, ez összesen 29 tallér. 
Hová lett 1 tallér? 
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2. Melyik egyenletnek nincs megoldása a valós számok halmazán? 
 

a) 
x

x
x

x 121
+=+         

b) 0
)1)(2(

42

=
+−

−
xx

x        

c) xx 211 =−−         

d) 033 =−+− xx        

e) 314 =−− x        

f) 0
9

3)2(
2 =
−

−⋅−
x

xx        

g) 2541 =−+−+− xxx       
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III. EZ LEHETETLEN 
 
Ráhangolódás (kb. 5 perc)  
 
Nem tudom, mostanában jártatok-e már úgy, hogy a „hosszú” nyári szünet után, amikor bejöt-
tetek az iskolába, mintha kisebbek lettek volna a tanárok, mint annak előtte? De lehet, hogy 
volt alkalmatok beszélgetni felnőttekkel arról, hogy amikor visszamentek gyerekkoruk hely-
színére, milyennek látták a régi utcákat, házakat, kerteket, parkokat. Nem, nem arra gondolok, 
hogy esetleg mennyi minden átalakult, hanem a gyerekkor helyszínének méreteire. Emlékeze-
tükben ugyanakkora volt-e vajon, mint amilyennek most tapasztalták? Hát igen, azt hiszem 
minden ember jóval nagyobbnak gondolja a kertet, a parkot, magasabbnak a házakat, hosz-
szabbnak az utcákat. Mi lehet ennek az oka? Mi okozhatja ezeket az optikai csalódásokat?  

Oka lehet az, hogy a gyerek saját magát veszi mértéknek, a saját lépésszámával jellemzi az 
utca hosszát, a park méreteit, a saját magasságához méri a házak magasságát, a jól ismert em-
bereket, s felnőttként, az emlékezetében ez marad meg. 

 

1. Síkban rajzoljuk, térben látjuk 
(Javasolt idő: 10 perc; Munkaforma: párban) 
 
Tanulói munkafüzet: Síkban rajzoljuk, térben látjuk 

Nem csak az emlékezetünket, a szemünket is könnyű megtéveszteni. Nézzétek csak az 1. áb-
rát! A cipekedő fiúnak hol a legvastagabb a karja? A 2. ábrán a két cilinderes úr nadrágszárai 
közül melyik szűkül, és melyik bővül lefelé? A 3. ábrán összevissza húzott egyeneseket tüs-
kékkel láttak el. A 4. ábrán két kipúposodó egyenes látható. Valóban? Ellenőrizd! 

Várjuk meg türelmesen, míg mind a 4 képet végignézik. Érdemes vonalzóval, körzővel ellen-
őrizni, hogy bizony megcsalta őket a szemük. Magyaráztassuk el, hogy mi okozta az egyes 
esetekben a „csalást”! 
 
A következő képeknek azt a címet is adhatnánk, hogy „Illúziók a térben” 
Egy háromdimenziós tárgyat két dimenzióban ábrázolva többértelművé válhat a kép. Az  
5. ábrán egy kocka rajzát, annak minden élét látod. Merre nyitott a kocka? Ha sokáig figyeled, 
egyszer csak a hátsó lap „előre ugrik”, s nem balra előre nyitottnak, hanem jobbra előre nyi-
tottnak látod. Próbáld ki! Ha nem megy, lapozz a munkafüzetben, s nézd meg a 6. és 7. ábrát! 
Azután ismét próbáld az 5. ábrán meglátni mind a kétféle kockát!  

Most figyeld meg a 8. ábrát! Hány kockát látsz a rajzon? Fordítsd el o180 -kal a füzetedet! 
Most hány kockát látsz? Fordítsd vissza a füzetedet, s most fordítás nélkül fedezd fel a rajzon 
a hat kockát és a hét kockát is! 

A 9. ábrán egy lépcső rajzát látjátok, amely arról nevezetes, hogyha erősen nézed, egy idő 
után úgy tűnik, mintha fejtetőre fordulna, ami eddig padló volt, mennyezetté válik. 

Még két ismert, híres kép. A 10. ábrán mit látsz? Koncentrálj a hölgy fülére! Nézd erősen! 
Most mit látsz? Idős lett a hölgy?   

(A fiatal nő álla idős nő orrává „változik”.)  

És a 11. ábrán mi látható?     

(Vagy váza, vagy két ember profilja.) 
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Az 5 –11. ábráknál nézőpontváltás játszódik le. Erről, és ennek matematika feladatok megol-
dása során történő alkalmazásáról olvashatunk Orosz Gyula–Majoros Mária Tehetséggondo-
zás matematikából című könyvének 130. oldalán. (Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.) 

 

2. Síkban rajzolt, térben lehetetlen alakzatok 
(Javasolt idő: 25 perc; Eszköz: 6 db vagy 9 db egybevágó négyzetes oszlop; Munkaforma: 
frontális) 
 
Tanulói munkafüzet: Síkban rajzolt, térben lehetetlen alakzatok 

Nézzétek meg a 12. ábrán látható háromágú villát! Ördögvillának is nevezik. Mi a furcsa ben-
ne?  

(A középső szár sehol sem végződik.)  

Próbáljátok lerajzolni! 

Milyen címet adnátok a 13. ábrán lévő rajznak?  

(Reutersvald: Végtelen lépcső)  

Talán a legismertebb lehetetlen „szerkezet” az ún. Lehetetlen háromszög. A rajza a 14. ábrán 
látható. Ha ez nem síkbeli rajz, hanem térbeli alakzat, akkor három négyzet alapú egyenes 
hasábból áll. Az alsó fekvő hasábra merőlegesen helyeződik rá a jobb oldali hasáb, de a balol-
dali is ugyanarra a fekvő hasábra merőlegesen helyezkedik el, de a jobb és baloldali is merő-
leges egymásra, és ezek nem érhetnek össze, így térben ilyen test nem létezhet. 

Próbáljátok rekonstruálni a háromszöget ezeknek a hasáboknak a segítségével!  

Figyeljétek meg, hogy bizonyos szögből nézve a rekonstrukciót, úgy látjuk, mintha a két 
négyzetes oszlop összeérne úgy, mint a síkbeli rajzon. 

Nézzünk meg egy lehetetlen kockát is! Egy lehetséges változatát látjátok a 15. ábrán. Figyel-
jétek meg, az alsó lap hátsó csúcsa előtérbe kerül. Ezt egy későbbi képen is felfedezhetjük. 

Ilyen síkban megrajzolt, térben lehetetlen ábra régen is készült. Egy ismeretlen XV. századi 
festő freskója alapján készült rajz látható a 16. ábrán. Mit ábrázolt a festő lehetetlen módon? 
Felfedezitek? 
 
3. Két Escher-kép vizsgálata 
 
Végül nézzük meg a lehetetlen térbeli elrendezések nagy holland mesterének, Maurits 
Cornelis Eschernek (1898–1972) két képét.  

2007-ben a http://hu.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher* cím alatt olvasható az 
életrajza és láthatók további művei. 

Keressetek már megismert lehetetlen alakzatokat a képen! (17. ábra)  
 
A bal oldalon sétáló hölgy egy hídon halad keresztül, minthogy másképp nem is tudna átkelni 
a folyón. Következésképp a lépcsősort lefele vezetőnek látjuk, tehát amin a hölgy sétál, az egy 
híd, nem pedig egy konkáv boltozat, mint a jobb oldalon, ahol a zászló rúdjának helyzete egy-
értelműen meghatározza annak boltív jellegét. Hasonlóan, a bal oldalon ülő férfi, azáltal, hogy 
ül a felületen, azt padlóvá változtatja a szemünkben, míg ugyanez a felület a jobb oldalon a 
lépcsős boltívről alácsüngő tárgy hatására plafonként funkcionál.  
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Escher egyik legismertebb lehetetlen épülete a Belvedere. Első pillantásra minden rendben 
van, egy lépcsősor visz fel az első szinten lévő oszlopcsarnokra. Ennek a csarnoknak az alapja 
téglalap, s a felette lévő szintet egyik oldalon 3, mellette lévő oldalon 2 oszlop tartja. Valami 
furcsa az oszlopok elrendeződésében, nem? Figyeljük csak meg, a boltozat alapján melyik 
oszlopnak a korlát melyik pontjára kellene „befutnia”!  
Nézzük csak meg a lehetetlen kockát ismét! A tőlünk legtávolabb lévő oldalt tartó oszlopok 
„előre jöttek”, az elől álló oszlopok hátra kerültek. Most figyeljük meg alaposan a legfelső 
szintet! Mintha egy „rendes” oszlopcsarnok lenne, egybevágó az alatta lévő szinttel, de elfor-
gatva o90 -kal. Az első szinten álló úrnak és a másodikon nézelődő hölgynek ugyanolyan 
irányba kellene néznie, hiszen ugyanaz az oszlop mellett állnak, a téglalap rövidebb oldalánál, 
s mégis, egymásra merőleges a látómezőjük. 
Akinek felkeltette az érdeklődését ez a két kép M. C. Escher művei iránt, javaslom, hogy va-
lamelyik kereső programot használva, a festő nevének beírása után sok-sok oldalt találtok. 
Lehet nézelődni, olvasgatni! 
Figyelmetekbe ajánlom a következő honlapot, ahol további optikai paradoxonokat csodálhat-
tok meg: http://free.x3.hu/idoru/o2.htm*. 
 
Nézzük meg egy mai magyar művész, F. Farkas Tamás egy képét is! Figyeljétek meg alapo-
san! Miért is nem képzelhető el térben ilyen alakzat? Hol van a „csalás”?  

Igaz, hogy nem tartozik a lehetetlen alakzatok közé, de ha van rá idő, megismerkedhetnének a 
tanulók a Möbius-szalaggal. Célszerű el is készíttetni velük, majd annak egyik legszebb ábrá-
zolását a tanulók munkafüzetében is megtalálható Escher-képen tanulmányozhatják, a 19. 
ábrán. 
 
További ismeretek a holland mesterről (2007-ben) a http://matlinkek.cjb.hu* cím alatt találha-
tók. 

 
 
4. Egy akusztikai paradoxon 
(Javasolt idő: 5 perc) 

A vizuális paradoxonok egyik „klasszikus” példájával, a vég nélkül emelkedő (süllyedő) lép-
csősorral már találkoztunk. Itt úgy csapódunk be, hogy szemünket a lépcső folytonosságával 
geometriailag elképzelhetetlen mozgásra késztetik. Azt viszont kevesen tudják, hogy a vég 
nélküli lépcsőnek akusztikai megfelelője is létezik. 

A hatvanas évek elején Roger N. Shepard egy igencsak meglepő akusztikai paradoxonnal állt 
elő: egy számítógépben létrehozott, egy egyoktávnyit emelkedő hangsort, amit többször egy-
más után lejátszott, s lám, a hallgatósága többször újrakezdett hangsor helyett egyetlen, vég 
nélkül emelkedő hangsort hallott. Amikor Shepard visszafelé játszotta a hangsort, kísérleti 
alanyai úgy hallották, mintha az vég nélkül ereszkedne. 
 

                                                 
* 2007. augusztusában elérhető honlapok 
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Tanulói munkafüzet:  
III. EZ LEHETETLEN 
 

1. Síkban rajzoljuk, térben látjuk 
 

 
1. ábra      2. ábra 
 

 
3. ábra           4. ábra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ábra 
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6. ábra 7. ábra 

 

 
8. ábra 9. ábra 

 
 

 
10. ábra 11. ábra 
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2. Síkban rajzolt, térben lehetetlen alakzatok 
 

 
  
12. ábra 13. ábra 
 

 
14. ábra 15. ábra 
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      16. ábra 
 

 
Escher: Konvex és konkáv, litográfia, 1955 

      17. ábra 
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  Escher: Belvedere, litográfia, 1958. 

18. ábra 
 
 

 
Escher: Möbius-szalag II., fametszet, 1963. 
   19. ábra 


