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MODULLEÍRÁS 

A modul célja Összeadás és kivonás az egész számok körében. A műveleti jelek és az előjelek kapcsolatának 
felismertetése. Számolási eljárások több tag összegének kiszámítására, a különbségképzés 
egyszerűsítésére. 
Nyitott mondatok megoldása az egész számok körében. 
Egyszerű összefüggések megjelenítése koordinátarendszerben. 

Időkeret 5 tanóra 
Ajánlott korosztály 6. osztály 
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: Szociális és környezeti nevelés 

Szűkebb környezetben: A modul a saját programcsomagunkon belül kapcsolódik 
– az 5. évfolyamon az egész számok körében értelmezett összeadás és kivonás műveletekhez, 
– a számtan, algebra témakör egyenletekről - egyenlőtlenségekről szóló fejezeteinek 
moduljaihoz; 
– az 5. évfolyam koordináta-rendszer moduljához; 
– a 6. évfolyam előző (0621.) moduljához.  

Ajánlott megelőző tevékenység: Mit tudunk az egész számokról? 
Ajánlott követő tevékenység: Szorzás és osztás egész számokkal. 

A képességfejlesztés fókuszai 
 

Számlálás, számolás: Az egész számok körében végzett összeadás és kivonás számolási készségének 
továbbfejlesztése nagyobb abszolút értékű számok esetére. 

Mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés 
Becslés, mérés: Az egész számok összegének, különbségének, illetve az eredmény előjelének és az 

abszolút érték nagyságának előrebecslése. 
Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, metakognició: Negatív számok valóságtartalma, a 

modellek értelmezése, szöveges feladatok megoldása, ellenőrzés. 
Rendszerezés, kombinativitás: A műveleti jel és az előjel kapcsolata, az összevonások tudatos és 

célszerű végzése. 
Deduktív következtetés, induktív következtetés: Számolási eljárások az összeg és a különbség 

változatlanságára. 
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AJÁNLÁS 
A műveletek értelmezése, eljátszása adósság-vagyon modellben, valamint a „számegyenesen sétálós” modellben változatlanul nem nélkülözhető. 
A műveletvégzés tudatosságát szinten tarthatjuk, ha gyakorlás közben gyakran visszakapcsolunk valamelyik modellhez, és a játékos feladatokon 
– dominó, memóriajáték, láncszámolás… – gyakorolt összeadás és kivonás eljárásait időnként szemléltetéssel indokoltatjuk. 
A tudatosságot, a téma hasznosságát és fontosságát erősítik a történetek készítése műveletsorokhoz, nyitott mondatokhoz és fordítva, a szövegek 
lefordítása a matematika nyelvére. 
Az összeadás és kivonás műveletek, valamint az előjelek kapcsolatának, felcserélhetőségének mélyebb megértését támogatják a piros-kék 
korongos játékok, az adósság-vagyonkártyák további alkalmazása, a hőmérőmodellen történő lépegetések. 
 
Nem célunk, hogy memorizált szabályokat visszamondjanak és alkalmazzanak a gyerekek, ehelyett arra törekszünk, hogy a sok konkrét 
tapasztalat hatására maguk fogalmazzanak meg és alkalmazzanak „törvényszerűségeket”. Nem szeretnénk, ha a gyerekek mechanikusan 
alkalmaznák az előjelek és a műveleti jelek „összevonását”, még akkor sem, ha azt biztonsággal, hiba nélkül teszik. Azt szeretnénk, ha 
megjelenne szemük előtt valamelyik modell, és ezzel indokolva fogalmaznák meg és alkalmaznák az „összevonást”. Például, negatív szám 
elvételéről így nyilatkoznának: ha adósságot vesznek el, akkor nő a vagyoni helyzet ugyanúgy, mint amikor pénzt adnak. 

TÁMOGATÓRENDSZER 
Feladatlapok, Feladatgyűjtemény. Adósság és vagyon cédulák; demonstrációs időszalag, hőmérő, számegyenes; piros-kék korongok; 
számkártyák. 

ÉRTÉKELÉS 
A gyerekek munkájának folyamatos megfigyelése, szóbeli értékelése.   
Az értékelés szempontjai: 

– teljes biztonsággal meg tudják-e állapítani kéttagú összeadás/kivonás előjelét; 
– meg tudják-e becsülni az eredmény abszolút értékét; 
– tudnak-e egész számokat összeadni, kivonni; 
– összevonásoknál helyesen és tudatosan alkalmazzák-e a műveletek és előjelek kapcsolatát; 
– képesek-e egyszerű egyenletek illetve egyenlőtlenségek megoldására egész számokat tartalmazó alaphalmazon. 
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MODULVÁZLAT 

 Lépések, 
tevékenységek 

Kiemelt készségek, 
képességek 

Eszközök, 
Feladatok 

I. Összeadás és kivonás az egész számok körében; a műveleti jelek és az előjelek kapcsolata 

1.  Előkészítést szolgáló játékok megfigyelés, azonosítás 1. tanulói melléklet 
2.  A műveleti jelek és az előjelek kapcsolatának tudatosítása azonosítás, számolás 1. feladatlap 
3. A műveletek és az előjelek közti kapcsolat felismertetése 

különféle modelleken 
alkalmazás, számolás 2. feladatlap  

4. A műveletek kiterjesztése nagyobb abszolút értékű számokra analógiás gondolkodás, számolás 3. feladatlap 
 

II. Számolási eljárások több tag összegének kiszámítására, a különbségképzés egyszerűsítésére 

1.  Előkészítést szolgáló tevékenységek rendszerezés, fordított irányú gondolkodás 1. tanulói melléklet 
2. Több tag összegének kiszámítása felismert szabályok követése 2. tanulói melléklet 
3. Számolási eljárások több tag összegének kiszámítására szabálykövetés, számolás 4. feladatlap  
4. Számolási eljárások a különbségképzés egyszerűsítésére mennyiségi következtetés 3. tanári melléklet 
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III. Nyitott mondatok megoldása az egész számok körében 

1.  Előkészítést szolgáló tevékenységek rendszerezés, fordított irányú gondolkodás 1. tanulói melléklet, színes 
korongok 

2. Nyitott mondatok alkotása szövegértés, alkotás 2 színes dobókocka, 
számegyenes 

3. Nyitott mondatok megoldása véges alaphalmazon döntés, logikai következtetés, 
kombinativitás, összességlátás 

5. feladatlap, 
2. tanulói melléklet 

 

IV. Szöveges feladatok az egész számok körében 

1.  Előkészítést szolgáló beszélgetés, grafikonkészítés rendszerezés, alkotás 4. tanári melléklet, A3-as lapok, 
színes papírcsíkok, ragasztó 

2. Szöveges feladatok modellezése, adatok közti kapcsolatok 
felismerése 

szövegértés 6. feladatlap 

3. Szöveges feladatok lejegyzése számfeladattal, nyitott 
mondattal 

matematizálás 6. feladatlap  

4. Szövegalkotás ismert adatokból alkotóképesség 5. tanári melléklet 
 

V. Egyszerű összefüggések megjelenítése koordináta-rendszerben 

1.  Előkészítést szolgáló tevékenységek emlékezet, ítélőképesség, kombinativitás, 
tájékozódás 

6. tanári melléklet 

2. Pontok ábrázolása szám párok alapján, szám párok leolvasása 
ábrázolt pontokról 

azonosítás, összefüggés-felismerés, 
tájékozódás 

7. feladatlap, 6. tanári melléklet 
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A FELDOLGOZÁS MENETE 

I. Összeadás és kivonás az egész számok körében; a 
műveleti jelek és az előjelek kapcsolata 
 
1. Előkészítést szolgáló játékok 
 
Szervezési feladatok: 
– 4 fős csoportok létrehozása; 
– az 1. tanulói melléklet előkészítése (minden tanuló a saját készletét használja). 

 
A játékok ismertetése: 
Érjen egy kis fehér háromszög –1 forintot, egy színes háromszög pedig 1 forintot! 
1. Rendezzétek a kártyakészlet lapjait értékük szerint növekvő sorrendbe! 
2. Játsszatok párban! 
Húzzatok mindketten egy-egy lapot a saját készletetekből! Hasonlítsátok össze, melyik kártya 
ér többet! 

a) Akinél a többet érő kártya van, az kapjon egy pontot! 
b) Annyi pontot kapjon az értékesebb kártya tulajdonosa, amennyivel többet ér a kártyája! 

3. Két-két gyerek alkosson egy-egy csapatot! Két csapat játsszon egymás ellen! Mindenki 
húzzon a saját készletéből egy kártyát. Az egy csapatba tartozó gyerekek adják össze a 
kihúzott kártyáik értékét! Az a csapat kapjon pontot, akiknél a többet érő kártyák vannak! 
 
Az 1. tevékenység célja, hogy a gyerekek megismerjék az új kártyakészletet, megállapítsák 
azok értékeit. 
A 2. játék első felében a kártyák értékeinek összehasonlítása a cél, és annak megállapítása, 
hogy melyik értékesebb. A játék második részében azt is meg kell állapítani, hogy mennyivel, 
azaz két szám különbségét képezik a gyerekek eszközhasználattal, játékos formában.  
A 3. játék a kártyák értékeinek összeadását igényli. 
 
2. A műveleti jelek és az előjelek kapcsolatának tudatosítása 
 
A műveletek és a számok előjele közti különbözőség megértetése miatt tartottuk fontosnak, 
hogy a szám előjelét a szám előtt a felső indexben használjuk. Ha a gyerekek jól értik a 
művelet és az előjel közti különbséget, akkor jött el az ideje, hogy a köztük lévő kapcsolatot is 
tudatosítsuk számukra, és a számolás könnyítése érdekében alkalmazzuk a lehetséges 
összevonásokat. Erről szól az óra további része. 
„Készítsétek elő az 1. feladatlapot, és oldjátok meg az 1. és a 2. feladatot!” 
A feladatok ellenőrzését írásvetítőre helyezett fóliával végezhetjük frontális munkában. 
Azoknak a gyerekeknek, akik számára problémát okozott a feladatok megoldása, biztosítsuk 
továbbra is eszközhasználattal a tevékenységeket! 
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1. FELADATLAP 

1. a) Tegyél a pénztárcákba 2 Ft-ot! Írd le, mennyi volt, és mennyi lett!  

A  1 forintot (+1), a  1 forintról szóló adósságot ér (–1)! 

 
b) Vegyél el a pénztárcákból –2 Ft-ot! Írd le, mennyi volt, és mennyi lett! 

 

    

 –1 – –2 = +1  –2 – –2 = 0 
    

4 – –2 = +6 –3 – –2 = –1

    

 –1 + +2 = +1  –2 + +2 = 0 
    

 4 + +2 = +6  –3 + +2 = –1 
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c) Hasonlítsd össze az a) és b) feladatot! Mit tapasztalsz? 
Ha egy számhoz +2-t adunk hozzá, vagy a számból –2-t veszünk el, egyenlő számokhoz 
jutunk. 
 
2. a) Tegyél a pénztárcákba –2 Ft-ot! Írd le, mennyi volt, és mennyi lett!  

A  1 forintot (+1), a  1 forintról szóló adósságot ér (–1)! 

 
b) Vegyél el a pénztárcákból 2 Ft-ot! Írd le, mennyi volt, és mennyi lett! 

 

    

 –1 – +2 = –3  –2 – +2 = 0 
    

 4 – +2 = +2  –3 – +2 = –5 

    

 –1 + –2 = –3  –2 + –2 = 0 
    

 4 + –2 = +2  –3 + –2 = –5 
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c) Hasonlítsd össze az a) és b) feladatot! Mit tapasztalsz? 

Ha egy számhoz hozzáadunk –2-t, vagy a számból +2-t elveszünk, egyenlő számokhoz 
jutunk. 
 
Az általánosítás előtt az egyes feladatokhoz kapcsolódóan fogalmaztassuk meg, mondassuk 
ki a tapasztalt konkrét összefüggéseket. Pl.: –2 elvétele egyenlő a +2 hozzáadásával, a +2 
elvétele egyenlő a –2 hozzáadásával. 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy szám elvétele illetve az ellentettjének a hozzáadása 
egyenlő eredményhez vezet. Egy szám hozzáadása illetve ellentettjének elvétele ugyancsak 
egyenlő számokat eredményez. Ennek ismeretében áttérhetünk a szakirodalomban gyakran 
használatos jelölési rendszerre, amely többnyire az előjeleket a műveleti jelekkel egy 
szinten jelöli. 
Például: 
–1 – (+3) = –1 + (–3)  = –1–3 = –4  
–1 – (–3)  = –1 + (+3) = –1+3 = 2 
–1 + (+3) = –1 – (–3)  = –1+3 = 2 
–1 + (–3)  = –1 – (–3)  = –1–3 = –4 

3. A műveletek és az előjelek közti kapcsolat felismertetése különféle 
modelleken 

Fontos, hogy a gyerekek más modelleken is kipróbálhassák tudásukat. Erre alkalmasak az 
időtengelyen értelmezett problémák, a hőmérőmodellen megjeleníthető és a 
vízállásjelentéssel kapcsolatos feladatok.  
Erre találunk feladatokat a 2. feladatlapon, amit elsősorban a lassabban haladó csoportok 
számára ajánlunk. 

2. FELADATLAP 

1. Számfeladatok írják le a hőmérséklet változását. Jelöld a hőmérőkön a mért 
hőmérsékleteket! Mennyi volt és mennyi lett? 

  
Szombat             Vasárnap Hétfő                 Kedd 

5 – 8 –4 + 2 
Készíts időjárás-jelentést szombattól keddig! 
Szombaton 5°C lesz, aztán 8 fokot is csökken a hőmérséklet, vasárnapra már csak –3 fok 
várható, hétfőre újabb 1 fokot hűl, de keddre már 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet. 
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2. Írd le a vízállásjelentéseket számfeladattal! A folyó közepes vízállását jelölik 0-val. A 
közepes vízállásnál nagyobb értékeket pozitív, az annál kisebb értékeket negatív számmal 
jelöljük. 
A folyó 

10 cm-ről 8 cm-t apadt  10 – 8 
–10 cm-ről 8 cm-t emelkedett –10 + 8 
10 cm-ről 8 cm-t emelkedett 10 + 8 
–10 cm-ről 8 cm-t apadt –10 – 8 

 
3. Viszonyítsd a napokat a mai naphoz! Jelöld a mai napot 0-val! Írd le az időpontokat 
számfeladattal! Állapítsd meg, milyen napokat jelölnek ezek az időpontok! 

a) 1 héttel ezelőtt;  0 – 7 
b) 1 hét múlva; +7 
c) tegnapelőtthöz képest 5 napra; –2 + 5 
d) tegnap múlt egy hete; –1 – 7 
e) holnap lesz 2 hete; 1 – 14 
f) holnaputánhoz képest 2 hét múlva. 2 + 14 

A műveletek további gyakorlására alkalmas a feladatgyűjtemény 1-5. feladata. 

4. A műveletek kiterjesztése nagyobb abszolútértékű számokra. 

Az osztály tanulói várhatóan különböző színvonalon fogják végezni a műveleteket a 
nagyobb abszolút értékű számokkal. A 3. feladatlap önálló megoldatásával megtudhatjuk, 
szükségük van-e eszközhasználatra illetve további gyakorlásra. Erre lehetőséget kínál a 
feladatgyűjtemény 6-8. feladata. Eszközként alkalmazhatjuk az eddigi kártyakészleteket, de 
most egy-egy elemnek más értéket adjunk! Felkészülhetünk hosszú számegyenessel is, pl. 
1 méteres mérőszalagon negatív előjelet adunk a számoknak és összeragasztjuk egy másik 
mérőszalaggal. A harmonikaszerűen meghajtogatott számegyenes könnyen kezelhető. 
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3. FELADATLAP 

1. a) Tegyél a pénztárcákba annyit, amennyit a kép alatt látsz! Írd le, mennyi volt, és mennyi 

lett! A  10 forintot (+10), a  10 forintról szóló adósságot ér (–10)! 

 
b) Vegyél el a pénztárcákból annyit, amennyit a kép alatt látsz! Írd le, mennyi volt, és 

mennyi lett! 

 

    

 –10 – –10 = 0  –20 – +10 = –30 
    

 40 – –20 = 60  –30 – +20 = –50 

    

 –10 + +10 = 0  –20 + –10 = –30 
    

 +40 ++20 = +60  –30 + –20 = –50 
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c) Hasonlítsd össze az a) és b) feladatot! Mit tapasztalsz? egyenlők 

 
2. Kösd össze az egyenlőket! 

 
3. Jelöld a számok helyét a számegyenesen! 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 

0
–10 10 50–50 

0 – 15 40 – 15 15 –(–5) A 35 ellentettje. 45 + (– 5) 0 – (–35) 0 + 35 

0
–10 10 50–50 100–100 

0 – 50 20 – 50 –(–20) Az 50 ellentettje. 20 + (– 50) 0 – (–20) 0 + 20 

0
–1 1 5–5 10–10 

0 – 5 2 – 5 –(–2) Az 5 ellentettje. 2 + (– 5) 0 – (–2) 0 + 2 

a) 9 + (–5)  9 – 5  b) 90 + (–50)  90 – 50 

 –9 + (–5)  –9 + 5   –90 + (–50)  –90 + 50 

 –9 – (–5)  9 + 5   –90 – (–50)  90 + 50 

c)  900 + (–500)   900 – 500  d)  9000 + (–5000)   9000 – 5000 

 –900 + (–500)  –900 + 500   –9000 + (–5000)  –9000 + 5000 

 –900 – (–500)  900 + 500   –9000 – (–5000)   9000 + 5000 
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d) 

 

II. Számolási eljárások több tag összegének kiszámítására, 
a különbségképzés egyszerűsítésére 
 
1. Előkészítést szolgáló tevékenységek 
 
Szervezési feladatok: 
– 4 fős csoportok létrehozása; 
– az 1. tanulói melléklet előkészítése (minden tanuló a saját készletét használja). 

 
A játékok ismertetése: 
Érjen egy kis fehér háromszög –10 forintot, egy színes háromszög pedig 10 forintot!  
 
1. Játsszatok csoportban! Mindenki a saját készletéből húz 3 kártyát, amiből megtekintés után 
egyet mindenki visszatehet. Ezután, a játékosok megmutatják egymásnak a kártyákat. Az kap 
pontot, akinél a két kártya összértéke a legközelebb van a nullához! 
2. Osszatok mindenkinek egy kártyát! Minden játékos eldöntheti, hogy a következő körökben 
akar-e új lapot húzni a pakliból. Erre addig van lehetőség, amíg van a pakliban kártya. Ha már 
nincs miből húzni, vagy nem akar egyik játékos sem húzni, a játékosok lehelyezik az asztalra 
a kezükben lévő kártyákat, és minden játékos annyi pontot kap, amennyi az összegyűjtött 
kártyáinak az összértéke. Jegyezzétek ezeket a pontokat, és 4 kör után összesítsetek! 
 
Az első játékban csak azt kell megfigyelniük a gyerekeknek, hogy annál jobban nő a szám 
értéke, minél kisebb számot veszünk el belőle. A második játék többtagú összeadást igényel 
eszközhasználat segítségével. A játék során erősödik a tapasztalat, miszerint negatív szám 
hozzáadása értékcsökkenéssel jár. 
A játékot időigényessége ellenére is javasoljuk! 

2. Több tag összegének kiszámítása 

A játékokat követően csoportmunkában végezzenek a gyerekek többtagú összeadásokat, és 
ismerjék meg a csoportok egymás munkáját, figyeljék meg, ki, hogyan gondolkodott, hogyan 

0
–10 10 50–50 

0 – 65 –60 – 5 –5 –(–50) A 65 ellentettje. 45 + (– 15) 0 – (–65) 0 – (–55) 
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egyszerűsítették társaik a számolást. A számkártyák és az elvégzendő műveletkártyák a 2. 
tanulói mellékletben találhatók. 

 
A feladat megfogalmazása: 
Vegyétek ki a 2. tanulói melléklet + jeleit, és a számkártyáit, keverjétek össze a 
számkártyákat és húzzatok közülük 6 kártyát! 
Ügyesen végezzétek el a kártyákon található számok összeadását! Rakjátok ki, hogyan 
adtátok össze a számokat, írjátok az összeget egy üres kártyára és hagyjátok az asztalon a 
kirakást. Körforgalomban tekintsétek meg egymás munkáját, figyeljétek meg, milyen módon 
számoltak a társaitok! 
Visszatérve az asztalotokhoz, a látottak alapján beszéljétek meg, változtatnátok-e a számolás 
módján! 
 
3. Számolási eljárások több tag összegének kiszámítására 
 
A konkrét feladatok megoldása során fogalmaztassuk meg, milyen eljárás könnyítette a 
számolást! 
A csoportban megfigyelt tulajdonságok, számolási eljárások alkalmazására kerül sor önálló 
munkában a 4. feladatlap megoldásával.  
Az ellenőrzést az összegek felolvasásával végezzük, az alkalmazott számolási mód rövid 
ismertetésével. Ennek részletesebb ellenőrzésére egyénileg kerülhet sor a feladatlapok 
begyűjtésével. 



0622. Egész számok – Szorzás és osztás egész számokkal… Tanári útmutató   15 
 

Matematika „A” 6. évfolyam 

4. FELADATLAP 

1. Hasonlítsd össze, melyik nagyobb! Azt is állapítsd meg, hogy mennyivel nagyobb az egyik 
a másiknál! 

 
2. Írd a számokat olyan sorrendbe, hogy könnyű legyen kiszámolni a számok összegét! 
Változtathatod a tagokat is, ha biztos vagy benne, hogy az összeg nem változik! 

–43 + (–18) + 27 + (–12) + 13 = 13 + 27 + (–18) + (–12) + (–43) = –33 
72 + 49 + (–51) + (–21) + (–14) = 72 + (–51) + (–21) + 49+ (–14) = 35 

51 + (–2) + (–5) + 23 + (–4) + 17 = 51 + [(–2) + (–5) + (–4)] + 23 + 17 = 80 
 

3. Az összeadás tagjainak célszerű változtatásával számold ki az összeget! 
77 + (–19) + 27 = (77 + 3) + (–19 – 1) + (27 – 2) = 85 

–109 + (–29) + 38 = (–109 – 1) + (–29 – 1) + (38 + 2) = –100 
43 + (–42) + 44 = (43 – 3) + (–42 + 2) + (44 – 1) = 43 

 
4. Változtasd a kivonásokat összeadásra úgy, hogy az összeg ne változzon! 

a) 2 – 6 +  (–2) – 4 = 2 + (–6) + (–2) + (–4) = –10 
b) 2 – 6 – 2 – 4 = 2 + (–6) + (–2) + (–4) = –10 
c) (2 – 6) + (–2) – (–4) = 2 + (–6) + (–2) + 4 = –2 
d) 2 – (–6) – (+2) – (–4) = 2 + 6 + (–2) + (+4) = 10 

 
4. Számolási eljárások a különbségképzés egyszerűsítésére 
 
Számolás nélkül rendezzék a csoportok a 3. / A tanári melléklet számkártyáit növekvő sorba. 

 
A frontális megbeszélésnél indoklásaikhoz válasszanak a döntéshez illő igaz állítást! 
3. / B tanári melléklet 

–17 – 9 –19 – 9 

–17 – 7 –20 – 9 

–17 – 10 –17 + (–9) 

–9 + (–17) –20 – 7 

a)    b)   
78 + 19 <1 78 + 20  78 + 19 <3 80 + 20 
78 + (–19) 1> 78 + (–20)  78 + (–19) <1 80 + (–20) 
–78 + (–19) 1> –78 + (–20)  –78 + (–19) 3> –80 + (–20) 
–78 + 19 <1 –78 + 20  –78 + 19 1> –80 + 20 
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Az összeadás és a kivonás gyakorlását szolgálja a feladatgyűjtemény 9-11. feladata. 
 
III. Nyitott mondatok megoldása az egész számok körében 
 
1. Előkészítést szolgáló tevékenységek 
 
Szervezési feladatok: 
– az 1. tanulói melléklet előkészítése (minden tanuló a saját készletét használja). 

 
Párban végezzétek a tevékenységet! Húzzatok a saját készletetekből egy-egy lapot. 
Hasonlítsátok össze a két kártyát, és gyűjtsétek külön azokat a párokat, amelyek eltérése 2! 
 
A gyerekek eszköz segítségével, adott alaphalmazon keresnek olyan számpárokat, amelyek 
igazzá teszik a |  – ∇ | = 2 nyitott mondatot. 
A megoldáshalmaz összes elemét nem várhatjuk tőlük, de ha frontálisan összegyűjtjük, ki 
milyen párokat talált, akár megtalálhatjuk az összes megoldást: 
(–12, –10), (–12, –14), (–16, –18), (–16, –14), (–4, –6), (–10, –8), (–6, –8) 
Szervezési feladatok: 
– 4 fős csoportok kialakítása; 
– 9 piros-kék korong előkészítése csoportonként. 
Ebben a játékban pontokat lehet gyűjteni. Minden játékos feldobja a 9 korongot, és akkor kap 
pontot, ha a dobás eredménye negatív. A piros oldal 1 forintot, a kék (–1)-et ér. 
A korongok most is jó szolgálatot tesznek az adósság-vagyon szemléltetésére. Játék közben 
keresik a gyerekek a  < 0 nyitott mondat megoldáshalmazát a [–9, 9] intervallumban 
található egész számok halmazán. 
A bevezető játékok után javasoljuk szóban elhangzó, egyszerű nyitott mondatok lejegyzését 
és megoldását. 

2. Nyitott mondatok alkotása 

Szervezési feladatok: 
– két színes (piros és fekete) dobókocka és a füzetek előkészítése. 

Ha a kisebbítendőt és a kivonandót 
ugyanazzal a számmal növeljük, a 

különbség nem változik. 

Ha a kisebbítendőt és a kivonandót 
ugyanazzal a számmal csökkentjük, 

a különbség nem változik. 

Ha a kisebbítendőt növeljük, és a 
kivonandót nem változtatjuk, a 

különbség nő. 

Ha a kisebbítendőt csökkentjük és a 
kivonandót nem változtatjuk, a 

különbség csökken. 

Ha a kivonandót növeljük és a 
kisebbítendőt nem változtatjuk, a 

különbség csökken. 

Ha a kivonandót csökkentjük és a 
kisebbítendőt nem változtatjuk, a 

különbség nő. 

Egy szám elvétele egyenlő az 
ellentettjének a hozzáadásával. 

Egy szám hozzáadása egyenlő az 
ellentettjének az elvételével. 
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„Két kockával dobok. A piros kockán lévő szám pozitív számot, a feketén lévő negatív 
számot jelöl. Elmondok a dobásokról két információt. Írj a kérdéshez nyitott mondatot, aztán 
válaszolj a kérdésre!” 
A tanító feldobja a két kockát, és  
– közli az egyik számot és a két szám összegét, kérdezi a másik számot; 
– közli a nagyobbik számot és a két szám különbségét, kérdezi a másik számot; 
– közli a két szám összegét, kérdezi a dobott számokat; (lehet további állításokkal 
halmazszűkítést végezni). 
Készítsétek elő a számegyenest! 
Írjatok nyitott mondatot a következő feladatokról, és oldjátok is meg azokat! Használjátok 
hozzá a számegyenest! 

1. Gondoltam egy számot. Elvettem belőle 15-öt, –12-t kaptam eredményül. Melyik számra 
gondoltam? 

2. Melyik az a szám, amelyik 10-zel nagyobb a –12-nél? 
3. Melyik számnál nagyobb 10-zel a –12? 
4. Két egész szám összege –12. Az egyik szám a –5, melyik a másik? 
5. Két egész szám összege –8. Melyek lehetnek ezek a számok, ha nem kisebbek –12-nél és 

nem nagyobbak 12-nél? 
6. Két egész szám különbsége 3. Melyek lehetnek ezek a számok, ha nem kisebbek –12-nél 

és nem nagyobbak 12-nél? 
 
3. Nyitott mondatok megoldása véges alaphalmazon 
 
Az eszközhasználattal támogatott, játékos formában szervezett nyitott mondatok megoldása 
után az 5. feladatlap megoldatása informálhat bennünket a tanulók egyéni problémáiról. 
További gyakorlásra alkalmas a feladatgyűjtemény 12., 13., 14. feladata. 

5. FELADATLAP 

1. Rakd ki játékpénzzel ha szükséges, és keresd meg a nyitott mondatok megoldását! 
a) 7 +  = –7  = –14 e) 17 +  = –7  = –24 
b) (–7) –  = 7  = –14 f) (–17) –  = 7  = –24 
c)  + 7 = –7  = –14 g)  + 17 = –7  = –24 
d)  – (–7) = 7  = 0 h)  – (–17) = 7  = –10 
 

Válassz egy nyitott mondatot a)-tól d)-ig, és fogalmazd meg a kérdést a párodnak szavakkal. 
Például: Melyik az a szám, amelyet 7-hez adva, az összeg –7? 
A párod találja ki, hogy melyik nyitott mondathoz alkottad a kérdést! 
Cseréljetek szerepet! 
 
2. Használd a számegyenest a nyitott mondatok megoldásához! Keresd az összes olyan egész 
számot, amely igazzá teszi a nyitott mondatot! 

a) –3 < –6 +  < 3  : 4, 5, 6, 7, 8 
b) –3 ≤ –6 +  < 3  : 3, 4, 5, 6, 7, 8 
c) –3 < –6 +  ≤ 3  : 4, 5, 6, 7, 8, 9  
d) –3 ≤ –6 +  ≤ 3  : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Hasonlítsd össze, mi a különbség a négy feladatban és a megoldásaikban! 
 
3. Gondoltam két egész számot. Az egyik 3-mal nagyobb a másiknál. A két szám összege –5. 
Melyik két számot gondoltam?  
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Válassz, melyik nyitott mondat készülhetett ehhez a kérdéshez! 
a)  + (  + 3) = –5  = –4;  +3= –1 
b)  + 3 = –5 Nem ehhez készült. 
c)  + (  – 3) = –5  = –1;  –3= –4 

 
4. A számegyenesen megjelölt számok közül melyik két számra igaz, hogy az összegük 
negatív?   

 
(–9, –3), (–9, 1), (–9, 3), (–9, 6), (–3, 1)  
 

5. A kétjegyű kerek tízesek közt keresd meg az összes olyan számpárt, ami igazzá teszi a 
következő nyitott mondatot:  

x + y = –20 

Gyűjtsd táblázatba a „jó” szám párokat!  

 
 
6. A kerek százasok közt keress olyan szám párokat, amelyek igazzá teszik a következő 
nyitott mondatot:  

x + y = –100 

Gyűjtsd táblázatba a „jó” szám párokat! 

 
 

IV. Szöveges feladatok az egész számok körében 
 
Szervezési feladatok: 
– applikációk elhelyezése a táblára (az adatokat összekeverve helyezzük el; 4. tanári 
melléklet); 

x  … 100 0 –100 –200 –300 –400 –500 –600 –700 …  
y   –200 –100 0 100 200 300 400 500 600   

x 10 20 30 40 50 60 70 –10 –30 –40 –50 –60 –70 –80 –90  
y –30 –40 –50 –60 –70 –80 –90 –10 10 20 30 40 50 60 70  
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– csoportok megszervezése; 
– A3-as lapok kiosztása grafikonkészítéshez; 
– színes papírcsíkok, 
– papírragasztó, vonalzó. 
 
1. Előkészítést szolgáló beszélgetés, grafikonkészítés 
 
A világban sok olyan terület van, amelyben előforduló adatok, történések leírásához 
szükségünk van a negatív számokra. A szöveges feladatok ezekhez kapcsolódnak. Sok 
földrajzi adatot találhatunk a tenger szintjéhez viszonyítva. A tengerszint feletti magasságokat 
pozitív számmal a tengerszint alatti mélységeket negatív számmal fejezhetjük ki. Gyűjtsünk 
ismert adatokat a Föld magas és mély pontjairól! 
„A táblára helyeztem néhány nevet és néhány adatot. Párosítsátok a neveket az adatokkal!” 
Az összerendezett nevek és adatok alkalmasak kérdések megfogalmazására. Például: 
– Mekkora a távolság a Föld legmélyebb és a legmagasabb pontja között? 
– Mekkora a különbség Európa legmagasabb és legmélyebb pontja között? 
– Mennyivel mélyebben van a Föld legmélyebb tengeri pontja, mint a legmélyebb szárazföldi 
pontja? 
– Válassz ki két olyan helyet a felsoroltak közül, amelyek között a legkisebb a 
szintkülönbség! 
– Melyik az a két hely, ami között körülbelül 4 km a szintkülönbség? 
– Mit lehetne még kérdezni? 
Csoportmunkában készítsetek ezekről az adatokról grafikont! Az adatokat százasokra 
kerekítsétek, és úgy ábrázoljátok! A színes papírcsíkokkal jeleníthetitek meg a magasságokat 
és a mélységeket. 

2. Szöveges feladatok modellezése, adatok közti kapcsolatok 
felismerése 

Újabb érdekességeket tudhattok meg a Földről a 6. feladatlap 1. feladatában.  
Olvassátok el a feladatot, és a hegyek adatait is helyezzétek el a grafikonon! 
 

A Föld legmélyebb (tengeri) 
pontja Mariana-árok –11 034 m 

A Föld legmagasabb pontja Csomolungma 
(Mt. Everest) 8848 m 

Magyarország legmagasabb 
pontja Kékestető 1014 m 

A Föld legmélyebb 
(szárazföldi) pontja Holt-tenger árka –397 m 

Európa legmélyebb pontja Kaszpi-mélyföld –28 m 

Európa legmagasabb pontja Mont-Blanc 4807 m 

  10 205 m 
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A grafikon elkészítése és a kérdések megfogalmazása után mindegyik csoport egy-egy kérdést 
tesz fel a többieknek, akik számfeladat vagy nyitott mondat segítségével adhatnak választ a 
kérdésre. 

6. FELADATLAP 

1. A világ legnagyobb tengeri hegycsúcsa 
(Monte Pico) 399 méterrel alacsonyabb, mint 
a Föld legmagasabb hegycsúcsa (Mount 
Everest), amely 8848 m magas. A tengerből 
kiemelkedő része 2351 méter. A hegynek 
mekkora része van víz alatt? (6098 m)  
Hogy írhatod le a hegy lábát jelző adatot a 
tenger szintjéhez viszonyítva? 
(–6098 m) 

 

A világon a legnagyobb hegy (Mauna Kea) 
1357 méterrel magasabb a Mount Everestnél, 
mégsem ez a legmagasabb hegy a Földön, 
hiszen mindössze 4205 méterrel emelkedik a 
tenger szintje fölé. Milyen mélyen van a hegy 
legalacsonyabb pontja a tengerszint alatt? 
(6000 m) 
Mit lehet még ezekből az adatokból 
megtudni? 
A világon a legnagyobb hegy 10 205 m… 
 
Fogalmazz meg további kérdéseket! 

 
Monte Pico 

 

 
Mount Everest 

 

 
Mauna Kea 

3. Szöveges feladatok lejegyzése számfeladattal, nyitott mondattal 

Valóságtartalmú szöveges feladatokat oldhattok meg a feladatlap 2., 3. feladatában. Önállóan, 
nyitott mondat felírásával és megoldásával válaszoljátok meg a feladatban megfogalmazott 
kérdést. 
Ellenőrzés frontálisan. 
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2. A legmélyebb tengeri barlang (Dean’s Blue Hole) a tenger szintje alatt 202 méterre 
található.  

  
 Dean’s Blue Hole algák 
 
Ennél több mint 60 méterrel mélyebben találtak élő algákat. Milyen mélyen élhetnek 
növények a tengerszint alatt? (262 méternél mélyebben. A légmélyebben élő növényt a 
tengerszint alatt 269 méterre találták.) 
 
3. Mint tudjuk, az óceán legmélyebb pontja: –10 911 m. A legmélyebben élő halat ettől 
kevesebb, mint 3 kilométerrel magasabban találták. Milyen mélyen találhatták ezt a halat? 
(7911 méternél mélyebben. A legnagyobb mélységben élő hal, 8370 m mélyen angolnafaj.) 
 
4. Szövegalkotás ismert adatokból 
 
Néhány megadott történelmi adat ismeretében alkothatnak a gyerekek szöveges feladatokat az 
egész számok körében, amelyeket cédulákra írva továbbadhatnak a következő csoportnak 
megválaszolásra. Az adatok az 5. tanári mellékletben kártyákon találhatók. 

 
Gyakorlásra a feladatgyűjtemény 15. feladatát ajánljuk. 

Spartacus-féle 
rabszolgafelkelés 

(Kr.e. 73-71) 

Nagy Sándor 
(Kr.e. 356-323) 

Magyar honfoglalás 
(895-900) 

Mohamed 
(570-632) 

Hannibál 
(Kr.e. 246-183) 

Julius Caesar 
(Kr.e. 100-44) 

Marathoni csata 
(Kr.e. 490) 

Attila hun király 
(Kr.e. 434-453) 

I. István 
(975-1038) 

Püthagorász 
(Kr.e. 570-480) 
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V. Egyszerű összefüggések megjelenítése koordináta-
rendszerben 

1. Előkészítést szolgáló tevékenységek 
 
Szervezési feladatok: 
– hozzunk létre heterogén csoportokat; 
– helyezzük a táblára a 6. / A tanári melléklet számkártyáit; 

 
– osszuk ki csoportonként a 6. / B tanári mellékletet és a kivágott nyilakat! 

 
A ráhangoló feladat három részből áll: 
1. Emlékezetfejlesztés számok tulajdonságainak megfigyeltetésével; döntés állítások 
igazságáról, vagy hamis voltáról; 
2. Számok elhelyezése számegyenesen, összeg és különbség becslése; 
3. Számok összegének és különbségének megállapítása számegyenesen vektorok segítségével. 
 
A feladatok kitűzése, tanulói tevékenységek: 
1. „Figyeljétek meg a táblára helyezett számokat és tulajdonságaikat! Próbáljátok a számokat 
rögzíteni, fél percet kaptok rá!” 
„Most hajtsátok a fejeteket a padra! Állításokat fogok mondani a számokról. Akkor emeljétek 
fel a fejeteket, ha igaznak vélitek az állítást!” 
Fél perces megfigyelés után a gyerekek lehajtják a fejüket a padra, és döntenek a következő 
állítások igazságáról: 
– A táblán több negatív szám van, mint pozitív. igaz 
– Mindegyik pozitív szám páratlan. igaz 
– Mindegyik negatív szám páros. hamis 
– Mindegyik páros szám negatív. igaz 
– Mindegyik negatív szám egyjegyű. hamis 
– Mindegyik egyjegyű szám pozitív. hamis 
– Van a számok között két olyan szám, amelyek összege is a számok között van. igaz 
– Van szám, amelynek az abszolút értéke is a számok között van. igaz 

–18 5 

7 11 

–6 –9 

–2 15 
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A jó megoldások számának függvényében döntsünk az ellenőrzésről. Ha sok a hibás válasz 
érdemes azonnal ellenőrizni a számok ismételt megfigyeltetésével, és a példák vagy 
ellenpéldák felsorolásával igazolják is a gyerekek a döntésüket! 
2. „Jelöljétek meg a számok közelítő helyét a csoportnál található tízes beosztású első 
számegyenesen!” 
„A színes nyilak a számok 0-tól való távolságát jelölik. A pirosak a pozitív számokét, a kékek 
a negatív számokét. Ellenőrizzétek a nyilak segítségével, jól becsültétek-e a számok helyét!” 
3. Van-e ezek között két olyan szám, amelyek összege a 2. számegyenesen jelölt zöld 
szakaszra esik? Először becsüljetek, aztán ellenőrizzétek a nyilakkal! Keressetek több 
megoldást! 
„Adjatok össze több számot! Hol található a kiválasztott számok összege? Jelöljétek két kerek 
tízes közti intervallumon!” 
„Melyik két szám különbsége a legnagyobb?” 
 
A feladatok megoldásának ellenőrzését csoportonként végezzük, a 3. feladat lehetséges 
megoldásait frontálisan is megbeszéljük. 
Szám párok, amelyek összege a [–30;–20]-ra kerül: (–18;–6), (–18;–9), (–18;–2), (–6,–15), 
(–9;–15) 
Szám párok, amelyek összege a [0;10]-ra kerül: (5;–2), (7;–2), (7;–6), (11;–2), (11;–6), 
(11;–9) 

2. Pontok ábrázolása számpárok alapján, számpárok leolvasása 
ábrázolt pontokról 

Páros munkában oldják meg a gyerekek a 7. feladatlap 1. feladatát.  
A beszélgetés során kétirányú tevékenységet végeznek: 
1. Megadják szám párokkal néhány megjelölt pont koordinátáit; 
2. Szám párok alapján keresik pontok helyét. 
Megtalálják a négyszögvonalon elhelyezkedő rácspontokra jellemző közös tulajdonságot, 
megsejthetik, hogyan határozható meg egy szakasz felezőpontja. 
Felidézik az 5. évfolyamon megfigyelt tulajdonságokat, amelyek a tengelyekkel párhuzamos 
szakaszokat jellemzik. 
Színezéssel kereshetnek egybevágó területeket, megállapíthatják a két négyzet területének 
egymáshoz való viszonyát. 
Ezekkel a tevékenységekkel erősödik az egész számokról szerzett ismeretük, ugyanakkor 
tanulják a koordináta-rendszerben való tájékozódást. 
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7. FELADATLAP 

1. 
a) Add meg a négyzet csúcsainak koordinátáit! 
b) Válassz egy rácspontot a négyzet valamelyik oldalán! Mondd meg a párodnak a pont 

koordinátáit! A társad válaszoljon egy másik ponttal, amelyik a négyzet ugyanezen oldalán 
van! Folytassátok szerepcserével! 

 
c) Fogalmazzátok meg közösen, milyen összefüggés van a négyzet egy-egy oldalán lévő 

rácspontok koordinátái között! 
|x|+|y| = 6 
d) Jelöld meg az oldalak felezőpontját, add meg mindegyik pontot koordinátáival! Milyen 

sokszöget határoz meg ez a négy pont? Kösd össze a pontokat, jelöld különböző színnel a 
négyszög oldalait! Írj igaz állításokat az egy oldalra eső rácspontok koordinátáiról! 

Kék: a 2. koordináta 3; Barna: az 1. koordináta 3; 
Zöld: a 2. koordináta –3; Lila: az 1. koordináta –3. 
e) Mit mondhatsz a két négyszög területéről? A kicsi a nagy fele. 
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FELADATGYŰJTEMÉNY 
1. Kösd a rövid vízállásjelentéseket a megfelelő számfeladatokhoz! 
 

 
 
2. Viszonyítsd az éveket a jelenlegi évhez! Jelöld ezt az évet 0-val! Írj a történetekről 
számfeladatokat! 

a) 6 évvel ezelőtt kezdtük az iskolát. –6 
b) 6 év múlva befejezzük a középiskolát. 6 
c) 2 évvel ezelőtt még ezt mondtam: 4 év múlva döntenem kell, hogy hol tanulok tovább. 

–2 + 4 
d) Most már csak 2 évem van a döntésig. 2 

 

A 3-5. feladat nehezíthető, ha a  értékét 10 forintra, a -et 10 forintról szóló adósságra 
változtatjuk. Az 1-3. feladatot csak a nagyon lassan haladó csoportnak javasoljuk. 
 

3. Állapítsd meg, hogy mekkora érték van a pénztárcában és kövesd a változásokat! (A  1 

forintot, a  1 forintról szóló adósságot ér!) 

 
a) Változtasd a pénztárca tartalmát 3-szor 1-1 forint hozzáadásával! 

Írd le a tevékenységeket számtan nyelven is! –2 + 1 + 1 + 1 
b) Változtasd a pénztárca tartalmát 3-szor 1-1 forint adósságlevél hozzáadásával! Írd le a 

tevékenységet matematikai jelekkel! –2 + (–1) + (–1) + (–1) 

A folyó 
–3 cm-ről 6 cm-t apadt  –3 + 6 
3 cm-ről 6 cm-t emelkedett –3 – 6 
–3 cm-ről 6 cm-t emelkedett   3 – 6 
3 cm-ről 6 cm-t apadt   3 + 6 
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4. Elvétellel hozd létre a szükséges változtatást! Mindegyik tevékenységről írj műveletet! (A 

 1 forintot, a  1 forintról szóló adósságot ér!) 

 
a) Érjen a pénztárca tartalma 4 Ft-tal kevesebbet! 1–4 
b) Érjen a pénztárca tartalma 4 Ft-tal többet! 1–(–4) 

 
5. Cserélj ki érmét adósságlevélre vagy adósságlevelet érmére úgy, hogy a pénztárcában lévő 

érték változzon! (A  1 forintot, a  1 forintról szóló adósságot ér!)  

 
a) Legyen az összeg 4 Ft-tal több! 2 adósság helyett 2 forint. 
b) Csökkentsd az összeget 2 Ft-tal! 1 forint helyett 1 adósság. 
c) Érjen az összeg –2 Ft-ot! Nem lehet úgy változtatni, mert 1 forint cseréje 1 adósságra, 2 

forintos csökkenést jelent. Páratlan számból pedig nem lehet párosat előállítani 2-esével 
történő változtatással. 
 
6. Építsd fel a számpiramist összeadással! 

a) b) 

  
 
Változtasd meg az alsó sorban található számok sorrendjét, és építs így is egy piramist! Lehet-
e a csúcsszám pozitív? 

–60 20 –50 30
–20–30–40

–70 –50
–120

–6 2 –5 3
–2–3–4

–7 –5
–12
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7. Állapítsd meg, melyik igaz (i), melyik hamis (h)! 
a)    b)    

60 – 90 = 20 + (–50) i –70 – (–90) < 0 + 20 h 

17 – (–15) > –17 + (–15) i 125 – (–35) > 125 + (–35) i 

130 + (–45) = –130 + 45 h 35 + (–47) = 32 + (–50) h 

–36 + 19 = –35+ 20 h –49 + 75 = –44 + 70 i 
 
8. Úgy tedd ki a <, > vagy = jelek valamelyikét, hogy igaz legyen az állítás! 

a)    b)   
70 – 90 < 70 + (–90)  70 – 90 = 50 – 70 

45 – (–15) > –45 + (–15)  25 – (–35) > 25 + (–35) 

30 + (–45) < –30 + 45  35 + (–40) > 30 + (–45) 

–45 + 80 > 45 – 80  –40 + 85 > –47 + 80 
 
9. Játsszatok párban! 
Vegyetek a markotokba mindketten 12 piros-kék korongot, és dobjátok azokat az asztalra 
magatok elé! 
Érjen a piros 10-et, a kék (–10)-et! 

a) Állapítsátok meg, ki dobott többet, és mennyivel! 
Legyen ez az összeg a nagyobbat dobó játékos jutalompontja! 

b) Mennyit dobtatok összesen? 
Legyen ez a kisebb számot dobó játékos jutalompontja! 
Néhány játék után fogalmazzátok meg, lehet-e az a) jutalompont több b)-nél! 
Milyen dobások esetén kaphat a nagyobbat dobó több jutalompontot  a kisebbet dobónál? 
Mi a véleményed a jutalompont elnevezésről? 
Elképzelhető-e, hogy mindkét játékos ugyanannyi jutalompontot írhat magának? 
 
10. Végezd el a kijelölt műveleteket! 

a) (–9) + 8 = –1 b) 8 – 9 + (–8) – 9 = –18 

(–9) – 8 = –17 8 – (–9) + [(–8) – 9] = 0 

9 + (–8) = 1 8 + (–9) – (–8) + 9 = 16 

(–9) + (–8) = –17 8 + (–9) – [(–8) + 9] = –2 

9 – (–8) = 17 (8 – 9) – (–8) – (–9) = 16 

(–9) – (–8) = –1 (8 – 9) – [(–8) – (–9)] = –2 
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11. Töltsd ki a bűvös négyzetek üres mezőit! 
 

a) 1 3 –7 b) –2 3 –4  c) –40 60 –80 

 –9 –1 7  –3 –1 1   –60 –20 20 

 5 –5 –3  2 –5 0   40 –100 0 

 
A következő feladathoz használják a csoportok a 2. tanulói melléklet számkártyáit! 

 
 
12. Húzz a tanár által adott számkártyákból négy számot. 
Írd a számokat a betűk helyére olyan sorrendben, hogy igaz legyen az állítás! 
x + y < z – v 
 
13. Válassz x és y helyére –6-nál nem kisebb és +6-nál nem nagyobb egész számot úgy, hogy 
igaz állításhoz juss! Keress minél több megoldást! 

a) x + y = 0 

x –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 
y 6 5 4 3 2 1 0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 

b) x + y < –9 

x –6 –6 –6           
y –6 –5 –4           

c) x + |y| ≤ –3 

x –6 –6 –6 –6 –6 –6 –6 –5 –5 –5 –5 –5 –4 –4 –4 –3 
Y –3 –2 –1 0 1 2 3 –2 –1 0 1 2 –1 0 1 0 

d) |x – y| ≤ 3 

x –6 –6 –6 –6 –5 –5 –5 –5 –4 –4 –4 –4 –3 –3 –3 –3 –2 –2 –2 –2 …
y –6 –5 –4 –3 –5 –4 –3 –2 –4 –3 –2 –1 –3 –2 –1 0 –2 –1 0 1  

 
14. A világon a leghidegebb lakott település Oroszországban van, ott már –68°C-ot is mértek. 
Magyarországon 2003-ban közel –32°C volt a leghidegebb hőmérséklet. Mennyivel 
alacsonyabb ennél az Oroszországban mért hőmérséklet? 
36°C-kal alacsonyabb az Oroszországban mért hőmérséklet. 
 

15. Még az egészséges embereket is megviseli a hirtelen bekövetkező hőmérsékletváltozás. 
Figyeld meg a táblázatot, amely egy hetes hőmérsékletingadozást mutat be!  

H K Sz Cs P Sz V 
–1 2 0 –4 –10 –4 0 
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Ábrázold diagramon a hőmérsékleteket, és olvass a diagramról!  
Két érdekes adat a világ más pontjairól: 

a) A világon eddig jegyzett legkülönösebb hőmérsékletemelkedés igen rövid idő alatt 
következett be. 2 perc alatt –20°C-ról 7°C-ra emelkedett a hőmérséklet. Mennyit változott 
ekkor 2 perc alatt a hőmérséklet? 27 fokot 

b) Az egy nap alatt bekövetkezett legnagyobb hőingadozás során 7°C-ról 
 –49°C-ra esett a hőmérséklet. Mekkora volt a változás? 42°C 

 
16. Olvasd le az összetartozó számokat! Írd ezeket a szám párokat táblázatba és írd le, mi 
lehet a hozzátartozó gép működési szabálya! 

 
 

 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2     

 –2 –1 0 1 2 3 4 5 …    
 

 

 
 
 

 = –  + 3 

 
17. Készíts táblázatot a gép működésének megfelelően! Ábrázold az összetartozó szám 
párokat párhuzamos számegyenes-páron és koordináta-rendszerben is! 

(A –  a  ellentettjét jelöli!) 

 

 
 
 

 = –  – 8 

 

 
 

0 1

0 1

 
 –6 –5 –4 –3 –2        

 
 –2 –3 –4 –5 –6 …       
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18. 

a) Színezd pirosra azokat a rácspontokat, amelyek első koordinátája legalább –3, de nem 
nagyobb 3-nál! 

b) Színezd kékre azokat a rácspontokat, amelyek második koordinátája legalább –3, de nem 
nagyobb 3-nál! 

c) Fogalmazd meg, mi igaz azokra a pontokra, amelyeket pirosra is és kékre is színeztél! 
 

 

0 1

0 1
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0622 – 1. tanulói melléklet 

Tanulónként 1 készlet (3 oldal, összesen 12 db – egyenként 24 db háromszögre bontott – 
hatszög) kartonlapra nyomva ebben a méretben. A hatszögeket ki kell vágni. 
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0622 – 2. tanulói melléklet 

Tanulónként 1 készlet (25 db szám- és műveletkártya) ebben a méretben vékony 
kartonlapra nyomva. Fekete vonalak mentén szétvágandó. 

(–6) (–5) (–3) (–2) (–1)
2 3 4 5 10 

(–4) 12 (–12) 24 (–24)
+ + + + + 
– – – > = 

 



0622. Egész számok – Szorzás és osztás egész számokkal… Tanári útmutató   35 
 

Matematika „A” 6. évfolyam 

0622 – 3. / A tanári melléklet 

Osztályonként 8 készlet (csoportonként 1 készlet) ebben a méretben vékony kartonlapra 
nyomva. Fekete vonalak mentén szétvágandó. 

–17 – 9 –19 – 9 

–17 – 7 –20 – 9 

–17 – 10 –17 + (–9)

–9 + (–17) –20 – 7 
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0622 – 3. / B tanári melléklet 

Osztályonként 8 db (csoportonként 1 db) ebben a méretben vékony kartonlapra 
nyomva. (Nem feltétlenül kell szétvágni.) 
 

Ha a kisebbítendőt és a 
kivonandót ugyanazzal a 

számmal növeljük, a különbség 
nem változik. 

Ha a kisebbítendőt és a 
kivonandót ugyanazzal a 
számmal csökkentjük, a 
különbség nem változik. 

Ha a kisebbítendőt növeljük, és 
a kivonandót nem változtatjuk, 

a különbség nő. 

Ha a kisebbítendőt csökkentjük 
és a kivonandót nem 

változtatjuk, a különbség 
csökken. 

Ha a kivonandót növeljük, és a 
kisebbítendőt nem változtatjuk, 

a különbség csökken. 

Ha a kivonandót csökkentjük és 
a kisebbítendőt nem 

változtatjuk, a különbség nő. 

Egy szám elvétele egyenlő az 
ellentettjének a hozzáadásával. 

Egy szám hozzáadása egyenlő 
az ellentettjének az elvételével. 
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0622 – 4. tanári melléklet 

1 készlet (19 db kártya) osztályonként a tanárnak vékony kartonlapra nyomva legalább négyszeres méretben (a tábláról jól látszódjon). 
(A fekete vonalak mentén szétvágandó.) 

A Föld legmélyebb  
(tengeri) pontja Mariana-árok –11 034 m

A Föld legmagasabb pontja Csomolungma  
(Mt. Everest) 8848 m

Magyarország legmagasabb 
pontja Kékestető 1014 m

A Föld legmélyebb 
(szárazföldi) pontja Holt-tenger árka –397 m



0622. Egész számok – Szorzás és osztás egész számokkal…  Tanári útmutató   38 
 

Matematika „A” 6. évfolyam 

Európa legmélyebb pontja Kaszpi-mélyföld –28 m

Európa legmagasabb pontja Mont-Blanc 4807 m

  10 205 m
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0622 – 5. tanári melléklet 

Osztályonként 8 db (csoportonként 1 db) ebben a méretben vékony kartonlapra 
nyomva. 
(Az adatok származási helye: Akadémiai Kislexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.) 
 

Spartacus-féle 
rabszolgafelkelés 

(Kr.e. 73-71) 

Nagy Sándor 
(Kr.e. 356-323) 

Magyar honfoglalás 
(895-900) 

Mohamed 
(570-632) 

Hannibál 
(Kr.e. 246-183) 

Julius Caesar 
(Kr.e. 100-44) 

 

Marathoni csata 
(Kr.e. 490) 

 

Attila hun király 
(Kr.e. 434-453) 

I. István 
(975-1038) 

 

Püthagorász 
(Kr.e. 570-480) 
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0622 – 6. / A tanári melléklet  

Osztályonként 1 készlet (8 db számkártya) dupla méretben kartonlapra nyomva. 
Tábláról is jól látszódjon. (A fekete vonalak mentén szétvágandó.) 

–18 5 

7 11 

–6 –9 

–2 15 
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0622 – 6. / B tanári melléklet  

Osztályonként 8 készlet (csoportonként 1 készlet) A3-as (dupla) méretben kartonlapra nyomva. A kék és piros nyilak külön 
kivágandóak. 

 


