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MODULLEÍRÁS 
 
A modul célja Polinomok előállítása alacsonyabb fokú polinomok szorzataként.  

A tanulói ismeretek tudatosítása. Az asszociatív és az értelmes memória fejlesztése memóriajátékkal. A 
tanulók bizonyítási igényének felkeltése, továbbá segítségnyújtás az önálló tanulói bizonyítások végre-
hajtásához. (Azonosságokhoz olyan szöveges feladat gyártása, amelynek megoldásában felhasználható a 
megadott azonosság.) 

Időkeret 3 foglalkozás 
Ajánlott korosztály 14–15 évesek (9. osztály) 
Modulkapcsolódási pontok 
 

Tágabb környezetben: fizika, kémia, későbbi matematika tanulmányok 
Szűkebb környezetben: a 2. (Számolgatunk című) modul 
Ajánlott megelőző tevékenységek: tanórai algebrai ismeretek 

A képességfejlesztés fókuszai 
 

Problémaérzékenység 
problémamegoldás 
együttműködés 
kreativitás  
metakogníció 
érvelés 
asszociatív memória  
értelmes memória 

 
 
AJÁNLÁS 

A 9. osztályos tananyag egyik legnehezebb része a tanulók számára a szorzattá alakítás, ezért is került bele a kötetlen, tanórán kívüli foglal-
kozások matematika tartalmai közzé. Játékra itt is van lehetőség (memóriajáték). A szorzattá alakítandó kifejezéseket nem készen kapják a 
diákok, a csoportok egymásnak gyártják azokat, ezzel minden csoport más-más (a csoport tagjai számára még ismeretlen) feladatokat alakíthat 
szorzattá. Így a tanulóknak az adott problémát előre végig kell gondolniuk, és ez a tudatosság elmélyíti ismereteiket. Ugyanezt a célt szolgálja 
egy „dolgozat” javítása, értékelése is. 
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MODULVÁZLAT 
 

 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

I. Néha így, néha úgy 
 Ráhangolódás: Fogalmak felelevenítése 

Munkaforma: frontális 
   

1. Szorzattá alakítás kiemeléssel, műveleti tu-
lajdonságok, hatvány azonosságai 
Munkaforma: csoportban, majd egyéni 

Problémaérzékenység, kreativitás, metakogníció, 
problémamegoldás, érvelés, szövegértés, szövegér-
telmezés, eredetiség, szövegértés, szövegértelmezés, 
kombinativitás, eredetiség 

12 írólap csoportonként,  
különböző színű, azonos 
méretű téglatestek 
(legalább 100 darab) 
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 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

II. Így is lehet! 
1. Polinom szorzattá alakítása nevezetes azo-

nosság alkalmazásával, illetve kiemeléssel. 
Munkaforma: frontális 

Bizonyítási igény felkeltése   

2. Szorzattá alakítás kiemeléssel és nevezetes 
azonosságok alkalmazásával. Memóriajáték 
Munkaforma: párban 

Asszociatív memória, értelmes memória, 
metakogníció 

Memóriajáték 

3. Szorzattá alakítás alkalmazása problémák 
megoldásában 
Munkaforma: csoportban 

Kreativitás, együttműködés, metakogníció 
 

Különböző méretű téglatestek 

4. Feladatmegoldás – azonosságok alkalmazása
Munkaforma: egyéni, frontális 

Problémamegoldás 1. feladatlap 

III. Ismétlés a tudás anyja 
 Ráhangolódás: Memóriajáték 

Munkaforma: párban 
Asszociatív memória Memóriajáték az előző foglalkozásról 

1. „Dolgozat” javítása, hibakeresés 
Munkaforma: egyéni 

Metakogníció  2. feladatlap 

2. Következmény-egyenlet, ekvivalens egyen-
letek 
Munkaforma: frontális 
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I. NÉHA ÍGY, NÉHA ÚGY 
 
Ráhangolódás 
(Javasolt idő: 10 perc; Munkaforma: frontális) 
 
Elevenítsék fel a következő fogalmakat: azonosság, a szorzás disztributív az összeadásra 
nézve, algebrai egész kifejezés, polinom, algebrai kifejezés szorzat alakja. 
A felelevenítés történhet úgy, hogy a tanár felír a táblára 6–7 kifejezést, s ezekre vonatkozó 
kérdéseket tesz fel.  
 
SZORZATTÁ ALAKÍTÁS KIEMELÉSSEL, MŰVELETI TULAJDON-
SÁGOK, HATVÁNY AZONOSSÁGAI 
(Javasolt idő: 35 perc; Eszközök: 12 írólap minden csoportnak; különböző színű, azonos 
méretű téglalap minden csoportnak – legalább 100 db; Munkaforma: 4 fős csoportban) 
 
1. Foglalkozás – 1. lépés/1.  
Alakítsatok ki 4 fős csoportokat! Minden csoport találjon ki egy nevet, (ez lesz a csoport 
neve), és azt írjátok rá mind a 12 papírra! Minden csoport 1-1 papírra írjon 1-1 algebrai egész 
kifejezést. A kifejezések közül 6 db összeg alakú legyen (2-2 darab 2 tagú, 3 tagú, illetve 4 
tagú), de olyan, melyet szorzattá tudnátok alakítani! A többi hatot pedig szorzat alakban 
adjátok meg! 
(Ha minden csoport kész, a tanár húz minden csoport kifejezései közül 1-1-et, ezt a kifejezést 
a gyártó csoportnak kell átalakítania, a többi 11 lapot bedobják egy dobozba.) 
Minden csoport húzzon a dobozból 11 lapot! Alakítsátok át a kihúzott kifejezéseket! Ha 
szorzatot húztatok, akkor összeg alakban adjátok meg, ha összeget, akkor alakítsátok 
szorzattá! A papír aljára írjátok fel a ti csoportotok nevét is! Az átalakításra 4 percetek van. 
Ha valamelyik csoport a saját feladatát húzta ki, akkor addig húzzon újabb és újabb lapot, míg 
nem talál egy másik csoport lapjára. 
(Ha letelt a munkaidő, minden csoport kapja vissza az általa gyártott kifejezéseket tartalmazó 
lapokat, s nézzék meg, hogy helyesek-e az átalakítások!) 
Kiemelt készségek, képességek 
Problémaérzékenység, kreativitás, metakogníció, együttműködés, problémamegoldás érvelés 
1. Foglalkozás – 1. lépés/2.  
A tanár figyeljen arra, hogy minden lapra felkerüljön a csoport neve! 
Biztassa őket, hogy minél változatosabb kifejezést találjanak ki! (Nem biztos, hogy nekik kell 
átalakítani.) 
Ha az ellenőrzés során hibás átalakítást talál egy csoport, akkor a két csoport (a kitaláló és az 
átalakító) egymással vitassa meg a feladatot! 
A munka befejezése után a két szempont alapján döntsék el, hogy melyik csoport volt a lege-
redményesebb: melyiknek volt átalakítható mind a 12 kifejezése, illetve melyik alakította át 
helyesen mind a 12 kifejezést. A győztes (győztesek): mindkét szempontnak eleget tevő cso-
port (csoportok). 
1. Foglalkozás – 1. lépés/3.  
Egy tóban első nap 2 tavirózsa van, második napra megkétszereződik a számuk, tehát 4 lesz 
harmadik napon ismét megkétszereződik a számuk, tehát 8 lesz, és így tovább. 
Hány tavirózsa lesz a tóban a 6. napon? Mikor volt feleannyi? Hány rózsa alakult ki a 7. 
napon? Összesen hány rózsa alakult ki a 7., 8. és 9. napon együttesen? 
Kiemelt készségek, képességek 
Szövegértés, szövegértelmezés 
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1. Foglalkozás – 1. lépés/4.  
A négy kérdést egymás után egyszerre tegye fel a tanár! A gyerekek önállóan próbálják 
megválaszolni a kérdéseket! 
Lehet, hogy a számolást tízes számrendszerben felírt számokkal végzik el a gyerekek. A me-
goldások megbeszélésekor feltétlen írják fel, illetve végezzék el a műveleteket hatvány alakban 
felírt számokkal is! 
1. Foglalkozás – 1. lépés/5.  
(Ha marad rá idő.) Találtok az asztalon különböző színű, azonos méretű téglatesteket. Ezek 
felhasználásával szemléltessétek az a3–2a2 = a2(a–2) azonosságot (a≥2)! 
Kiemelt készségek, képességek 
Kombinativitás, eredetiség, 
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II. ÍGY IS LEHET 
 
Ráhangolódás/1. 
(Javasolt idő: 5 perc; Munkaforma: frontális) 
 
Sokszor a szorzattá alakítást nem tudjuk közvetlenül kiemeléssel elvégezni, hanem egyéb, 
már ismert azonosság alkalmazása lesz célravezető. Például az a2+2ab+b2+a+b öttagú 
kifejezés tagjaiban nincs közös tényező, tehát nem tudjuk kiemeléssel szorzattá alakítani, de 
ha ismerjük az első három tagból álló kifejezés szorzatalakját, akkor már meg tudjuk oldani a 
problémát. Hogyan? 
Gyűjtsük össze, azokat a nevezetes kifejezéseket, amelyeknek ismeritek fejből a polinomokból 
álló szorzatalakját! 
(Próbáljuk bebizonyítani, hogy az a2 +2ba + b2 = (a+b)2 azonosság teljesül a változók helyére 
írt tetszőleges szám esetén! Figyelem! A bal oldalból kell kiindulni! 
Jobb lenne, ha a kifejezés 4 tagú lenne, hátha akkor páronként lehetne kiemelni. Bontsuk szét 
az egyik tagot két tagra!) 
Ráhangolódás/2. 
A tanulók valószínűleg emlékeznek az a2+2ab+b2 ,  az a2–2ab+b2 , és az a2– b2 polinomok 
szorzatalakjára. Lehet, hogy a két köb összegének illetve különbségének szorzatalakjából is 
fel tudnak „valamit” idézni. Ha nem, akkor közölje a tanár ezek szorzatalakját! 
Az azonosság bizonyítását csak akkor végezzék el, ha feltételezi a tanár, hogy lesznek olyan 
tanulók, akik kis segítséggel be tudják fejezni a bizonyítást. 
 
SZORZATTÁ ALAKÍTÁS KIEMELÉSSEL ÉS NEVEZETES  
AZONOSSÁGOK ALKALMAZÁSÁVAL. MEMÓRIAJÁTÉK 
(Javasolt idő: 15 perc; Eszközök: memóriajáték páronként; Munkaforma: párban)  
 
2. Foglalkozás – 1. lépés/1.  
Gondolom, hogy a memóriajátékot mindenki ismeri. A 36 lapon most nem azonos képpárok 
vagy zászlópárok vannak, hanem egy azonosság két oldalán álló kifejezéspárok. Ezeket kell 
felismerni a játékosoknak. Válasszatok párt magatoknak! 
A kártyákat lásd a mellékletben! 
Kiemelt készségek, képességek 
Asszociatív memória, értelmes memória 
2. Foglalkozás – 1. lépés/2.  
Minden pár legalább kétszer játssza le a játékot, felváltva legyenek kezdőjátékosok! 
 
SZORZATTÁ ALAKÍTÓ TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA  
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁBAN 
(Javasolt idő: 10 perc; Eszközök: különböző méretű téglatestek, Munkaforma: 4 fős csopor-
tokban) 
 
2. Foglalkozás – 2. lépés/1.  
Alakítsátok át polinomok szorzatává az n3–n kifejezést! 
Alkossunk olyan problémát, amelynek a megoldását segíti ennek az azonosságnak az 
ismerete! 
Pl. Egy n oldalú (n>1) kockából kivágunk egy téglatestet, amelynek egy csúcsából induló 
éleinek hossza: n, 1, 1. Mit kérdezzünk, hogy a kérdés megválaszolásában az  
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n3–n=(n–1)n(n+1) azonosság ismerete segítsen? Alakítsatok ki 4 fős csoportokat! 
Mutassátok be az építőkockák felhasználásával, hogy a „hiányos kocka” valóban átalakítható!  
Azután próbáljatok egyéb feladatot kitalálni ugyanennek az azonosságnak az alkalmazására! 
Kiemelt készségek, képességek 
Kreativitás, együttműködés, metakogníció 
2. Foglalkozás – 2. lépés/2.  
A további problémák kitalálásához a tanár a témakör megnevezésével nyújthat segítséget (pl. 
oszthatóság, törtek összeadása, egyszerűsítése). 
Feltétlen beszéljék meg azt az alkalmazását is, hogy ha n egész számot jelöl, akkor a 
szorzatalak segítségével könnyen bizonyítható, hogy a kifejezés mindig osztható 6-tal. 
 
GYAKORLÓTESZT MEGOLDÁSA. AZONOSSÁGOK 
ALKALMAZÁSA 
(Javasolt idő: 15 perc; Eszközök: 1. feladatlap; Munkaforma: egyéni, majd a megoldások 
megbeszélése frontális 
 
2. Foglalkozás – 3. lépés/1.  
Próbálja ki mindenki, hogy mennyire sajátította el a szorzattá alakítás „művészetét”! Oldjátok 
meg ezeket a tesztfeladatokat! Minden feladatnál megadott négy válasz közül pontosan egy 
helyes. Munkaidő: 10 perc 
Kiemelt készségek, képességek 
Problémamegoldás 
2. Foglalkozás – 3. lépés/2.  
A megoldások megbeszélése történhet úgy is, hogy 5 tanuló felírja a táblára 1-1 feladat 
megoldásához szükséges átalakításokat, majd szóban befejezik az indoklást. 
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III. ISMÉTLÉS A TUDÁS ANYJA 
 
Ráhangolódás/1. 
(Javasolt idő: 10 perc; Munkaforma: párban) 
Játsszunk egy kicsit a memóriajátékkal! 
Ráhangolódás/2. 
Minden pár most csak egy játékot játsszon le, ez elegendő a kártyákon szereplő azonosságok 
felelevenítéséhez. 
 
A SZORZATTÁ ALAKÍTÁSI TUDOMÁNY ELLENŐRZÉSE. 
„DOLGOZAT” JAVÍTÁSA, HIBAKERESÉS 
(Javasolt idő: 5 perc; Munkaforma: frontális) 
 
3. Foglalkozás – 1. lépés/1.  
Egy rövid időre ti lesztek a tanárok. Mindenki kap egy megírt dolgozatot. A ti feladatotok: a 
dolgozat kijavítása, majd a javítási útmutató alapján a pontozás elvégzése, ezután a dolgozatot 
megíró tanuló teljesítményének kiszámítása (%-ban), végül a dolgozat értékelése, 
osztályozása. 
Kiemelt készségek, képességek 
Metakogníció 
3. Foglalkozás – 1. lépés/2.  
A javítási útmutatót csak akkor adja oda a tanár, ha a tanuló már kijavította a dolgozatot! 
A megoldás pontozása, majd értékelése várhatólag vitát indít el a gyerekek között. Javaslat: a 
tanár ne mondja el a saját véleményét, várja meg, míg a gyerekek megegyeznek. (Nagyon 
tanulságos a tanulók számára, ha találkoznak az írásbeli dolgozatok javításának és 
értékelésének problémájával. 
 
KÖVETKEZMÉNY-EGYENLET, EKVIVALENS EGYENLETEK 
(Javasolt idő: 10 perc; Eszközök: 2. feladatlap, minden tanulónak a doglozat megoldása; 
Munkaforma: frontális) 
 
3. Foglalkozás – 2. lépés/1.  
A 3. feladatban szereplő két egyenlet megoldásainak nézzük meg még egyszer a tanulságait!  
3. Foglalkozás – 2. lépés/2.  
A dolgozat 3. feladatában szereplő két egyenlet kétféle megoldása jó alkalmat nyújt, hogy 
világos legyen a tanulók számára a kétféle megoldás közötti különbség, s egyúttal a 
következmény-egyenletek és az azonos megoldáshalmazú egyenletek közötti különbség. 
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melléklet a tanároknak
II. ÍGY IS leHet

x 2–x+  1  4

x 2–2xy+
y 2

2x 2–12xy+
18y 2

x 2–y 2+
x–y

a 2–2ab+
b 2

x 2–y 2

x 3–y 3

e 3+
d 3

x–y
a 2–a

6x+
9y

x 2+
2xy+

y 2–a 2

x 2+
4x+

4

4a 2–2ab+
9b 2

x 2–10x+
25

x 4–y 4

9x 2–25

x 2–y 2+
x+

y

(a+
b)

2

(x–y)
2
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(x–y)(x+
y)

(x–y)(x
2+xy+y

2)

(e+
d)(e

2–ed+
d

2)

–(y–x)

3(2
x+

3y )

a (a
–1)

(x
–y–a)

(x
+

y+
a)

(x
–y ) (x

+
y+

1)

2(x
–3)2

(x
+

2)2

(2
a–3b )2

(x
–5)2

(x
+

y ) (x
–y+

1)

(x–
y)(

x+
y)(

x2 +y2 )

(3
x–5)(3

x+
5)

(x–
 1 

 2
)

2
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1. Feladatlap

1. Mennyi az 
 a2 – b2 2a –2b
 a2 – 2ab + b2 3a + 3b

·
  kifejezés értéke, ha a = 2,5  és b= –1,5 ?

A:
 

 2
1 –
 3

  B:
 

 3
   –
 2

  C:
 

 5
   –
 3

  D:
 

 2
   –
 3

2.  Mi az a legnagyobb egész szám, amellyel az n3 – 4n  kifejezés (ahol n pozitív páros számot jelöl) 

biztosan osztható?

A: 2   B: 4   C: 8   D: 16

3.  Tudjuk, hogy x2 – 1 = (x – 1) (x +1)  és x3 –1 = (x–1) (x2 + x + 1)  azonosságok. Vajon melyik 

kéttényezős szorzat értéke egyezik meg minden x szám esetén az x4 –1  kifejezés értékével?

A: (x –1) (x3 + x + 1)   B: (x – 1) (x3 – x2 + x – 1)   C: (x – 1) (x3 + x2 +x + 1) 

D: (x + 1) (x3 + x2 +x – 1)  

4. Melyik számmal egyenlő a 
 
2101 – 299

2100 – 299
           tört?

A: 2   B: 3   C: 4   D: 3–
2

5. Legfeljebb hány polinom szorzatára bontható az x4 – 4x3 + x2 – 4x  kifejezés?

A: 4   B: 3   C: 2   D: 1

A feladatlap megoldása:

 a2 – b2 2a – 2b (a–b) (a+b) 2 (a–b)
1.                           ·               =                      ·              , tehát D a helyes válasz.
 a2 – 2ab + b2 3a + 3b (a–b)2 3(a+b)

2.   n3 – 4n = (n–2) n (n + 2) Mivel n páros számot jelöl, a kifejezés értéke három szomszédos 

páros szám szorzata. Minden páros n egész esetén a három tényező közül legalább egy osztható 

4-gyel, a másik kettő páros, tehát a szorzat biztosan osztható 2 · 2 · 4 = 16-tal, tehát D a helyes 

válasz.
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3.  A kérdést a tanulók úgy is eldönthetik, hogy a válaszban megadott kifejezésekben kijelölt szorzást 

elvégzik, vagy felhasználják a két négyzet különbségére vonatkozó azonosságot, s így három 

polinom szorzataként állítják elő a kifejezést, és ezek közül a megfelelő kettő összeszorzásával 

döntik el a kérdést. (C)

 2101 – 299   299 (22 – 1)
4.                   =                   = 3, tehát B a helyes válasz.
 2100 – 299  299 (2 – 1)

5.  x4 – 4x3 + x2 – 4x = x3 (x – 4) + x(x – 4) = (x – 4) (x3 + x) = (x – 4) x (x2 + 1), s mivel ez másodfokú 

polinom nem bontható fel elsőfokúak szorzatára, tehát a helyes válasz B.
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III. ISmétléS a tUDáS anYJa

2. Feladatlap (dOlGOZat)

1. Egyszerűsítsd a következő törteket!

 x2 – 9 (x – 3)2 x – 3
a)                =                 =
 3x – 9 3 (x – 3) 3

 x2 + 6x + 9 (x + 3)2 1
b)                      =               =
 x + 3 x + 3  x + 3

2. Végezd el az alábbi összeadást, majd a kapott törtet hozd a lehető legegyszerűbb alakra!

 x x – 8 x x – 8 x(x–2) (x + 2) +2 (x + 2) (x –8)
                   +          =                +                      =
 2x + 4 x2 – 4 2(x + 2) (x – 2 (x + 2) 2(x + 2) (x – 2) (x  2)

 x3 – 4x + 2x2 – 12x – 16 x3 + 2x2 – 16x – 16
                                =                                           =
 2(x + 2) (x – 2) (x + 2) 2 (x + 2) (x – 2 (x +2)

3. Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán!

a) x2 = 3x

Kivonok mindkét oldalból 3x-et, így 

x2 – 3x = 0.

Kiemelek x-et a bal oldali kifejezésből

x (x– 3) = 0.

Ennek az egyenletnek ugyanazok a számok a megoldásai, mint az eredetinek.

Ez a szorzat pontosan akkor nulla, ha valamelyik tényező nulla, tehát

x = 0 vagy x = 3.

Behelyettesítettem az eredeti egyenletbe a számokat, valóban mindkettő megoldása az egyen-

letnek. 

b) 4x (x – 2) + x – 2 = 0 

A bal oldali háromtagú kifejezés kéttagúvá alakítható:

4x (x– 2) + (x – 2) = 0.

Az egyenlet mindkét oldalát elosztom x – 2-vel.

4x + 1 = 0.

Ennek az egyenletnek egy megoldása van: a 
 
 1
– –
 4

 .

Az átalakítás során az eredeti egyenlettel ekvivalens egyenleteket írtam, és behelyettesítettem az 

eredeti egyenletbe a 
 

 1
– –
 4  

-et.
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A „dolgozat” megoldási útmutatója

1. feladat:
a) 
Jól alakítja szorzattá a számlálót 3 pont
Jól alakítja szorzattá a nevezőt 1 pont
Helyesen egyszerűsíti a törtet 2 pont
Összesen: 6 pont
b) 
Jól alakítja szorzattá a számlálót 4 pont
Jól egyszerűsíti a törtet 2 pont
Összesen: 6 pont

2. feladat:
Jól alakítja szorzattá az első tört nevezőjét 1 pont
Jól alakítja szorzattá a második tört nevezőjét 3 pont
Helyesen választja meg a közös nevezőt, 
a két nevező legkisebb közös többszörösét 2 pont
Az első tört bővítése helyes 1 pont
A második tör bővítése helyes 2 pont
Az összeadással kapott tört számlálójában jól bontotta fel a zárójeleket 1 pont
Jól vont össze 1 pont
Összesen: 11 pont

3. feladat
a) Első megoldás:
Nullára redukálja az egyenletet 1 pont
A kifejezést helyesen alakítja szorzattá 2 pont
Tudja, hogy a szorzat pontosan mikor nulla 1 pont
Jól határozza meg mindkét megoldást 1 pont
Utal rá, hogy az átalakításai ekvivalensek voltak 1 pont
Behelyettesítéssel ellenőrzi a kapott megoldásokat 1 pont
Összesen: 7 pont

Második megoldás: Esetszétválasztással
Megállapítja, hogy a 0 megoldása az egyenletnek 2 pont
Tudja, hogy ha 0≠x , akkor mindkét oldalt eloszthatja x-szel 2 pont
Jól végzi el mindkét oldal elosztását x-szel 1 pont
Megadja mindkét megoldást 1 pont
Behelyettesítéssel ellenőrzi a kapott megoldásokat 1 pont
Összesen: 7 pont
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3. feladat
b) Első megoldás:
A háromtagú kifejezést célszerűen alakítja kéttagúvá 2 pont
A kifejezést helyesen alakítja szorzattá 3 pont
Tudja, hogy a szorzat pontosan mikor nulla 1 pont
Jól adja meg az egyik megoldást 1 pont
Jól határozza meg a másik megoldást 1 pont
Utal rá, hogy az átalakításai ekvivalensek voltak 1 pont
Behelyettesítéssel ellenőrzi a kapott megoldásokat 1 pont
Összesen: 10 pont

Második megoldás: Esetszétválasztással
Megállapítja, hogy a 2 megoldása az egyenletnek 4 pont
Tudja, hogy ha 2≠x , akkor mindkét oldalt eloszthatja 2−x -vel 2 pont
Jól osztja el a baloldali kifejezés mindkét tagját 2−x -vel 1 pont
Az elsőfokú egyenletet jól oldja meg 1 pont
Megadja mindkét megoldást 1 pont
Behelyettesítéssel ellenőrzi a kapott megoldásokat 1 pont
Összesen: 10 pont

Az elérhető maximális pontszám: 40 pont




