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D1 – Osztással kapcsolatos feladatok
1. Osszátok szét a feladatokat!
2. Olvasd el!
3. Rendeződjetek szakértői csoportba!
Oldjátok meg a feladatot, vonjatok le következtetéseket!
4. Oszd meg a társaiddal az eredeti csoportodban, hogy mire jutottatok!

2 perc
2 perc
1 perc
10 perc
4 × 3 perc

A Induljunk ki mindig a 120 : 15 osztásból!
Változtasd az
osztót úgy, hogy a hányados a felére csökkenjen,
az osztandót úgy, hogy a hányados a kétszeresére nőjön!
B Induljunk ki mindig a 120 : 15 osztásból!
Változtasd az
osztót úgy, a hányados a negyedére csökkenjen, az osztandót
úgy, hogy a hányados a negyedére csökkenjen!
C Induljunk ki mindig a 120 : 15 osztásból!
Változtasd az
osztót úgy, hogy a hányados az ötszörösére nőjön,
az osztandót úgy, hogy a hányados az ötszörösére nőjön!
D Induljunk ki mindig a 120 : 15 osztásból!
Változtasd
csak az osztót úgy, hogy a hányados ne változzék, csak
az osztandót úgy, hogy a hányados ne változzék!
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D2 – Igaz vagy hamis?
Ha egy osztásban az osztót felére csökkentjük, akkor a hányados is a felére csökken.
Ha egy osztásban az osztandót felére csökkentjük, akkor a hányados is a felére csökken.
Ha egy osztásban az osztót kétszeresére növeljük, akkor a hányados a felére csökken.
Ha egy osztásban az osztandót kétszeresére növeljük, akkor a hányados a felére csökkk
ken.

D3 – Mi hiányzik?
Egészítsétek ki a hiányos mondatokat szóforgóval!
Ha az osztandót kétszeresére változtatjuk és az ............................................... változatlanul
hagyjuk, akkor a hányados ...............................................
Ha az osztandó felére csökken és az osztó ................................... nő,
akkor a ................................... nem változik.
Ha az osztó kétszeresére nő, akkor a ............................................... is kétszeresére nő, ha az
osztót nem változtatjuk.
4.  Ha az osztandó valahányszorosára nő, vagy csökken, akkor a hányados is .....................
.......................... nő, vagy csökken.
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D4 – Összefügg?
Csoportosítsátok a meghatározásokat valamilyen közösen hozott szempont alapján!
Gyűjtsetek a megfelelő csoportokhoz hasonló meghatározásokat!
Időkitöltő: Írjatok ti is összetartozó mennyiségeket a példák alapján!

a fagyi ára és a gombócok száma
Tímea cipőmérete és a cipő ára
egy fa magassága és életkora
egy lakás mérete és fenntartási költsége
a levegő szennyezettsége és a várostól való távolság
Ádám kutyáinak száma és Ádám magassága
Ádám kora és súlya között
egy kiránduláson résztvevők száma és a kirándulás költsége
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D5 – Összefügg?
Feladat:
Csoportosítsátok a meghatározásokat a halmazokba!
Osszátok szét a meghatározásokat!
Rendezzétek kerekasztallal valamennyit a halmazokba!
Időkitöltő: Gyűjtsetek a megfelelő csoportokhoz hasonló meghatározásokat!

a fagyi ára és a gombócok száma
Tímea cipőmérete és a cipő ára
egy fa magassága és életkora
egy lakás mérete és fenntartási költsége
a levegő szennyezettsége és a várostól való távolság
Ádám kutyáinak száma és Ádám magassága
Ádám kora és súlya között
egy kiránduláson résztvevők száma és a kirándulás költsége
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D6 – Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz vagy
hamis!
1. Minél idősebb vagy, annál magasabb is vagy.
2. Minél idősebb vagy, annál nagyobb a tömeged.
3. Ha egy kg alma 100 Ft, akkor 2 kg alma kétszer annyi.
4. Ha egy autó 50 km/óra sebességgel haladva 1 óra alatt tesz meg egy bizonyos utat, akkor   
kétszer akkora sebességgel kétszer annyi időre van szüksége.
5. Ha egy motorkerékpár két óra alatt megtesz 30 km-t, akkor kétszer annyi idő alatt kétsk
szer akkora utat tesz meg.

