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VALÓSÁGKÖZELI MATEMATIKATAníTÁS

Feladatlapok 10–14 éves korosztály számára

A magyar matematika és természettudományos oktatás közismerten tudomány centrikus. A szép 
matematikai problémák igényes, magas szintű megoldása azonban kevesek kiváltsága. A matematika 
tanulása sokak számára jelenti a hosszú éveken át tartó „kínlódást”, rettegést, vagy éppen az unalomig 
begyakorolt rutinfeladatok egyhangúságát, végén a nagy megkönnyebbüléssel: többet már nem kell 
matekkal foglalkozni. Az alkalmazásképes tudás megszerzése pedig matematikából is igen fontos. 
Gyorsan változó világunkban a tájékozódáshoz, a munkában való helytálláshoz elengedhetetlenek a 
széleskörűen alkalmazható és bővíthető ismeretek.

Nem véletlen tehát, hogy nemzetközi és hazai vizsgálatok térképezik fel a tanulók tudását, s ezek 
a vizsgálatok már nem az ismeretek reprodukálását várják el, hanem arra kíváncsiak, mennyire képe-
sek bizonyos korosztály fiataljai ismeretek alkalmazására. 

Egy korábbi hazai vizsgálat értékelésében olvashatjuk a következőket:
„Hogyan lehet az, hogy a tanórákon, tantárgyi kontextusban a tanulók viszonylag jól teljesítenek, de ha attól 

csak egy kicsit is eltávolodunk, a teljesítmények drasztikusan romlanak... Az iskolai matematika többnyire konkrét, 
tanórai tantárgyi teljesítményekre kondicionálja a tanulókat, az iskolai, tanórai matematika elszigetelt tudást ered-
ményez.”

 (Dobi, 1998, 178. o.)

Az idézet első mondata fontos gondolatot rejt: a magyar oktatás jónak mondható, a tárgyi tudásra 
tehát lehet alapozni.

A vizsgálatok eredményei azonban azt mutatják, hogy a megszerzett tudást nemcsak elfelejteni 
igyekeznek a diákok, hanem valójában nincsenek is igazán a birtokában, hiszen alkalmazni nemigen 
tudják. 

Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az iskolai tananyag részben 
éppen életidegensége miatt kevésbé vonzó a fiatalok számára, így kevésbé is motivál tanulásra, ami 
tovább rontja az eredményeket.

Az oktatás jó hagyományainak megtartása mellett keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek 
ezeket kiegészítik, továbbfejlesztik, hogy a fiatalok valóban alkalmazásképes ismeretek birtokába jut-
hassanak.

A továbbiakban rövid bevezető után olyan feladatlapok következnek, amelyek köznapi szituációk 
matematika órán történő feldolgozására mutatnak példákat, és ezzel hozzájárulnak az előbbiekben 
vázolt probléma megoldásához. Iskolai tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók nemcsak szívesen 
foglalkoznak ilyen jellegű feladatokkal, hanem ezek megoldása általában kedvező hatású a matemati-
katanulásra.

Ezeket a feladatlapokat „valóságKözElIEK”-nek nevezem, és ez nem véletlen. Ezzel is utalni sze-
retnék arra, hogy bármennyire is életszerű egy feladat, azért a valóság más. Ez szükségszerű is, hogy 
így legyen. Részben azért, mert a valóságos világ túl összetett ahhoz, hogy ezt az iskolában teljes 
bonyolultságában vizsgáljuk, részben azért, mert sok jelenség a szakemberek számára is csak „közelí-
tőleg” vizsgálható, elemezhető. Fontos ezeket a dolgokat a tanulókkal is megbeszélni. 
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1. történeti vonatkozások

A matematika fejlődése az emberiség fejlődésével olyan szorosan összekapcsolódott, ami kevés eset-
ben áll fenn más tudományoknál. Az első matematikai eredmények évezredekkel ezelőtt keletkeztek, 
és az ókori kultúrákban már figyelemre méltó fejlettségi szintet mutatnak (babiloniak, egyiptomiak, 
görögök...).

A matematika olyan tudomány volt, amely számos gyakorlati terv, kérdés kivitelezésében, illetve 
megválaszolásában jelentős szerepet töltött be. Ilyenek voltak például az erődítmények, templomok 
építése, vagy a geológiai, asztronómiai problémák.

Bármilyen meglepően hangzik, maga Euklidesz is alkalmazott matematikusnak tekinthető, hiszen 
tevékenységének középpontjában a valóságos világ tanulmányozása állt. A görögök számára általá-
ban nyilvánvaló volt, hogy a geometria a világ része, míg a rómaiak számára a matematika jórészt az 
asztrológiát jelentette.

A gyakorlati vagy alkalmazott és az elméleti matematika először a XIX. században vált el igazán 
egymástól, és ez a szétválás XIX. században tovább fokozódott.

Fennállt azonban továbbra is egy gyümölcsöző kölcsönhatás a matematika és a gyakorlati alkal-
mazások között. 

A modern matematika számos elmélete eredeztethető a természettudományokból, sőt a matema-
tika több részterülete is köszönheti fejlődését matematikán kívüli problémának. Gondoljunk csak pél-
dául a szerencsejátékok és a valószínűség számítás ilyen jellegű  kapcsolatára, de ide tartozik például 
a gazdaságtudományok által „támogatott” lineáris optimalizálás, vagy a numerikus matematika is 
amelynek gyökerei szintén a matematikán kívül keresendők.

Számos olyan példa is felsorolható, ahol „tiszta” matematikai elméletek hosszú idő eltelte után 
leltek fontos matematikán kívüli alkalmazásra. Megemlíthető itt a számelmélet több eredménye, ame-
lyek a kódelméletben döntő szerepet játszottak, vagy a csoportelmélet tételei, amelyek a kémiában és 
a kvantummechanikában váltak jelentőssé.

Az elmúlt századok folyamán akárcsak a matematikában, a matematika tanításában is szerephez jutot-
tak az alkalmazások. A matematikatanítás történetében az alkalmazások tárgyát, tartalmát tekintve 
látható változás alapja részben a matematikai és pedagógiai ismeretek bővülése, fejlődése, részben 
– az előbbiektől nem teljesen függetlenül, – a különböző korok társadalmi igényeinek alakulása.

A polgárosodás erősödésével, a XVI. században már több európai városban a város által fenntartott 
olvasó- és számolóiskolákat létesítettek. A németországi Annabergben ekkoriban például 14 városi 
iskola működött már, és emellett létezett négy magán-számolóiskola is. Ezek egyikét tartotta fenn 
Adam Ries számolómester, az ő egyik könyvéből való a következő gyakorlati feladat:

Példa
1468. október 9-én lipcse város tanácsa megvonta egy Veitz nevű pék polgárjogát. Elrendelték, 

hogy a nevezett a kora hajnali órákban hagyja el a várost, és oda többé vissza ne térjen. Veitz ugyanis 
becsapta a vevőit, mivel túl kicsi súlyú kenyereket sütött.

A kenyérnek 26 lot-t kellett volna nyomnia, ám Veitz – a vevők kárára – mindössze 10 és 1/2 lot 
tömegűeket sütött. (1 lot = 14,6 g)

a) Számítsuk ki a tömegkülönbséget!
b) Hány százalékkal csapott be minden egyes vevőt így a pék?
(lehmann, 1992 nyomán)
Későbbi századok matematikatanításra használt könyveiből számos további példa említhető pél-

dául vö. Ambrus G. 2002.
A XIX. század tankönyveibe belelapozva általában elmondható, hogy a gyakorlatorientáltság a 

mindennapi egyszerűbb számítások területére korlátozódik, – ha ez egyáltalán megjelenik, – ugyanis 
a felsőbb gimnáziumi négy osztály tankönyveiben nemigen szerepelnek ilyen feladatok. Ugyanez a 
tendencia figyelhető meg a XX. század tankönyveiben is. Ennek a jelenségnek egyik oka az a feltevés 
lehet, hogy ha a gyerekek elsajátítják a szükséges (elméleti) alapokat (műveletek, tételek...) akkor eze-
ket automatikusan alkalmazni is tudják majd, ha szükséges, mindennapi helyzetekben. Ez azonban, 
mint már annyiszor, kiderült nem így van.
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2. A didAktikAi háttérről

Véleményem szerint nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy mennyire „vigyük be” a gyakorlati élet 
problémáit az iskolába. Mielőtt a valóságközeli matematikatanítás lehetőségeiről szólunk érdemes 
ezt a kérdést is felvetni. Elgondolkodtató e tekintetben a német didaktikus lietzmann által említett 
következő történet:

Két fiatalember, befejezvén a középiskolát a bankszakmában helyezkedett el. Az egyik rögtön az 
érettségi után, a másik előbb felsőbb tanulmányokat folytatott. Mire a második munkába állt, az első 
már jelentős tapasztalattal rendelkezett, és jobb beosztásban is volt, mint a kezdő. Ám a különbség a 
két alkalmazott között minden nappal csökkent, és pár év elteltével a második bankigazgató lett, míg 
az első beosztása gyakorlatilag változatlan maradt.

(vö. lietzmann, 1961, 26. o.)
lietzmann úgy vélte, hogy a második éppen azért lett sikeresebb, mert az iskola más, mint az 

élet. Míg az első csak gyakorlatias ismeretekkel foglalkozott, a második elméleti tudással vértezte 
fel magát, s ennek köszönhetően a gyakorlatban is jobban eligazodott. Azt is megjegyzi, hogy mást 
jelent a gyakorlati élet igényeire tekintettel lenni, és mást jelent a gyakorlati életet lemásolni, az 
iskolában. Az iskolának nemcsak a mindennapi életre, hanem a későbbi hivatásra is fel kell készíte-
nie a diákokat.

A matematika tantárgy esetében is többféle tanítási irányzat van. A főbb irányzatok elég jól elkülö-
níthetők egymástól, ám a gyakorlatban a tanár személyiségétől, ismereteitől igencsak függ, milyen 
stílusban tanít, s a saját stílusban többféle főbb irányzat is megjelenhet, több-kevesebb mértékben. A 
főbb irányzatok közül a valóságközeli matematikaoktatást helyezi előtérbe a realisztikus matematika-
oktatás, az alkalmazásorientált matematikaoktatás és a projektorientált oktatás. (A matematikatanítási 
irányzatokhoz: Ambrus A., 1995, Ambrus G. 2002)

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy más tanítási módszerbe nem illeszthető be kisebb-nagyobb 
arányban a valóságközeli matematikatanítás. 

Ennek egyik lehetősége életközeli helyzetek feladatlapos feldolgozása. Ebben az esetben valamilyen szituáció 
pl. reklám, hír, cikk(részlet) statisztikai adat stb. szerepel a lapon, és ehhez kapcsolódnak feladatok. 

Véleményem szerint szükséges, hogy a feladatlapon szereplő szituációk feldolgozása ne csak mate-
matikai ismeretek gyakorlását jelentse, hanem a közölt és számított adatok, információk átgondolása, 
megvitatása, az összefüggések keresése se maradjon el. Ez egyrészt azért fontos, mert ez történik 
köznapi problémák megoldásánál is, másrészt ilyen módon számos képesség és ismeret együtt gya-
korlódik.

A következő feladatlapok feldolgozásánál tehát nemcsak matematikai ismereteket alkalmazunk. 
Fontos az eredményeket pontosan megfogalmazni, megvitatni, szükség esetén korrigálni, újrafogal-
mazni, illetve elgondolkodni azon, mit is jelentenek az adott szituáció, a mindennapi élet szempontjá-
ból. Ennek révén számos, nemcsak matematikai kompetencia is fejlesztésre kerül.

3. a Feladatlapokról 

Ahol nincs még az osztálynak korábbi tapasztalata ilyen típusú munkában, vagy az osztály szintje 
általában megkívánja, előfordulhat, hogy hosszabb előkészítés szükséges, mielőtt a tanulók önállóan 
is dolgozhatnak a lapokkal. 

A feladatlapok témáikban és feldolgozási módjukban is sokfélék. Ennek egyik célja az, hogy a meg-
oldás során a tanulók minél többféle ismeretet mozgósítsanak, illetve sokféle tevékenységet végezze-
nek. Mint ahogy a valós helyzetben előforduló problémák megoldásánál is erre van szükség. Másrészt 
többféle példát, alapötletet szeretnék mutatni a tanárkollegáknak, amelyeken „elindulva” továbbfej-
leszthetik, illetve újabbakkal kiegészíthetik ezeket. 
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Az egy-egy lapon összeállított feladatoknál általában látszik, hogy külön is hangsúlyt kapott a szöveg-
értés/közlés fejlesztése. Nemcsak a matematikai tartalom megértése, hanem általában az értő szöveg-
olvasás, illetve az eredmények, vélemények pontos megfogalmazása is fontos. A matematikai felada-
tok során általában is szükséges a szövegek, információk értelmezése, az összefüggések keresése, és az 
is igaz, hogy a köznapi problémák gyakran igényelnek hosszabb, többszempontú átgondolást. 

Minden feladatlaphoz tartozik egy kommentár, amely megoldási útmutatót és didaktikai elemzést 
tartalmaz. Az itt található osztálymegjelölés azt jelenti, melyik évfolyamnál javasolt először dolgozni 
az adott lappal. A lapok felsőbb évfolyamokon, több közülük akár középiskolában is felhasználható.

A feladatlapok célja, hogy
– gyakoroltasson matematikai tartalmakat;
–  különböző (területekről származó) matematikai ismereteket is összekapcsoljon a megoldás során;
– matematikai ismeretek alkalmazását valóságközeli helyzetekkel kapcsolja össze;
– matematikai és nem kimondottan matematikai kompetenciákat fejlesszen;
–  bizonyos jelenségek (környezetvédelmi problémák, sajtóhibák, statisztikai tévedések...) közelebbi 

megismerése;
– gondolkodó, problémamegoldó, kreatív, felelős személyiség fejlesztése;
–  hozzájáruljanak a matematiká(tanulás)ról alkotott helyes kép kialakulásához (nem felesleges, 

hanem alkalmazható ismeretek, a matematikán kívüli alkalmazás is hozzátartozik, elősegíti a 
körülöttünk levő világ megismerését...);

–  helyes kommunikáció (vitakészség, érvelés, mások véleményének meghallgatása, illetve korrekt 
kritikája...);

– segítse a tanulók nyelvi fejlődését;
– motiváljanak matematikai feladatok megoldására;
–  a különböző jellegű feladatok között akadjon olyan is, amellyel a nem matematikai érdeklődésű 

tanulók is különösebb nehézség nélkül megbírkóznak.

A feladatlapok órán vagy házi feladatként is feldolgozhatók. Általában egy tanítási órára van szükség 
a megoldásukhoz, de természetesen erősen befolyásol az osztály tudásszintje, érdeklődése is. 

A lapokon a feladatok után nincs kihagyott hely a megoldásnak, a megoldás külön lapon készüljön. 
Ennek külön célja van.

–  A tapasztalatok szerint sok gyereket ösztönöz a kihagyott hely arra, hogy gyorsan írjon oda vala-
mit. Jó lenne, ha ehelyett átolvasva a feladatokat, meggondolva a megoldást lássanak munká-
hoz.

–  A megoldás leírásánál ezúttal – a feladatok többségének jellege miatt – ne kösse őket az, hogy 
mennyi hely áll rendelkezésre.

–  Maguk rendezzék (rendezhessék el) a megoldást tartalmilag és „képileg” is. Sok tanuló szokott 
ahhoz, hogy megadott helyekre írjon be eredményeket, rövid válaszokat, és ezért mondanivaló-
ját nehezen tudja „önállóan” megfogalmazni és lejegyezni.

A megoldások megfogalmazása és ezzel összefüggésben a megfelelő írásbeli lejegyzés kommu-
nikációs kérdés, fontos, hogy ezen a téren is megfelelő ismeretekhez, gyakorlottsághoz jussanak a 
tanulók. Ezt segítheti még az is, ha a megoldások során nemcsak a megoldások helyességét, hanem 
a megfogalmazást és a lejegyzést is megbeszéljük. Ezek megtörténte után véleményem szerint nem 
időpocsékolás, ha több esetben, pl.: házi feladatként, külön lapon még egyszer lejegyeztetjük a meg-
oldásokat a megbeszélés eredményeit tapasztalatait felhasználva. Ez a megoldás újbóli átgondolását is 
szükségessé teszi, ami külön előny.

Ahol lehet, ha a feladatlap nem is említi, gyűjtsünk/gyűjtessünk aktuális (adott évi, saját lakóhelyi, 
egyéni tapasztalatokon, méréseken alapuló) adatokat az adott témában és ezekkel is oldjuk meg a 
feladatokat. Természetesen az önálló kutatás célja más is lehet, pl.: adatok összehasonlító értékelése, és 
akkor éppen korábbi adatokra lehet szükség. 

Az is egy lehetőség, hogy a feladatlap megoldása után a tanulók önálló (egyéni vagy csoportos) 
feladatként az adott (vagy más számukra érdekes) témához adatokat gyűjtenek és 3-4 feladatos fel-
adatlapokat készítenek megoldással együtt, majd ezek közös megbeszélésre kerülnek. 
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2001/5., 11–17. o.



8 VALÓSÁGKÖZELI mAtEmAtIKA HÁttÉRtANULmÁNY 5–10. ÉVfoLYAm

BurKoLunK...

1. Falfelületet szeretnénk 20 cm x 25 cm-es lapokkal burkolni. Hány csempe kell a következő méretű 
felületek esetében:

a) 4 m x 5 m

b) 4 m 10 cm x 5 m

c) 4 m 10 cm x 5m 10 cm

 Minden esetben számítsd ki azt is, hogy hány doboz csempére van szükség, ha a dobozból csem-
péket kivenni nem lehet, azaz meg kell venni a teljes dobozt. 

2. A mellékelt információk alapján tegyél fel kérdéseket!

3. Csempézni szeretnétek a fürdőszobátokat. Számítsd ki hány m2 csempére van szükségetek, és ez 
mennyibe kerül! 
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6. osztály (átváltások, területszámítás, területmérés, számolás 
pozitív egész számokkal és tizedes törttel)

A feladatlap célja, hogy valóságos adatokkal, valós helyzeten dolgozzanak a gyerekek. Ilyen egyszerű 
szituációkhoz könnyű anyagot találni, hiszen lépten-nyomon akadnak szórólapok, reklámújságok 
hasonló tartalommal. 

A szokásos feladatok általában olyan csempét szoktak használni, ami méretben jól „összehozható” 
az adott felülettel. A itteni feladatoknál viszont meg kell gondolni, hogyan illesszük a csempéket, nem 
elegendő a területekkel számolni. A megoldásnál a vázlat nem maradhat el. Ez lehet arányos (pl. 1 
m legyen 1 cm a rajzon), de ez nem feltétlenül szükséges. A tanár döntse el, kell-e arányos vázlaton 
dolgozniuk a tanulóknak. 

1. 1 csempe területe: 5 dm2, egy dobozban a falicsempék esetében 1,5 m2 = 150 dm2 miatt 30 db csem-
pe van.

a) Ebben az esetben a felület nagyságát osztva a csempemérettel, helyes eredményt kapunk. 400 
darab csempére van szükség, és mivel egy dobozban 30 db van, így 14 (13,333... kerekítve a hely-
zetnek megfelelően) doboz kell. Ez várhatóan elég is.

b) Ha az adott felület nagyságát osztjuk a csempemérettel, akkor 410 db csempe kell. Bizonyára 
lesz, aki észreveszi, hogy most a csempéket „törni kell”, hogy hézagmentesen fedhessünk. Fel-
merül az a kérdés is, hogy a csempék melyik oldalát illesszük a 4 m 10cm-es oldalra. 

Ha a 20 cm-est akkor 21-szer 20, azaz 420 darab kell.
Ha a 25 cm-est akkor 17-szer 25, azaz 425 darab kell.
 Az első esetben 14 doboz éppen elég, a második esetben 15 doboz kell, és elég sok marad (ha 
ügyesek vagyunk, és nem törünk sokat). 
 látható, hogy az előbbi esetekben nagyvonalúan számoltunk. Vajon nem lehet-e elég mégis 410 
csempe, mert akkor 14 doboz biztosan (biztosabban) elég? A 20 cm-es oldalakat illesztve a 4 m 10 
cm-es oldalra, 20 teljes csempe kell, és egy fél. Az 5 m-es oldalt figyelembe véve a fél csempékből 
összesen 20 db kell, azaz 20 × 20 + 20 × 0,5 = 410 csempe is elég lehet. 

c) Az „egyszerű” területszámítás szerint 419 db kell, azaz 14 doboz. 

A csempék melyik oldalát illesszük a 4 m 10 cm-es oldalra?
Ha a 20 cm-est akkor 441 db kell. 
Ha a 25 cm-est akkor 442 db kell.
Ez mindkét esetben 15 dobozt jelent.

2. Az információk közül nem használtuk még fel a csempék árát. Mindhárom esetben kiszámítható 
mennyibe kerül a csempézés a szükséges dobozmennyiség alapján számítható „csempeterület” 
alapján. Ehhez a tanulók választhatják ki a csempét.

 A képen látható szegély, illetve dekorcsempe is van. Így lehet például az előző számításokat kiegé-
szíteni „dekorálási módokkal”, illetve kiszámítani, mennyi kell ezekből a csempefajtákból.

3. Jó, ha a tanulók maguk választotta konyha, terem csempézését is „elvégzik” az adatokból, és kiszá-
mítják, mennyibe kerül a burkolóanyag. Az első feladat ehhez csak előkészítő jellegű, egyszerűbb 
„változat” volt, hiszen a gyakorlatban általában nem egy falat szoktak csak csempézni. 

 Utánajárhatnak a tanulók, milyen költségek merülnek fel még (ha szülő, rokon, ismerős tud adato-
kat szolgáltatni, ezt mindenképpen jó felhasználni), és ezzel kiegészíteni a számításokat. A számí-
tásokat saját választású csempével is végezhetik, hiszen könnyen hozzájuthatnak másféle (nekik 
talán jobban tetsző csempékről) adatokhoz. Ez utóbbit akkor érdemes megtenni, például házi fel-
adatként, ha az osztály kellő érdeklődést mutat.
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ArÁnyoSSÁG MÁSKéppEn

FelADAtoK

1.  Milyen magas lehet a Parthenon oszlopá-
nak tövében álló, képen látható ember?

 (az oszlop 10 m magas a valóságban)

2.  Milyen magas körülbelül a guggoló fiatal-
ember?
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6. osztály (arányosság, arányos következtetések, számolás tizedes 
törttel, átváltások)

A gyakorlatban szükség lehet méretek megbecslésére, ehhez szereznek tapasztalatot, illetve ismernek 
meg egy módszert a tanulók.

Általában pedig elmondható, hogy a feladatlap révén olyan szituációval találkoznak, amelynek 
kidolgozásához eddigi ismereteiket kreatív módon kell felhasználniuk. Ez a munka fejleszti a szokat-
lan gyakorlati és elméleti feladatokhoz való kreatív hozzáállást.

 
1. Ennél a feladatnál azok a tanulók torpannak meg, akik a nem szokásos feladatok esetén „leblok-

kolnak”. Hiszen például térképvázlattal már valószínűleg dolgoztak, ahol hasonló módszert alkal-
mazhattak, de itt a kicsinyítés aránya nem adott. 

 A magasság meghatározásához a tanulók a képen végeznek méréseket majd némi számítással adó-
dik az eredmény: a keresett magasság  1,5 m. Ezek szerint valószínűleg egy gyerek áll ott, pedig 
ezt nem is gondoltuk volna...

2. Megbecsülhető, hogy a hiányzó vitorlarészlettel együtt mennyi a hajó teljes magassága a képen, de 
az egyértelműség kedvéért vázlatosan berajzoltuk.

 A hajó kb. kétszer magasabb, mint a fiatalember ebben a pózban, azaz a képen mérhető adatok  
                4,5        x                 
szerint: – = –, azaz kb. 7,9 láb a magassága. Szükséges még annak meghatározása, hogy ebben  
                 8         14  
a pózban hányadrészre csökken körülbelül a „magasság”. Ehhez a tanulóknak vagy több mérést 
kell végezni, az eredményeket összehasonlítani, és megegyezni abban, melyiket (vagy átlagot) 
vesznek majd figyelembe a számolásnál. Megegyezhetnek abban is, hogy a kép alapján a fiatalem-
ber kb. 1/3-dal magasabb felállva, mint guggoló helyzetben, így kb. 10,5 láb magas. 
Ilyen megfontolások fontosak a (matematikai) gondolkodás szempontjából: 
–  egyrészt szerepel a (megindokolt) megállapodás, (nem önkényes döntés „számoljunk ezzel az 

adattal, a többivel ne foglalkozzunk”), 
–  másrészt előkerülnek a modellalkotás „csírái” is: mitől tekinthetünk el, mit veszünk figyelembe 

(pontosság kérdése,), hogy az adott körülmények között a lehető legmegfelelőbb eredményt kap-
hassuk.

A tanulók várhatóan jelezni fogják, hogy az emberi magasságot nem lábban szoktuk általában meg-
adni. Az adatok alapján becslést adhatnak arra, hogy egy láb kb. hány centiméter. A fiatalembert kb. 
180-190 cm-esnek véve 17-18 cm körüli érték adódik. Feltűnhet, hogy ez bizony elég alacsony érték. 
A „láb” régi mértékkel már lehet, hogy egyesek találkoztak, de talán nem árt pontosabban is utána-
nézni.

(Egy „láb” nagyságára többféle érték található, például:
1 láb = 30,48 cm (angolszász mértékegység)
Forrás: lukács/Tarján: Megmérjük a világot, Gondolat 1978
1 láb = 31,26 cm („királyi rendszer”)
Forrás: Bogdán: Régi magyar mértékek, Gondolat 1987, 
Vajon mekkora lehetett valójában az a (angol) királyi lábfej, amely ennek a mértéknek alapjául 

szolgált?)
Ezekkel a „láb” értékekkel számolva azonban a fiú közel 3 m-es lenne. Így lehet, hogy létezik más-

féle „láb”-mérték is, vagy, ami a valószínűbb, a rövidhír írója/fordítója rontott el valamit.
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EZEK A STATISZTIKÁK

*nyelvi segítség

1.
Minden második ember egyedül él, állítja a követ-
kező újságkivágás.

Ehhez megadja az 1-, 2-, 3-, 4-, és 5 személyes 
háztartások százalékos arányát. 

A háztartások összesen 359 600.
(Az adatok Frankfurtra vonatkoznak)

Számítsd ki az adatok alapján, hogy hányan élnek 
az egyes háztartás típusokban, és ellenőrizd, igaz-
e az állítás!

2.
Mindkét grafikon a volt NSzK textiliparának 
forgalmát adja meg német márkában az adott 
években. 

A bal oldali grafikonon a 88-as adat becslés, a 
89-es adat előrejelzés.

A jobb oldali grafikonon a 89-es becslés, a 90-
es előrejelzés.

Hasonlítsd össze a két grafikont, fogalmazd meg 
a véleményedet! 

3.
Minden hetedik háztartásban  

van telefon

A 3,8 milló magyar háztartásból – a GfK Hun-

gária Piackutató Intézet idei májusi felmérése 

szerint – már 70 százalék rendelkezik hagyo-

mányos vezetékes telefonnal. A telefonellá-

tottság tekintetében jobb a helyzet a 20 000 

lakosúnál nagyobb városokban, regionálisan 

Pest megyében, Dél- és Közép-Dunántúlon, jö-

vedelem szempontjából pedig a havi nettó 60 

000 forintnál nagyobb bevételt elérő háztar-

tásokban. Nyugat-Európában a telefonellátott-

ság egyébként 90 százalék feletti.

Olvasd el figyelmesen a címet és a szöveget. Fogal-
mazd meg a véleményedet!

Te milyen címet adnál?

*  Haushaltsgrößen in Frankfurt (Anteile in Prozent) – a háztartások nagysága Frankfurtban (százalékos részarány), 
Personen-személyek, Privathaushalte gesamt-privátháztartások összesen, umgeschlagen – kb. azt jelenti, hogy for-
dulat, Schätzung, geschätzt–becsült (érték), Prognose–előrejelzés.
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7–8. osztály (statisztikai számítások, statisztikai információk 
elemzése, százalékszámítás, grafikonok elemzése)

A német nyelvű rövid szövegek valószínűleg nem okoznak gondot. Szándékosan nem készült fordítás 
(csak segítség, lábjegyzetben). Ezzel a tanulók gyakorolják azt a helyzetet is, hogy ne dobjanak félre 
rögtön valamit azért, mert számukra idegen szöveg (is) van rajta. (lásd még megjegyzés a „Repülő-
balesetek” feladatlap megjegyzéseinél.)

1. A háztartások száma nem egyenlő a lakosság számával, így nyilvánvalóan nem él minden második 
ember egyedül.  Kiszámítható, hogy:
1 személyes háztartásban kb. 176 923
2 személyes háztartásban kb. 203 534
3 személyes háztartásban kb. 126 219
4 személyes háztartásban kb. 117 948
5 személyes háztartásban kb.   48 548
       azaz összesen 673 172 ember él Frankfurtban.
 (Ha a százalékokat összeadjuk, akkor 100,1 % jön ki, ami majdnem 360-nal több háztartást „ered-
ményez”...)
 A számítások alapján az összes (számított: 673 172) lakos 26,28%-a él egyedül, azaz egyszemélyes 
háztartásban. 
 Felmerülhet az is, hogy ha az egyedül élők számát a felnőtt lakosságra vonatkoztatjuk – ez reá-
lis, hiszen a gyerekek nem szoktak egyedül élni – növekszik az arány. Várhatóan azonban ez az 
érték is messze elmarad az 50%-tól. Ha ebben az esetben számításokat akarunk végezni, akkor, 
mivel konkrét adathoz nehezebb hozzájutni, valamilyen módon megbecsülhető a gyerekek száma. 
Németországban a statisztikai adatok szerint még kevesebb gyerek születik évente, mint Magyar-
országon, így ha például feltesszük, hogy minden háromszemélyes háztartásban 1 gyerek, négy-
személyes háztartásban 2 gyerek, illetve 5 személyes háztartásban 3 gyerek él, bizonyára jóval több 
gyereket számolunk, mint amennyi valójában volt.
 A kapott „gyerekszámok” rendre: 42 073, 58 974, 29 974 körülbelül, azaz mintegy 130 176 gyerek, 
azaz körülbelül 542 996 felnőtt. Ehhez viszonyítva 32,6% az egyedülállók aránya, és ez várhatóan 
igencsak felülbecsülte a tényleges adatot.  
lehetséges cím: „Az lakosság legalább egynegyede egyedül él.”

2. A tényleges adatok alapján csökkenés látható. Mindkét grafikonon azonban, valószínűleg bizonyos 
jelzések, változások hatására az előrejelzés már növekedésről szól. 
Az első esetben a növekedés szerény mértékű, és csak egy évre előre jelez növekedést.
 A második grafikonon a 88-as adat már nem becslés, hanem adat, azaz ez egy évvel későbbi statisz-
tika. Ez a grafikon két évre előre erős növekedést jelez. Bizonyára befolyásolt az a tény, hogy a várt 
csökkenés helyett 88-ban már növekedés volt tapasztalható.
 Noha csak 1 évvel van „előretolt” a második grafikon, mégis egészen más olvasható ki a két grafi-
konból. Az elsőből egy viszonylag magas érték csökken igen meredeken három éven át, majd las-
sabb ütemben az előbbi csökkenéshez képest megindul a növekedés. A második grafikon esetében 
némi visszaesés után (1 év ?) erőteljes növekedés indul meg, illetve kerül előrejelzésre. 

3. A címbeli állítás nem igaz.
 Sajnos nem is olyan ritkák a hasonló „sajtóhibák” százalékok és törtek „egymásba alakítása“ esetén. 
Érdemes a gyerekekkel további cikkekben is kerestetni és kijavíttatni ilyeneket. A feladat az értő, 
figyelmes olvasás, információértékelés képességének fejlesztését is szolgálja. Ne fogadjanak el kri-
tikátlanul mindent, ami nyomtatásban megjelenik, illetve ők törekedjenek a pontos fogalmazásra.
lehetséges cím: „A magyar háztartások 70 %-ában van telefon.”
További feladat(ok)
 Gyűjtessünk a tanulókkal is hasonló (vagy más jellegű) hibákat, statisztikai csúsztatásokat, és szán-
junk időt esetenként ezek megbeszélésére. Ha erre a megbeszélésre felkészül(nek) valaki(k), nem 
tart sokáig, és nagyon tanulságos.
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éG A GyErTyA...

Egy 1,6 cm átmérőjű gyertyát meggyújtottunk és negyedóránként 
bejelöltük a pálcán a magasságát. Megmértük a magasság csökkené-
sét. Mérési eredményeink a következők: 1,5 cm; 0,9 cm; 0,9 cm; 0,9 cm; 
0,9 cm. Szerinted miért lettek ezek az eredmények?

FelADAtoK

1. Foglald táblázatba a mérési adatokat! Írd be milyen eredményeket vársz, ha még három mérést 
végeznél. A táblázat adatait ábrázold!

2. Add meg a hozzárendelés szabályát! Függvényt ad-e meg ez a hozzárendelés? 

3. A gyertya eredeti hossza 11,2 cm volt. Miután eloltottuk, még egy kb. 4,5 cm-es darab látszott ki. 
Milyen mélyen dugtuk le a rögzítéshez?

4. Körülbelül mennyi idő múlva égett volna el a gyertya, ha nem oltottuk volna el? Miért nem lehet 
pontosan tudni az eredményt?

5. Készíts táblázatot, amelyben a meggyújtástól számítva a gyertya hosszát adod meg az idő függ-
vényében, amíg el nem ég! Add meg a hozzárendelés szabályát! Ábrázold ezt a függvényt is.
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7. osztály (tapasztalati függvények, hozzárendelések, függvények: 
megadása, ábrázolása, adatok rendezése, lineáris függvény) 

A megfigyelést nem a tanulók végezték, de az eredmények valósak, és ők dolgoznak tovább a mért 
értékekkel. lehetett az is a feladatuk, hogy elvégezzék ezt (vagy hasonló) kísérletet, hiszen nem bonyo-
lult. Minden esetre fontos, hogy a gyertya égetésével valamilyen gyakorlati kapcsolatba kerüljenek, 
mert különben a gyertya teljesen és egyenletesen elégő (matematikai) objektum lesz a matematika 
órán, aminek kevés köze van a „valódi” gyertyákhoz. 

Viszont ha megadjuk a körülményeket, (a maradó gyertyacsonktól eltekintünk, mert teljesen elégő-
nek vesszük a gyertyát, zavartalannak tekintjük az egyenletes égést, a gyertya „egyenletes” átmérőjű 
stb.), akkor valamilyen modellel dolgozunk, és ilyen esetben már más a helyzet. A tankönyvekben 
gyakran szereplő gyertyaégetések általában „ideális” gyertyákkal dolgoznak, csak sajnos ezt a tényt 
nem említik meg. Ezek a feladatok is hasznosak, többek között éppen azért, mert egyszerű példán a 
modellek és a valóság kapcsolatára lehet velük utalni.

A gyerekek bizonyára rájönnek, hogy a kezdeti nagyobb csökkenési érték annak köszönhető, hogy 
a gyertya egyik (meggyújtott) vége elkeskenyedő. Ez természetesen nehezíti a hozzárendelés szabá-
lyának megadását, hiszen nem „tisztán” lineáris függvényről van szó. „Normál” hetedikes osztállyal 
oldottunk már meg hasonló „gyertyás” feladatokat, és nem okozott gondot.

1. A megfigyelések alapján várható, hogy továbbra is egyenletes lesz az égés, azaz negyedóránként 
0,9 cm-rel csökken a gyertya magassága.

A táblázat például ilyen lehet:

Mérés sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Elégett darab hossza az 
előző mérés óta (cm) 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

 További lehetőség lehet, hogy az aktuális gyertyahosszat adjuk meg. Ez utóbbi kevésbé várható 
önállóan, hiszen ehhez a lapon meg kell keresni a gyertya eredeti hosszára vonatkozó adatot. Ha 
a tanulók ezt maguk nem teszik meg, hívjuk fel a figyelmüket erre az információra. Ez azért is 
fontos, ugyanis hajlamosak arra, hogy csak a (közvetlenül) megelőző információkat olvassák el 
bármilyen feladat esetén, azaz nem elég körültekintőek. Ez a magatartás nem segíti a matematika-
feladatok megoldását (elmarad gyakran a „visszatekintés”: találkoztam-e már hasonló feladattal, 
hosszabb szöveg esetén kihagynak néhány információt stb.), és természetesen valóságos helyzetek 
megoldását sem (a rendelkezésre álló teljes információs anyag hiányos figyelembevétele, a hiányzó 
adatokhoz elmarad az információ keresése stb.).
Érdemes több táblázat adatait is ábrázoltatni (ld. még megjegyzés a végén).
A táblázat alapján 8 pontot kell ábrázolni, amelyek nem köthetők össze.
 Feltétlenül meg kell beszélni, hogy ha a pontokat összekötnénk, akkor nem a mérési adatokat 
ábrázolnánk, hanem például azt, hogy milyennek képzeljük az égés menetét, ha „folyamatosan” 
mérhetnénk a szükséges hosszat, vagy például az összekötéssel hangsúlyozhatnánk a változás ten-
denciáját az egymásután mért értékeknél (ebben az esetben a kezdeti ugrás után az egyenletes 
égést). Ez utóbbi kapcsán megbeszélhetjük, hogy emiatt kötik a lázmérési eredmények pontjait 
(lázgörbe).

2. A hozzárendelés függvényt ad meg:

   x | 1,5 ha x = 1{                                      x pozitív egész szám   x | 0,9 ha x > 1

3. Körülbelül 1,6 cm mélyen. A számításhoz az említett kísérlet eredményeit kell felhasználni így 11,2 
– (1,5 + 3,6 + 4,5) = 1,6 adódik.
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4. Ameddig égettük, 1 és egy negyed óra telt el. A hátralevő 4,5 cm-es darab elégetéséhez körülbelül 
5-ször negyed óra szükséges. Ez összesen 2,5 óra. 
 A teljes elégéshez szükséges pontos időt ebben az esetben azért nem lehet tudni, mert esetleges 
légmozgás befolyásolhatja például, hogy egyenesen ég-e a gyertya, valamint marad egy csonk, 
aminek a hosszát nem lehet előre tudni.

5. A táblázat lehet például ilyen:

Eltelt idő(perc) 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150(?) 175(?)

Gyertyahossz
(cm) 11,2 9,7 8,8 7,9 7 6,1 5,2 4,3 3,4 2,5 1,6 0,7

A pontok összekötésének kérdéséhez ld. 2. feladatnál tett megjegyzés.

A hozzárendelés szabálya például:

   x | 11,2 ha x = 0{                         x
   x | 9,7 – 0,9(– –1) ha x > 0                           15

A feladattal és a lap feladataival gyakoroljuk azt is, hogy azonos adatok többféleképpen is ábrá-
zolhatók. Ilyen tapasztalatok nagyon hasznosak, például ha olyan feladat előtt állnak, hogy nekik 
kell eldönteni bizonyos adatok esetében hogyan ábrázolják ezeket. Befolyásol például az, hogy 
mit szeretnénk az ábrázolással kihangsúlyozni, illetve könnyen leolvashatóvá tenni. Az előző  
(1. feladatbeli) táblázat alapján az ábrázolás a csökkenés gyakorlatilag egyenletes voltára helyezi 
a hangsúlyt. Az 5. feladathoz közölt táblázat szerinti grafikon a gyertya hosszának változásáról is 
felvilágosítást ad.
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KEdVEZMényES BEnZIn

Diszkont benzinárak

FelADAtoK:

1. Tegyük fel, hogy valaki Esztergomon kívül lakik, körülbelül 4 km-re a központtól, és így kb. 17 km-
re a tokodi benzinkúttól. Tokodra csak tankolás céljából menne. Van egy 7 l-es országúti fogyasz-
tású autója, 50 l-es benzintankkal. Számítsd ki, hogy az aktuális MOl benzinár mellett mennyit 
spórol meg, ha Tokodra jár tankolni?

Szerinted részt fog-e venni az akcióban?
Milyen távol lehet a töltőállomás, hogy még megérje odamenni?
Keress egy olyan autótípust, amivel érdemes lenne Tokodra járni az adott körülmények között!

2. Kecskeméten, a város központjában lakik laci, 5 km-re a kedvezményes benzinkúttól. Milyen au-
tóadatok mellett érdemes eljárnia tankolni?

3. Keresd meg a lakóhelyedhez legközelebbi benzinkutat a táblázatból, válassz egy autótípust, és szá-
mítsd ki, lehet-e – és mennyit – megtakarítani egy tankolásnál, ha kedvezményes benzint veszel, 
és otthonról jártok tankolni ezzel az autóval!

*4. Érdeklődj utána az Autóklubnál, jelenleg mennyi a támogatási díj, és számítsd ki, mennyi idő alatt 
térül meg!
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6. osztály (számolás tizedes törttel, szöveges feladatok, adatok 
leolvasása táblázatból)

Ezzel az akcióval valóban lehet pénzt spórolni. Az akciós benzinkutak azonban csak bizonyos helye-
ken vannak, így külön pénzbe (üzemanyag) és külön időbe is kerül (általában) a tankolás. 

A lapon a szöveges rész nemcsak lényegi információkat tartalmaz, mégse rövidítettük le, mert az 
is cél, hogy a tanulók olvassák ki a lényeget belőle (szövegértés, lényeglátás stb. fejlesztése), és azt a 
mellékelt táblázattal együtt kezeljék. Sajnos ezzel lehet gond, ezért általában nem árt a feladatok meg-
oldása előtt az elolvasás után rákérdezni arra, mi röviden az információ. Ez fejleszti a kommunikációs 
és szövegértő–elemző-képességet mind az információt közlő, mind az azt megértő és majd aszerint 
dolgozó tanulóknál.

Például a rövid információ:
„Pártolói díj ellenében bárki hozzájuthat literenként 10 Ft-tal olcsóbban 95-ös benzinhez vagy gáz-

olajhoz kijelölt benzinkutaknál.”

1. Egy tankolás során 50-szer 10 Ft-t, azaz 500 Ft-ot spórol meg. 

            7 · 245
Ha a benzin árát 245 Ft/l-nek vesszük például, akkor  ——— = 17,15 Ft/km a költsége. Egy út oda-
              100
vissza ennek 34-szeresébe, azaz 583,1 Ft-ba kerül, így ezzel az autóval nem fognak Tokodra járni.
 Megállapodhatunk abban, hogy pl. 200 Ft megtakarítása esetén már érdemes az adott töltőállo- 
                         300   
másra menni. Ekkor a benzinkút legfeljebb  ———  8,7 km-re lehet.

                    2 · 17,15
Ha 6 l-t fogyaszt, akkor 14,7 Ft/km a költség, ekkor az út Tokodra és vissza 499,8 Ft lenne. Ha a tank 

űrtartalma csökken, még kedvezőtlenebb a helyzet. Általában elmondható, hogy a minél nagyobb 
tank és a minél kisebb fogyasztású autó a kedvező. Alkalmas típust a gyerekek keressenek. 

2. Itt fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy feltehetőleg végig városban kell haladni, így nem 
átlag, hanem városi fogyasztást kell figyelembe venni.

3. Ehhez a feladathoz néhány tanuló gyűjtsön adatot (esetleg autóval „mérjék le” a távolságot, mert 
térképvázlaton számolva nem biztos, hogy elegendő a pontosság. Egyéni számolás, az előbbiek 
alapján elvégezhető. 

4. Az akció indulásakor (pár éve) 1200 Ft volt a támogatói befizetés. Ezzel is lehet számolni, ha az 
aktuális adathoz jutás körülményes. Ennek alapján például az 1. feladat eredménye szerint egy 
tankolásnál max. 500 Ft-t lehet spórolni. Mivel általában valamennyi külön útra minden autósnak 
szüksége van ahhoz, hogy eljusson a kedvezményes töltőállomásra, így elmondható, hogy legalább 
három tankolás szükséges. 

Nyilvánvalóan pontosabb érték csak konkrét esetben számolható. Ezt tegyük is meg például a 3. 
feladat alapján. 

A megoldások során a helyzetet a külön költség oldaláról vizsgáltam. A külön úthoz szükséges időt 
nem vettem figyelembe a „gazdaságossági döntésnél”. Erre is ki kell térni azonban valamennyire, és 
esetleg az külön költséghez hasonlóan megállapodni abban, mennyi időráfordítás éri még meg. A 
tanulók, némi számolás után juthatnak arra a következtetésre is, hogy a szükséges időráfordítás mér-
téke a külön költség mértékével nagyjából úgy függ össze, hogy ha anyagilag megéri eljárni tankolni, 
akkor a külön útra fordított idő is nagyjából alatta marad a reális értéknek, és így nem érdemes külön 
további számításokat végezni. Ez az indoklás elfogadható.

Az 1. feladat szerint például az oda- és visszaút körülbelül félóra alatt megtehető, ez még reális 
időráfordításnak vehető, de mégse érte meg.

Kevesebb a vezetékes, több a mobil...
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KEVESEBB A VEZETéKES, TÖBB A MoBIL

FelADAtoK

1. Rendszerezd, és tedd áttekinthetővé az adatokat a táblázatban! Ahol szükséges, végezd el a megfe-
lelő számításokat.

2002/negyedik negyedév 2003/negyedik negyedév

Vezetékes telefonvonalak száma 3,613 millió 

Vezetékes hívások száma

Vezetékes hívások időtartama 2,5 milliárd perc

Mobil előfizetők száma

Mobilhívások száma

Mobilhívások időtartama

2. Ellenőrizd, hogy az adatok alapján valóban annyi-e a százalékos változás!

3. Miért van jóval több mobil előfizető, mint vezetékes telefonelőfizető? Szerinted mi az oka annak, 
hogy csökkent a vezetékes előfizetők száma, míg a mobiltelefonok esetében éppen ellentétes válto-
zás figyelhető meg?
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6. osztály (százalékszámítás, nagy számok írása, olvasása, 
számolás nagy számokkal, számolás tizedes törttel, adatok 
rendezése, átváltások)

Ez a hír is a rengeteg adatot elénk táró cikkre mutat példát. Ezzel az információhalmazzal nem is lehet 
így mit kezdeni. Ilyenkor történik gyakran az, hogy az „átlagolvasó” legyint, esetleg a főcímre pillant, 
majd továbblapoz...

Az adatok között rendet lehet nagyjából teremteni, erre példa a táblázat. Hatodikosoktól azonban 
ilyen vagy hasonló rendezés még nemigen várható el önállóan, ezért megadtunk egy lehetséges ren-
dezést. Természetesen a tanár dolgozhat (még) más táblázattal is. A táblázat kitöltése nem is egyszerű 
feladat, igencsak figyelni kell, pedig a számítások nem bonyolultak.

Jó, ha a gyerekek „átrágják” magukat ilyen szövegeken (információkon) is néhányszor, hiszen így 
erősödik bennük a tartós figyelem és munkavégzés képessége, ami ma igen fontos (lenne), de többféle 
okból eléggé háttérbe szorul.

A mobil mint téma általában vonzó, ennél a korosztálynál feltétlenül, így várhatóan az ehhez kap-
csolódó feladatokat is érdekesnek találják. 

Felső tagozatosok körében feladatlapokkal végzett kísérlet egyik eredménye volt, hogy adott kor-
osztály számára érdekes témákkal kapcsolatban, vagy a témák után feladott „szárazabb”, nehezebb 
matematikafeladatok is érdekesnek tűntek a többség számára, és szívesen foglalkoznak vele.

Az adatokra reflektálás ezen a lapon sem marad el, hiszen egy olyan jelenséggel állunk szemben, 
amin érdemes kissé eltűnődni.

1. A következő táblázat már tartalmazza a közölt adatok jó részét, persze elképzelhető, hogy valaki 
másképpen oldja meg az elrendezést. 

2002/negyedik negyedév 2003/negyedik negyedév

Vezetékes telefonvonalak száma 3,67 millió 3,613 millió 

Vezetékes hívások száma 899,89 millió (kb) 854 millió

Vezetékes hívások időtartama 2,735 milliárd perc (kb) 2,5 milliárd perc

Mobil előfizetők száma 6,886 millió 7,945 millió

Mobilhívások száma 1,199 943 milliárd 1,2 milliárd

Mobilhívások időtartama 1,371 milliárd perc(kb) 1,7 milliárd perc

2. Az 1,6% kerekített érték, 1,553...%-hez.
A 15,4% kerekített érték az 1,537...%-hoz.
Az 5% kerekített érték a 4,75...%-hoz.

3. A 2003-ra megadott adatok alapján:
 A vezetékes hívások száma szorozva az átlagos beszélgetési idővel (3 perc) 2,562 milliárd perc. Itt a 
megadott érték nem kerekített, hanem kevesebb.
 A mobilhívások száma szorozva az átlagos beszélgetési idővel 1,68 milliárd perc. A megadott érték 
kerekített. 
 Adódik a kérdés, miért kerekítettek (illetve nem adták meg a többi jegyet) a beszélgetési idők 
esetében egy tizedes jegyre? De erre nemigen tudhatjuk a választ.

4. Itt többféle elképzelés lehetséges. Ezzel és hasonló kérdésekkel elősegíthetjük, hogy a tanulók el-
gondolkozzanak kapott eredményeiken ne csak számszerűen, hanem „tartalmilag” is. A számok 
összehasonlításánál ne feledkezzünk el arról sem, hogy míg egy háztartásban általában egy veze-
tékes telefon szokott lenni, a mobil „személyi” telefon.
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további lehetséGes FelADAt:

1. A nagy számok elég nehezen képzelhetők el. Mit tegyünk, hogy jobban „lássuk” mit is jelen-
tenek?

 (Érdemes például a beszélgetési időket átváltani: 2,5 milliárd perc kb. 4760 év. Illetve kiszámolni, 
hogy egy ember átlag mennyit telefonált vezetékesen, illetve mobilon: 10 millió lakossal számolva 
átlag 4,18 órát beszélt egy ember telefonon. Ezt azonban még érdemes pontosítani, hiszen a pici 
gyerekek bizonyára nemigen telefonálnak. Figyelembe véve a lakosság kor szerinti megoszlását 
(Statisztikai zsebkönyv 2003), és eltekintünk a 9 évnél fiatalabb telefonálóktól, akkor körülbelül 1 
millióval kevesebb, azaz 9 millió lakossal kell számolni. Így 4,64 óra adódik.)

Ha későbbi évfolyamokon (például 8.-ban) vesszük elő ezt a cikket, el lehet már gondolkodni azon, 
hogy vajon miért írnak le ennyi adatot egy cikkben, ha az nyilvánvalóan feldolgozhatatlan ilyen for-
mában az olvasó számára. 

Például okok lehetnek:
–  válogasson az olvasó, azaz azt „nézze ki” belőle, amire ő kíváncsi, 
–  a cél az olvasó „túlbeszélése” (lehengerlése), azaz meg se próbálja felfogni, miről is kap tájékozta-

tást a sok adat révén, fogadja el, amit erről a cikkíró, leginkább a főcímben , közölni akar,
–  a cél az olvasó meggyőzése, de nem a tartalommal, hanem a sok számmal: biztos úgy van, ahogy 

a cikkben állítják, mert ennyi adat szól mellette,
–  a cikkíró túl alapos, vagy kissé tudálékos,
–  a cikkíró információkhoz jutott nem tudta (nem akarta) rendszerezni, mind az olvasó elé tárja  

stb.
Ilyen megfontolások nagyon hasznosak az értő olvasásra, illetve megfelelő kommunikációra való 

nevelés szempontjából. Hatodikban azonban ilyen gondolatokra nem érdemes kitérni, mert várha-
tóan nem is veszik komolyan a gyerekek, illetve érdektelenségbe fullad.
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MIT SZoKTunK InnI...

Például gyümölcslevet és ásványvizet.

Magyarországon a lakosság 53%-a 
legalább hetente egyszer fogyaszt 
gyümölcsitalt. Az egy főre eső évi 
33 literes fogyasztást, mely az EU 
átlag 87%-a. Az egy főre eső évi 
ásványvízfogyasztás 26,5 l. 
(1999-es adatok)

FelADAtoK

1 Mennyi volt az átlagos gyümölcsléfogyasztás az EU-ban 1999-ben?

2. Aki hetente legalább egyszer 2 dl gyümölcslevet iszik, mennyit fogyaszt (legalább) évente?

Mire következtetsz ebből?

3. Mennyit fogyaszt átlagosan a nyári és nem nyári hónapokban az, aki egy évben átlag 33 l gyümöl-
csitalt iszik? A nyári hónapokban (június, július, augusztus) a szokásos átlagos mennyiség duplájá-
val számolj!

4. Mit kérdeznél még (az adatok alapján)?

5. Mire lehet következtetni abból, hogy több vagy kevesebb gyümölcslevet, illetve ásványvizet fo-
gyaszt valaki?
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6. osztály (százalékszámítás, számolás tizedes törttel, szöveges 
feladatok, a logika elemei, a statisztika elemei)

Ez a feladatlap példa arra, hogy igen egyszerű szituáció, néhány adat is felhasználható valóságközeli 
feladatok készítéséhez. 

1. Átlagosan 37,9 l fejenként.

2. 52 héttel számolva 104 decilitert, azaz 10,4 litert. Például elmondható, hogy a rendszeres fogyasztók 
többsége valószínűleg több mint fél litert iszik hetente az EU-ban.

Itt érdemes kitérni arra, hogy mi a különbség (hasonlóság) a
„biztosan megiszik legalább fél litert...”
„lehet, hogy megiszik legalább fél litert...”
„valószínűleg megiszik legalább fél litert...”
„fél liternél kevesebbet iszik hetente ...”
kijelentések között, illetve, hogy melyikről mit tudunk mondani az adatok alapján.
 Az ilyen feladatok a hatodikos korosztálynál különösen fontosak, hiszen életkorilag egyre jobban 
képessé válnak absztrakt gondolkodásra, és ehhez többek között a nyelvi pontosságot is fejleszteni 
kell. 
 Az említett (és ahhoz hasonló) állítások vizsgálata matematikai témával szerepelnek is tanköny-
vekben.

Állítások vizsgálata statisztikai adatok értelmezése szempontjából is fontos.
Hiszen következik-e az adatokból hogy mindenki megiszik körülbelül 38 liter gyümölcslevet, vagy 

akárcsak az, hogy egyáltalán ivott gyümölcslevet az adott évben? Ugye nem.

3. 4 × 3 = 12 hetet veszünk nyárnak, így ezt az időszakot duplázni kell, azaz 52 + 12 = 64 héttel szá-
molunk. 
33 : 64 = 0,52 körülbelül, azaz ennyi liter gyümölcslét iszik az illető a nem nyári hónapokban.

4. A gyerekek vegyék észre, hogy még nem használtunk ki minden információt, például az ásványvíz-
fogyasztáról szó sem volt.

lehetséges további feladatok:
–  Hány százaléka volt 1999–ben az ásványvíz-fogyasztás a gyümölcslé fogyasztásnak? 

(80,3%-a)
–  Körülbelül hányan ittak hetente egyszer legalább gyümölcslevet Magyarországon 1999-ben? 

(Ha közelítőleg tíz milliónak vesszük Magyarország lakosságát, akkor 5,3 millióan.)
–  Mennyit költene az idén üdítőre az, aki 33 l gyümölcslevet iszik? (Az aktuális árak alapján vett 

átlagos árral számoljunk, vagy vegyünk figyelembe fogyasztási szokásokat, azaz, hogy bizonyos 
fajtákból mennyit iszik az illető.)

5. Erre a standard válasz nyilván úgy hangzana, hogy „az egészséges életmódra” vagy legalábbis 
„arra, hogy mennyire helyesen választja meg üdítőitalait” az illető.

Ám a dolog nem ilyen egyszerű, hiszen nem tudjuk, hogy milyen minőségű a gyümölcslé (tartó-
sítószer, gyümölcstartalom...), és milyen az ásványvíz. Ez utóbbi esetében már vannak olyan kutatók, 
akik óva intenek a túlzott fogyasztástól, éppen a magas ásványianyag-tartalom miatt, ami nem feltét-
lenül kedvező nagy mennyiségben például a vese számára. Érdemes tehát erről is röviden beszélni a 
téma kapcsán, márcsak az egyoldalú, sztereotíp megközelítések ellenhatásaként is.
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MásFéle FelDolGozás:

Az információ egyszerű és rövid. Alkalmas arra, hogy a gyerekek különösebb előkészítés nélkül is 
megkaphassák, és ők fogalmazzanak meg feladatokat, amelyeket azután meg is kell oldaniuk. A saját 
feladatok készítése motiválóan hat a gyerekekre a tapasztalatok szerint, hiszen úgy érzik, ezek a felada-
tok valóban az övék. Az osztálytól függ az, hogy ezek a feladatok mennyire változatosak és érdekesek 
lesznek, beleértve ebbe azt is, hogy mennyire jártasak már az ilyen jellegű feladatok készítésében. 

A feladatok többségénél érdemes legalább vázlatosan megadni a megoldást, illetve tisztázni, ha 
a feladat nem oldható meg (például valamilyen hiányossága folytán, mert az nemigen várható hogy 
megoldhatatlan matematikai problémába bonyolódnak a gyerekek...), vagy az adott évfolyamon (az 
addigi ismeretek birtokában). Ez lényeges, egyrészt azért, hogy a gyerekek ne „elvarázsolt” kérdéseket 
tegyenek fel, másrészt a „helyes matematikatanulásról alkotott kép” kialakítása szempontjából is. 

Az így elkészült a feladatokat érdemes kiegészíteni szükség esetén.
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KEdVEZMényES nyArALÁS

(FP félpanzió, R reggeli)

FelADAtoK

1. Rodoszra szeretnék utazni. Mennyit kell fizetnem, ha

a) február 21-én a teljes részvételi díjat kifizetem?

b) február 25-én jelentkezem, és előleget fizetek?

c) február 23-án a teljes részvételi díjat kifizetem, és törzsutas vagyok?

d) március 23-án előleget fizetek, és törzsutas vagyok?

2. Nézd át az akciós ajánlatot, és tégy fel olyan kérdéseket, amelyeket megkérdeznél az utazási irodá-
ban az ajánlattal kapcsolatban!

3. Áprilisban az öt fős Kovács család úgy dönt, hogy Korfura szeretne utazni. összesen 230 000 Ft 
van a nyaralásra (lehet, hogy még tudnak félretenni 10-20 ezret nyárig). Melyik változat felelne 
meg nekik a kínálatból és miért?

4. Mennyibe kerül 1 nap a legolcsóbb „csak reggeli”, illetve a „félpanziós” körutazások közül?
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6. osztály (százalékszámítás, műveletek egész számokkal)

Egy hideg januári vagy februári napon egy ilyen témájú óra feltétlenül szívderítő. A feladatlap még 
kiegészíthető néhány szép képpel, azok még fekete-fehér változatban is tovább növelhetik a mun-
kakedvet. Nyilvánvaló, hogy nem lehet és nem is szabad, minden órára színes és érdekes (kellemes) 
matematikán kívüli témát keresni. Egyrészt ez is unalmassá válhat, másrészt helytelen kép alakulna 
ki a matematikáról és annak tanulásáról. A „tiszta” matematikai feladatok és az alkalmazások is hoz-
zátartoznak a matematika tanulásához, nem is szólva e két terület kölcsönhatásáról, ami, az elmúlt 
évszázadokban fontos szerepet játszott a matematika, a természettudományok és általában a világról 
való gondolkodás fejlődésében.

1. Az információkat figyelmesen el kell olvasni, a válaszolás így nem nehéz:

a) 7% a kedvezmény, azaz 3913 Ft. Fizetendő 55 900 – 3913 = 51 987 vagy az eredeti ár 93% az ked-
vezményes ár, így 51 987 Ft. Érdemes (a többi esetben is) mindkét módon számolni, mert vannak 
akiknek gondot okoz, hogy a kétféle számolás ugyanarra az eredményre vezet.

b) 4% a kedvezmény, fizetendő 53 664 Ft.

c) 7% + 3% a kedvezmény, fizetendő 50 310 Ft

d) 4% + 3% a kedvezmény, fizetendő 51 987 Ft.

Bizonyára lesz aki észreveszi, hogy a törzsutas, ha teheti (kivéve, ha nagyon magas az infláció) jó, 
ha február 28. előtt fizet, hiszen így 10% kedvezmény illeti meg. 

2. Az első feladat során közelebbről megismerkedtek a tanulók a szituációval, felmerülhetnek bennük 
kérdések, amelyek megválaszolása nélkül hiányosak a megadott információk. Például:

–  Mennyi előleget kell fizetni?
–  Ahol csak az ár alsó határa van megadva, mennyi a felső határ, ezenbelül milyen árkategóriák 

vannak, illetve milyen kategóriájú utazásból hány van.
–  Mit jelent törzsutasnak lenni. (Van olyan utazási iroda, ahol ehhez csupán egy nyomtatványt kell 

kitölteni, érdemes lehet tehát utánaérdeklődni.)

3. 46 000 Ft jut fejenként. A lista szerint a két hét apartman repülővel legalább 45 900. Ez elvileg választ-
ható, de mivel ez a minimális ár, bizony elég szűken jön ki. Az autóbuszos utak közül a félpanziós 
szálloda már elég reálisnak látszik. Az ellátás nélküli apartman és a szálloda közötti választáshoz 
szempont, hogy a tengerparton az élelmiszer drágább, és buszon nemigen szállítható egész hétre 
való élelem. Mindenesetre érdemes kiszámítani, hogy körülbelül mennyibe kerül (itthoni árakon) 
egy hétre elegendő (megfelelő) élelmiszer, illetve mennyibe kerül, hozzávetőleg ha a félpanziós 
megoldást választjuk.

4. A „csak reggeli” változatok közül „Prága” a legolcsóbb (7475 Ft), a félpanziós lehetőségek közül 
pedig a „Tell Vilmos földjén” (13 317 Ft). A szükséges számításokat csökkenti, ha a tanulók össze-
hasonlításokat és becsléseket végeznek előbb. Ezt akkor is érdemes elvégeztetni, ha számológépet 
használnak a lap számításainak elvégzéséhez, hiszen végeredmények gyors közelítő megadására, 
illetve a számítások „nagyságrendi” ellenőrzésére (hátha „elütöttünk valamit”) a „gépesített” vi-
lágban is gyakran van szükség. 
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további FelADAt

Adott feltételek mellett tervezzünk családi nyaralást esetleg más információs anyag felhasználásával.

Itt jó egy kis álmodozás... A költségek tervezésénél lehetőleg minél több szempontot vegyenek 
figyelembe (elő-, utó-, főszezon, utazás, szállás, étkezés (mennyit vigyünk-vihetünk), idegenforgalmi 
adó, esetleges gyerekkedvezmény – 12 éves kor alatt általában -...).

Ez a feladat azonban esetleges szociális problémák, különbségek miatt feszültséget okozhat a tanu-
lók között. A tanár körültekintően döntse el, milyen megfogalmazásban adja fel.
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Pontgyűjtési akció i 

Pontgyűjtési Útmutató
Hogyan juthat Bizalompontokhoz?
A látogatásért járó pontok:
A napi első vásárláskor 1000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén 1 pontot kap: ha hétfőn vásárol áru-
házunkban, 1000 Ft felett, akkor 3 pontot szerezhet, ha a bevásárlókocsiban található érték megha-
ladja a 15 000 Ft-ot, akkor további 5 pontot kap.
Az összegért járó pontok:
Amennyiben ön egy naptári hónap alatt több mint 30 000 Ft-ot költ el ugyanabban az áruházunk-
ban, 20 bónuszponttal gyarapíthatja a kártyáján lévő pontokat.
A pénztárnál történő áthaladáskor blokkjára minden alkalommal személyre szóló üzenetet kap, az 
összegyűjtött pontok számát is jelzi.
Extra ajándékpontok:
Időről időre egyes termékekkel további bónuszpontokat szerezhet. Arról, hogy melyik termékkel 
hány ponthoz juthat, mindig a termék közelében található felirat szolgál tájékoztatásul.
Megszerzett pontjait a számítógép rögzíti. Gyarapodó pontjait pedig a katalógusban található aján-
dékokra válthatja.
Nyeremények: 35 pont: desszerttányér, 40 pont: lapos/mély nagytányér, 120 pont: női esernyő, 420 
pont: fix fókuszos fényképezőgép, FUJI Clear Shot Plus E, 1060 pont: hordozható rádiós CD, THOM-
SON, 1530 pont: porszívó SIEMENS VS50A20, 2560 pont: hordozható rádiómagnó, TM 9700, 3420 
pont: Színes TV, THOMPSON 20DG10, 5880 pont: DVD lejátszó, DTH 4200.

FelADAtoK

1. Ismerkedjünk az akcióval: hogyan lehet „megszerezni” egy desszertes tányért?

2. Te milyen módszert alkalmaznál?
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Pontgyűjtési akció ii

Pontgyűjtési Útmutató
Hogyan juthat Bizalompontokhoz?
A látogatásért járó pontok:
A napi első vásárláskor 1000Ft-ot meghaladó vásárlás esetén 1 pontot kap: ha hétfőn vásárol áru-
házunkban, 1000 Ft felett, akkor 3 pontot szerezhet, ha a bevásárlókocsiban található érték megha-
ladja a 15 000 Ft-ot, akkor további 5 pontot kap.
Az összegért járó pontok:
Amennyiben ön egy naptári hónap alatt több mint 30 000 Ft-ot költ el ugyanabban az áruházunk-
ban, 20 bónuszponttal gyarapíthatja a kártyáján lévő pontokat.
A pénztárnál történő áthaladáskor blokkjára minden alkalommal személyreszóló üzenetet kap, az 
összegyűjtött pontok számát is jelzi.
Extra ajándékpontok:
Időről időre egyes termékekkel további bónuszpontokat szerezhet. Arról, hogy melyik termékkel 
hány ponthoz juthat, mindig a termék közelében található felirat szolgál tájékoztatásul.
Megszerzett pontjait a számítógép rögzíti. Gyarapodó pontjait pedig a katalógusban található aján-
dékokra válthatja.
Nyeremények: 35 pont: desszert tányér, 40 pont: lapos/mély nagytányér, 120 pont: női esernyő, 420 
pont: fix fókuszos fényképezőgép, FUJI Clear Shot Plus E, 1060 pont: hordozható rádiós CD, THOM-
SON, 1530 pont: porszívó SIEMENS VS50A20, 2560 pont: hordozható rádiómagnó, TM 9700, 3420 
pont: Színes TV, THOMPSON 20DG10, 5880 pont: DVD lejátszó, DTH 4200.

FelADAtoK

1. A következő vásárlási „módszerek“ szerint számítsd ki, hány forintért lehet megszerezni az egyes 
esetekben 1 pontot!

„taktikás“: havonta kétszer, mindig hétfőn vásárol, mindig 15001 Ft-ért.
„felületes“:  a hónap minden hétfőjén vásárol 15001 Ft-ért. (az egyszerűség kedvéért 28 napos 

hónappal számolunk.)
„laza“: a hónap minden napján vásárol, de csak 1001 Ft-ért.

2. Próbálj az előbbinél olcsóbb módszert megadni!

*3. Töltsd ki a táblázatot!

Ennyi idő kell a megszerzéséhez

Termék taktikás felületes laza olcsó

Desszert tányér (35)

lapos/mély t. (40)

CD (1060)

DVD lejátszó (5880)

4. legfeljebb hány pont szerezhető egy hónapban, és ehhez legalább mennyi pénzt kell elkölteni 
ugyanabban az áruházban?
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7–8. osztály (szöveges feladatok, adatok rendezése)

Különféle akciókkal lépten-nyomon találkozunk. Az itt feldolgozásra kerülő elég bonyolult és szokat-
lan, de talán éppen ezért érdekes. Nem lényeges, hogy mostanában van-e ilyen vagy hasonló, hanem 
alapvetően egy kritikus hozzáállás kialakítása a cél. A feldolgozás azonban nem nélkülözi a játékos-
ságot se, hiszen a kemény gazdasági érdekek mellett azért ezeknél az akcióknál erről is szó van. (Ez 
utóbbit célozzák például a második lap vásárlási típusai).

Egy ilyen bonyolult akció természetesen sok lehetőséget kínál különféle egyéb készségek gyakorlá-
sára, további fejlesztésére, amelyek a matematikatanulás szempontjából is fontosak, illetve készségek-
nek matematikán belüli és kívüli együttes fejlesztésére. Például: számolási készség, problémamegoldó 
készség, elemző és rendszerezőkészség, kommunikációs- és vitakészség. 

Az, hogy ezek a készségek egy feladaton belül kerülnek elő, segíti a készségek összekapcsolását és 
adott szituációban való csoportos alkalmazását. 

Az adott szituációban való hatékony cselekvésre való felkészültség, vagyis a kompetens viselkedés 
egy helyzetben, nagyon fontos. Az ún. kognitív kompetencia részrendszereként értelmezhető mate-
matikai kompetencia alkalmazása és fejlesztése sem korlátozódik csupán a matematikára, hanem más 
tárgyak is szerepet kapnak benne, sőt mi több ezek a mindennapi életben is alkalmazhatók és fejleszt-
hetők is. 

Az, hogy a lapok feladatainak megoldása időigényes, ne riasszon vissza senkit. A feladatlap segít-
ségével olyan készségek gyakorlódnak, amelyek mindenképpen hasznosak és a matematikatanulást, 
illetve a problémákhoz való helyes hozzáállást feltétlenül fejlesztik (számolás, szövegértés, lényeglá-
tás, rendszerezés, kritikus elemző, érvelés, problémaérzékenység, figyelem,...). Érdemes megragadni 
például a 100. (50. ...) óra lehetőségét, hiszen ez egy játékosabb téma.

A feladatok révén először megismerkedünk az akció „szerkezetével”, majd folyamatosan különféle 
számításokon keresztül gondoljuk át, mennyire éri meg, azaz egyre jobban átlátjuk a szituációt.

Az első lapon egyszerűbb feladatok szerepelnek. Ha az osztály nem mutat elég érdeklődést, talán 
ennyi is elég. Meg lehet próbálkozni már az első lap feladatai előtt a személyes „Te mit szeretnél nyerni, 
hogyan lehetne elérni” kérdés megválaszolásával. A tapasztalatok szerint a nehezebb feladat gyakran 
ösztönzőleg hat, ha a tanuló úgy érzi, hogy személyes. Márpedig pl. egy fényképezőgépet nyerni fel-
tétlenül izgalmasabb dolog, mint egy tányér megszerzése. Más nyereménytárgyak esetében is lehet 
azt a feldolgozási módot követni, amelyet a desszertes tányér példáján mutatunk be.

1. Felmerülhet, hogy ennél mi sem könnyebb. Vásároljunk 35 napon át 1001 Ft-ért, és kész. Valószí-
nűleg hamar észreveszik a gyerekek, hogy a hétfők 3 pontot jelentenek, valamint, hogy érdemes 
nagyobb bevásárlást (15 001 Ft-ért legalább) is tenni (idő, útiköltség-megtakarítás). 

Ha három héten át, valamint összesen 4 hétfőn vásárolunk (legalább 1001 Ft-ért), akkor 3 × 6 + 4 × 
3 = 30 pontunk lesz. Ha ezek közül az egyik „nagyobb” bevásárlás, akkor éppen megvan a szükséges 
35 pontunk. (egy pont „ára” legalább : (22022 + 15001) : 35 = 1057 Ft)

Azért  az valószínűtlen, hogy ezt tesszük, nézzünk más módszereket is.
Például 12 hétfői kisebb vásárlás is elég, hiszen ezzel már egy ponttal többet is szereztünk (12 × 3 = 36).
Elég 4 „nagy bevásárlás” hétfőn (4x8pont) és egy kisebb egy további hétfőn (3 pont).  De ekkor 

bónuszpont (20) is jár, tehát felesleges ennyiszer menni (és ennyit költeni). 
Két „nagy bevásárlás” egy hónapban hétfőn (2 × 8 + 20 = 36 pont) is elég. (Egy pont „ára” legalább: 

30002 : 36 = 833,38 Ft)
Már ekkor összevethetjük a módszereket, és kezdődhet annak a kialakítása, ki melyiket, illetve 

milyen módszert alkalmazna.
Ehhez fontos szempont lehet az is, mennyibe „kerül” 1 pont. (ld. például előbb a módszereknél).

2. Nagy számolás várható, és persze taktikus meggondolások.  Ezeket segítsük is elő megfelelő meg-
jegyzésekkel. A megoldásnak nem az a célja, hogy a lehető legjobb módszert megadjuk, ez nem 
is tehető meg, hiszen például a normális igényeknek megfelelő, és egyúttal 1001 Ft-os vásárlások 
elég képtelennek tűnnek. A lényeg az elképzelések finomításának folyamatán van: adott feltételek 
mellett, a véleményeket ütköztetve, a lehetőségeket átlátva egyre jobb elképzelés alakuljon ki.
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Állapodjunk meg közben olyan szempontokban, amelyek szerint értékelni fogjuk az elképzelése-
ket, módszereket:

– mennyibe „kerül” egy pont,
– hányszor kell vásárolni menni,
– mennyi idő alatt szerezhető meg a tányér stb.

A második lap megoldásánál felhasználjuk eddigi tapasztalatainkat, így várhatóan gyorsabb a munka.
Ez a lap részben vagy egészben feldolgozható házi feladatként, illetve a következő órán.

1. A pontok ára az egyes vásárlási módszereknél:

„Taktikás“: 1 hónap alatt 36 pontot tud gyűjteni, 30 002 Ft-ért 1 pont: 833,38 Ft
„Felületes“: 1 hónap alatt 52 pontot tud gyűjteni, 60 004 Ft-ért 1 pont: 1153,92 Ft
„laza“: 1 hónap alatt 36 pontot tud gyűjteni, 28 028 Ft-ért 1 pont: 778 Ft

2. Az előbbieknél olcsóbb lehetőség: a hónap 4 hétfőjén vásárolunk csak, és mindig csak 1001 Ft-ért. 
Ezzel 12 pontot lehet szerezni havonta, 4004 Ft-ot költünk és 1 pont így 333, 67 Ft-ba „kerül“.

3. A táblázat kitöltésénél ne felejtsük el figyelembe venni, hogy a teljes hónapok mellett hetekkel, 
napokkal is számolnunk kell. Beírtunk néhány példát.
(A tanár dönthet úgy, hogy részben, vagy differenciáló feladatként adja fel a táblázat kitöltését.)

Ennyi idő kell a megszerzéséhez

Termék taktikás felületes laza spórolós

Desszerttányér (35) 1 hónap

lapos/mély t. (40) 1 hónap és egy 
hétfő

CD (1060) 29 hónap és 16 
pont miatt + 1 
hónap

DVD lejátszó (5880) 163 hónap és 
12 pont miatt 2 
hétfő

4. Egy hónapban legfeljebb szerezhető pontok:
4 hétfőn vásárlás: 4 × 3 pont = 12 pont
24 napon át vásárlás: 24 pont
28 napon át 15 001 Ft-ért vásárlás 28 × 5 = 140pont
a bónuszpontok 20 pont
összesen. 196 pont
Ehhez 420 028 Ft –ért kell vásárolni, 1 pont „ára“: 2143Ft

Ki lehet számolni, hogy ezzel a módszerrel 5880 : 196 = 30 hónap alatt szerezhető meg a DVD lejátszó.

Fontos, hogy a gyerekekkel beszéljük is meg, mit jelentenek a számítások eredményei. látható, hogy 
bizonyos termékekre nem érdemes „hajtani“, és hogy ha kiszámítjuk, hogy mennyi pénzt kellene 
elkölteni az egyes termékek megszerzéséhez, mérlegelni kell, valóban érdemes-e. Az is felmerül, hogy 
mennyire reális (lehetséges) egy hónapban az számított összegek elköltése. Ne feledkezzünk meg 
arról sem a nagy számolásban, hogy egy-egy akció nem szokott évekig tartani...
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RePülőbalesetek

Ezeket az adatokat Németországban tették közzé, és „az utóbbi évek legsúlyosabb légibalesetei” sze-
repelnek benne a cím szerint.*

FelADAtoK

• A következő állítások közül melyik igaz, és melyik vonható kétségbe?

1. A súlyos légibalesetek közül a legtöbb 1996-ban történt.

2. A fenti adatokat figyelembevéve 1999-ben haltak meg a legkevesebben súlyos légibalesetben.

3. 2000-ben feleannyi súlyos légibaleset volt, mint 1996-ban.

4. Az utóbbi évek súlyos légibaleseteinek több mint a felénél a Boeing cég repülői szerepelnek.

5. Az utóbbi években egyre gyakoribbak az Airbus-repülőgép balesetei.

6. Az Egyenlítőtől délre kétszer olyan veszélyes a repülés, mint az Északi félgömbön.

7. Egyre biztonságosabb a repülés, hiszen 1996-ban még majdnem hétszer annyian haltak meg súlyos 
légibalesetben, mint 1999-ben.

• Fogalmazz további igaz és kétségbevonható állításokat !

*  Segítségül azoknak, akiknek nyelvi nehézségei vannak: Dom.Rep. (Dominikai Köztársaság), mind. (legalább), Tote 
(halott),  Neu Delhi (Új Delhi), Elfenbeinküste (Elefántcsontpart), Philippinen (Fülöp-szigetek)
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7–8. osztály (statisztika, logika elemei, függvények)

A német nyelvű rövid szövegek valószínűleg nem okoznak gondot. Szándékosan nem készült fordítás 
(csak segítség, lábjegyzetben), hogy a tanulók gyakorolják magukat rövid idegen nyelvű szövegek 
értelmezésében is. Erre, még az adott nyelv ismeretének hiányában is szükségük lehet az Európai 
Közösség egyik tagországának lakójaként. Azaz, ne dobjanak félre rögtön valamit azért, mert szá-
mukra idegen szöveg (is) van rajta. 

Az említett célra a német azért is alkalmas, mert bár gyakran lehet rá szükség, kevésbé találkoznak 
vele itthon a gyerekek. Az angollal, például sokkal inkább.

Minden állítás kapcsolatban áll a megadott adatokkal, és általában nem mondanak azoknak ellent. 
Mégis óvatosan kell eljárni a helyességük megítélésénél, hiszen több esetben van „csúsztatás”; az állí-
tásba azt is belefogalmaztuk, illetve beleérthető, amiről nincsen adatunk, és így jogtalanul általáno-
sítottunk. 

Ez a jelenség a statisztikai adatok értékelésénél igen gyakori. Van, hogy a médiák már eleve ilyen 
jellegű főcímeket, híreket közölnek, és csak ha a kapcsolódó információkat is figyelmesen megnézzük, 
akkor derül ez ki. Nem feltétlenül szándékosságról, inkább felületességről, pontatlanságról van szó. 

Nyilvánvalóan ettől a tanulók sem mentesek, és viták várhatók a megbeszélés során. Ez megint 
jó alkalom arra, hogy a pontos megfogalmazás mellett, ami a matematikai gondolkodást is fejleszti, 
segítsük a helyes kommunikációt, egymás véleményének  meghallgatását, mérlegelését, elfogadását/
elvetését.

1. Ez nyilvánvalóan kétségbevonható, hiszen nincsenek adataink minden évről azóta, hogy megin-
dult a rendszeres légiközlekedés. 

2. Ez valóban igaz. Fontos feltétel, hogy most csak a közölt adatokat tekintjük.
 Általában hajlamosak vagyunk arra, hogy általános következtetéseket fogalmazzunk meg néhány 

eset eredményéből, ezért fontos egymás után az előbbi és ez az állítás.

3. Ez igaz, de meg kell jegyezni, hogy csak akkor, ha a 2000-es év teljes statisztikáját közölték.

4. Ez az állítás igaz, ám azt sugallja, hogy a Boeing cégnek különösen nagy szerepe van a legsúlyo-
sabb légibalesetek esetében. Ez az adatok szerint nem állítható, további információk kellenének.

5. Ez az állítás több szempontból sem helytálló. Egyrészt az utóbbi évek közül csak néhányból van-
nak adataink, másrészt vizsgálni kellene legalább azt, hogy általában az Airbus-ok száma hogyan 
alakult az utóbbi években, összehasonlítva más típusokkal, hiszen például, ha egy típus már egyál-
talán nem, vagy alig repül, balesete se igen lehet...

6. Megint túlzott általánosításról van szó. Előszöris csak a legsúlyosabb balesetek szerepelnek, tehát 
lehet, hogy a légibalesetekben elhunytak teljes száma még az adott években is mást mutatna, más-
részt csak néhány évből vannak adataink, nem az összes évből a rendszeres légiközlekedés megin-
dulása óta.

7. Az állítás már a közölt adatok szerint sem igaz, hiszen például 2000-ben mindenképpen nőtt a 
halálozás szám a közölt statisztika szerint.

állításoK, pélDául:

–  Repülési szempontból New York a legveszélyesebb úticél.  
(Kétségbevonható, mert kevés az adat).

–  A legbiztonságosabb repülési hónapok a március és a június. 
(Kétségbevonható, mert még az adott évek teljes repülőbaleseti statisztikája sem ismert).
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További feldolgozási leheTőség:

Az adatokból grafikon is készíthető, ami segíti az áttekinthetőséget is.

Az eredeti statisztika úgy is felhasználható például 5-6. osztályban, hogy főleg számolással kapcsola-
tos állításokat készítünk, és ezek közé tehetünk néhányat az előbbiek közül is, az osztálytól függően.

(Számítások gyakorlás, logika elemei, becslés).
Kisebbeknek szánt kérdés lehet például:
–  Szumátrán és Új-Delhiben a közölt adatok szerint több volt összesen az áldozatok száma, mint 

New Yorkban és Kinshasa-ban együttvéve.

A feladat megoldásánál számolás nélküli indoklásra (is) törekedjünk. Például: új Delhiben legalább 
1-gyel kevesebb volt az áldozatok száma, mint Kinshasaban (legalább 350 halott), de Sumátrán 17-tel 
több mint New Yorkban, így igaz az állítás. Ilyen megfontolások fontosak a mindennapi életben is, 
hiszen sokszor részletes számítások elvégzése helyett (amelyek esetleg túl sok időbe energiába kerül-
nének) kellő közelítésű becsléssel is megkaphatjuk az adott helyzetben szükséges választ.  
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számolj utána...

FelADAtoK

1. Olvasd el figyelmesen a szöveget, és fogalmazd meg észre-
vételeidet a közölt adatokkal kapcsolatban!

2. Ellenőrizd a legfontosabb információkat a megadott táblázat 
kitöltésével! Vitassátok meg a kapott eredményeket a szöveg 
alapján!

3. Fogalmazd meg véleményedet a cikkel kapcsolatban!

 Mi a lényegi mondanivaló? Az adatok alapján Te milyen rö-
vidhírt írtál volna? 

 

2002 
jan.–aug.

2001 
jan.–aug.

különbség megjegyzés

Bevétel
(milliárd Ft)

71,042 A különbség 
veszteség-növelő

Költségek és ráfordítások
(milliárd Ft)

72,160

Üzemi veszteség
(milliárd Ft)

1,118
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8. osztály  
(számolás nagy számokkal, százalékszámítás, adatok rendezése)

A matematikai tartalom lehetővé tenné a feladatlap feldolgozását már korábban is, de a szöveg értel-
mezése nehéz lenne, és persze a téma se érdekelné a gyerekeket. Egy kritikus kamasz már szíveseb-
ben elgondolkodik ilyen témán.

A feladatlap célja az értő, elemző olvasás (ebbe beletartozik a szükséges [ellenőrző] számítások 
elvégzése), az eredmények értékelésére, az értékelés megfogalmazására és lejegyzésére való képesség 
fejlesztése.

Rövid, de nehezen értelmezhető cikkel állunk szemben, pedig mindössze egy rövid hírt választottunk 
a sajtóból. Elárasztanak minket a számok, de vajon mire is jók a közölt adatok, mi „jön ki” belőlük? 

A mellékelt táblázattal a rendszerezés munkáját könnyítettük meg a tanulóknak. Természetesen 
elképzelhető, hogy a gyerekek maguk készítsék a táblázatot, de lehet, hogy ez túl időigényes, és nehéz 
is általában, ezért tekintsünk el tőle inkább. 

Mindenképpen szükséges, hogy legyen már gyakorlatuk, adatok, szövegből kiolvasott informá-
ciók rendezésében is, mert különben elvesznek az adatokban. 

A számítások során javasolt a számológép használata, nem a számolás írásbeli kivitelezésének gya-
korlása. Ennek itt nem is lenne értelme.

1. Első olvasásra feltűnhet, hogy igen jelentős mértékben csökkent a veszteség az előző évihez képest, 
ezzel összhangban van, hogy igen jelentős az üzemi veszteség csökkenése, ám az is látszik, hogy 
ott kisebb összegekről van szó. Jelentős viszont a bevétel csökkenése is. 

2. A cikk a 2001-es adatokhoz viszonyít, így ezeket vesszük minden esetben 100%-nak.
 Érdemes azt is megjegyezni a táblázatban az áttekinthetőség kedvéért, hogy a veszteség szempont-

jából a kapott érték mit jelent, azaz növel vagy csökkent.

2002 
jan.–aug.

2001 
jan.–aug.

különbség megjegyzés

Bevétel
(milliárd Ft)

71,042 76,389 5,347 A különbség  
veszteség-növelő

Költségek és ráfordítások
(milliárd Ft)

72,160 82,000 9,84 A különbség  
veszteség-csökkentő

Üzemi veszteség
(milliárd Ft)

1,118 6,99 5,87 A különbség  
veszteség-csökkentő

A veszteségcsökkenés: 9,84 + 5,87 – 5,347 = 10,272 milliárd Ft
A megadott veszteségcsökkenés 1,573 + 5,882 = 7,455 milliárd forint.
Ez például úgy magyarázható, hogy nem adták meg az összes veszteséget okozó tényező adatát, 

csak néhányat ezek közül és a végső eredményt. 

3. Például: a cikk feldolgozása felhívja a figyelmet arra, hogy a sok számadat is takarhat felületes tá-
jékoztatást, és hiányos információt. Valószínűleg azért írtak ennyi adatot a lényegi információhoz: 
„jelentősen csökkent a MAlÉV vesztesége”, hogy minél elfogadhatóbb legyen a hír.

Fontos, hogy a tanulók jussanak hasonló következtetésre az előbbiek alapján.
A rövidhír megfogalmazása többféle lehet, attól függően, hogy a tanulók a lényegi információ 

közlését akarják csak, vagy úgy gondolják, hogy valamilyen formában fontos az olvasók elé tárni a 
lényeges(ebb) adatokat.

Érdekes lehet annak megvitatása, hogy számukra a sok számadat közlése elriasztó inkább, vagy 
növeli a közölt fő információ hitelességét. (Ez egyébként nagyjából ki is derül abból, ők hogyan fogal-
maznák át a cikket.)

lehet, hogy felmerül, hogy hibás, illetve valótlan adatok szerepelnek a cikkben. Ebbe nem érde-
mes belemenni, csak ha rendelkezésre állnak megfelelő statisztikai adatok, – hiszen a szövegből ez 
nem dönthető el- és ezt tisztázni kell a tanulókkal is.
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sztáR ajánlat

FelADAtoK

1. Számolj utána, tényleg megfelelnek-e az árak a meghirdetett akciónak?

2. Mi lehet az oka a hibáknak?

3. Hogyan javítanád a lapot?
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6. osztály (százalékszámítás, adatok rendszerezése)

Bár a feladatlapon igen nagy helyet foglal el az információ, mégis érdemes ebben a formában dolgozni 
vele. Néhány ellenőrző számolás után ugyanis lelkes hibakutatás várható, és a viszonylag sok számo-
lás nem válik unalmassá. 

Akciós árajánlatok elárasztanak minket, és gyakran, ha utána gondolunk belátható hogy nem is 
érdemes „beugrani” az akcióba. Ilyen feladatokhoz anyagot szép számmal lehet találni. Ezekkel dol-
gozva a matematikaórán szerzett ismeretek (számolási eljárások, geometriai számítások stb.) nyilván-
valóan összekapcsolódnak különböző, nem csak matematikai készségekkel (információk rendezése, 
lényeglátás stb.). Ezek az ismeretek nemcsak mélyülnek, de jobban rögzülnek is a motivált helyzetben, 
adott szituációhoz kapcsolódva.

Ezen a lapon az előbbiekben vázolthoz képest meglepő helyzettel állunk szemben, ugyanis az árak 
mind alacsonyabbak, mint amennyit százalékokkal ígértek.

1. A helyes akciós árak: motorolaj 3175,–, fényképezőgép 15 393, felmosógarnitúra 735,–, pulykamell 
827,–, kenyérsütő 16 093,–.

A sajttal még az is gond, hogy az eredeti ár kilogrammra, míg az akciós ár darabra vonatkozik.
Utána kell tehát nézni, melyik a reális. Valószínű, hogy az ár súlyra lett megadva eredetileg, és az 

akciós árnál véletlenül darabot írtak. Ám az ár ekkor sem felel meg az akcióban ígért – 20%-nak, mert 
akkor 1335,– lenne.

2. Mi lehet az oka a hibás számításnak?

Miután nem egy vagy két elszámolásról van szó, elképzelhető, hogy
–  csak megbecsülték az eredményt, és azt írták oda vagy
–  az eredeti ár végződését meg akarták tartani, mert így szembetűnőbb az árcsökkenés, ugyanak-

kor az árleszállítás %-ban kifejezve felhívja a figyelmet az akció mértékére vagy
–  egyszerűen elszámolták, de azért az valószínűtlen, hogy ennyiszer tévedtek. Inkább valami eljá-

rásbeli tévedésről lehet szó.

3. A lap legkönnyebben úgy javítható, ha például ráírjuk „főcímnek”: „Számoljon utána, minden ter-
mék még olcsóbb, mint amilyen árcsökkenést ígértünk!”

Bizonyára legtöbben úgy gondolják a javítást, hogy a kiszámított, akciós árakat írnák be a lapra. 
De akadhat olyan is, aki szerint a százalékokat is lehetne a megadott akciós árakhoz „igazítani”. Ha 
ez nem merül fel, ne térjünk ki erre a lehetőségre, ugyanis a szokásos árengedmények százalékai 0-
ra vagy 5-re végződnek. (Igaz, az utóbbi időben volt eltérés ettől, hiszen a DM-ben 21%-os vásárlási 
kedvezményt adtak pár héten keresztül bizonyos mennyiségű bélyegző „begyűjtése” után.)

Érdemes megbeszélni, hogy a javasolt, egy mondatos javítás reklámfogásnak se utolsó.
Másféle feldolgozás
Egyszerű, könnyen átlátható szituáció, így különösebb előkészítés nélkül megkaphatják a tanu-

lók, csupán a reklám szórólapot, és nekik kell utánanézni, minden rendben van-e a lapon, illetve 
ők fogalmazhatnak meg feladatokat a lappal kapcsolatban. Ez esetben a tanár úgy irányítson, hogy 
előkerüljenek.
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TApoSd LApoSrA úGy doBd KI...

Végezd el a köVetkező méréseket:

a) 1 literes italos dobozok méretei: 
    1. ._ _ _ _ × _ _ _ _ × _ _ _ _ (cm),  2. ._ _ _ _ × _ _ _ _ × _ _ _ _ (cm),

b) Egy kuka mérete: ._ _ _ _ × _ _ _ _ × _ _ _ _ (cm)

c) Az általad mért dobozok méretei kilapított állapotban: 
    1. ._ _ _ _ × _ _ _ _ × _ _ _ _ (cm),  2. ._ _ _ _ × _ _ _ _ × _ _ _ _ (cm)

a mért adatok alapján oldd meg a köVetkező feladatokat:

1. a) 1 literes italos dobozok térfogata: 1. _ _ _ _ cm3, 2. _ _ _ _ cm3

     Mit figyeltél meg, próbáld megmagyarázni, mi lehet az oka.

b) A kuka térfogata: _ _ _ _ cm3 

c) Kilapítás nélkül hány doboz fér el a kukában?
    1. _ _ _ _ cm3 : _ _ _ _ cm3 = _ _ _ _ db, 2. . _ _ _ _ cm3 : _ _ _ _ cm3 = _ _ _ _ db, 
    Ennyi elfér valóban?

2. a) A kilapított dobozok térfogata: 1. _ _ _ _ cm3, 2. . _ _ _ _ cm3  

b) Mekkora része a kilapított doboz az eredetinek?
    1. _ _ _ _ cm3 : _ _ _ _ cm3 = _ _ _ _, 2. . _ _ _ _ cm3 : _ _ _ _ cm3 = _ _ _ _, 

b) Hány kilapított doboz férne el a kukában az egyes doboztípusokból?
    1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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6. osztály (számolás tizedes törttel, kocka, téglatest térfogata) 

A háztartási hulladékok mennyisége évről évre növekszik, így nem elhanyagolható kérdés a meg-
felelő kezelésük, újrahasznosításuk. A környezeti nevelés hatékonyságát is növeli, ha a tanulók saját 
mérések és számítások révén is szembesülnek a tényekkel.

Ezen a feladatlapon a szemétbe kerülő rengeteg csomagolóanyag, közelebbről a kidobott italos-
dobozok kérdését vizsgáljuk abból a szempontból, mennyit jelent a hulladéktérfogat szempontjából, 
ha előbb széthajtjuk, illetve laposra nyomjuk (tapossuk) ezeket valamilyen módon. (A lapítás módja 
többféle is lehet, de ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk külön, hanem megállapodhatunk például 
abban, hogy amennyire lehet, széthajtogatjuk a dobozt, és úgy lapítjuk le a lehető legjobban. lapított 
állapotban a doboz vastagságát körülbelül 0,5 cm-re becsültem, és ezzel számoltam.)

A közölt eredmények csak egyféle adatot tartalmaznak, a számítások tájékoztató jellegűek, fontos, 
hogy a saját mérési eredményeinkkel számoljanak a tanulók.

Kereskedelmi forgalomban többféle literes folyadékot tartalmazó doboz van. Ezek közül kettőnek 
az adatait mérjük meg

a) 1. 6 × 9 × 19 (cm),   2. 7 × 7 × 19,6 (cm),  (literes dobozok méretei)

b) 50 × 50 × 100 (cm)    (egy kuka mérete)

c) 1. 0,5 × 15 × 27 (cm)     (lapított doboz mérete)

a számítások:

1. a) 1. 1026 cm3,  2. 960,4 cm3, 

Megfigyelés például ezekhez az eredményekhez:
Az első doboz nagyobb, mint 1 liter, a másik kisebb 1 liternél.
Az első esetben közrejátszhat, hogy nem vettük figyelembe a doboz vastagságát, amikor megmér-

tük a külső méreteket.
A második doboz négyzet alapú, és mint a képen is látható volt, van egy keskenyedő része felül. A 

teljes térfogat számításához ennek a térfogatát is hozzá kellene adni.

b) 250 000 cm3

c) 1. 250 000 cm3 : 1026 cm3 = kb. 244 db  2. kb 260 db 

Bizonyára lesznek nem is kevesen a gyerekek közül, akik a térfogatokból akarnak számolni köz-
vetlenül. Számukra igen meglepő lesz, ha kiderül nemigen fér el ennyi, bizony csak jóval kevesebb, 
akárhogy ügyeskedünk.

Ehhez készítsünk vázlatrajzot (a kuka alaprajzán), és rajzoljuk be, hogyan képzeljük a dobozok 
elhelyezését.

Például: 1. 8 × 5 db rétegenként, és 5 réteg, azaz 200 darab.  2. 49 × 5db = 245 db

Ennek a feladatnak nem az a célja, hogy megtaláljuk az optimális elhelyezést, hanem egyrészt, 
hogy a számítható értéket összevessük a valósággal (nemcsak a térfogatok számítanak) másrészt, hogy 
többféle elhelyezés lehetőségét is vizsgáljuk. látható, hogy a valóságos helyzet erősen befolyásolja az 
eredményt. 

2. a) 1. 202,5 cm3 ...

b) 1. 1 026 cm3 : 202,5 cm3 = 5,06 kb. ötöde 

c) 1. kb. 244 db × 5,06 = kb. 1235 db lenne ha „csak” számolnánk, de figyelembevéve a kuka mére-
tezését egy rétegben kb. 90 × 3 = 270 darab (figyelembe kell venni, hogy nem lehet „teljesen szo-
rosan” rakni a dobozokat egymás mellé.) Egymás fölé 3 réteg rakható, azaz kb 800–850 fér bele. 
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további FelADAt lehet:

–  Megismerkedünk a „termékdíj” fogalmával, amit a gyártónak kell fizetnie a felhasznált csomagoló-
anyag mennyisége alapján.
Tájékoztatásul:

A csomagolás anyaga 2003. február 15-től 
a termékdíjtétel  

(Ft/kg)

2004. évi termék-
díjtétel (Ft/kg)

2005. évi termék-
díjtétel (Ft/kg)

Műanyag 25,5 29 30,4

Társított 30,4 35 36,8

Alumínium 11,1 13 13,7

Fém (kivéve alumínium) 8,6 10 10,5

Papír, fa, természetes alapú textil 11,1 13 13,7

Üveg 4,1 5 5,3

Egyéb 30,4 35 36,8

termékdíj-köteles termék:

a) üzemanyag és egyéb kõolajtermék,

b) gumiabroncs,

c) hûtõberendezés, hûtõközeg,

d) csomagolás,

e) akkumulátor,

f) hígítók és oldószerek,

g) az információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) pont]
 [a továbbiakban: a) és f): közvetlenül szennyezõ termék; b)-e) és g) együtt: hulladékká váló termék].

(forrás internet: http://www.byecoline.hu/downloads/tajekozt_korny01.doc)
Információink felhasználásával számításokat végzünk a tanulókkal.
Például kiszámítjuk, mennyi a termékdíj néhány literes italosdoboz-típus esetén, a dobozok tömegé-
nek ismeretében (mérés) után.

A környezetvédelmi nevelés a pedagógiai munka része. Több iskolában például gyűjtik az elhasz-
nált elemeket, papírgyűjtést szerveznek. A számítások felhasználásával a tanulók készíthetnek plaká-
tokat, amelyek a feladatlapon tárgyalt környezetkímélő lehetőségre hívják fel a figyelmet, és ezeket ki 
is rakhatják az iskolában. 

Segítséget jelentenek ebben a munkában ügyes fotós és ügyesen rajzoló tanulók és természetesen 
a rajztanár is.

Az előbb vázolt lehetőség csak első ránézésre távolodik el a matematika tanulásától, és kihaszná-
lása nem okoz annyi többletmunkát, mint amennyi a haszna.

Íme néhány:
–  sokféle területen sokféle készség, illetve készségcsoport fejlesztése
–  köznapi kreativitás és matematika
–  olyasmi történik az iskolában, aminek mindennapi szinten közvetlen haszna van (környezetvé-

delemre buzdítás, várhatóan nem kevés sikerrel)
–  „kézzelfogható” eredmény abból, amivel a matematikaórán dolgoztunk.
A feladatlap kapcsán kitérhetünk a szelektív papír, illetve hulladékgyűjtés jelentőségére és lehető-

ségeire is.
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TényLEG ILyEn roSSZ A hELyZET?

Egy hír a német sajtóból:

Riasztóan megemelkedett az előző évhez képest a kábítószeres halálesetek száma

A kábítószeres halálesetek száma 1990-ben szinte megkétszereződött
WIESBADEN (dpa) Németországban a kábítószer következtében bekövetkezett halálesetek száma 
1990-ben riasztóan megemelkedett, és az előző évhez képest mintegy 50%-kal növekedett.
A wiesbadeni bűnügyi hivatal közlése szerint (BKA), csütörtökig 1365 olyan halálesetet jelentettek, 
amelyet kábítószerélvezet okozott.
1989. december 27-ig a wiesbadeni hatóságok mindössze 950 kábítószeres halálesetről szereztek 
tudomást. A legutóbbi adatok tartalmazzák először az öt új tartományban ismertté vált áldozatok 
számát is. 
Számítógépes adatnyilvántartásuk miatt – közölte a BKA szóvivője – még nem számolható ki, hogy 
a most közölt szám esetében mennyi az új tartományok részesedése.
A bűnügyi hivatal úgy véli, hogy a „kiemelkedően magas“ emelkedés fő oka a nagytisztaságú kábí-
tószerek egyre növekvő kínálata, és a kábítószerélvezők tapasztalatlansága.

FelADAtoK

1. Olvasd el figyelmesen a teljes szöveget, és jegyezd fel megjegyzéseidet!

2. Számítsd ki ténylegesen mennyit emelkedett a halálesetek száma!

3. Fogalmazd át úgy a cikket, hogy az megfeleljen a tényeknek!
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7–8. osztálybAn  
(már használható, százalékszámítás, szöveges feladatok)

Gyakran tapasztalhatók pontatlanságok, csúsztatások a sajtóban. Gyakoriak az olyan hibák is, ame-
lyek alapvető számítási tévedésekből adódnak, főleg a százalékszámítás köréből. Mindez arra is utal, 
hogy a százalékszámítás alkalmazásával gond van. 

Mindenképpen fontos, hogy kialakuljon az a képesség is, hogy írott szöveg megértése és értelme-
zése mellett, figyeljenek a tanulók az elírásokra, nyilvánvaló hibákra, azaz az információk értelmes és 
kritikus feldolgozására.

Mindez nem csupán hibák észrevételét jelenti, hanem az is fontos, hogy a tanulók meggondolják, 
mi az információ lényege, hogyan lehet a közölt adatok alapján kijavítani a hibát. 

Ennek révén nemcsak bizonyos matematikai ismeretek kerülnek alkalmazásra, hanem például az 
elemző, kritikus magatartás, a pontosság, illetve a gondolatok kellő pontosságú szóbeli, írásbeli köz-
lése. Ezek olyan képességek, amelyeknek kialakítása a matematika tantárgynak is feladata.

Különböző képességek együttes fejlesztése segíti ezeknek az együttes használatát is, azaz ha az 
iskolában nem egy-egy képesség fejlesztése kap esetenként hangsúlyt (elszigetelt tudás jelensége) 
javul az esély arra, hogy a megtanult ismeretek, magatartásformák más szituációkban is alkalmaz-
hatók.

Az is tény, hogy az ismeretek szituációkhoz kötődve rögzülnek (situated cognition theory), így ha 
minél több helyzetben előkerülnek, annál jobban várható, hogy hasonló helyzetekben is alkalmazzák 
majd őket. 

1. Rögtön szembetűnik, hogy valami nem stimmel, hiszen az 50%-os emelkedés nem kétszeres növe-
kedést jelent. A tanulóktól is elvárható, hogy ezt észrevegyék. 

Az már kevésbé, hogy feltűnjön, az 1990-es adatok az egyesített Németországra vonatkoznak, míg 
az 1989-esek a volt NSzK-ra. Főleg azért, mert sokan arról nem is tudnak, hogy 1990 előtt két Német-
ország volt... (A feladat kapcsán érdemes röviden azt is megbeszélni, mi volt az említett történelmi 
tény.)

Az adatok összehasonlítása szempontjából azonban egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora orszá-
got veszünk figyelembe. 

Feltűnhet az is, hogy az 1990-es adatokat „csütörtökig” míg az 1989-es adatokat „december 27”-ig 
adják meg. Mivel mindkét időpont (a „csütörtök” is feltehetőleg) néhány nappal az év vége előtt volt, 
így megbeszélhetjük, hogy a pontos dátum hiánya az egyik esetben sem okoz(ott) nagy eltérést az 
adatokat illetően.

2.  Felmerülhet, hogy hátha van még elszámolás a szövegben, erre utal ez a kérdés.
 És valóban, még 50%-nál is kevesebb az említett növekedés, ugyanis 1365 – 950 = 415, és 415 nem 

fele a 950-nek. 

3. Nézzük tehát, mit lehet tudni az adatokból ténylegesen, és ennek alapján fogalmazzuk meg az új 
szöveget.

 A cikk egy lehetséges átfogalmazása:

Az eddigi eredmények alapján valószínűleg emelkedett Németországban a kábítószeres halálesetek száma

WIESBADEN (dpa). Az új tartományok adatait is hozzávéve csütörtökig 1365 ember esett áldozatul 
kábítószerfüggésének. Ez az érték az előző év december 27-ig 950 volt. Nem ismeretes, hogy az idei 
adatok esetében mennyi volt ebből az új tartományok áldozatainak a száma, mert mint azt a wiesbad-
eni Bűnügyi Hivatal közölte, a számítógépes adatnyilvántartás alapján ez még nem adható meg.

A szám mindenképpen magas. 
A Bűnügyi Hivatal úgy véli, hogy az emelkedés fő oka a nagytisztaságú kábítószerek egyre növekvő 
kínálata és a kábítószerélvezők tapasztalatlansága.
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Az átfogalmazás tartózkodóbb, de pontosabb is, mint az újságcikk.
Ennek kapcsán meg lehet beszélni, miért „szeretnek” túlozni az újságok (különösen a főcímekben...). 
Például figyelemfelkeltés, reklám, az újság jellege stb... Azaz nem kell mindent készpénznek venni, 
ami az újságokban található.

Más feldolgozási leheTőség:

A cikket kapják kézhez a gyerekek, és ők mondanak véleményt, fogalmaznak meg feladatokat, ha kell 
némi tanári irányítással. A cikk ilyen feldolgozása nem várható el nyolcadik osztály előtt, sőt inkább 
középiskolában ajánlom. 
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ÜVEGhÁZhATÁS

Az 1990-es évek gazdasági átalakulása során az egyik legfontosabb üvegházhatású gáz, a szén-dio-
xid kibocsátásban jelentős csökkenés következett be. Ez a tendencia jól nyomon követhető az IEA 
adatbázisában elérhető CO2 kibocsátás adatok alapján. 

A szén-dioxid kibocsátás alakulása 1990–1998 között

1990 1996 1997 1998

Összes Co2 emisszió (mt/év)  67,60 59,88 58,43 57,42

Lakossági szektor aránya (%)  20,83 17,03 15,79 13,91

Ipari szektor aránya (%)  24,78 17,94 14,85 15,27

Közlekedési szektor aránya (%)  12,52 11,96 12,99 14,74

Egyéb szektor aránya (%)  41,90 53,06 56,37 56,09

Összes Co2/ő (tonna/lakos)  6,52 5,88 5,75 5,68

Az emberi tevékenység hatására a levegőbe került szén-dioxid-mennyiségnek nagyjából egyhar-
mada a légkörben marad, ami az üvegházhatású szén-dioxid gáz koncentrációjának folyamatos 
emelkedését okozza. A többit a bioszféra és az óceánok veszik fel, ma még nem teljesen ismert folya-
matok révén. A kevés számú mérésen alapuló becslések szerint a légköri szén-dioxid-mennyiség 
az elmúlt 200 évben több mint 25%-kal növekedett. A szén-dioxid-molekulák átlagosan 10-15 évet 
töltenek a légkörben, mielőtt valamilyen folyamat eltávolítaná őket onnan. Ennyi idő alatt a Föld 
bármely pontján kibocsátott széndioxid az egész légkörben elkeveredik. Ez magyarázza, hogy a 
koncentráció növekedése a világ minden részén hasonló, és a következmények is az egész bolygót 
érintik.

FelADAtoK: 

1. Fogalmazd meg röviden, mi az üvegházhatás? Ha kell, nézz utána!

2. Mit olvasol ki a táblázatból?

3. Ábrázold a lakossági szektorra vonatkozó adatokat! Munkádat megkönnyítheti, ha milliméterpa-
pírt használsz. Keress többféle ábrázolási lehetőséget!

4. Mi lehet az oka a lakossági és ipari szektorban történt csökkenésnek, illetve a közlekedés esetében 
bekövetkezett növekedésnek?

5. Milyen feladatokat fogalmaznál meg az adatokkal kapcsolatban?
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8. osztály (statisztikai adatok elemzése, ábrázolása, számolás 
kerekített értékekkel)

A feladatlap környezetvédelmi témát dolgoz fel, fontos, hogy a témával kapcsolatos legfontosabb 
információkat is megtudják illetve tisztázzák, a tanulók. Ezek az ismeretek egyrészt hozzátartoznak 
a mai ember általános műveltségéhez. Másrészt ezek birtokában jobban megértik, miért fontosak a 
közölt adatok. 

1. Az „üvegházhatás” a környezetvédelem szempontjából fontos kifejezés. Gyakran hallhatunk róla, 
érdemes tehát tisztázni, mit is jelent, mert lehet, hogy csak a szó maga ismerős, a jelentése már ke-
vésbé.

A Nap szabad szemmel is látható sugárzása csaknem akadálytalanul éri el a Föld felszínét. A felme-
legedő felszín a Naptól kapott energiát az emberi szem számára már láthatatlan, infravörös sugárzás 
formájában bocsátja vissza a világűr felé. A Földnek ez a hőmérsékleti kisugárzása abba a hullám-
hossz-tartományba esik, amelyben egyes légköri nyomgázok, például a vízgőz (H2O), a szén-dioxid 
(CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a halogénezett szénhidrogének (CFC), vagy az ózon 
(O3) jelentűs sugárzáselnyelő-képességgel rendelkeznek. Az ily módon a légkörben elnyelt energia 
megemeli a Földlégkör-rendszer része hőmérsékletét. Mivel ehhez hasonló folyamat játszódik le a 
kertészeti üvegházakban, a fenti jelenséget légköri üvegházhatásnak nevezzük.

2. Ki lehet olvasni a változásokat – növekedés, csökkenés – a különböző szektorokban, és általában a 
szén-dioxid kibocsátásának alakulási irányát (egy főre eső érték). 

3. Nyilvánvalóan legfeljebb egy tizedesjegyre kerekített értékeket érdemes ábrázolni, és a grafikonon 
feltűntetni a pontos adatokat.

 A „kézi” ábrázolásokon kívül, ha mód van rá, grafikont készíthetünk számítógéppel is. Például 
EXCEll segítségével. 

Az ábrázoláshoz másféle diagramtípust is használhatunk. 

4. Például az első esetben: másféle tüzelőanyag, korszerűbb, kevésbé szennyező berendezések hasz-
nálata, míg a közlekedési szektorban: több jármű, a régebbi, jobban szennyező típusok további 
öregedése, gyakoribb járműhasználat.

5. Itt matematikai és nem matematikai kérdések is várhatók az előbbi feladatok alapján. Érdemes pél-
dául további adatokat ábrázoltatni, meggondolni, hogy mi tartozhat az „egyéb szektorba”. A táblá-
zatból kiszámítható az is, hogy az egyes években hány lakosa volt hazánknak, és utánanézhetünk 
például Interneten vagy a Magyar Statisztikai zsebkönyvben, mennyi volt ténylegesen. Az 1990-es 
adat esetében a táblázatból számítható érték 6760 : 6,52 = 10 368 azaz 10 368 millió fő, valamivel 
kevesebb a zsebkönyv adatánál (10 375 millió). Ez esetben lehet, hogy csupán kerekítésből adódik 
az eltérés. Például: 67 604 : 6,516  10 375. 

A táblázatos adatok alatti szöveg inkább érdekesség, további számítások nem végezhetők belőle. 
Várható azonban, hogy a tanulók ezekből is következtetni szeretnének például a légköri szén-dioxid 
mennyiségére az adott évben. Be kell, hogy lássák, hogy ez lehetetlen, hiszen még azt sem tudjuk, 
hogy egy adott év végén mennyi volt körülbelül ez az adat, és a szövegből az is kiderül, hogy a légköri 
szén-dioxid tartalma állandóan változik. Nem véletlen, hogy a szöveg is becslésekre és mérésekre 
hivatkozik, amikor az utóbbi 200 évben bekövetkezett növekedésről tesz említést.
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további FelADAtoK:

–  Újabb adatok keresése a táblázathoz, és ezek együttes értékelése.
–  Adatok, információk gyűjtése további az üvegházhatásban is szerepet játszó gázokról (metán, dinit-

rogén-oxid, ózon),
–  Melyek az üvegházhatás következményei?

Ezekhez könyvtári, Internet segítséget érdemes igénybe venni. Kiindulásként használható irodalom: 
Haszpra lászló: Üvegházhatás, üvegházgázok, Természet Világa 2004 II. különszám.




