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Azok A bűvös számok

1. az emberek a prímszámok közül többet (pl. a 3-at, a 7-et, a 13-at) különféle bűvös 
tulajdonságokkal ruháztak fel. szólásaink a mai napig őrzik ezeket.   
Pl. Heten, mint a gonoszok. 

Az	olvasott	példa	alapján	gyűjts	prímszámokat	tartalmazó	szólásokat,	közmondáso-
kat	a	Ma gyar szólások és közmondások	c.	kötetből!

 

 

 

 

2. a 3 és 5, 5 és 7, 11 és 13, 17 és 19, 29 és 31 számpárokat ikerprímeknek nevezik. 

Figyeld	meg	a	számpárokat,	majd	írd	le,	hogy	véleményed	szerint	miért	kapták	ezek	
a	számok	ezt	a	nevet!

 

 

 

Járj	utána,	hogy	mi	az	ikerprím	meghatározása!

 

 

 

3. az ókori görögök többféleképpen is osztályozták a számokat: így lehettek párosak 
vagy páratlanok, prímszámok vagy összetett számok, illetve tökéletesek, hiányo-
sak vagy bővelkedők, barátságosak vagy szépek.

Tökéletes	az	olyan	szám,	amely	egyenlő	az	önmagánál	kisebb	osztóinak	összegével.	 
(Pl.	a	6	önmagánál	kisebb	osztói:	3,	2	és	az	1.	Ezek	összege:	3+2+1=6=6)

Bővelkedő	az	a	szám,	amelynél	ez	az	összeg	nagyobb.	  
(Pl.	a	12	önmagánál	kisebb	osztói	6,	4,	3,	2	és	az	1.	6+4+3+2+1=16>12)
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A	hiányos	szám	kisebb,	mint	ez	az	összeg.	  
(Pl.	a	14	önmagánál	kisebb	osztói	7,	2	és	az	1.	7+2+1=10<14)

Egy	szám	szép,	ha	egyenlő	valódi	osztóinak	szorzatával.	  
(Pl.	a	6	valódi	osztói	a	2,	3,	és	6=2x3)

Hányféle	számcsoportról	van	szó	a	szövegben?	

 

Sorold	fel	a	csoportokat!

 

 

A	következő	számokat	a	fentiek	alapján	csoportosítsátok!	  
6,	8,	12,	14,	28,	63,	496,	500	

a szám ÖSSZES	OSZTÓ
ÖNMAGÁNÁL	
KISEBB	OSZ-
TÓK	ÖSSZEGE

A	VALÓDI	
OSZTÓK	

SZORZATA

MEGÁLLAPÍ-
TÁS	(A	CSO-

PORT,	AHOVA	
TARTOZIK	A	

SZÁM)

6

8

12

14

28

63

496

500
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4.  a baráti (barátságos) számpárok olyan számkettősök, amelyek bármelyike egyenlő 
a másik önmagán kívüli osztóinak összegével. a pitagoreusok csak a 220 és 284 
barátságos számokat ismerték. euler, az egyik legnagyobb matematikus az 1740-es 
évek táján 59 barátságos számpárt fedezett fel.   
ma már jóval több ilyen tulajdonságú számpárt ismerünk: pl. 1184 és 1210, 17296 és 
18416, 9363584 és 9437056 stb. 

a)	 	A	szöveg	alapján	határozd	meg,	hogy	mi	mindennek	az	ismerete	szükséges	a	ba-
rátságosság	eldöntéséhez!

 

b)	 	A	 feladat	 elején	olvasott	meghatározás	 alapján	ellenőrizd,	hogy	valóban	baráti	
számok-e	a	220	és	a	284!	

 

 

 

 

c)	 	Euler	 a	 2620-at	 is	 felfedezte,	mint	 barátságos	 számot.	A	 szükséges	 számolások	
elvégzése	után	határozd	meg	a	párját!	



szövegbe bújt mAtemAtikA

1. Rész

a)

Olvasd el figyelmesen a következő szöveget!

 micimackó elhatározta, hogy meglátogatja barátját, Fülest. az útjának kéthatod 
részénél találkozott kangával, és együtt tették meg az út négytized részét.   
ekkor csatlakozott hozzájuk nyuszi, akivel hármasban megtették még az út ti-
zenötödét. itt beszóltak Bagolynak, így együtt már megtették a Füles otthonáig 
hátralevő utat. 

1. az alábbi feladatokat a szöveg alapján oldd meg!

a)	 Döntsd	el	az	alábbi	állításokról,	hogy	igazak	vagy	hamisak!

	 Micimackó	Kangával	indult	el	Füleshez.	

	 Bagoly	csatlakozott	utolsónak	a	társasághoz.	

	 Micimackó	először	Nyuszival	találkozott.	

	 Micimackó	az	út							részénél	találkozott	Kangával.	

	 Malacka	és	Nyuszi	egyszerre	találkoztak	Micimackóékkal.	

b)	 Írd	le	a	szereplők	nevét	a	találkozás	sorrendjében!

 

 

c)	 Az	út	hányad	részét	tette	meg	Micimackó	egyedül?	

 

	 Az	út	hányad	részét	tették	meg	ketten?

 

	 Az	út	hányad	részét	tették	meg	hárman?

 

1
3
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d)	 	Az	alábbi	szakasz	a	feladatbeli	utat	szemlélteti.	A	jelölt	találkozási	pontokhoz	írd	
oda	a	csatlakozó	szereplő	nevét!

e)	 Jelöld	be	a	szakaszon	pirossal	azt	a	részt,	amelyet	négyen	tettek	meg!

2. az alábbi feladatok megoldásához végezd el a szükséges számításokat!

a)	 Az	út	hányad	részét	tette	meg	Micimackó,	míg	találkozott	Bagollyal?	

b)	 Az	összes	utat	(az	egészet)	hányad	részként	célszerű	megadni?		  
	 (Segíthet	a	válaszban	az	előbb	meghatározott	érték!)	

c)	 Az	út	hányad	részén	haladtak	négyen?

d)	 Egészítsd	ki	a	mondatokat!

	 Kanga	az	egész	út	 	részét	tette	meg.

	 Nyuszi	és	Kanga	a	teljes	út	 	részén	haladtak	együtt.

	 	Micimackó	 és	 Kanga	 a	 Füleshez	 vezető	 út	 	 részén	 mentek	
kettesben.
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B)

Olvasd el fi gyelmesen a következő verset, amely egyben egy matematikai feladat is!

Pitagorasz, múzsák fi a negyedének a természet
tudósoknak elseje. mely előtte terül el,
Mondd meg nékem, hány tanulót S egyhetede bölcs módjára
Rejt hazádnak belseje! Hallgatásba merül el.

Számold meg hát kíváncsi! Három végre zenész köztük,
Jól fi gyeld meg beszédem ennél többen nincsenek.
Csak a számok tudománya adja az ég, hogy hazánkra
Jár felének eszében. Ragyogó fényt hintsenek.

1. az alábbi feladatokat a szöveg alapján oldd meg!

a)	 Húzd	alá	a	szövegben	pirossal	a	kérdést!

b)	 Saját	szavaiddal	átfogalmazva	tedd	fel	a	szöveges	feladat	kérdését!

 

c)	 Húzd	alá	a	szövegben	kékkel	a	matematikai	információkat!

d)	 Töltsd	ki	az	ábrát	a	verses	feladat	szövege	alapján!		
	 (Nem	kell	minden	részt	a	kijegyzetelésnél	kitölteni!)

Pitagorasz	tanítványai	tevékenységi	kör	szerint

Tevékenység:

Összes	
tanítványnak
hányad	része:

Hány	fő:
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2. az alábbi feladatok megoldásához végezd el a szükséges számításokat!

a)	 A	tanítványok	hányad	része	nem	foglalkozik	zenével?	Számítsd	ki!

 

b)	 	Az	összes	tanítványt	(az	egészet)	hányad	részként	célszerű	megadni?	(Segíthet	a	
válaszban	az	előbb	meghatározott	érték!)	

 

c)	 Az	összes	tanítványnak	hányad	része	zenész?

 

d)	 	A	számításaid	eredményeit	felhasználva	egészítsd	ki	az	előző	feladatban	található	
ábrát!

e)	 Válaszolj	egész	mondatban	az	általad,	az	első	feladatban	is	feltett	kérdésre!

 

f)	 	A	tanítványok	hányad	része	foglalkozik	reál	(matematika,	fizika,	kémia,	biológia	
stb.)	tudományokkal?

 

g)	 	A	tanítványok	hányad	része	foglalkozik	humán	(irodalom,	történelem,	zene,	filo-
zófia,	művészetek,	stb.)	tudományokkal?
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2. Rész

Niki és Enikő 6. óra után egyszerre mentek haza az iskolából. Éppen elment a 63-as 
és a 75-ös busz is, amivel utazni akartak. Az autóbusz megállójában a menetrenden 
a következő információkat olvasták a követési időre vonatkozóan. (A követési idő 
azt mutatja meg, hogy mennyi idő telik el két busz indulása között.) 

KÖVETÉSI	IDŐ

																										BUSZ 
NAPSZAK 56 63 75

5:00–6:00 25	perc 30	perc 40	perc

6:00–8:00 		4	perc 5	perc 8	perc

8:00–13:00 15	perc 20	perc 25	perc

13:00–17:00 8	perc 12	perc 15	perc

17:00–18:00 15	perc 20	perc 25	perc

18:00–20:00 25	perc 30	perc 40	perc

1. egészítsd ki a következő mondatokat a menetrend alapján!

A	legtöbb	busz	 óra	között	jár,	mert	ekkor	a	 a	követési	idő.

a busz	jár	a	legsűrűbben.	

A	legritkább	járat	a	  

Legtöbbet	a	következő	járatra	 	és	 	között	kell	várni.

17	és	18	óra	között	összesen	  db	63-as	busz	közlekedik.

A	délutáni	csúcsidőben	(13	h	és	17	h	között)	egy	óra	alatt	 	db	75-ös	busz	jár.

2. Írj legalább 2-2 igaz és hamis állítást a menetrenddel kapcsolatosan!
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3. a)  legalább hány percet beszélgethettek még, ha megvárták, míg a két busz ismét 
egyszerre érkezett? 

	 Jelöld	be	a	menetrendben		pirossal	a	válaszadáshoz	szükséges	információkat!

	 A	válaszadáshoz	milyen	adat	meghatározása	szükséges?	

 

	 Oldd	meg	a	feladatot!

3. B)  amikor a két lány fel akart szállni a buszra, meglátták gyöngyit, aki éppen az 
56-os buszra igyekezett feljutni. niki és enikő visszafordultak, mert beszélni 
akartak gyöngyivel,  aki le is szállt. elhatározták, hogy ha ismét egyszerre jön a 
három busz, biztosan elindulnak. 

a)		Mennyi	ideig	kellett	várakozniuk?

	 Jelöld	be	a	menetrendben	a	válaszadáshoz	szükséges	információkat!	

	 A	válaszadáshoz	milyen	adat	meghatározása	szükséges?	

	 Oldd	meg	a	feladatot!

b)			Ha	Niki	és	Enikő	rögtön	a	6.	óra	utáni	busszal	elmennek	haza,	hány	perccel	ér-
keznek	előbb?
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3. Rész

 az arányosság fogalma szinte egyidős az emberi kultúrával. Tartalma az évek so-
rán folyamatosan változott. az ókori görögök azt mondták arányosnak, ami egyen-
letes, mértékletes volt. arisztotelész és platón tanítása szerint az arányosság maga 
a szépség, az erkölcsi jóság. az arányérzék azonban emberi tulajdonság, valószí-
nűleg velünk születik. a középkorban néhányan azt vallották, hogy az arány nem 
embertől való.

 az arányosság egymáshoz való nagyságrendi viszonyt, tulajdonságot jelent. 

 napjainkban akkor használjuk az arányos kifejezést, ha valami valamihez viszo-
nyítva helyes, megfelelő arányú. 

1. a szöveg alapján kösd össze a megfelelő párokat!

egyenletes,	mértékletes		 	 	 	 Arisztotelész	és	Platón

viszony,	tulajdonság	 	 	 	 	 középkor

szépség,	erkölcsi	jóság	 	 	 	 	 napjaink

nem	embertől	való	 	 	 	 	 ókori	görögök
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2. állapítsd meg, hogy van-e összefüggés, kapcsolat a következő mennyiségek válto-
zása között! értelemszerűen írd mellé a van, illetve a nincs szavakat!

a)	egy	fa	magassága	és	kora	–	 

b)	az	iskolában	eltöltött	órák	és	az	otthon	eltöltött	órák	száma	–		 

c)	az	életkorod	és	a	testsúlyod	–	 

d)	egy	torta	(azonos	méretű)	szeleteinek	száma	és	a	szelet	tömege	–	 

e)	egy	könyv	elolvasott	és	el	nem	olvasott	oldalainak	száma	–   

f)	ugyanakkora	útvonalon	a	lépések	száma	és	a	lépéshossz	–	 

g)	egy	futópálya	területe	és	a	beterítéséhez	szükséges	salak	mennyisége	–	 

h)	az	ember	életkora	és	a	napi	alvásigénye	–	 

i)	a	levegő	oxigéntartalma	és	a	tengerszint	feletti	magasság	–	 

j)	a	cipő	mérete	és	a	cipő	ára	–	 

3. ha a két mennyiség együtt csökken vagy együtt nő, azt mondjuk, hogy a két meny-
nyiség párhuzamosan változik.

 ha a két mennyiség úgy változik, hogy ha az egyik nő, a másik csökken, vagy ha 
az egyik csökken, akkor a másik nő, akkor azt mondjuk, hogy a két mennyiség 
ellentétesen változik.

Vizsgáld	meg	a	lovas	és	a	macskás	ábrákat!	
Párhuzamosan	vagy	ellentétesen	változtak	az	eredeti	alakzatok	méretei?

A	lovak	esetén:	 

A	macskánál:	 

4.  ismét olvasd el a 2-es feladat összefüggéseit, majd betűjelüket írd a megfelelő hely-
re!

Párhuzamosan	változó:	 

Ellentétesen	változó:	 
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5. Írj példákat ellentétes változásokra és írj példákat párhuzamos változásokra!
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4. Rész

A)
 Juli születésnapi bulijára készül. saját készítésű süteménnyel szeretné meglepni a 

társait. nagymamája receptjei között egy megsárgult papíron a következőt találta. 
olvasd el a receptet!  
Végy 30 deka lisztet. gyúrd össze 12 deka margarinnal, 10 deka juhtúróval, 1 tojás 
sárgájával és kb. 2 deka sajttal. Tegyél bele 2 kávéskanál sót és annyi tejfölt, hogy 
rugalmas tésztát kapj. ha összedolgoztad, két óra hosszat pihentesd, majd nyújtsd 
fél cm vékonyra. a tojás fehérjével kend meg, és 8 deka sajttal hintsd meg, derelye-
metszővel vágd kis kockákra. rakd zsírozott, lisztezett tepsibe egymástól távol. 
Forró sütőben süsd aranysárgára. ebből a mennyiségből két tepsi sütemény lesz.

1.  milyen hozzávalókat kell vásárolni? miből mennyire van szükség? Írd a táblázatba  
a megfelelő helyre! 

HOZZÁVALÓK a szükséges mennyiség A	VÁLTOZTATOTT	 
mennyiség

2. Juli úgy gondolta, hogy három tepsi süteményre lesz szükség. hogyan változtassa 
meg a hozzávalók mennyiségét, hogy elegendő legyen?  Írd a változtatott mennyi-
ségeket a fenti táblázat harmadik oszlopába!

3. a papíron nem olvasható a sütemény neve. Te milyen nevet adnál?

 

4. dolgozz a szöveggel!

a)	Keress	példát	a	szövegben	a	köznyelv	és	a	matematikai	nyelv	különbözőségére!
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b)	Nyelvtanilag	milyen	hibát	fedeztél	fel	a	szövegben?

 

B)

 pöttyösországban minden lakón a születésnapján két új pötty keletkezik, ami éle-
te végéig megmarad. hány pöttyös az a 3 gyermekes család az országban, akikről  
a következőket tudjuk: ancsa 2000. szeptember 1-jén született, Balázsnak 8 pöty-
tyel többje van, mint ancsának. cili 2 évvel korábban született, mint ancsa. édes-
anyjuknak 54 pöttye volt, amikor cili született, és 4 évvel fiatalabb édesapjuknál. 

1. a szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!

a)	Hány	tagú	a	család? 

c)	Mi	a	különlegessége	Pöttyösországnak?	 

d)		Írd	le	a	gyerekek	nevét	a	táblázatba	a	születésük	időpontja	szerint!	(A	legidősebbet 

írd	előre!) 

 

e)	Hány	éves	volt	az	édesanya,	amikor	Cili	született?	 

f)	Milyen	kapcsolat	van	az	emberek	életkora	és	a	pöttyeik	száma	között?	 

g)	Az	életkor	alapján	hogyan	határozható	meg	a	pöttyök	száma?	 

h)	A	pöttyök	számából	hogyan	határozható	meg	az	életkor?	 

i)	 Az	édesanya	és	az	édesapa	pöttyeinek	száma	között	milyen	kapcsolat	van?
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2. Töltsd ki a táblázatot!

név SZÜLETÉSÜK	ÉVE JELENLEGI	ÉLET-
KORUK PÖTTYEIK	SZÁMA

Anya

Apa

összesen

Hány	pöttyel	büszkélkedik	a	család?

 

3. mely adatok, és hogyan változnak a szövegben, ha a lakókon kettő helyett három 
pötty keletkezik? egészítsd ki!

Pöttyösországban	minden	lakón	a	születésnapján	 	új	pötty	keletkezik,	ami	

élete	végéig	megmarad.	Hány	pöttyös	az	a	3	gyermekes	család	az	országban,	akikről	

a	következőket	tudjuk:

	Ancsa	 	született,	Balázsnak	 	pöttyel	többje	van,	mint	

Ancsának.

Cili	 		korábban	született,	mint	Ancsa.	Édesanyjuknak	 	pöttye	volt,	

amikor	Cili	született,	és	 	fiatalabb	édesapjuknál.	
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5. Rész

Az	alábbi	kép	egy	reklámújságban	volt	látható.	Figyeld	meg	a	hirdetést,	majd	válaszolj	a	

kérdésekre!

         
 

  
   

1. Írd be az ábrán a megfelelő helyre: egységár, új darabár, régi darabár, árengedmény 
mértéke kifejezéseket!

a)	Mit	jelent	az	egységár?

 

b)	A	képen	látható	egységár	a	csökkentett	vagy	az	eredeti	ár?

 

c)	Ellenőrizd	a	hirdetés	helyességét	számolással!
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5. A)

2.  egy ember érrendszerében öt liter vér kering. ez az alábbiak szerint oszlik 

el: 10%-a a szívbe, 15%-a az agyba,     része az emésztőrendszerbe, 25%-a a 

vesébe, a többi a bőrbe és az izmokba kerül.	

A	szerveinkbe	jutó	vér	mennyiségét	%	és	tört	alakban	is	írd	be	a	szöveg	alapján	a	táblá-
zat	megfelelő	soraiba!	A	törtrészt	a	legegyszerűbb	alakban	add	meg!

A	SZERVEK %	ALAK TÖRT	ALAK

agy 

bőr és izom

emésztőrendszer

szív

vese

3. a szöveg alapján a szükséges számítások elvégzése után egészítsd ki az állításo-
kat!

a)	 1	l	vér	kerül	az	                                        

b)	 A	vér								része	a		                                        	kerül.

c)	 A	keringés	során	a	szívbe	                                        	dl	vér	jut.

d)	 	Az	emésztőrendszerbe,	a	bőrbe	és	az	izomzatba	összesen	                                         l	vér	

kerül.

e)	 Az	agyba	                                        	dl	vér	áramlik.

1–5

1–4
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B)

2. az arany nagyon puha fém, ezért az aranyékszereket ötvözetből készítik.  
az ötvözetben az arany mennyiségét karátban mérik. az ötvösök rendszerint 14 és 
18 karátos arannyal dolgoznak. az ötvözet összetételét nem jelzi a „karát” megje-
lölés. a különböző színű aranytárgyak más-más ötvöző anyagokat tartalmaznak. 

 az egyesült államokban 10 karátos lehet a legkisebb aranytartalmú ékszer.
 angliában legalább 9, Franciaországban legalább 18 karátos arany ékszert szabad 

csak árulni. 

Az	ötvözetek	szóról	az	Akadémiai	kislexikon	így	ír:	két v. több fém elegyei, melyeket az 
alkotórészek összeolvasztásával … állítanak elő.

A	karát	 szóról	a	Larousse	enciklopédiában	ez	olvasható:	aranyötvözetek finomságát 

kifejező viszonyszám:       súlyrész. Ez azt jelenti, hogy a színarany 24 karátos.

A	karát	szó	meghatározásának	segítségével	értelmezd	a	következőket!

a)	 Mit	jelent	az,	hogy	egy	aranyékszer	14	karátos?

 

b)	 Mit	jelent	az,	hogy	18	karátos?

 

c)	 Hány	százalék	aranyat	tartalmaz	egy	18	karátos	aranyékszer?

 

d)	 	Fejezd	ki	karátban	az	ékszer	aranytartalmát,	ha	az	25%	tiszta	aranyat	tartalmaz!

 

 

 1—24
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3. a fenti szöveg (l. a 2. feladat) alapján válaszolj a kérdésekre! 

b)	 	Egy,	az	Egyesült	Államokban	vásárolt	arany	ékszer	legalább	hány	százalék	aranyat	
tartalmaz?

 

 

c)	 	Egy	 ugyanakkora	 tömegű,	 a	 kapható	 legalacsonyabb	 karátszámú	 gyűrűért	 az	
említett	országok	közül	hol	kell	a	legtöbbet	fizetni?	Miért?

  

 

d)			Vettem	két	18	karátos	gyűrűt,	de	a	színük	különböző,	az	egyik	kicsit	vöröses	ár-
nyalatú.	Becsaptak,	és	az	egyik	nem	is	18	karátos?	

 

 

e)		 	24	karátos	gyűrűt	akartam	venni,	de	az	üzletben	azt	mondták,	hogy	olyat	nem	
tartanak,	legfeljebb	megrendelésre	készítenek,	mert	arra	nincs	kereslet.	Mi	lehet	
az	oka?

 

 



eUkleiDész és A geometRiA

a szöveg fi gyelmes elolvasása után válaszolj a kérdésekre!

eUkleiDész 
(i.e. 365?–300?)

Görög	 matematikus.	 Az	 első	 nagy	 alexan	driai	 tudósok	 közé	
tartozott.	Eukleidészt	béketű	rő,	segí	tőkész	ember	nek	ismerték.	
Proklosz	 görög	 történetíró	 jegyezte	 le	 róla	 a	 következő	 törté-
netet:	I.	Ptolemaiosz	király	megkérdezte	tőle,	hogyan	lehetne	a	
geometriát	könnyen	elsajátítani.	Eukleidész	ezt	felelte:	
„A	geometriához	nem	vezet	királyi	út.”	
(Ezért	Sain	Márton	mate	mati	katörténeti	művének	a	Nincs	kirá-
lyi	út	címet	adta.)	Egy	másik	történet	 is	 jól	mutatja	Eukleidész	

jellemét.	Egy	tanítványa	megkérdezte	tőle,	mi	a	haszna	a	geometria	ta	nu	lásának.	Euklei-
dész	oda	szólt	egyik	rabszolgájának:

„Adj	ennek	az	embernek	három	obolust,	mert	a	geomet	ria	tanulá	sának	hasznát	kere	si.”
Eukleidész	fő	műve	a	Sztoi	kheia,	’Elemek’,	amely	13	könyv	ből	áll.	Ez	az	első	görög	

mű,	amely	teljes	egészében	ránk		maradt.	A	Bib	lia	után	a	legtöbb	kiadást	megért	könyv.	
Eukleidész	arra	törekedett,	hogy	a	geometria	alapjait	a	logikus	gondolkodás	segítségé	-
vel,	mennél	kevesebb	kiindulási	ismeret	alapján	alkossa	meg.	Az	alapfogalmak	és	axió-
mák, illetve	posztulátumok, defi níciók	alapján	kizárólag	logikai	következtetéssel	építi	fel	a	
tételeit,	állításait.	Eukleidész	könyvében	minden	tétel	egy	külön	 feje	zet.	Ennek	elején	
megfogalmaz	ta	a	tételt,	majd	bizonyította.	A	fejezeteket	mindig	azonos	mondattal	zár-
ta:	 „Éppen	ezt	kellett	megmutatni.”	Tőle	származik	a	geo	metriai	 szer	kesztések	szabá-
lyainak	megfogalmazása	 is	 (eukleidé	szi	 szerkesztés).	Elemek	cí	mű	könyvé	ben	eljutott	
a	szabá	lyos	testek	ismertetéséig.	Ő	bizonyította	el	sőnek,	hogy	csak	5	féle	szabályos	test	
lé	te	zik.	Az	Ele		mek	VI.	könyvé	ben	bizonyította,	hogy	az	adott	kerületű	téglalapok	kö	zött	
a	négy	zet	a	legnagyobb	területű.	

Eukleidész	többi	munkája	csak	részleteiben	maradt	fenn.	A	prímszámok	meghatározá-
sát	is	ő	ad	ta,	és	ő	bizonyította	be,	hogy	a	prímszámok	száma	végtelen.	Tőle	származik	a	
„legnagyobb	közös		osztó”	meghatározás.	

Foglalkozott	zeneelmélettel	és	csillagászattal	is.

Bolyai János (1802–1860) 
A	 legna	gyobb	 magyar	 matematikus,	 aki	nek	 (az	 orosz	 Loba-
csevszkijjel	 egyidőben)	 először	 sikerült	 továbbfejlesztenie	 az	
eukleidészi	geometriát.	

Munkájában	megalapozta	 a	mo	dern	 térszemléletet.	 1823-
ban	írta	édesapjának,	a	szintén	matematikus	Bolyai	Farkasnak:	

„Semmiből	egy	új,	más	világot	terem	tettem.”

Eukleidész

Bolyai János
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A	GEOMETRIA	FELÉPÍTÉSE

fogalmak állítások

A	szöveg	alapján	válaszolj	az	alábbi	kérdésekre!	A	füzetedbe	írj!

1. milyen származású eukleidész, illetve Bolyai?  

2. mi az eredeti címe eukleidész elemek című művének? 

3. nevezd meg a szövegben szereplő matematikai műveket! 

4.  Magyarázd meg a dőlt betűs szavak jelentését! segítségként használhatsz lexikont, 

értelmező szótárt! 

5.  a matematikatörténeti szöveg tartalmilag 3 szerkezeti egységekre tagolható. ho-

gyan? Válaszodat indokold!  

 

 

6.  az olvasott szöveg és a kiemelt szavak meghatározása alapján egészítsd ki az euk-

leidész-féle geometria felépítését szemléltető alábbi ábrát! 

7. mire lehetünk mi magyarok büszkék a szöveg alapján?

 

8. Takard le az olvasott szöveget, majd oldd meg a következő feladatokat!

a)	 Idézz	fel	2–3	tulajdonnevet	a	szövegből!

 

b)	 	A	szöveget	felidézve	emlékezetből	írd	le	az	egyik,	Eukleidész	alakjához	kapcso-
lódó,	csattanóval	záruló	történet!



AlAkzAtok vizsgálAtA

1. Rész

 a háromszögek olyan sokszögek, melyeknek három csúcsuk, három olda-
luk és három szögük van.

 a háromszögeket lehet oldalaik és szögeik szerint csoportosítani. a csopor-
toknak neve is van, hogy lehessen róluk beszélni. 

 az egyik csoportba tartozó háromszögek legnagyobb szögük alapján kapják 
a nevüket. ennek alapján a háromszög hegyesszögű, derékszögű vagy tom-
paszögű lehet.

 Tompaszögű a háromszög, ha van tompaszöge. derékszögű a háromszög, ha 
van derékszöge. hegyesszögű a háromszög, ha minden szöge hegyesszög.

 a másik csoportosítás a háromszög oldalainak összehasonlítása alapján tör-
ténik. ennek megfelelően egyenlő oldalú, egyenlő szárú és általános három-
szögről lehet beszélni.

 egyenlő oldalú a háromszög, ha minden oldala egyenlő. egyenlő szárú a há-
romszög, ha két oldala egyenlő. ha a háromszög oldalai különbözőek, akkor 
az általános háromszög nevet kapja.

 a szimmetriáik szerint is meg lehet különböztetni a háromszögeket.

1. a szöveg alapján oldd meg a következő feladatokat!

Adj	címet	az	olvasott	szövegnek!	 

Mi	szerint	lehet	csoportosítani	a	háromszögeket?	 

Húzd	alá	a	szövegben	pirossal	a	derékszögű	háromszög	definícióját!

Húzd	alá	a	szövegben	kékkel	az	egyenlő	szárú	háromszög	definícióját!

Hogyan	nevezik	azt	a	háromszöget,	amelynek	minden	oldala	különböző?	 

2. a) az alábbi háromszögre vonatkozóan egészítsd ki a mondatokat! 

A	pontos	válaszadáshoz	mérd	meg	a	szükséges	adatokat!	Írd	le	a	mérésed	eredményét!

Szögei	szerint	 , mert 

Oldalai	szerint	 , mert 
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b)	 	Épület	homlokzatán	 lévő	háromszög	 alakú,	domborművekkel	díszített	 falrészt	
timpanonnak	nevezzük.	Karikázd	be	a	képen	a	timpanont!

		 Milyen	fajta	háromszög	a	képen	látható	timpanon?

           Szögei	szerint:	

            Oldalai	szerint:	

3. rajzolj olyan háromszöget, melynek van derékszöge és van két egyenlő oldala!

4. a következő táblázat a háromszögek csoportosítását mutatja. 
 a szöveg alapján az alábbi háromszögek sorszámát írd a megfelelő helyre!

Szépművészeti Múzeum
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OLDALAI	SZERINT

ÁLTALÁNOS EGYENLŐ	SZÁRÚ EGYENLŐ	OLDALÚ
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5. miért maradt üres része a táblázatnak? Tudsz oda illő háromszöget rajzolni? in-
dokold válaszod! 
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2. Rész

Néhány	speciális	négyszög	defi	níciója	olvasható	a	következő	sorokban.	Olvasd	el	fi	gyel-
mesen,	majd	oldd	meg	a	feladatokat!

 azokat a négyszögeket, amelyeknek van két párhuzamos oldaluk, trapézok-
nak nevezzük. szimmetrikus vagy egyenlő szárú trapéznak nevezzük az 
olyan trapézokat, melyeknek a nem párhuzamos oldalaik egyenlőek. egy 
trapézt derékszögű trapéznak nevezünk, ha van derékszöge.

 azokat a négyszögeket, amelyeknek két-két szemközti oldala párhuzamos, 
paralelogrammának nevezzük.

 az olyan négyszöget, amelynek minden szöge egyenlő, téglalapnak nevezzük.
 az olyan négyszöget, amelynek minden oldala egyenlő, rombusznak nevezzük.
 deltoidnak nevezzük azokat a négyszögeket, amelyeknek két-két szomszé-

dos oldala egyenlő.
 az olyan négyszöget, amelynek oldalai és szögei egyenlőek, négyzetnek ne-

vezzük.

1.    hányféle speciális négyszög meghatározása szerepel a szövegben?  

2. a szöveg alapján határozd meg, hogy miknek a vizsgálata szükséges annak eldön-
téséhez, hogy egy négyszög

rombusz	 

téglalap	 

négyzet	 

deltoid	 

3. sorold fel a szövegben olvasott főbb csoportokat, majd az alábbi négyszögek szá-
mát írd a megfelelő helyre! 
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4. hogyan nevezik azt a négyszöget, melynek

két	párhuzamos	oldalpárja	van:	 

van	párhuzamos	oldalpárja:	 

oldalai	egyenlőek:	 

minden	szöge	derékszög:	 

5. mondd másképp! használd a szövegben olvasott elnevezéseket!

derékszögű	rombusz	 

derékszögű	paralelogramma	 

egyenlő	oldalú	paralelogramma	 

egyenlő	oldalú	deltoid	 

szabályos	négyszög	 

6. egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján úgy, hogy igaz állításokat kapj! 
 Pl. Minden négyzet téglalap.

Minden	paralelogramma	 

Minden	rombusz	 

Ha	egy	négyszög	téglalap,	akkor is.

Ha	egy	négyszög	négyzet,	akkor is.
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7.  az olvasott definíciók alapján töltsd ki az alábbi ábrát!

8. az olvasottak alapján írj legalább 3-3 igaz és hamis állítást a négyszögekről!

 

 

 

 

 

 

Négyszögek

Általános

Általános Egyenlő	szárú



köRNYezŐ világUNk és A geometRiA

1. Rész

1. a képen látható épület a moszkvai Vaszilij Blazsennij székesegyház. 
 hány méter magas lehet? Becsüld meg! 
 a kép mely részlete segít a becslésben?

2. a) hiányos állításokat olvashatsz a képpel kap csolatosan. egészítsd ki!

 A	székesegyháznak	 	hagymakupolája	látszik	a	képen.

	 Az	épület	előtti	szoborcsoport	 	tagból	áll.

	 Az	épületnek	 	csúcsos	tornya	látható	a	képen.

	 A	díszítőelemek	között	található	háromszög	

	 A	hagymakupolán	a	sárga	szín	mellett	még	a	 	jelenik	meg.

	 A	díszítőelemek	között	 	fordul(nak)	elő.
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2. B) egy négyfős társaság moszkvai városnézés közben a következőket mondta a szé-
kesegyházról:

 anna: az épület egyáltalán nem tetszik.
 Béla: a színe és a formája egyaránt tetszik.
 csilla: csak a formája tetszik.
 dénes: Tetszik a színe.

 az épületről alkotott vélemények alapján négy tény alakulhat ki:

 1. tetszik a színe, tetszik a formája.

 2. tetszik a színe, nem tetszik a formája.

 3. Nem tetszik a színe, tetszik a formája.

 4. Nem tetszik a színe, nem tetszik a formája.

Töltsd	ki	a	táblázatot	I	és	H	betűkkel	aszerint,	hogy	melyik	gyerek	esetén	melyik	tény	
az	igaz!

anna BÉLA Csilla Dénes

1.

2.

3.

4.
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2. Rész

Figyelmesen	olvasd	el	az	alábbi	szöveget,	majd	oldd	meg	a	hozzá	kapcsolódó	feladato-
kat!

 lewis Carroll Alice Tükörországban című művében ez olvasható:

 cili, ha rám figyelsz, és nem locsogsz annyit, elmondom, milyennek képzelem én a 
Tükörházat. hát először is ott van az a szoba, amelyet az üvegen át láthatsz: ugyan-
olyan, mint a mi nappalink, csak éppen minden fordítva van benne. ha fölállok 
egy székre, jól látom az egészet, kivéve azt a részt, amelyik a kandalló előtt van. 
Jaj de szeretném egyszer azt is megnézni! kíváncsi vagyok, vajon ők is raknak-e 
tüzet télen. (...) nem lehet tudni, hacsak a mi kandallónk füstölni nem kezd, mert 
akkor abban a szobában is megjelenik a füst (...), de lehet, ez csak színlelés, hogy 
úgy nézzen ki, mintha náluk is égne a tűz. a könyveik nagyon hasonlítanak a 
mi könyveinkhez, csak a szavak fordítva vannak bennük. ezt onnan tudom, hogy 
egyszer fölmutattam egy könyvet a tükör előtt, és ők is föltartottak egyet odaát. 
(…) Játsszuk most azt, cili, hogy valahogy át lehet jutni a Tükörházba (…)! 

 a következő pillanatban alice már át is jutott rajta, és puhán leugrott a kandalló-
párkányról, egyenest a tükörszobába. (…) aztán nézelődni kezdett, és észrevette, 
hogy amit a régi szobából is láthatott, az mind szokványos és érdektelen, de a többi 
már egészen más. például a kandalló melletti falon függő képek mintha megeleve-
nedtek volna, és a párkányon álló órának (amelynek odaátról csak a hátát lehetett 
látni a tükörben) innen nézve öregemberarca volt, és ez az arc alice-re vigyorgott. 
(…) alice mellett egy könyv feküdt az asztalon, (…) belelapozott a könyvbe, hátha 
talál benne olyan részt, amelyet el tud olvasni, „(...) olyan fura nyelven van írva, 
egy szót se értek belőle” – mondta magában.

 a könyvben ilyenek voltak:

 

 egy darabig törte rajta a fejét, aztán végül eszébe jutott a megoldás. „hiszen ez 
tükörkönyv, mi más volna! ha a tükör elé tartom, a helyes irányba mennek a sza-
vak.”

1. Tükör segítségével Te is olvasd el, és írd le a furcsa versrészletet! 

2. keresd meg és húzd alá pirossal a szövegrészlet szerzőjének nevét!

3. melyik helyiség a tükörszoba eredetije? húzd alá zölddel a szövegben a megfelelő 
választ! 

a gruFFacsór
Nézsonra járt, nyalkás brigyók
turboltak, purrtak a zepén, 
nyamlongott mind a pirityók,
Bröftyent a mamsi plény.
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4. hol van a szobában a tükör? a szöveg mely részletéből tudsz erre következtetni? 
 ha ügyes vagy, több utalást is találsz! keresd meg a szövegben! 

 

5. a tükörszobában található könyvek „fura nyelvű” szövegét merről merre olvashat-
juk? 

 karikázd be a helyes irányt a szöveg alapján!

6. az 5. feladat megoldása után magyarázd meg, mit jelent a következő szövegrészlet: 

 „…a helyes irányba mennek a szavak…”!

 

7. próbálj tükörírással írni! ha jobb és bal kézzel egyszerre próbálsz írni, könnyeb-
ben fog menni!

 

 

 

8. Figyeld meg alaposan az alábbi két képet! Jelöld meg az „eredeti” képet!
 a kép mely részlete segít a döntéshozatalban?
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9. itt a szegedi dómról látsz fotókat. ezek közül némelyik „alice tükörszobájából” 
való. 

 Válaszd ki a tükörképeket, ha tudod, hogy az a jelű kép az eredeti!
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köRNYezŐ világUNk és A geometRiA

3. Rész

 „a szimmetria – bármily tágan vagy szűken is értelmezzük –, egyike azok-
nak a fogalmaknak, ame lyek segítségével a történelem folyamán az embe-
rek igyekeztek a rendet, a szépséget és a tökéletes séget megérteni és megva-
lósítani.” (h. Weyl)

 a tükörszimmetria abból adódó szabályosság, hogy egy képzeletbeli síkkal 
vagy egyenessel  két részre osztott alakzat így keletkezett részei egymásnak 
tükörképszerűen megfelelnek.

 a természetben és az emberi alkotásokban nap mint nap találkozhatunk 
ezzel a tulajdonsággal. 

1. a képzeletbeli Tükörországban két megye létezik: mesterséges megye és Termé-
szetes megye.

a)	 	A	képeket	válogasd	szét	aszerint,	hogy	Mesterséges	vagy	Természetes	megyében	
találhatóak!	Írd	le	a	sorszámukat!

Mesterséges:	 

Természetes:		 
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b)	 	Tükör	segítségével	állapítsd	meg,	hogy	tükrösek-e	(szimmetrikusak)	a	fenti	fotó-
kon	 látható	 természetes,	 illetve	mesterséges	alkotások!	Ha	 igen,	 rajzold	be,	hogy	
hová	helyezted	el	a	tükröt!	Keresd	meg	az	összes	lehetőséget!	

1. víztükör

2. sirály

3. Escher-grafi ka 4. Escher-grafi ka részlete 5. Honfoglalás kori
aranyozott tarisnyalemez

6. Taj Mahal 7. hópehely
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2. Milyen szabályosságot ismersz fel ebben a magyar népdalban?  

3. készítsd el az alábbi ábra tükörszimmetrikus képét!
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4. a)  keress a magyar ábécé nyomtatott nagybetűi között tükörszimmetrikus betűket 
pl. X)!

 

A	gyűjtött	betűkészletből	készíts	tükörszimmetrikus	szavakat	(pl.	AMA)!

 

 

b) mi az érdekessége az anna, BáB szavaknak és a géza kék az ég mondatnak? 

 

 

Indokold	meg,	hogy	szimmetrikusak-e	geometriai	értelemben!

 

 

5. a)  keress tükörszimmetrikus számjegyeket!   
készíts belőlük szintén tükörszimmetrikus többjegyű számokat!

 

b) Mi az érdekessége a 121 és a 32523 számoknak? 

 

Az	ilyen	számokat	palindrom	számoknak	nevezzük.	

c) sejtésed alapján mit nevezünk palindrom számnak?

 

Nézz	utána	a	pontos	meghatározásnak!	Használd	az	Idegen	szavak	és	kifejezések	
szótárát!

 

 

d) hány háromjegyű palindrom szám van? és hány négyjegyű palindrom szám 
létezik?

 

 

 

 



ADAtok, táblázAtok, DiAgRAmok 

1. Rész

1. elemér, Frici és gerzson forgalomszámlálást végeztek. a begyűjtött adatokat a 
követ kező diagramon ábrázolták: pirossal a kerékpárok adatait, sárgával a sze-
mélyautókét, kékkel a teherautók számát.

7–8	ÓRA	

8–9	ÓRA

9–10	ÓRA

7–8	ÓRA

8–9	ÓRA

9–10	ÓRA

7–8	ÓRA

8–9	ÓRA

9–10	ÓRA

	 0	 25	 50	 75	 100	
	 darab

2. a fenti diagram alapján töltsd ki a táblázatot, majd válaszolj a kérdésekre!

IDŐSZAK 7–8	ÓRA 8–9	ÓRA 9–10	ÓRA ÖSSZESEN

KERÉKPÁR

SZEMÉLYAUTÓ

TEHERAUTÓ

ÖSSZESEN

a)	 Melyik	járműből	haladt	el	a	legtöbb	8	és	9	óra	között?	

b)	 Melyik	jármű	közlekedett	a	legritkábban	8	és	9	óra	között?	

c)	 Hány	kerékpárt	számláltak	meg	7	és	10	óra	között?	

d)	 Mikor	haladt	el	a	legtöbb	teherautó?	

e)	 Hány	járművet	számláltak	meg	a	megfigyelők	7	és	10	óra	között?	
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3. a) a táblázat összesített adatait ábrázold a megfelelő oszlopdiagramokon! 

3. B) az összesített információkat ábrázold kördiagramon!
 Jelöld be, hogy hány fokos szög képviseli az egyes járműveket!

4. Fogalmazz meg legalább három kérdést a diagram alapján!
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2. Rész

Fodor Ákos: DAl A 0-ról

 ha a 0 a helyén áll, az igen helyes,
 sőt, tiszta haszon, mit megszerezni érdemes!
 mert hisz az 1-ből egyből 10-et csinál, 
 ha érdeme szerint szerényen a sor végére áll:
 értékét meg-10-szerezi az a világ, 
 mely önnön 0-inak elébe vág;
 ámde minden tüstént 1/10-ére lappad,
 hol arcátlanul az élre kaptat:
 ha 0-nk a sornak e-végére áll, 
 az minden értéknek: 9/10 halál…
 Fenti 10 sor arról szólt, hogy minek hol jó lenni, 
 s ezek során tán kiderült, hogy a 0 nem épp semmi!

1. számold meg, hogy az a, e, i, o, u magánhangzók hányszor szerepelnek a fenti vers-
ben! ne vedd figyelembe az ékezeteket, a hosszú magánhangzókat a rövid társuk-
kal együtt számold, például az á-t a-nak, az é-t e-nek, az ö-t o-nak, az ü-t u-nak!

Készíts	gyakorisági	táblázatot!

magán- 
HANGZÓK GYAKORISÁG

a

e

i

o

u

Melyik	magánhangzó	fordul	elő	a	leggyakrabban?	

 

Melyik	magánhangzó	a	legritkább?		
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3. Rész

1. Válaszoljatok az elhangzó kérdésekre! 
	 Minden	helyes	válasz	1	pontot,	minden	helytelen	válasz	0	pontot	ér.	

a)	 f)

b)	 g)

c)	 h)

d)	 i)

e)	 j)

2. az alábbi táblázatban rögzítsétek, hogy melyik kérdésre hány jó válasz született!

KÉRDÉSEK	
BETŰJELE

a helyes válaszok száma a
CSOPORTBAN

a helyes válaszok száma az
OSZTÁLYBAN

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)
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3. készítsétek el a rossz válaszok számának gyakorisági táblázatát az egész osztályra 
vonatkozóan!

KÉRDÉSEK	 
BETŰJELE GYAKORISÁG	AZ	OSZTÁLYBAN

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

4. az osztály adatait fegyelembe véve írd le, hogy melyik két kérdés volt a legnehe-
zebb, és melyik két kérdés volt a legkönnyebb!

Legnehezebb: 

 

Legkönnyebb: 

 




