Gratulálunk, már 6. osztályos lettél!
Az új matematikakönyvedet tartod a kezedben.

Minden
fejezet elején
találsz egy
érdekes, rövid
történetet.

Az új ismereteket többnyire
egy jól érthető példával (sárga alap),
esetleg csoportmunkával (kék keret),
vagy játékkal (szaggatott piros keret)
vezetjük be.

Az otthoni kutatómunkának ajánlott feladatok lehetőséget nyújtanak az önálló felfedezésre.

A könyvhöz
tartozó
munkafüzet
példái és
játékos
feladatai is
segítenek
a tanulásban.

Minden lecke végén feladatokat találsz.
Ezeket nehézségük szerint három csoportba soroltuk:
1 könnyű,
2 közepes,
3 kicsit nehéz.

JÓ SZÓRAKOZÁST!
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JÁTÉKOS FELADATOK

Játékok
Egy-kettő-bumm
Álljatok körbe, és mondjátok a számokat egytől! Az a feladat, hogy a hárommal osztható
és a hármat tartalmazó számok helyett „bummot” kell mondanotok. (1, 2, bumm, 4,, 5,,
bu
bumm, 7, 8, bumm, 10, 11, bumm, bumm, 14, bumm stb.) Aki elrontja, leül, a végén az a
ny
ámnyertes, aki utoljára állva marad. Ha már nagyon jól megy, akkor játsszátok el másik számm
mal is! Kiesés után a számolást elölről kell kezdeni.

Tréfás gondolkodtató feladatok
Tréfás gondolkodtató feladatokkal biztosan találkoztatok már. Az ilyen feladatok nagyon tanulságosak, és
úgy maradnak fenn, mint a népmesék, változatos szövegezéssel. Az alábbi feladatokat régen találták ki,
sokszor nem ismerjük a szerzőjüket.
Biztosan rá fogsz jönni te is a megoldásokra! Gondolkozz el azon, ami nem megy azonnal, és majd meglátod,
milyen örömöt nyújt, amikor magadtól találod ki a megoldást! (A megoldásokat a 48. oldalon találhatod.)
Igazmondók–hazudósok
Dulifuli hétfőn, szerdán és pénteken mindig igazat mond, a hét más napjain mindig hazudik. Ma ezt
mondta: „Holnap igazat fogok mondani.” Melyik napon történt ez?
Összeadás
Végezd el gyorsan fejben az összeadásokat!
Vegyél először 1000-et. Adj hozzá 40-et. Megint adj hozzá 1000-et. Majd 30-at. Ismét adj hozzá 1000-et.
Most még 20-at. És még egyszer 1000-et. Végül még 10-et.
Mennyit kaptál?
Tréfa
A gyerekek megtréfálják Samut:
Emese azt mondja: „Péter hazudik.”
Péter azt mondja: „Tamás hazudik.”
Tamás azt mondja: „Emese és Péter hazudik.”
Ki mond igazat, ki hazudik? Segítsünk Samunak!
Régi érme
Egy ötvösinas hamisított egy régi érmét. A felirata szerint Kr. e. 126-ban verték.
Nagyon szépen sikerült, ezért megpróbálta eladni a piacon. Mennyit kaphat
érte, ha minden Krisztus előtti év 1000 forintot ér?

Ͳ
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JÁTÉKOS FELADATOK
Víz a kútból
Van egy 9 literes és egy 4 literes vödrünk és egy kút, amiből vizet meríthetünk. Hogyan járhatunk el, ha
pontosan
a) 5 liter vízre lenne szükségünk;
b) 6 liter vízre lenne szükségünk?
A farkas, a kecske és a káposzta
Egy pásztornak át kell vinnie a folyón egy farkast, egy kecskét és egy káposztát. A csónak olyan kicsi, hogy
csak a pásztor ülhet bele, és mellé még vagy csak a farkas, vagy csak a kecske, vagy csak a káposzta fér el.
Ha azonban a pásztor magára hagyja a farkast a kecskével, vagy a kecskét a káposztával, akkor az egyik
megeszi a másikat. Hogyan kelhetnek át a folyón, hogy senkinek ne legyen bántódása?

Korongok
1 korong elmozdításával hogyan érhetnénk el, hogy a középső sorban és oszlopban 4-4 korong legyen?

Csupa csupor
Egy kamrában 7 teli, 7 félig teli és 7 üres mézescsupor van. Oszd el ezeket három medve között úgy, hogy
mindegyiknek ugyanannyi csupor és ugyanannyi méz jusson!
Mi a címem?
A Rigó utcában lakom. 8 ház van az utca páros oldalán a keresztutcák között.
A 8 ház számainak összege 1016. A mi házunknak a legnagyobb a házszáma ezek közül. Mi lehet a házszámom?
Hány évesek?
Nagymama, anya és lánya együttesen 136 évesek. Az anya éveinek száma a nagymama éveinek egyharmadával kevesebb, mint nagymama éveinek száma. Az unoka éveinek száma egyenlő az anya éveinek egyharmadával. Hány évesek külön-külön?

ͳ
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JÁTÉKOS FELADATOK
Cukorka
– Hány cukorka van nálatok? – kérdeztük Pétert és
Pált.
– Ha a nálunk lévő cukorkák összegéhez hozzáadom
a szorzatukat, akkor 14-et kapok.
Hány darab cukorka van Péternél és Pálnál?
Ebéd
Néhányan ebédelni mentek, és le akartak ülni egy asztalnál. Ha minden székre egy ember ül, akkor egynek
nem jut hely. Ha kettesével ülnek a székekre, akkor
egy szék üresen marad. Hányan mentek ebédelni, és
hány szék volt az asztal körül?
Tuaregek és a kincs
Két tuareg vezér poroszkál tevéjén egy oázis felé,
ahol hatalmas kincs rejlik. Az oázistól 10 km-re
megállnak tanácskozni, és három dologban egyeznek
meg. Az első: az oázisban rejlő kincs csak egyvalakié
lehet. Második: azé a kincs, akinek a tevéje utoljára
ér az oázisba. És még egy harmadik dologban is megegyeznek. Ezek után mindenki felpattan a tevéjére,
és ütve hajszolja vágtára az oázis felé. Mi lehetett a
harmadik megállapodás?

Osztozkodás
Egy fáradt vándor érkezik teveháton egy házhoz, ahol három iú tanakodik az örökségük mellett.
Megkérdezi a vándor, hogy segíthet-e? Mire azt mondja a legkisebb:
– Édesapánk, a bölcs öreg, 17 tevét hagyott ránk, amin úgy kell osztoznunk, hogy a legidősebb ivérem
kapja a tevék felét, a középső ivérem a harmadát, és én a leg iatalabb, kapjam a tevék kilenced részét.
A vándor gondolkodott, majd azt mondta:
– Megoldjuk, iúk!
Hogyan osztották el a tevéket?
Logisztorik
Vigyázz! Némelyik feladat megoldása becsapós. (Készíts ábrát, rajzot!)
1. Lilla meghívta három barátnőjét a szülinapjára, de egyikük nem tudta, hogy át tud-e menni hozzá.
Szeretné a négyzet alakú tortáját három vágással feldarabolni úgy, hogy akár hárman, akár négyen
lesznek, mindenképpen igazságosan tudja elosztani a tortát. (Egy vágással keresztül kell vágni
a tortát, és csak a három vágás után osztják szét.) Tervezd meg a vágásokat!
2. Ossz el 6 kockacukrot 3 kávéscsészébe úgy, hogy mindegyik csészében páratlan számú cukor legyen!
3. Egy lovas érkezett a szállodához Pénteken. Három napra jött, és a három nap elteltével, Szombaton
távozott. Hogyan lehetséges ez?

ʹ

FI_503010601_Matematika 6_TK_2016_Book.indb 8

2017.03.07. 12:58:33

A hatodikos osztálykirándulás hasonlóan kezdődött, mint az előző. Két napja puszikat adtak anyának
és apának, integettek a kikötőben, és felszálltak a helyi menetrend szerinti Hold-járatra. Éppen időben
érkeztek ahhoz, hogy elcsípjenek egy földfelkeltét, aztán át kellett szállniuk. A Féreglyuk Expressz bérelt
hajója a Hold körüli pályáról indult. Az osztály már tavaly is a FérEx-szel akart utazni, és most, hogy
valóra vált az álmuk, lecsukták a szemüket, és igyelték a gyomrukban megjelenő gyenge remegést.
– A hajó indulásra kész – jelezte a központi számítógép. Holdidő szerint 13:00-kor start.
Panni, Gazsi és Gerzson is becsatolta a rögzítő hevedereket, és felnéztek Attilára, aki a kirándulást
szervezte.
– Irány a Reciprok – mosolygott Attila, aki tavaly óta nem lett kevésbé okos, de jóval megfontoltabbnak
tűnt, így a korábbi „Okoska” becenév is kezdett lekopni róla.
– Olyan bolygó nincs is a Naprendszerben – kapta fel a fejét Berta.
– Nincs bizony! – bólogatott Attila –, de a FérEx-szel mindegy, milyen távoli a cél. A Reciprok különleges
3
1 1
hely. Ott minden törtet egészek reciprokaiból raknak össze, például helyett azt mondják: + .
4
2 4
– Törtidő alatt odaérünk – vigyorgott Attila.
– Már ha nem törjük össze magunkat – csatlakozott hozzá Zsombor.
– És persze, ha az utazás meg nem tizedel minket – kapcsolódott be Szo i is a mókázásba.
Észre sem vették, amikor a csillagok egy pillanatra kihunytak körülöttük, és megkezdték utazásukat.
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ISMÉTLÉS

Játék
A
Alkossatok
háromfős csoportokat! Az első játékos válasszon egy −3 és 3 közé eső
te
tetszőleges egész számot! A játékosok sorban egymás után adjanak hozzá vagy
−3
−3, −2, −1 vagy 1, 2, 3 számot. Az a játékos veszít, akinek a −21-et, illetve a 21-et kell
ki
kimondania. Mondjátok ki a műveletet is!

Az egész számok összeadását és kivonását szemléltettük számegyenesen és adósságcédulákkal is.
Például: 300 – 700 = –400, mert
+300

–700

–1000 –900 –800 –700 –600 –500 –400 –300 –200 –100

0

Például 300 – (–700) = 1000, mert

–1000 –900 –800 –700 –600 –500 –400 –300 –200 –100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

+300

0

+700

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Feladatok
1
0;
b)
2;

a) Rendezd nagyság szerint növekvő sorrendbe a felsorolt számokat!
3; 7; −3; −7; 111; 120; −150; −2017; 2017
Rendezd nagyság szerint csökkenő sorrendbe a felsorolt számokat!
15; 16; −2; −15; −16; 2018; −2018; 0; 1024

2 Ábrázold a számegyenes –10-től 10-ig terjedő részén
a) az 5-nél nagyobb egész számokat;
b) az 5-nél kisebb egész számokat;
c) a −5-nél nagyobb egész számokat;
d) a −5-nél kisebb egész számokat!
3 Írd fel a felsorolt számok ellentettjét és abszolút értékét!
2; 101; −1; 11001; −2; 12; −23; 100; 10 101; −100.

ͭͬ
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ISMÉTLÉS

1.

4 Végezd el a műveleteket! Szemléltesd a műveleteket számegyenesen és adósságokkal is!
a) 2 + 8;
b) 2 – 8;
c) –2 + 8;
d) –2 – 8.
5 Végezd el a műveleteket!
a) 22 + 36;
b) 22 – 36;

c) –22 + 36;

d) –22 – 36.

6 Végezd el a műveleteket!
a) 22 + (–36);
b) 22 – (–36);

c) –22 + (–36);

d) –22 – (–36).

7 Egy vitorlázórepülő az egyik magasságmérőjét tengerszint felett
2000 méteren nullázta le a pilóta. (Az emelkedés a pozitív irány.)
a) Mennyivel változott a repülő magassága 8 perc alatt, ha a repülő
percenként 150 métert süllyedt? Milyen magasra került a repülő
a tengerszinthez képest?
b) Mennyivel változott a repülő magassága 7 perc alatt, ha a repülő
percenként 80 métert emelkedett? Milyen magasra került a repülő
a tengerszinthez képest?
8 A búvár a vízfelszín alatt 20 méterrel nullázta le mélységmérő óráját. (A felfelé irány a pozitív.)
a) Mennyivel változott a búvár merülési mélysége 5 perc alatt az új
0 szinthez képest, ha percenként 4 métert süllyedt?
b) Mennyivel változott a búvár merülési mélysége 6 perc alatt az új
0 szinthez képest, ha percenként 1 métert emelkedett?
9 Anya adott Boginak 5000 Ft zsebpénzt. Bogi vett egy mozijegyet
1200 forintért, egy pattogatott kukoricát 590 forintért és az iskolai büfében egy kakaót 190, és két perecet, egyenként 160 forintért.
Mennyi pénze maradt?
10 A Szubtraktion cég augusztus havi
számláján −1 200 000 Ft volt a záró összeg
(egyenleg). A bank a tartozásokat negatív
számként kezeli a számlákon. Szeptemberben a táblázatban látható összegek
kerültek a számlára (jóváírás), illetve lettek ki izetve (terhelés).
a) Hány forint bevétele volt a cégnek
szeptemberben?
b) Hány forint költsége volt a cégnek
szeptemberben?
c) Hány forint volt a cég szeptember 30-i
záró egyenlege?

Bevétel/Kiadás

Banki költség

Dátum

+ 360 000

0

2018. 09. 03.

+ 2 300 000

0

2018. 09. 03.

−240 000

−600

2018. 09. 10.

−302 000

−750

2018. 09. 10.

−482 000

−800

2018. 09. 12.

+ 1 111 000

0

2018. 09. 19.

−1 012 000

−1200

2018. 09. 24.

−2990

2018. 09. 30.

ͭͭ
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AZ EGÉSZ SZÁMOK SZORZÁSA

Pozitív egész számokat már régóta össze tudunk szorozni.
4 · 3 = 12, mert 3 + 3 + 3 + 3 = 12
–4 · 3

–3 · 3

–2 · 3

–1 · 3

0·3

1·3

2·3

3·3

4·3

0

Sőt, 0-val is tudunk kényelmesen szorozni, hiszen tudjuk, hogy 0-nak bármelyik többszöröse 0.
Hasonlóan értelmezzük negatív és pozitív szám szorzatát is.
4 · (−3) = −12, mert (−3) + (−3) + (−3) + (−3) = −3 − 3 − 3 − 3 = −12
–4 · 3

–3 · 3

–2 · 3

–1 · 3

0·3

1·3

2·3

3·3

4·3

0

Példa
Robokuty a számegyenes 0 pontján áll, és a következő szorzatok értékeinek megfelelően halad jobbra vagy
balra. Figyeljük meg Robokuty mozgását! Mely esetek jelentenek azonos irányú és nagyságú mozgást?
a) (+3) ⋅ (+5);
b) (+3) ⋅ (–5);
c) (–3) ⋅ (+5);
d) (–3) ⋅ (–5).

Megoldás
a) Ötödikben tanultuk, hogy a számok előjele a számegyenesen való haladási irányt is jelentheti. A (+5) tényező hatására
Robokuty a számegyenesen 5-öt lépked pozitív irányba. A (+3)
tényező pozitív előjele azt jelenti, hogy ne módosítson az eredeti
irányon, a megegyező (tehát pozitív) irányba menjen ötösével
3-szor. Robokuty 15-öt lép pozitív irányba, vagyis a +15-höz ér.
b) A (–5) tényező negatív előjele azt jelenti, hogy a számegyenesen negatív irányba induljon, és lépjen 5-öt. A (+3) tényező
pedig azt, hogy módosítás nélkül, tehát a megegyező (negatív)
irányba lépjen ötösével 3-szor.
Robokuty 15-öt lép negatív irányba, vagyis a –15-höz ér.
c) A (+5) tényező pozitív előjele azt jelenti, hogy a számegyenesen induljon el pozitív irányba, de a (–3) tényező negatív előjele
miatt az eredeti pozitív irány módosul, negatívvá válik, ezért az
ellentétes (tehát negatív) irányba kell lépnie ötösével 3-szor.
Robokuty 15-öt lép negatív irányba, vagyis a –15-höz ér.
d) A szorzatban a (–5) azt jelenti, hogy a számegyenesen lépjen
5-öt negatív irányba. A (–3) tényező pedig azt, hogy az eredeti negatív irányon módosítson, vagyis ellentétes (tehát pozitív)
irányba haladjon, 3-szor lépdeljen ötösével.
Robokuty 15-öt lép pozitív irányba, vagyis a +15-höz ér.
Összefoglalva a lehetőségeket:

(+3) ⋅ (+5) = (+15)
(–3) ⋅ (+5) = (–15)

=
=

(–3) ⋅ (–5) = (+15)
(+3) ⋅ (–5) = (–15)

ͭͮ
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2.

Két azonos előjelű szám szorzata pozitív, két
különböző előjelű szám szorzata negatív lesz.
A szorzat abszolút értéke megegyezik a tényezők
abszolút értékének szorzatával.
Ha a 0-t szorzom egy tetszőleges számmal, akkor a szorzat 0 lesz.

0 ⋅ (–7) = 0.

Ha egy számot (–1)-gyel szorzunk, akkor a szám ellentettjét kapjuk.
Például:
A (+5) ellentettje a (–1) ⋅ (+5) = –5.
A (–3) ellentettje a (–1) ⋅ (–3) = +3.

Feladatok
1 Határozd meg a számok ellentettjét!
a) (–1);
b) (–34);
e) 7;
f) (–7);

c) (–3);
g) 100;

d) 3;
h) 0.

2 Számold ki a szorzatokat!
a) (–1) ⋅ (+56);
b) (–34) ⋅ (–1);
e) (–5) ⋅ (–3);
f) (+2) ⋅ (+7);

c) (–3) ⋅ (+32);
g) (–5) ⋅ (–25);

d) (+3) ⋅ (–4);
h) (–4) ⋅ (–7).

3 Mely szorzatok abszolút értéke 24?
a) (–2) ⋅ (+12);
b) (–3) ⋅ (+4);
e) (–3) ⋅ (–8);
f) (+1) ⋅ (+24);

c) (–5) ⋅ (–5);
g) (–1) ⋅ (–24);

d) (+6) ⋅ (–4);
h) (–4) ⋅ (–6).

4
a)
d)
g)

Számítsd ki a műveletek eredményét!
(–1) ⋅ (–1) ⋅ (–1);
b) (–2) ⋅ (–1) ⋅ (–3);
(–3) ⋅ (–6) ⋅ (+4);
e) (+3) ⋅ (–8) ⋅ (+3);
|(+7) ⋅ (–2)|;
h) |(–8) ⋅ (–5)|;

5 Végezd el a szorzásokat!
a) (–346) ⋅ (+302);
b) (–567) ⋅ (+93);
d) (–345) ⋅ (–41);
e) (+34) ⋅ (–25) ⋅ (–73);

c) (–3) ⋅ (–4) ⋅ (–5);
f) (+5) ⋅ 0 ⋅ (–6);
i) |(–2) ⋅ (–4) ⋅ (–8)|.
c) (+465) ⋅ (–345);
f) (–21) ⋅ (–47) ⋅ (–52).

6 A 320 °C-os kemencét hajnali 4 órakor Kis Bence kikapcsolta.
A kemence hőmérséklete a kikapcsolás utáni 6 órában átlagosan
óránként 47 °C-kal csökkent.
a) Hány fokos lett a kemence délelőtt 10 órára?
b) Ki lehet-e számolni, hogy reggel 7-kor hány fokos volt? Válaszodat
indokold meg!
7 Ha a 32 éves Bence egy tálcán 6 sorban 8-8 zsömlét tesz és egyszerre 5 tálca zsömlét süt, akkor 2 óra alatt hány zsömlét készíthet, ha
30 percenként készül el egy adaggal?

ͭͯ
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AZ EGÉSZ SZÁMOK OSZTÁSA

1. példa
Robokuty a számegyenes 0 pontján áll, és a következő hányadosoknak megfelelően kell haladnia. Döntsük el, hová kell lépnie az
egyes esetekben!
a) (+15) : (+5);

b) (+15) : (–5);

c) (–15) : (+5);

d) (–15) : (–5).

Megoldás
a) (+15) : (+5) = ?; azaz keressük azt a számot, amelyre (+15) = ? ⋅ (+5). Ez nem jelent újdonságot,
ez a szám a (+3). (+15) : (+5) = +3. Robokutynak a számegyenes (+3) pontjára kell lépnie.
b) (+15) : (–5) = >; azaz keressük azt a számot, amelyre (+15) = > ⋅ (–5). Ez sem újdonság már.
Az előző leckében megtanultuk, a keresett szám a (−3), mert (+15) = (–3) ⋅ (–5). (+15) : (–5) = –3.
Robokutynak a számegyenes (−3) pontjára kell lépnie.
c) (–15) : (+5) = 4; azaz keressük azt a számot, amelyre (–15) = 4 ⋅ (+5). Az előzőhöz hasonlóan ez
a szám a (−3), mert (–15) = (–3) ⋅ (+5). (–15) : (+5) = –3.
Robokutynak ismét a számegyenes (−3) pontjára kell lépnie.
d) (–15) : (–5) = i; azaz keressük azt a számot, amelyre (–15) = i ⋅ (–5). Az előzőhöz hasonlóan ez
a szám a (+3), mert (–15) = (+3) ⋅ (–5). (–15) : (–5) = +3.
Robokutynak ismét a számegyenes (−3) pontjára kell lépnie.
(+15) : (+5) = (+3) =
(–15) : (+5) = (–3) =

(–15) : (–5) = (+3)
(+15) : (–5) = (–3)

Két azonos előjelű szám hányadosa pozitív, két különböző előjelű szám hányadosa negatív lesz
(az osztó nem lehet 0).
Ha a 0-t osztom valamely nemnulla számmal, akkor a hányados mindig 0.
0 : (–7) = 0, mert 0 ⋅ (–7) = 0.
Ha egy műveletsorban több szorzás és osztás szerepel, akkor azokat sorban végezzük el.

2. példa
Számoljuk ki a következő műveletsorok eredményét!
a) (–25) ⋅ (+9) : (–15);
b) (–39) ⋅ (+45) : (–13) : (–15) ⋅ (–2);
c) (+99) ⋅ (–8) : (–11) : (+6) ⋅ (–1).

Megoldás
Balról jobbra hajtjuk végre a műveleteket.
a) Először a szorzást végezzük el (–25) ⋅ (+9) = –225, majd az eredményt elosztjuk (–15)-tel.
(–225) : (–15) = +15.
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b)

(–39) ⋅ (+45) = –1755;
(–1755) : (–13) = 135;
135 : (–15) = (–9);
(–9) ⋅ (–2) = 18.

c)

(+99) ⋅ (–8)
–792 : (–11)
72 : (+6)
+12 ⋅ (–1)

=
=
=
=

3.

–792;
72;
+12;
–12.

A példa alapján látható, hogy ha a szorzás-osztás sorozatban páros számú negatív szám van, akkor
az eredmény pozitív, ha pedig páratlan számú negatív szám, akkor az eredmény negatív.

Feladatok
1 Határozd meg a hányadosok értékét!
a) (–6) : (+1);
b) (–13) : (–1);
e) (–63) : (–3);
f) (+77) : (+7);

c) (–96) : (+32);
g) (–625) : (–25);

d) (+72) : (–4);
h) (–91) : (–7).

2 Mely hányadosok abszolút értéke 12?
a) (–144) : (+12);
b) (–52) : (+4);
e) (–96) : (–8);
f) (+12) : (+1);

c) (–60) : (–5);
g) (–24) : (–2);

d) (+48) : (–4);
h) (–192) : (–16).

3
a)
d)
g)

Számítsd ki a műveletek eredményét!
(–1) : (–1) : (–1);
b) (–6) : (–2) : (–3);
(–312) : (–6) : (+4);
e) (+1224) : (–8) : (+3);
|14 : (–2)|;
h) |(–40) : (–5)|;

4 Végezd el az osztásokat!
a) (–906) : (+302);
b) (–651) : (+93);
d) (–369) : (–41);
e) (+1825) : (–25) : (–73);

c) (–100) : (–4) : (–5);
f) 0 : (+5) : (–6);
i) |(–288) : (–4) : (–8)|.

c) (+1380) : (–345);
f) (–56 212) : (–47) : (–52).

5 A Poszeidon tengeralattjáró –300 méteren
lebeg, majd gyakorlás céljából négy egyenlő szakaszban a felszínre emelkedik. Milyen mélységeken fog tartózkodni az egyes emelkedési szakaszok
után?
6 A hőmérséklet 12 °C-kal lett hidegebb 4 óra
alatt. Ha minden órában ugyanannyival hűlt, akkor
egy óra alatt mekkora volt a változás?
7 Brútusz elvégzett hat műveletet. Ha mind a hat eredménye helyes, ötöst kap.
a) Te hányast adnál Brútusznak?
b) Hallottál más órán Brútusz (Brutus) nevű személyről?
(–13) : (–1) = –13;
(–111) : (–3) = +39;

(+12) : (–4) = –3;
(+54) : (–27) = –2;

(–98) : (–14) = –7;
(–72) : (–12) = 6.
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8 Bringaországban a kerékpárkölcsönző tulajdonosa meg igyelte, hogy átlagosan napi 20 000
küküllőt keres, ezért csak az ettől való eltérést szokta számolni. A többletet + jellel, az elmaradt
hasznot – jellel jelöli. A +1200 küküllő esetén 21 200, –2300 küküllő esetén 17 700 küküllőt
keresett.
Április első hetének eredménye:

a) Melyik ábra mutatja április második hetének eltéréseit, ha minden nap éppen az első hét eltérései feleződtek meg?
b) Melyik ábra mutatja április harmadik hetének eltéréseit, ha minden nap éppen az első hét
eltéréseinek mínusz harmada látható rajta?
A:
B:

C:

D:

9 Robokuty az ebéd utáni csendespihenőben elfoglalta magát!
A gumicsontra az volt írva: (–56) : (–7).
Mennyit kapott Robokuty,
a) ha az osztandót 3-mal szorozta, de az osztót nem változtatta meg?
b) ha az osztandót nem változtatta meg, de az osztót szorozta (–2)-vel?
c) ha az osztandót szorozta (–5)-tel, az osztót pedig (+4)-gyel?
d) ha az osztandót osztotta (–4)-gyel és az osztót szorozta (–2)-vel?
10 Az autópálya-tervezők az adott útszakasz magasságát a szaggatott vonalhoz mérik. Azt
tartanák ideálisnak, ha az út minden hegy vagy völgy magaságának a negyedénél futna. Milyen
magasan kell vezetni az utat az egyes hegyeken, völgyeken?
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4.

Oszthatósággal már foglalkoztunk az előző években is. Az oszthatóságot a természetes számok halmazán
vizsgáljuk.
Ismétlés
A 3 osztója 18-nak, mert 18 : 3 = 6, azaz egész szám. Ez ugyanazt jelenti, mint hogy van olyan természetes
szám, amelyikkel a 3-at megszorozva 18-at kapunk. 18 = 3 ⋅ 6.
A 4 nem osztója 18-nak, mert 18 : 4 = 4,5; a hányados nem egész szám. Másként megfogalmazva nincs
olyan természetes szám, amelyikkel a 4-et megszorozva 18-at kapnánk.

1. példa
Osztható-e 10-zel, 5-tel, illetve 2-vel az 1956; 2015; 3000 és a 149?

Megoldás
Készítsünk táblázatot!
Oszható 10-zel?

Oszható 5-tel?

Oszható 2-vel?

1956 1956 = 1950 + 6

az egyesek helyén 6 áll az egyesek helyén 6 áll az egyesek helyén 6 áll
nem osztható
nem osztható
osztható

2015 2015 = 2010 + 5

az egyesek helyén 5 áll az egyesek helyén 5 áll az egyesek helyén 5 áll
nem osztható
osztható
nem osztható

3000 3000 = 3000 + 0

az egyesek helyén 0 áll az egyesek helyén 0 áll az egyesek helyén 0 áll
osztható
osztható
osztható

149

149 = 140 + 9

az egyesek helyén 9 áll az egyesek helyén 9 áll az egyesek helyén 9 áll
nem osztható
nem osztható
nem osztható

Írjuk fel a 2 többszöröseit: 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; …
Írjuk fel az 5 többszöröseit: 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; …
Írjuk fel a 10 többszöröseit: 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; …
A tíz többszörösei mind oszthatók tízzel, hiszen 10 ⋅ 0; 10 ⋅ 1; 10 ⋅ 2; …
alakúak.
Ha egy nem nullára végződő számot osztunk 10-zel, akkor a maradék
nem nulla lesz.

Például: 2014 : 10 = 201
01
14
4
a maradék 4, tehát a szám
nem osztható 10-zel.

2014 = 201 ⋅ 10 + 4 = 2010 + 4. Minden számot felírhatunk hasonlóan.
9 = 0 ⋅ 10 + 9
9=0 ⋅2 ⋅5+9
85 = 8 ⋅ 10 + 5
85 = 8 ⋅ 2 ⋅ 5 + 5
144 = 14 ⋅ 10 + 4
144 = 14 ⋅ 2 ⋅ 5 + 4
999 = 99 ⋅ 10 + 9
999 = 99 ⋅ 2 ⋅ 5 + 9
9870 = 987 ⋅ 10 + 0
9870 = 987 ⋅ 2 ⋅ 5 + 0

A 10 = 2 ⋅ 5, tehát amit
10 részre tudunk osztani,
azt tovább oszthatjuk, ha
minden részt elfelezünk.

Egy egész szám akkor és csak akkor osztható 10-zel, ha az utolsó számjegye 0.
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Ha egy szám osztható 10-zel, akkor osztható 2-vel és 5-tel is, tehát a 2-vel és az
5-tel való oszthatóság csak a szám utolsó jegyén múlik.
260 = 26 ⋅ 10 = 26 ⋅ 2 ⋅ 5

52 ⋅ 5
130 ⋅ 2

Például 85 = 8 ⋅ 10 + 5 esetén a 8 ⋅ 10 osztható 5-tel, tehát csak a szám utolsó jegyén múlik az 5-tel való
oszthatóság, és az 5 osztható 5-tel.
Egy egész szám akkor és csak akkor osztható 5-tel, ha az utolsó számjegye 0 vagy 5.
Például 85 = 8 ⋅ 10 + 5 esetén a 8 ⋅ 10 osztható 2-vel, tehát csak a szám utolsó jegyén múlik a 2-vel való
oszthatóság. Az 5 nem osztható 2-vel, tehát 85 nem osztható 2-vel.
Például 144 = 14 ⋅ 10 + 4 osztható 2-vel.
Egy egész szám akkor és csak akkor osztható 2-vel, ha páros, azaz utolsó számjegye 0, 2, 4, 6 vagy 8.

2. példa
a) Ábrázoljuk halmazábrán a 20-nál kisebb természetes számokat!
K = {kettővel osztható számok}; O = {öttel osztható számok}
b) Mely számok lesznek elemei a K és az O halmaznak is?
c) Mely számok lesznek elemei a K vagy az O halmaznak?

Megoldás
Jelöljük az alaphalmazt N-nel.
N = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}
a) N
1

4

K 2

12

3

16

7

6

8
14

18

9

11

0

5 O

10 15
13

19
17

b) A K és az O halmaznak is a 0 és a 10 számok az elemei.
c) A 0; 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18 számok elemei a K vagy az O halmaznak (lehetnek mindkettőnek elemei).

Két halmaz metszete (közös része) azokból az elemekből áll,
amelyek mindkét halmaznak elemei.
A 2. példában szereplő K és O halmazok metszete (közös
része) a {0; 10} halmaz.

N
1
3 7
9 11

19
8
0 5 O
14
17
6
10 15
12
18
16
13

Két halmaz uniója (egyesítettje) azokból az elemekből áll,
amelyek legalább az egyik halmaznak elemei.
A 2. példában szereplő K és O halmazok uniója (egyesítettje)
a {0; 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18} halmaz.

N
1
3 7
9 11

19
8
5
0
O
17
6 14
10 15
12
16 18
13

4

4

K

K

2

2
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Feladatok
1 A felsorolt számok közül melyek oszthatók 2-vel, és melyek oszthatók 5-tel?
1 000 000; 200 000; 303; 205; 10 105; 340; 2002; 4021; 58.
2 Írd le a felsorolt számokat a füzetedbe! Karikázd be kékkel az 5-tel, pirossal a 2-vel oszthatókat! Mit állapíthatsz meg a pirossal és kékkel is bekarikázott számokról?
600 000; 44 010; 650; 456; 9150; 80 460; 975.
3 Ábrázold halmazábrán a 2-vel és az 5-tel osztható számokat, ha az alaphalmaz a 19 és 41
közötti természetes számok halmaza!
4 Sorold fel azokat a 25-tel osztható számokat, amelyek nem kisebbek, mint 450 és nem
nagyobbak, mint 725!
5 Egy SIM-kártya négyjegyű pinkódjáról a következőket tudjuk: 3-mal kezdődik, páros,
az utolsó két számjegyből képzett szám háromszorosa az első két számjegyből képzett számnak.
Mi lehet a kódszám?
6
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Igaz-e?
Ha egy szám osztható 10-zel, akkor osztható 2-vel is.
Ha egy szám osztható 5-tel, akkor osztható 10-zel is.
A páros számok tartalmaznak páros számjegyet.
Van 5-tel nem osztható páros szám.
Ha egy természetes szám osztható 10-zel, akkor osztható 100-zal is.
Ha egy természetes szám osztható 5-tel, akkor nem osztható 10-zel.

7 Hány 100-nál kisebb természetes szám osztható
a) 2-vel?
b) 5-tel?
c) 10-zel?
d) 2-vel vagy 5-tel?
e) 2 és 5 közül pontosan az egyikkel?
f) sem 2-vel, sem 5-tel? g) 2-vel és 5-tel, de 10-zel nem?
A válaszok megtalálásához segíthet, ha halmazábrát készítesz.
8 Válaszold meg a 7. feladat kérdéseit, ha a 10 000-nél kisebb természetes számok alkotják az
alaphalmazt!
9

Fogalmazd meg a 100-zal és az 1000-rel oszthatóság szabályát!

10 Az Ó utcában összesen 46 ház van. Az utca számozása a Kő tértől indul. A bal oldalon vannak a páros, a jobb
oldalon a páratlan házszámok és mindkét oldalon ugyanannyi ház van.
a) Hányadik ház a Kő tértől a 14-es számú?
b) A Kő tértől elindulva a bal oldalon lévő tizenkettedik
háznak mi a száma?
c) Az utca másik végétől számolva mi a tizenkettedik ház
száma a páros oldalon?
11 Hogyan tudnád eldönteni egy kettes számrendszerben felírt számról, hogy oszható-e kettővel?
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OSZTHATÓSÁG ‐MAL ÉS ‐CEL

1. példa
Az osztály 9 lánytanulója 2187 matricát gyűjtött össze. Mindegyiknek ugyanannyi matricája volt. Lehetséges ez? Hány matricájuk volt
fejenként?

Megoldás
Kézenfekvő elvégezni az osztást: 2187 : 9 = 243.
38
27
0
A maradék 0, tehát minden lánynak 243 db matricája volt.
Az osztás művelete nagy számok esetén különösen hosszadalmas, sokan elrontják a számolás során. Keressünk olyan szabályt, mellyel könnyebben eldönthető
2187 = 2000 + 100 + 80 + 7 egy számról, hogy osztható 9-cel vagy sem!
1000 = 999 + 1 Vegyünk el az 1000-esekből egyet, a maradék 999 már osztható 9-cel.
2000 = 2 ⋅ 1000 = 2 ⋅ 999 + 2
100 = 99 + 1 Vegyünk el a 100-asokból egyet, a maradék 99 már osztható 9-cel.
100 = 1 ⋅ 100 = 1 ⋅ 99 + 1
10 = 9 + 1 Vegyünk el a 10-esekből egyet, a maradék 9 már osztható 9-cel.
80 = 8 ⋅ 10 = 8 ⋅ 9 + 8
Az 1-esekből 7 marad.
2 + 1 + 8 + 7 = 18 Ha a maradékok összege osztható 9-cel, akkor szét tudja osztani egyformán
a matricákat a lányok között, ha pedig nem osztható 9-cel az összeg, akkor nem.
A 18 osztható 9-cel, tehát az eredeti szám, a 2187 is osztható 9-cel.
Figyeljük meg, hogy éppen a 2187 számjegyeit adtuk össze.
Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható kilenccel, ha számjegyeinek összege osztható kilenccel.
A szabály segítségével eldönthetjük, hogy egy szám osztható-e 9-cel. Ha azt is
tudni akarjuk, hogy mekkora a hányados, akkor érdemes elvégezni az osztást.
A 9 = 3 ⋅ 3, tehát a 3 osztója a 9-nek. Az előző példában a 9; 99; 999; … nemcsak
9-cel osztható, hanem 3-mal is, tehát ugyanazt a szabályt fogalmazhatjuk meg
a 3-mal való oszthatóságra is.
Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható hárommal, ha számjegyeinek összege osztható hárommal.
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