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1. A természetes számok

Mi látható a fényképeken?
Hányat látsz belőlük?

A természetben előforduló dolgok egy részét az ember az ujjain is meg tudja számlálni.
Amikor kistestvéretek a karácsonyt várja, akkor az ujjain számolja, hogy mennyit is kell
még aludnia. Ha még ötöt, akkor öt ujját mutatja, ha még kettőt, akkor pedig két ujját.
Egyetlen ujját sem mutatja, ha már nem kell többet aludnia karácsonyig. A matematikában
ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy ilyenkor nulla ujját mutatja.
Mit jelenthet még a nulla?
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Például azt, hogy nincs egy vasam sem.
Vagy akár azt is, hogy hány vízilovat tartok
a fürdőkádamban.

A 0, 1, 2, 3, … számokat
természetes számoknak
nevezzük.
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• Melyik a legnagyobb?

A SZÁMOK VILÁGA

• Melyik a legkisebb természetes szám?

Versenyezzetek! Ki tud az osztálytársa által mondott természetes számnál nagyobbat
mondani? Ki tud ilyet írni?
A legkisebb természetes szám a 0.

Legnagyobbat nehéz volna mondani. Akármekkora számot is mond vagy ír valaki, mindig
lehet egy következőt, egy nagyobb számot
mondani vagy írni.
Nincsen legnagyobb természetes

Mit gondolsz, miket kellett egy ősembernek megszámolnia?
Fejtsd meg a rajz jelentését!

szám, amit úgy is mondhatunk,
hogy végtelen sok természetes
szám van.

2. A természetes számok
ábrázolása számegyenesen
Rajzoljunk egy számegyenest!
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A nyíl azt mutatja, hogy a számegyenesen a nyíl irányában haladva nőnek az ábrázolt számok.
Az egész egyenes nem férne ki a papírra, ezért mindig csak egy darabját rajzoljuk meg.
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Ki is nagyíthatjuk egy darabját:
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10. Az összeadás és a kivonás
tulajdonságai
Zoli és Ádám kis autókat gyűjtenek. Zolinak 34, Ádámnak 19 kis autója van.
Egyszer Ádám átment Zolihoz játszani, és átvitte az összes kis autóját.
Összesen hány autóval játszottak?
A két számot összeadjuk: 34 + 19 = 53.
Tehát összesen 53 kis autóval játszottak.

Egy másik alkalommal Zoli ment át Ádámhoz.
Ő is vitte magával az összes kis autóját.
Hány autóval játszottak ekkor?
A két számot ismét összeadjuk:
19 + 34 = 53. A kapott szám ismét 53.

Add hozzá a 458-hoz a 78 204-et,
majd a 78 204-hez a 458-at! A számolást számológép nélkül, papíron
végezd el!
• Mit tapasztalsz?
• Magyarázd el az összeadás segítségével, hogy miért igaz mindig az, amit
észrevettél!
Egy buszon 23 ember utazik.
Az egyik megállóban leszáll 7 ember.
Hányan maradtak a buszon?
A buszon 23 − 7, azaz 16 ember
maradt.

Két számot tetszés szerinti sorrendben összeadhatunk. Például: 2 + 4 = 4 + 2.
Ha a tagokat felcseréljük,
az összeg nem változik.

Nézzük, hogy a kivonásnál felcserélhetjük-e a
kisebbítendőt a kivonandóval!
Egy másik buszon 7 ember utazik.
Az egyik megállóban leszáll 23.
Hányan maradtak a buszon?
Ez kicsit tréfásan hangzik, ugye?
Hét emberből nem szállhat le 23.

24
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Vonj ki először 5487-ből 238-at,
majd 238-ból 5487-et!
A számolást papíron, számológép
nélkül végezd el! Mit tapasztalsz?

A SZÁMOK VILÁGA

A kivonásnál nagyon fontos,
hogy miből mit vonunk ki.
A kisebbítendőt a kivonandóval
általában nem cserélhetjük fel!

Miért szerepel az előző mondatban az általában szó? Mit gondolsz, van-e olyan kivonás, amikor a kisebbítendő felcserélhető a kivonandóval?
Régebben már tanultad, hogy ha egy
számolásban zárójel van, akkor általában célszerű először a zárójelben levő
műveletet elvégezni, a többit csak utána.

Ha azt szeretnénk kifejezni,
hogy egy műveletet hamarabb
kell elvégezni a többinél, akkor
ezt azzal is jelezhetjük, hogy
zárójelbe tesszük.

Egy családban három felnőtt van: apa, anya és nagyi. Mindhárman a hónap elején
szoktak közlekedési bérletet vásárolni. Az egyik hónapban apának nem volt ideje
sorba állni a bérletért. Megbeszélte ezért anyával, hogy vásárolja meg helyette. Anya
nagyival együtt ment a pénztárhoz.
Mennyit fizettek, ha anya és apa bérlete egyenként 9000 Ft, nagyié pedig
3500 Ft volt?

Anya összesen 9000 + 9000 Ft-ot,
nagyi pedig 3500 Ft-ot költött.
Ez összesen: (9000 + 9000) + 3500 = 21 500 Ft.

A következő hónap elején apa nagyit kérte meg,
hogy vegye meg az ő bérletét is.
Anya külön vette meg a sajátját.
Mennyit költött ekkor anya és nagyi
együtt?
Anya 9000 Ft-ot, nagyi pedig
9000 + 3500 = 12 500 Ft-ot.
Összesen: 9000 + (9000 + 3500) = 21 500 Ft-ot.
Látjuk, hogy így is és úgy is 21 500 Ft-ot adtak ki.
A számokat tetszőlegesen csoportosítva adhatjuk össze.
(9000 + 9000) + 3500 = 9000 + (9000 + 3500)
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1. Szögek mérése

Szögekről már volt szó. Lapozz vissza a könyv 112. oldalára,
és ismételd át, hogy mit nevezünk szögnek!
Az élőlények látószöge nem egyforma. Ha széttárod a karodat, és előrenézel, nem látod a kezed. Lassan
hozd előre a kezeidet addig, amíg
mindkettőt meg nem látod!
A karjaid által bezárt szög mutatja
a látószögedet. Hasonlítsd össze a
ló, az ember és a nyúl látószögtartományát!

… amir
e szük
ség le
sz:
körzô
vonalzó
szögmé
rô
négyze
thálós
papírlap
olló
írólap
iránytû
(akinek
van)

Másold át a következő szögeket egy négyzethálós papírra úgy, hogy egy-egy szögszár
legalább 8 kis négyzetoldalnyi hosszúságú legyen! Jelöld meg a szögeket!
Hogyan oldanád meg a szögek
elhelyezését, hogy minél kisebb
papírlapra férjen rá?
Vágd ki az átmásolt szögeket!
(A kivágott szögeket őrizd meg,
mert szükséged lesz még rájuk!
Tedd be őket egy borítékba, ez
lesz a szögkészleted!)
Helyezd egymásra páronként
a szögeket, és hasonlítsd össze
őket! Írd le a füzetedbe mindegyik esetben, hogy melyik a
nagyobb! Például így: α < β.

152
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Hány összehasonlítást kellett
elvégezned, hogy mindegyiket
mindegyikkel összemérd? Ha
készen vagy, állítsd növekvő
sorrendbe őket!
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Mit nevezünk hegyesszögnek, és mit
tompaszögnek? Sorold föl a többi
szögfajtát is nagyság szerint rendezve!
Milyen fajtájúak a jelölt szögek?
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Rajzolj a füzetedbe vonalzóval két
különböző szöget! Jelöld meg a szárakat és a csúcsokat! Hasonlítsd össze
a két szöget az ábra alapján! Ügyelj,
hogy azonos körzőnyílással húzd
meg a köríveket!
A

B|
A|
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A szögek nagyságát számok segítségével is kifejezhetjük. A szögmérés egységének megválasztásához egy teljesszöget 360 egyenlő részre
osztunk.
180°

90°

60°
30°
0°

A teljesszög 360-ad részét
nevezzük 1 foknak.
Így a teljesszög 360°.

Az egyenesszög a teljesszög fele,
azaz 180°.

Mekkora a derékszög?

Hogy miért éppen 360? Ennek a
számnak sok osztója van. Mik az
osztói? Írd le!
De történelmi okai is lehetnek!
Gondold csak meg, az év 365 napból áll! Ez alig több, mint a 360!

270°

Hajts ketté egy négyzet alakú papírlapot a sarkánál úgy, hogy a két szomszédos oldala fedje egymást!
Mekkora szöget kaptál a felezéssel?
Mekkora szögeket kapsz, ha a hajtogatást tovább folytatod?
Írd le még három további felezés
eredményét is!
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TÁVOLSÁG-- ÉS
KERÜLET M ÉRÉS

1. Hosszúságot, magasságot,
távolságot, bőséget mérünk

… amire sz
ükség lesz
:
centiméter
szalag
körzô
vonalzó
cérna
földrajzi at
lasz
2 db rajzsz
ög
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(A centiméte
rsz
néven szabóce alag, vag y más
n
A szabók hasz ti egy mérőeszköz.
nálják. A min
napokban cs
d
ak mérőszala ennevezzük.)
gnak

1

Mellbőség
cm
74−76
77−79
80−82
83−85
86−88
89−91
92−94

Milyen magas vagy?
Fogj egy mérőszalagot, és mérj!
Amikor a szabó ruhát, kabátot vagy nadrágot
varr, először méretet vesz. Milyen adatokra van
szüksége? Alul egy mérettáblázat látható.

2

3

4

Derékbőség Csípőbőség Testmagasság Méret
cm
cm
cm
152
65−66
79−81
147−152
158
67−68
82−84
153−158
164
69−70
85−87
159−164
170
71−72
88−90
165−170
176
73−74
91−93
171−176
182
75−77
94−96
177−182
188
78−80
97−99
183−188
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Milyen hosszú anyagot kell venni, hogy
minél kevesebb anyag menjen veszendőbe? (Az anyagok általában 90, 140
vagy 150 cm szélesek.)

F E L A D A T O K

298. Hány méter anyagot kellene

301. Milyen hosszú cipőfűzőt kell venned

299. A lakásotokat fölújítjátok, és új

302. A szobád magassága 2,6 m.

anyukádnak vennie, ha függönyt szeretne
varrni a nagyszobátok ablakára? Mérj!

tapéta kerül mindegyik szobába. Hány méter
szegőcsíkot kell vennetek, ha csak a plafonhoz
kerül szegély? Mennyit kell vásárolnotok akkor,
ha a padlónál is lesz szegély? Mekkora
a különbség?

300. Terítőhöz szeretnétek anyagot venni

a legnagyobb asztalotokra. Milyen hosszú
vásznat kell vennetek, ha a vászon szélessége
150 cm? Kell-e levágnotok belőle?
És ha az anyag mintás?
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)
Szokták
Készíts a füzetedbe egy táblázatot!
Méret (cm
m
• ujja ho érni még:
Töltsd ki a saját adataiddal!
s
ég
• ujjbősé sza
Hasonlítsd össze a két táblázatot! Mellbős
g
ég
• nyakbő
Derékbős
Határozd meg a méreted!
s
g
• n a d rág é g
Csípőbősé
• nadrág külső hossza
s sá g
Testmaga
b
• háta h őség
ossza
A következő ábrán egy nadrág szabásmintáját látod. Keresd meg, hogy
melyik adatot az ember melyik részén
kell mérni!
Nézd meg, hogyan lehet a mintát minél
gazdaságosabban elhelyezni az anyagon! Ne feledd, hogy a nadrágnak két
szára van, és szabáskor rá kell hagyni
pár centit a varrásra!

az új bakancsodhoz? Először becsüld meg,
majd mérj!

A radiátor 10 cm-re van a padlótól, és 58 cm
magas. Az ablak szélessége 2 m. Készíts
vázlatot!
• Milyen hosszú legyen a függöny, ha azt
szeretnéd, hogy az ablak párkányát eltakarja,
de a fűtőtesthez semmiképpen ne érjen
hozzá? Az ablakpárkány a padlótól 0,8 m
magasságban kezdődik.
• Milyen hosszú függöny kell akkor, ha azt is
ﬁgyelembe veszed, hogy első mosáskor az
anyag méterenként 5 cm-t megy össze?

159
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KERESSÜNK KAPCSOLATOT!

1

336. Mit gondoltok, mit válaszoltak

338. Egy csapon át percenként 2 liter

a tanulók arra a kérdésre, hogy várják-e
a tanév végét? Add meg a kapcsolatot
a nevek és válaszok között zárójelekkel
és graﬁkonnal! Milyen érdekességet találsz
ebben a hozzárendelésben?

337. A mellékelt táblázatban összetartozó
értékek láthatók.

• Ábrázold az adatokat pontokból álló
graﬁkonnal!

1
• Lehet-e a pontokra egyenest illeszteni? 1 2
2
• Mi lesz a 12-höz tartozó érték?

víz folyik. Készíts táblázatot, hogy a csap alá
tett vödörben mennyi víz lesz 1 perc, 2 perc, …
10 perc múlva.
• Ábrázold az összetartozó adatokat
graﬁkonon!
• Lehet-e a pontokra egyenest illeszteni?
• Mennyi víz lesz a vödörben 12 perc múlva,
ha a vödör 30 literes?
• Mennyi víz lesz a vödörben 12 perc múlva,
ha a vödör 20 literes?

3
4

4
5

5
6 7
8 10 9

8
3

9 10
7
1

2. Elemezzünk graﬁkonokat!
Az automata meteorológiai állomások óránként megmérik a levegő
hőmérsékletét. A méréseket a talaj
felett két méter magasban végzik.
A kapott eredményeket feljegyzik.
Három különböző nap adatait táblázatba foglaltuk. A méréseket 1996ban végezték.
Ábrázoljuk az utolsó oszlophoz tartozó adatokat grafikonon!
35—
30—
25—
20—
15—
10—
5—
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Időpont február 2. április 20. június 10.
0 óra
−10
10,2
23,1
1 óra
−10,3
10
21,2
2 óra
−11
9,6
20,9
3 óra
−11,9
9
20,9
4 óra
−12,3
8,3
21,1
5 óra
−12,8
9,4
22,9
6 óra
−12,4
13
25,8
7 óra
−11,2
15,5
28,1
8 óra
−10,5
17,8
29,9
9 óra
− 8,2
19,3
30,8
10 óra
− 7,2
20,5
31,7
11 óra
− 6,7
20,8
32
12 óra
−6
21,6
32,8
13 óra
− 5,3
22
33,4
14 óra
− 5,7
22,3
31,8
15 óra
− 6,7
22,6
32,2
16 óra
− 7,8
22,2
31,5
17 óra
− 7,9
21,5
31,1
18 óra
− 7,8
19,4
30,5
19 óra
− 7,1
17,3
28,3
20 óra
− 6,4
15,9
26,8
21 óra
− 6,4
14 ,4
24,8
22 óra
− 6,2
13 ,5
23,7
23 óra
− 5,9
12 ,1
23
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30—

Hogyan állapítható meg, hogy mikor
mérték a nap során a legmagasabb és a
legalacsonyabb hőmérsékletet?

10—

Nézzük meg, hogy melyik pötty van a
legalacsonyabban! A grafikonról rögtön
látjuk, hogy legalacsonyabban levő pötty
kettő is van: éjszaka 2 és 3 órakor.
Állapítsuk meg a 2 órához tartozó pontos
értéket! Sajnos ez nehéz a pöttyök mérete
miatt. Azt azonban látjuk, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet 21 fok körül lehet.
A grafi konról általában pontos értéket
nem tudunk leolvasni, csak egy körülbelüli
értéket. Ezt viszont gyorsan, ránézéssel
meg tudjuk mondani.

1
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Állapítsuk meg most a legmagasabb hőmérsékletet! Keressük meg a grafikonon
a legmagasabban levő pontot! A legmagasabban levő pont 13 órakor van. A
grafikonról körülbelül 33 °C olvasható le.
A nap folyamán a hőmérséklet tehát a grafikon szerint közelítőleg 21 °C és 33 °C
között volt.
Határozzuk meg a grafi kon alapján,
hogy 18 órakor (délután hatkor) hány
fok volt a hőmérséklet!
Keressük meg az első tengelyen a 18 órát!
Nézzük meg, hogy a 18 órához tartozó
pötty milyen magasan van!
Nem tévesztjük el, ha vonalzót hívunk
segítségül. A 18 órához tartozó érték körülbelül 30 °C.
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Mire jó a grafikon? A grafikonról sokkal
könnyebben megállapíthatjuk a hőmérséklet legnagyobb és legkisebb értékeit,
mint a táblázatból.
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HÁNYFÉLEKÉPPEN
LEHETSÉGES?
1. Különböző lehetőségek
1

2

3

nyitva zárva nyitva

Hol folyik
a víz?
?

ház
1
3

Az ábrán egy lakóház-vízvezeték részlete látható.
A három csap a pincében van.
• Javítás miatt az összes csapot
elzárták. Melyik csapot kell kinyitni, hogy a víz csak a házban
folyjon? Melyik csapot kell kinyitni, hogy a víz csak a kertben
kert folyjon?
• Hogyan lehet elérni, hogy a
víz a kertben is és a házban is
folyjon? Csak egyféle megoldás
lehetséges?
2
• Másold le a táblázatot és töltsd
ki! Keress meg minden lehetőséget!

Péter eljuthat az iskolába egy rövidebb
úton úgy, hogy a tó mellett halad el.
Mehet egy hosszabb úton is a parkon
keresztül. Péter azt mondja: négyféleképpen juthatok el az iskolába: egy
rövidebb úton, egy hosszabb úton, a tó
mellett és a parkon keresztül.
Mit gondolsz, Péter valóban négyféleképpen juthat el az iskolába?

196
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Péter ugyanazt az utat kétféleképpen írta le. Azt mondta, hogy „egy rövidebb úton”, és
azt is, hogy a „tó mellett”. A rajzról azonban látszik, hogy csak kétféle út van, az egyik,
a rövidebb a tó mellett halad el. A másik út, a hosszabb pedig a parkon keresztül vezet.
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ügyeljünk arra, hogy minden lehetséges esetet számba vegyünk,
de minden esetet csak egyszer.

A Vörös családban négy gyerek van: Ancsa, Berci,
Cilike és Dani. A gyerekek mindennap segítenek a
háztartási munkában. Mindennap ebéd után másmás két fős csapat mosogat és törölget. Jelöljük a
gyerekeket a nevük kezdőbetűjével: Ancsát A-val,
Bercit B-vel, Cilikét C-vel és Danit D-vel!
Nézzük, hogy hány csapatot lehet összeállítani.
Hat különböző csapat lehet:
AB

AC

AD

BC

BD

CD

Berci úgy véli, hogy hét különböző csapat van:
AB, AC, AD, BC, BD, CD és DA . Ez az állítás
azonban hamis. Az AD csapat megegyezik a DA
csapattal, mert teljesen mindegy, hogy a felsorolást
a csapat melyik tagjával kezdjük. Ha lényeges,
hogy ki mosogat, és ki törölget, akkor az AD és DA
különböző esetek. Ekkor összesen 12 különböző
eset lehetséges. (Sorold fel ezeket!)

1

HÁNYFÉLEKÉPPEN LEHETSÉGES?

Ha egy bizonyos dolog, esemény összes lehetséges esetét keressük,

AB

AC
AD

BD

BC

CD

Ancsának az a véleménye, hogy minden csapatban legyen legalább egy fiú.
Ancsa összesen ötféle ilyen esetet számolt meg. Lehetséges-e ez?

F E L A D A T O K

346. Egy hatodikos

tanuló az ötödik osztályosok
fociversenyéhez totójátékot
szervezett.
Az iskolában három ötödik
osztály van, az 5. a, az 5. b
és az 5. c. Mindegyik osztály
mindegyikkel játszik.
A táblázat egy rovatába 1-est
írunk, ha a rovat sorában levő
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5. a
5. a
5. b
5. c

5. b

5. c

csapat győz a rovat oszlopában
levő csapat ellen, 2-est írunk,
ha az oszlopban levő győz,
és x-et, ha döntetlen
a mérkőzés. Másold le az alábbi
táblázatot, és töltsd ki minden
lehetséges módon! Hány
különböző tipp lehetséges?
Hány szelvényt kell kitölteni
a biztos telitalálathoz?
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