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C M Y K

�� A term�szetes sz�mok

��
A term�szetes sz�mok kialakul�sa

Az emberiség ősidők óta számlál.

„Kezdetleges fokon úgy számláltak, hogy más-más ujjal mutattak rá a meg-
számlálni való tárgyakra. A tizedik ujj után ezt elölről kellett kezdeni, de
persze azt is jelezni kellett valahogy, hogy az új egyes előtt már egyszer vé-
gigfutottunk az ujjakon; az ezután ismétlődő egyes előtt jelezni kellett, hogy
előtte már kétszer futottunk végig az ujjakon stb. Így alakult ki a tízes szám-
rendszer: tíz megszámlált egyest egyetlen tízessé foglaltak össze, tíz tízest egy
százassá, � � � ” (Péter Rózsa: A sz�mok vil�ga� Budapest, 1948)

A megszámlált mennyiségeket le is akarták jegyezni.

Először például úgy, hogy annyi vonást ír-
tak, ahányat számláltak. A vonalkákat pe-
dig úgy rendezték el, úgy csoportosították,
hogy könnyebben át lehessen látni.

� � �

Később a számok írására különböző mód-
szereket és jeleket találtak ki. A számírás története
során nagyon sokféle rendszer alakult ki. Még napjainkban
is többféle számírás létezik.
A mi számainkat arab számoknak nevezzük. Ezek azonban koránt-
sem azonosak az arab népek által használt számokkal.

Nézz utána (könyvtárban, interneten), hogy milyen számírásokat használnak
manapság a Föld egyes országaiban! Nézz utána, hogy az arab népek milyen
számokkal írnak!

Nyomozz�

�
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�� A term�szetes sz�mok

��

A term�szetes sz�mok helyi�rt�kes �r�sa

Mi helyiértékes számírást használunk. Ezek a jeleink: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
sz�mjegyek. A jelek értéke az alaki �rt�k�
Attól válik mássá az értékük, hogy más-más helyiértéken szerepelhetnek: az
5 alaki értékű szám a százasok helyén valójában 500-at jelent; 500 a val�di
�rt�ke� Az ilyen felírást helyiérték-táblázatban is megadhatjuk.

� � � tízezresek ezresek százasok tízesek egyesek
5

� � � tízezresek ezresek százasok tízesek egyesek
5

A szám végén az üres helyeket 0-val pótoljuk. Az egyesek, tízesek, százasok stb.
a számok helye, ezek helyi�rt�ke 1, 10, 100 stb. Ezt a számírást tízes számrend-
szernek nevezzük.

A 4-nél többjegyű számokat írásban 3-as csopor-

17 645 276

17�645�276

tokra szokás tagolni. Ez a tagolás nem kötele-
ző ugyan, de jelentősen megkönnyíti a számok
kiolvasását. A 3-as számcsoportokat Magyaror-
szágon szóköz vagy pont választja el egymástól,
néhány más országban azonban (például Angliá-
ban) erre a célra vesszőt használnak.

Mekkora a legnagyobb szám, amelynek ismered a nevét, amelyet még ki
tudsz mondani?

A helyiértékek nevei:
1 egy
10 tíz
100 száz
1000 ezer
10 000 tízezer
100 000 százezer
1 000 000 (egy)millió
10 000 000 tízmillió
100 000 000 százmillió
1 000 000 000 ezermillió vagy milliárd

A helyiértékek nevei:
1 egy
10 tíz
100 száz
1000 ezer
10 000 tízezer
100 000 százezer
1 000 000 (egy)millió
10 000 000 tízmillió
100 000 000 százmillió
1 000 000 000 ezermillió vagy milliárd

Feladatok
� Készíts helyiérték-táblázatot, és írd be a következő számokat:
2956; 374; 19 542; 4 050 002; 7642; 15 003; 150 003; 1503.

�
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�� A term�szetes sz�mok

��

� Írd le a következő számokat, majd állítsd őket nagyság szerint növekvő
sorredbe!

5 ezres + 7 tízes; 7 tízezres + 5 ezres + 8 százas; 5 egyes + 7 százas;
5 ezres + 7 százas; 5 ezres + 70 tízes; 4 milliós + 9 tízezres + 5 egyes.

� Nevezd meg a következő számokban használt helyiértékeket! Sorold fel
növekvő sorrendben a bennük szereplő különböző alaki értékeket! Állítsd
nagyság szerint növekvő sorrendbe a számokat!

4 967 615; 5 765 765; 4 764 764; 5 967 615.

� Válogasd szét az alábbiakat aszerint, hogy helyiértéket, alaki értéket vagy
valódi értéket jelölnek! Figyelj, mert egy-egy szám többféle is lehet!

a = 120; b = 200; c = 5; d = 1; e = 195; f = 100; g = 8.

� Írd be helyiérték-táblázatba a következő számokat!

5007; 5070; 57 000; 50 700; 50 007; 4648; 2 687 516; 1 234 567.

� 10 tojást tesznek egy dobozba, 10 doboz tojást tesznek egy kartonba.

a�Ha egy konyhán 278 tojást rendeltek, akkor milyen csomagolásban vár-
hatják a szállítmányt?

b�Megrendelésekre a következő csomagokat állították össze:
3 karton + 4 doboz + 5 darab; 5 karton + 12 doboz + 3 darab;
7 karton + 2 doboz + 11 darab; 3 karton + 3 doboz + 3 darab.
Hány tojást szállítanak ki? Lehet-e ésszerűsíteni a csomagok összeállí-
tását?
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�� A term�szetes sz�mok

��

� Vizsgáld meg az 5 417 246 számot!
a�Melyik a benne szereplő legnagyobb alaki értékű szám? Melyik helyiér-
téken szerepel? Mennyi a valódi értéke?

b�Melyik a legkisebb alaki értékű szám? Melyik helyiértéken szerepel és
mennyi a valódi értéke?

c� A 6 melyik helyiértéken szerepel? Mennyi a valódi értéke?
d�A 4-esek melyik helyiértékeken szerepelnek? Mennyi a valódi értékük?
e�Milyen alaki értékű szám szerepel a legnagyobb helyiértéken?
f� Milyen valódi értékű szám szerepel a százas helyiértéken?

� Írj föl olyan számokat, amelyekben csak az 1 és a 2 alaki értékű számok
szerepelhetnek, és amelyekben
a� csak egyes helyiérték szerepel!
b� csak tízes, egyes helyiérték szerepel!
c� csak százas, tízes, egyes helyiérték szerepel!
d� csak ezres, százas, tízes, egyes helyiérték szerepel!

	 Keresztrejtvény

1 2 3

4

5

�

�

Vízszintes:
1. Fősor: a számjegyek.
4. Egy kétjegyű szám és a 2-szerese.
5. 8 � 8 százas és 5 � 5 egyes.

Függőleges:
1. 0-tól 3-asával növekvő számok.
2. Az első számjegy 2-szerese a második, a
másodiknak a harmadik, a harmadiknak a
negyedik.
3. Két egymás utáni 2-jegyű szám.

�
 Készíts számokat a 3; 6; 9; 1; 4 számjegyekből! Mindegyiket csak egyszer
használhatod fel.
a�Melyik az így készíthető legnagyobb 4-jegyű szám?
b�Melyik az így készíthető legkisebb 5-jegyű?
c�Melyik az így készíthető legkisebb 3-jegyű?
d�Melyik az így készíthető legnagyobb 2-jegyű páros?
e�Melyik az így készíthető legkisebb 2-jegyű páros?
f� Melyik az így készíthető legkisebb szám?
g�Melyik az így készíthető legnagyobb szám?

�
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�� A term�szetes sz�mok

��

�� Készíts számokat a 3; 6; 9; 1; 4 számjegyekből! Mindegyiket annyiszor
használhatod, ahányszor csak akarod.
a�Melyik az így készíthető legnagyobb 4-jegyű szám?
b�Melyik az így készíthető legkisebb 5-jegyű?
c�Melyik az így készíthető legkisebb 3-jegyű?
d�Melyik az így készíthető legnagyobb 2-jegyű páros?
e�Melyik az így készíthető legkisebb 2-jegyű páros?
f� Melyik az így készíthető legnagyobb 18-jegyű páros?
g�Melyik az így készíthető legkisebb szám?

�h�Melyik az így készíthető legnagyobb szám?

��� Hány olyan háromjegyű szám van, amelyben csak az alábbi számjegyek
szerepelnek, de azok akár többször is:

a� 2; 4; 6; b� 0; 3; 9?

Sz�mok �r�sa� olvas�sa

Kérdezd meg szüleidet, ismerőseidet, hogy legutóbb mikor és milyen alka-
lomból kellett betűkkel leírniuk egy számot!

Nyomozz�

Banki, postai átutalásokon, a
pénzfelvételnél, szerződéskö-
téskor a félreértések elkerü-
lése érdekében a pénzössze-
get nemcsak számokkal, ha-
nem betűkkel is kiírjuk. Fon-
tos, hogy helyesen írjuk le a
számok nevét.

Kétezerig egybeírjuk a számokat, a 2000-nél nagyobb számokat az egyesek-
től számítva hármas csoportokra tagoljuk ugyanúgy, mint a számmal történő
íráskor. Az egységekben szereplő számokat egybeírjuk, az egységeket kötőjel-
lel kötjük össze.

� 2 486 168, betűkkel leírva pedig az egységek közé kötőjelet teszünk, azaz
kétmillió-négyszáznyolcvanhatezer-százhatvannyolc;

� 2005, azaz kétezer-öt; � 1995, azaz ezerkilencszázötvenöt.

��
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�� A term�szetes sz�mok

��

Feladatok
� Írd le betűkkel a következő számokat!
a = 501; b = 5001; c = 50 001; d = 50 010; e = 50 100;

f = 51 000; g = 5007; h = 5070; i = 57 000; j = 50 700;

k = 50 007; l = 4648; m = 2 687 516; n = 1 234 567.

� Írd le a következő számokat helyiértékes írásmód szerint!
Állítsd őket nagyság szerinti sorrendbe!
hétmillió-négyszáznegyvenhatezer-ötszáztizenkettő;
hétmillió-negyvenezer-nyolcvan;
hétmillió-négyszázezer-nyolc;
hetvenmillió-négyezer-nyolcszáz.

� Írd le számokkal és írd helyiérték-táblázatba!
négymillió-hatszázhuszonkétezer-negyvenhárom;
négymillió-hatszázkétezer-négyszázhárom;
négymillió-hatszázhúszezer-háromszáznégy;
ötszáztizenhatezer-ötszáztizenhat.

Sz�mok �s p�nzek

– Miért nem szerepel minden helyiértékű pénzből minden alaki értékű?

– Miért nem csak az 1-es alaki értékű pénzek szerepelnek minden helyiér-
tékű pénzből?

Mit gondolsz�

Ha minden helyiértékű pénzből (1-es, 10-es, 100-as stb.) minden alaki érté-
kűnek lennie kellene, akkor lenne
1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es;
10-es, 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, 90-es;
100-as, 200-as stb.

Ez túl sok lenne. Nincs is rá szükség, sokba is kerülne ennyiféle pénzt megter-
veztetni, elkészíttetni.

Ha csak az 1-es alaki értékű pénzek szerepelnének minden helyiértékű pénz-
ből: 1-es, 10-es, 100-as, 1000-es stb., akkor gyakran nagyon sok pénzdarabot
kellene felhasználni.

��
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�� A term�szetes sz�mok

��

276 forinthoz például:

100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.

Járj utána, hogy 1 euró hány forintot ér! Számítsd ki, hogy hány forint 500;
200; 100; 50; 10; 5 euró; 50; 20; 10 eurócent!

Nyomozz�

… hogy a forintnak, az eurónak
milyen címletei léteznek?

Tudod�e� �

– Képzeld, napokig nem tudtam felváltatni egy 600 euróst.

– De hiszen olyan nincs is!

– Tényleg? Pedig végül kaptam érte egy 300-ast és két 150-est. �

Mit gondolsz, hány ilyen „bankjegyet” lehetett kapni egy holland 200 gulde-
nesért?

(Elégsokat,mertezegyjátékpénz!)

��
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�� A term�szetes sz�mok

��

R�mai sz�mok

Míg a helyiértékes számírásban az alaki érté-
ket jelöljük, addig a régi római számírásban a
helyiértékeket jelölték, mégpedig egy-egy be-
tűvel (I: egyes, X: tízes, C: százas, M: ezres).

Ahogyan a pénzeknél sem lett volna elegen-
dő minden helyiértékből csak az 1-es, úgy a
római számíráshoz sem volt az, mert helyet
kaptak a „félhelyiértékek” is: V az 5, L az
50, D az 500. Ezekből a jelekből annyit írtak
le, amennyit azon a helyiértéken számláltak a
számok felírásában; összeadták a szereplő ér-
tékeket.

A félhelyiértékek rövidebbé tették a felírást.
Ezek nélkül például az 1976 szám felírása
MCCCCCCCCCXXXXXXXIIIIII lenne. A
félhelyiértékekkel is sok számjegyet kellett
leírni bizonyos számokhoz, így 1976-hoz is:
MDCCCCLXXVI.

Előfordulhat-e, hogy két ugyanolyan félhe-
lyiértéket jelölő betű kerül egymás mellé?

A két félhelyiértéket össze kell adnunk, ami az egész helyiérték, ezért nem
írhatunk két félhelyiértéket jelölő számjegyet egymás mellé.

Láttál-e már olyan római számot, amelyben a 4-et IIII jelölte? Láttál-e már
más római számjeleket? Ha igen, hol? Ha nem, keresgélj!

Nyomozz�

A számok kiolvasása így is nehézkes volt, ha túl sok (például 4) ugyanolyan
jel került egymás mellé. Ezért a XIV–XV. század táján megbontották az írás
összeadó jellegét, négy jel helyett az eggyel nagyobból vontak ki egy kisebbet:
IV jelölte a 4-et, IX a 9-et, XL a 40-et, XC a 90-et, CD a 400-at, CM a 900-at.

M�s kivon�st nem alkalmaztak�

Helytelen tehát azt gondolni, hogy ezzel a felírással akármiből akármi kivon-
ható. 999-et nem írhatjuk IM-nek, az helyesen CMXCIX; jól láthatók az egy-
ségek: [CM][XC][IX].

Ezt jelenti M� C+ C� X+ X� I = M� I.

��
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�� A term�szetes sz�mok
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Emiatt az egyszerűsítés miatt legfeljebb három ugyanolyan betű szerepelhet egy
római számban.

A tízes számrendszerben a számjegyek akármelyik helyiértéken szerepelhet-
nek, valódi értéküket a helyiérték határozza meg. A római számokban azon-
ban attól is függ egy-egy számjegy alakja, hogy melyik helyiértéken áll. Ké-
szítsünk táblázatot, amelyben megadjuk, hogy a számjegyeket 1-től 9-ig a
római számírás szerint hogyan írjuk az egyes helyiértékeken!

A számjegy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-es helyiértéken I II III IV V VI VII VIII IX
10-es helyiértéken X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC
100-as helyiértéken C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM
1000-es helyiértéken M MM MMM

A számjegy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-es helyiértéken I II III IV V VI VII VIII IX
10-es helyiértéken X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC
100-as helyiértéken C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM
1000-es helyiértéken M MM MMM

Feladatok
� Melyek római számok az alábbiak közül? Azokat írd át he-
lyiértékes számírás szerint!

XC; CIX; CCIX; CXCIV; MXCIX; MMCCX;

MMCCIX; DMCCIX; DMCXCIX; MDMXCIV.

� Amelyik számot tudod, írd le római számokkal!

2567; 4583; 2010; 699; 349; 956; 989; 998; 999.

� Keresd meg, hogy melyik az a legnagyobb szám, amit római
számokkal le tudsz írni!

� Írd le számokkal, betűkkel, és írd helyiérték-táblázatba!

MCMXCIX; MXLIX; XXIII; CCCVI; MMMDCCCLXXXVIII.

� Helyezz át egy gyufát, hogy igaz kifejezést kapj!

; ;

; .

Készíts, gyűjts hasonlóakat!

��
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�� Falióránk porcelán számlapja kettére-
pedt. A repedés a számlapra írt római
számokat úgy osztotta szét, hogy azok
összege a két egyben maradt részen ép-
pen egyenlő. Hol keletkezhetett a repe-
dés?

�� Falióránk porcelán számlapja három
részre repedt. A repedés a számlapra írt
római számokat úgy osztotta szét, hogy
azok összege a három egyben maradt ré-
szen éppen egyenlő. Hol keletkezhetett
a repedés?

�� a� Írd le azt a római számot, amely a legtöbb római számjegyből áll!
Hány jegyű ez a szám? Hány lehetőség van?

b� Írd le a leírható legnagyobb római számot! Ugyanazt a két számot ír-
tad-e le?

c� Írd le azt a 12-jegyű számot, amely „arab” számmal írva a lehető legtöbb
jelet tartalmazza! Hányat találtál? Írd le a legnagyobb 12-jegyű számot!
Ebből mennyit találtál?

	 Keress olyan római számokat, amelyek értelmes magyar szavak is egyben!

�
 Alkoss értelmes magyar szavakat római számjegyekből!

�� Római keresztrejtvény

I II III IV

V

VI

VII

Vízszintes:
I. Római számként két darab 1000-es
van benne, de kisebb, mint 2000.
V. Három százas szerepel benne.
VI. Különböző jelekből áll, és ponto-
san egy félhelyiértéket jelölő szám sze-
repel benne.
VII. 30-cal kisebb függőleges IV-nél,
549-cel kisebb vízszintes VI-nál.

Függőleges:
I. Ennek az évezrednek az 550-edik éve.
II. 3 százas szerepel benne.
III. Tízes helyiértékek római számokkal, nagyság szerint csökkenő sorredben.
IV. 8-cal kisebb, mint 100.

��
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�� A term�szetes sz�mok
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�� a� Írd le római számokkal – ha lehet: 9; 476; 53; 1999; 499; 501; 0!

b� Írd le „arab” számokkal: MCMI, MMMCMXLIX, IMICX!

��� a�Ha szeretsz számítógéppel programozni, próbálj meg olyan programot
írni, amely előállít római számokat!

b�Készíts olyan programot, amely átírja a helyiértékes számokat római szá-
mokra és vissza! Ha most nem sikerül, előveheted a feladatot később is!

A sz�megyenes

A számokat nem csak leírni, szemléltetni is sokféleképpen lehet. Az egyik leg-
egyszerűbb szemléltetési mód a számegyenes.

A számegyenes olyan egyenes, amelyen a számokat nagyság szerint ábrázoljuk.
Nyíl jelöli, hogy merre nagyobbak a számok.

��




