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Máris itt egy kód, amit meg kell fej-
tened! Hány eltérés van az alsó és a 

felső sor között? A számot írd ide!  
Ha ez 

nyolc

 vagy annál több, beléphetsz a 
mûhelybe!

Kedves Tanítványom!

Meghívlak különleges játékkészítő műhelyembe, ahová két tanítvá-
nyom – Antanténusz és Szórakaténusz – kísér el. Ők is meg szeretnék 
tanulni varázslatos mesterségem minden csínját-bínját.

Ezen a helyen érdekes matematikai játékok készülnek: abakuszok, 
táblás játékok és még sok izgalmas másféle. A műhelyben vidám mun-
ka zajlik, beszélgetünk, közben eszközöket, abakuszokat gyártunk. Itt 
mindenki dolgozik, „abakuszál”, tervez, feladványokat gyárt és old 
meg. Nektek is akad bőven teendő! Ugyanis ebben a műhelyben szület-
nek tréfás vagy megoldhatatlan, furcsa feladatok is. Ezeket leltározno-
tok kell a munkafüzet végén. 
Várlak Benneteket! 

LÉPJ BE!

TUDOD-E? 
Az abakusz
a számítógép őse. 

Forgassátok el 
 
lapozzatok az első oldalra, 
   
ebbe a műhelybe.

négyszer a munkafüzetet,

máris beléphettek 

Üdvözlettel: Abakusza mester

1.
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ABAKUSZOK A VILÁGBAN

 Már az ókorban is használtak abakuszt írásra vagy számolásra. 
Akkor rovátkákkal jelölt, négyszögletes alakú lap volt, ma a golyós 

számolóeszközöket nevezzük így. Ennek a számolótáblának számos 
változata ismert a világon, főként a keleti népek kultúrájában. A japán 
„gyöngytábla” neve szorobán, a kínaiak számológépét szuan-pannak 
nevezzük. Az orosz eredetû szcsoti az abakusz másik változata. Nem 
tudjuk, mezopotámiai vagy egyiptomi 
eredetû-e az abakusz. 

Az abakuszok fakeretében több sor rúd 
található, s minden rúdra négy, öt vagy 
tíz golyót fûztek. Az egyes golyók más-
más számot jelölnek, így használják a nagy 
számokkal végzett mûveletekre. A rudak 
egyeseket, tízeseket, százasokat, ezrese-
ket stb. is mutathatnak. Méltán tartják a 
számoló- és a számítógépek ősének. 

SZENZÁCIÓ!

Meglepő, de a szorobánt Japánban ma is használják még bankárok és 
üzletemberek. 1946 novemberében Tokióban hihetetlennek tûnő ver-
senyt hirdettek. Egy amerikai és egy japán bankár, szakmájuk mesterei, 
mérték össze számológépeik  tudását. 

Az amerikai Thomas Nathan Wood, az akkor legmodernebb elekt-
ronikus kalkulátort használta, míg a japán Kijosi Macuzaki egy japán 
abakusszal, a szorobánnal számolt. Az eredmény az egész világot meg-
döbbentette: a nagy számokkal való összeadási és kivonási feladatok-
ban az abakusz sokkal gyorsabb volt, mint a kalkulátor.
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 Antanténusz és Szórakaténusz a műhelyben sokféle 
érdekes dolgot látott. Abakusz mester már megérke-
zésükkor rejtvényt adott fel nekik. Melyiket készíthetjük 
el ugyanolyan anyagokból? Kösd össze az összetartozó-
kat! 

1.

A MESTER REJTVÉNYEI

Tréfás kedvében Abakusz mester az alábbiakat mondja. 
Állapítsátok csak meg, igazak-e (I) vagy hamisak (H) a kö-
vetkezők!

Az abakusz a számítógép őse, de ma is használják.  

Hatvan évvel ezelőtt használtak elektronikus kalkulátort is.  

Ha abakusszal számolsz, gyorsabb, mintha mással.  

Legalább négy neve van az abakusznak a világban.  

Nem minden matematikai feladatban a leggyorsabb az abakusz. 

Az tudja használni az abakuszt, aki ismeri a helyi értékeket. 

2.

A mester második feladványa így hangzott: 
— Ha a golyókat felfűzzük a rudakra, elkészülhet az aba-
kusz. Hány piros golyót fűztem már fel, ha
— kettőt tettem a kék és a zöld közé?
— kettőt a kék után?
— kettőt a zöld elé? 

Rajzold le és válaszolj!  

3.
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Hogyan folytatnád a mondatot? Írd a befejezések elé 
a megfelelő számot!

 Ha délelőtt, amikor a mûhelyben abakuszt készítünk, kint épp el-
kezd nagy pelyhekben esni a hó, akkor délután…    

4.

1biztosan… 2lehet, hogy… 3lehetetlen, hogy…

 nem készítjük el az abakuszt.

 szánkózunk és hógolyózunk.

 kánikula lesz.

 elmarad az abakuszkészítés. 

 nem vesszük észre a hóesést.
2  

(Erre a vonalra te írj egy állítást!)

Antanténusznak volt egy piros, egy sárga és két különbö-
ző  kék golyója. Szórakaténusz adott neki egy zöldet is, de 
azt nem akarta felfűzni a rúdra. Hányféleképpen fûzheti 
fel a golyókat? Színezéssel is próbálkozhatsz!

Szórakaténusz szerint 12-féleképpen.

Igaza van? , mert 

5.

Az abakusz elkészítéséhez golyókat hoztak a mesés Távol-
Keletről a műhelybe. Mivel utazhatnának ugyanannyi idő 
alatt azonos távolságra a szállítók? Az összeillőket egyfor-
ma színnel kösd össze!

6.
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