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1. Számtani és mértani közép közötti összefüggés felfedezése 

Link: https://www.geogebra.org/m/fvysdv6t  

Ajánlott évfolyam: 9. 

Típus: Felfedeztető, új ismeret közlő 

Bevezető 

A tanulmányi átlag kiszámítását már általános iskolában mindenki ismeri. Talán már azt is 

tudják a diákok, hogy ilyenkor a jegyeik számtani közepét adják meg. Ilyenkor több számot 

helyettesítünk egyetlen értékkel, ami „tömörítve” jellemzi az osztályzatokat. 

Egy másik kérdés lehet: ha adott egy téglalap két oldalával, akkor mekkorák a vele azonos 

területű négyzet oldalai? Erre a kérdésre is keressük a választ most a számegyenes segítségével. 

Adott két szám. Olyan számot keresünk, amely ugyanannyival nagyobb a kisebb számnál, mint 

amennyivel kisebb a nagyobbnál! 

Adott két szám. Most olyan számot keressünk, amely ugyanannyiszorosa a kisebbnek, mint 

ahányad része a nagyobbnak! 

Ezzel a segédanyaggal a válaszokat geometriai úton sejtjük meg. Hol helyezkednek el a 

számegyenesen a fentieknek megfelelő pontok, ha az eredeti értékeket a számegyenes egy 

szakaszának két végpontjaként tekintjük? Milyen a kapott pontok egymáshoz képesti 

elhelyezkedése? Mitől függ a sorrendjük? 

Felhasználói leírás 

Jelölje „A” azt a pontot, melyre igaz: „Olyan szám a számegyenesen, amely ugyanannyival 

nagyobb a kisebb számnál, mint amennyivel kisebb a nagyobbnál!” 

„G” pedig azt a pontot, melyre:  

„Adott két szám. Keress olyan számot a számegyenesen, amely ugyanannyiszorosa a 

kisebbnek, mint ahányad része a nagyobbnak!” 

Vizsgálj különböző kiindulási helyzeteket. Próbáld megtippelni a megfelelő pont helyét a 

számegyenesen, aztán ellenőrizheted a helyességét a pont „odahúzásával”. Ha megfelelő helyre 

került, akkor a szakasz színe megváltozik a 

ponthoz tartozó felirattal együtt. 

Megnyitáskor így láthatod.  

A csúszkán a számegyenesen ábrázolható 

legnagyobb értéket állíthatod. 

A gombok segítségével visszatérhetsz ide, vagy 

véletlenszerűen elhelyezett P és Q pontokkal 

dolgozhatsz. 

https://www.geogebra.org/m/fvysdv6t


A vizsgálni kívánt mennyiséghez tartozó jelölőnégyzetbe kattintással helyezz „pipát”, aztán 

kezdheted a próbálkozásokat. 

Az „A” pont megtalálását a PQ szakasz kékre színezése és a megjelenő felirat is jelzi. 

 

„G” helyes bejelölését zöld, mindkét pont helyének megtalálását türkiz szín jelzi. 

 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Ez a tanegység alkalmas a téma bevezetésére. Ha erre szeretnénk használni, akkor NE 

definiáljuk előre a számtani és mértani közép fogalmát. A diákok önállóan fogalmazzanak meg 

állításokat próbálkozásaik közben.  Az eredeti pontokat nevezzük P-nek és Q-nak. Keressünk 

olyan A pontot, melyre PA = AQ, illetve 
𝑂𝐺

𝑂𝑃
=

𝑂𝑄

𝑂𝐺
. 

Használhatjuk a tanegységet arra is, hogy az algebrai megközelítést (definíciót) elmélyítsük. 

Ekkor megfelelő átalakításokkal a szakaszhosszakra felírt egyenlőségekből jussanak el a diákok 

a már ismert definícióhoz, azaz legyen világos, hogy itt is ugyanarról van szó. Aztán 

vizsgálhatják a nagyságrendi viszonyokat. 

Használhatjuk a tanegységet olyan módon is, hogy P-t (vagy Q-t) és a vizsgált középértéket 

reprezentáló pontot tekintjük rögzítettnek. Keressük a másik pont, Q helyét (vagy P-ét, ha Q 

volt a rögzített). Vagyis adott az egyik szám és a megfelelő középérték, keressük a másik 

számot.  



2. Nevezetes közepek közötti összefüggések szemléltetése trapézban 

Link: https://www.geogebra.org/m/vvs44brm  

Ajánlott évfolyam: 10. 

Típus: Szemléltető, felfedeztető 

Bevezető 

A fájl segítségével szemléltethető két pozitív szám számtani, mértani, négyzetes és harmonikus 

közepe, és ezek nagyságrendi viszonyai egymáshoz képest. 

Felhasználói leírás 

A Geogebra file-ban csúszkákkal állítható a két alap felének a hossza. (Akárhogy változtatunk, 

a trapéz mindig szimmetrikus és érintőtrapéz marad.) A megfelelő jelölőnégyzetekkel lehet az 

egyes középértékeket megjeleníteni. 

 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

A fájlt az alábbi kérdésekkel, illetve azok megválaszolásával frontálisan is be lehet mutatni. 

Ugyanakkor érdemes a diákokat aktivitásra ösztönözni: próbálják szabadon megváltoztatni a 

és b értékét és tegyenek megfigyeléseket! Ilyen kérdés lehet például, hogy mely esetben lesznek 

a középértékek egyenlők egymással.  

Emlékeztetőül: az a és b pozitív számok számtani (A), mértani (G), harmonikus (H) és 

négyzetes (N) közepe: 
2

ba
A

+
= ; abG = ; 

ba

ab

ba

H
+

=

+

=
2

11

2
; 

2

22 ba
N

+
= . 

https://www.geogebra.org/m/vvs44brm


Az ABCD szimmetrikus trapéz, mely érintőnégyszög is. Az O pont a trapézba írható kör 

középpontja. Az alapok hosszának felét a-val illetve b-vel jelöljük. 

1. Állítás: Ha az O pontban a trapéz magasságára merőlegest állítunk, és ez az AD szárat 

az I pontban metszi, akkor az OI szakasz hossza éppen az a és b szakaszok hosszának 

számtani közepével egyenlő. 

Bizonyítás: Az OI szakasz a trapéz (alapokkal párhuzamos) középvonalának a fele. 

Mivel a trapéz középvonalának hossza 
2 2

2

a b
a b

+
= + , ebből az állítás következik. 

2. Állítás: a trapézba írt kör sugara az a és b szakaszok hosszának mértani közepével 

egyenlő. 

Bizonyítás: A trapézba írható kör átmérője a trapéz magasságával egyenlő. A trapéz 

magassága (2r) egy olyan derékszögű háromszög egyik befogója, melynek másik 

befogója a b− , átfogója ( )a b+  hosszúságú. Ez utóbbi a körhöz húzott 

érintőszakaszok egyenlőségéből következik. A háromszög oldalaira Pitagorasz-tételét 

felírva, és az így kapott egyenletet rendezve kapjuk: r ab= . 

3. Állítás: a trapéz alapjaival párhuzamos GJ szakasz hossza az a és b szakaszok hosszának 

harmonikus közepével egyenlő. 

Bizonyítás: D-ből merőlegest állítunk az AB alapra. Ez két részre osztja a GJ szakaszt. 

Az egyik szakaszrész hossza b (ha a > b), a másik rész hossza (hasonlóság segítségével 

belátható): 
( )b a b

a b

−

+
. E kettő összege (némi átalakítással) az a és b harmonikus 

közepének alakjára hozható. 

4. Állítás: Ha az O pontból a hosszabb alap irányában a kör átmérőjére felmérünk egy 

2

a b−
 hosszúságú szakaszt és az így kapott K pontot az I ponttal (az AD szár 

felezőpontja) összekötjük, akkor egy derékszögű háromszöget kapunk, melynek az 

átfogója éppen az a és b szakaszok hosszának négyzetes közepével egyenlő! 

Bizonyítás: Az IKO derékszögű háromszögben az OK befogó hossza (ha a > b) 
2

a b−
, 

az OI befogó hossza 
2

a b+
. Az IK átfogóra a Pitagorasz-tételt felírva kapjuk, hogy az 

IK szakasz hossza éppen 
2 2

2

a b+
-vel egyenlő. 

Ha végighaladunk a JGOIK töröttvonalon, akkor azt láthatjuk, hogy az egyik közép értéke 

mindig egy derékszögű háromszög befogója, a másik értéke ugyanannak a háromszögnek az 

átfogója, így a közöttük fennálló reláció könnyen leolvasható: H G A N    (a relációk 

megjegyzését segíti a HiGANy szó rögzítése a diákok fejében). 

Mikor áll fenn egyenlőség a közepek között? Ha a = b, ilyenkor a trapéz egy négyzet. 

  



3. Keveréses feladat szemléltetése 

Link: https://www.geogebra.org/m/ttyj7uvw   

Ajánlott évfolyam: 8. 

Típus: Szemléltető, gyakorló 

Bevezető 

Ez a gyakoroltató alkalmazás két oldat összeöntését mutatja be, ahol a tömeg és a koncentráció 

csúszkák segítségével állítható.  

A fájl segítségével a diákok jártasságot szerezhetnek két különböző mennyiségű és töménységű 

oldat összeöntésekor kapott keverék koncentrációjának kiszámításában.  

Felhasználói leírás 

Az alkalmazásban egy oldatot egy téglalap szemléltet. Az oldat tömegét a téglalap szélessége 

jelzi. A téglalapban színes része az oldott anyag mennyiségét mutatja. A koncentráció 

leolvasható a téglalap bal oldalán látható beosztásról. 

A lejátszás gombra kattintva elindul az animáció, melynek során az oldatok „összekeverednek”. 

Végül megjelenik a megfelelő egyenlet és annak megoldása. 

Az Újra gombra kattintva a kiindulási kép jelenik meg. 

 

https://www.geogebra.org/m/ttyj7uvw


 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Ez a segédanyag gyakorlás céljára készült. A tanulók otthon is használhatják: különböző 

kiindulási adatokból számolják ki az eredményt, majd ellenőrizzék az alkalmazás segítségével. 

  



4. Egy szélsőérték-probléma megoldása 

Link: https://www.geogebra.org/m/wwnvs9md  

Ajánlott évfolyam: 10. 

Típus: Felfedeztető, új ismeret közlő 

Bevezető 

Az alkalmazás szemléletesen mutatja be, hogy adott kerületű téglalapok közül melyiknek a 

legnagyobb a területe. 

Felhasználói leírás 

A képernyő két részre van osztva. 

 

A rajzlapon van a téglalap a oldalát és K kerületét meghatározó csúszka; egy „Újra” gomb, ami 

letörli a függvény képét és a kiinduló pozíciókba állítja a csúszkákat; egy „Start” feliratú gomb, 

ami a téglalap a oldalát animálja; egy „Stop” feliratú gomb, ami az animációt megállítja; és egy 

színes téglalap, melynek kerülete K, az egyik oldala a. 

Az ábráról leolvasható a téglalap mindkét oldalának hossza és a területének nagysága is. 

A függvény: a téglalap területét megadó T függvény képe az a oldalhossz függvényében. 

Állítsuk be először a csúszkákkal a téglalap kerületét és az oldal hosszát. Figyeljük meg, hogyan 

változik a téglalap alakja (a kerülete állandó), a grafikonon pedig a téglalap területének 

változását követhetjük. 

https://www.geogebra.org/m/wwnvs9md


 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

1.  Mekkora lehet a oldal hossza, ha ismerjük a téglalap K kerületét? 

0
2

K
a   

 

2. A téglalap kerületének és egyik oldalának ismeretében hogyan határozható meg a másik 

oldala?  

2

2 2

K a K
b a

−
= = −  

 

3. Adott egy téglalap K kerülete. Mi a területfüggvény maximumának helye és értéke? 

Hogyan határozható meg a maximum helye és értéke a K segítségével? 

A maximum helye 
4

K
a =  a maximum értéke: 

2

16

K
. 

 

4. Adott kerületű téglalapok közül melyiknek a területe maximális? 

A feladat szövege szerint a téglalapok kerülete 2( )K a b= +  adott. Ebből 
2

K
b a= − . 

Keressük a ( )
2

K
T a a a

 
= − 

 
 0

2

K
a   függvény maximumát.  

2 2

2( )
2 4 4

K K K
T a a a a

   
= − + = − − +   

   
 

A maximum helye 
4

K
a =  (itt értelmezve van a függvény; ekkor 

4

K
b = ), a maximum 

értéke: 
2

16

K
. 

Tehát az adott kerületű téglalapok közül a négyzet területe a maximális. 

Más bizonyítási lehetőség: a számtani és mértani közép közötti összefüggés, vagy a 

másodfokú T függvény zérushelyei segítségével. 

  



5. Másodfokú egyenlőtlenség megoldása 

Link: https://www.geogebra.org/m/zz6afsnk  

Ajánlott évfolyam: 10. 

Típus: Szemléltető, gyakorló 

Bevezető 

Az alkalmazás szemléletesen mutatja be másodfokú egyenlőtlenségek megoldását. 

Felhasználói leírás 

A képernyőn csúszkák segítségével lehet beállítani a másodfokú kifejezés együtthatóit (az a 

értéke –5 és 5, a b és a c értéke –5 és 15 között állítható, ha a = 0, akkor az alkalmazás kijelzi, 

hogy nem másodfokú a kifejezés). A program kirajzolja a másodfokú kifejezéshez tartozó 

függvény képét. A grafikonon az 𝑥 tengelyen pirossal látható az az intervallum, ahol a függvény 

értéke nagyobb mint 0, és kék szín jelzi, hogy a hol kisebb a függvényérték 0-nál. 

Az újra gomb megnyomásával a grafikon visszaáll az eredeti állapotába. 

 

A megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával megjeleníthető a másodfokú kifejezés teljes négyzetes 

alakja, illetve gyöktényezős alakja is. 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

l. 

  

https://www.geogebra.org/m/zz6afsnk


6. Viète-formulák 

Link: https://www.geogebra.org/m/qtsfjyfa   

Ajánlott évfolyam: 10. 

Típus: Szemléltető, gyakorló 

Bevezető 

Az alkalmazás segít megsejteni a Viète-formulákat, illetve további érdekes feladatok 

megoldására, gyakoroltatásra is alkalmas. 

Felhasználói leírás 

A képernyőn csúszkák segítségével lehet beállítani a másodfokú kifejezés együtthatóit (az a 

értéke –5 és 5, a b és a c értéke –5 és 15 között állítható, ha a = 0, akkor az alkalmazás kijelzi, 

hogy nem másodfokú a kifejezés). A program kirajzolja a másodfokú kifejezéshez tartozó 

függvény képét. A bal oldali részen megjelennek a másodfokú kifejezés gyökei (ha vannak), 

illetve ezek összege és szorzata. (A program kijelzi, ha nincs gyök.) 

Az újra gomb megnyomásával a grafikon visszaáll az eredeti állapotába. 

 

  

https://www.geogebra.org/m/qtsfjyfa


Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Állítsd be a csúszkákat a következő függvényeknek megfelelően (𝑥 ∈ 𝐑). Mi a kapcsolat a 

gyökök szorzata, összege és az együtthatók között? 

1.) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 − 3;  𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 3𝑥; ℎ(𝑥) = 𝑥2 − 9 

A gyökök szorzata minden esetben megegyezik a c együttható értékével, a gyökök összege 

minden esetben megegyezik a „b” együttható (−1)-szeresével. 

2.) 𝑓(𝑥) = −𝑥2 − 2𝑥 + 3;  𝑔(𝑥) = −𝑥2 − 2𝑥; ℎ(𝑥) = −𝑥2 + 9 

A gyökök szorzata minden esetben megegyezik a c együttható (−1) szeresével, a gyökök 

összege minden esetben megegyezik a b együttható értékével. 

3.) 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 3𝑥 − 2;  𝑔(𝑥) = 2𝑥2 − 4𝑥; ℎ(𝑥) = 2𝑥2 − 8 

A gyökök szorzata minden esetben megegyezik a c együttható-értékének felével, a gyökök 

összege minden esetben megegyezik a b együttható értékének −
1

2
-szeresével. 

4.) 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 6𝑥 − 9;  𝑓(𝑥) = −2𝑥2 − 4𝑥 + 6; 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 8𝑥;  𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 8 

A gyökök szorzata minden esetben megegyezik a c és az a együttható hányadosával, a gyökök 

összege minden esetben megegyezik a b együttható és az a együttható hányadosának (−1)-

szeresével. 

Tehát, ha az  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, (𝑎 ≠ 0) egyenletnek vannak valós gyökei, akkor ezekre 

fennáll az alábbi két összefüggés (Viète-formulák). 

𝑥1 ∙ 𝑥2 =
𝑐

𝑎
 

𝑥1 + 𝑥2 = −
𝑏

𝑎
 

5.) Tudjuk, hogy a két gyök szorzata negatív. Milyen előjelűek lehetnek az egyenlet gyökei? 

Az egyik gyök negatív, a másik gyök pozitív. 

6.) El lehet-e dönteni a két gyök előjelét, ha tudjuk, hogy a két gyök szorzata és összege is 

pozitív szám? 

Igen. Mindkét gyök pozitív. 

7.) Mit jelent a gyökök előjelére nézve az, hogy a két gyök szorzata pozitív, a két gyök összege 

viszont negatív? 

Mindkét gyök negatív. 

  



7. Közös munkavégzés 

Link: https://www.geogebra.org/m/twnhuqab   

Ajánlott évfolyam: 9. 

Típus: Szemléltető, gyakorló 

Bevezető 

Gyakori feladattípus a következő: egy munkát az egyik dolgozó k másodperc alatt végez el, egy 

másik pedig l másodperc alatt. Mennyi idő alatt végeznek, ha együtt dolgoznak, de az egyik d 

másodperccel később kezdi a munkát, mint a másik? 

Felhasználói leírás 

A programban három négyzet látható, amelyek az Egyik, illetve a Másik dolgozó munkájának 

előrehaladását mutatja be, míg a harmadik az együttes haladást. Kezdetben csak az első két 

négyzet látható. 

 

Adjuk meg a k, az l és a d paraméter értékét, továbbá az animáció sebességét (v). Ezután a 

„Külön” gombot megnyomva az első két négyzet beszíneződik, közben látható az eltelt idő. Az 

„Együtt” indítógomb lenyomása után a harmadik négyzet színeződik be úgy, hogy az Egyik 

színezés d másodperccel később indul. 

Az „Újra” gombbal elölről lehet kezdeni. A színezés a „Pause” gombbal megállítható, majd 

folytatható. 

  

https://www.geogebra.org/m/twnhuqab


Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

A „munkavégzés” legyen egy négyzet kiszínezése, a dolgozók legyen tanulók. 

1.) Ha az egyik tanuló t1 = 10 s alatt színezi ki az egész négyzetet, akkor 1 s alatt a 

négyzet hányadrészét színezi ki? 
1

10
  

2.) Ha a másik tanuló t2 = 15 s alatt színezi ki az egész négyzetet, akkor 1 s alatt a négyzet 

hányadrészét színezi ki? 
1

15
  

3.) A másik tanuló 3 másodperc alatt a négyzet hányadrészét színezi ki? 
3

15
 

4.) A négyzet hányadrészét színezik ki ténylegesen együtt? 
3 12

1
15 15

− =  

5.) Ha együtt színeznek, akkor 1 s alatt a négyzet hányadrészét színezik ki?

 
1 1 25

10 15 150
+ =   

6.) Ha együtt színeznek, akkor mennyi idő alatt végeznek a négyzet színezésével?

 

3

12

12 150153 3 7,8
25 15 25

150

t


= + = + =


  

 

7.) Oldjuk meg a feladatot általánosan is! 
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8. Számrendszerek 

Link:  https://www.geogebra.org/m/cdev7ku3  

Ajánlott évfolyam: 11. 

Típus: Szemléltető, gyakorló 

Bevezető 

Hogyan változik egy szám alakja különböző alapú számrendszerekben? Ennek az 

alkalmazásnak a segítségével ez felfedezhető.  

Felhasználói leírás 

Be lehet állítani a megjeleníteni kívánt számot a bal oldali csúszkával (1 és 30 között), a jobb 

oldali csúszkán pedig a számrendszer alapszámát (2 és 10 között) lehet megadni. Ha kipipáljuk 

az „Összeg alak” melletti kis négyzetet, akkor újabb alakban is megkapjuk a megjelenített 

számot, a megfelelő színekkel együtt. Így néz ki például a 27 4-es számrendszerben: 

 

Az alkalmazás szemléletesen mutatja a más alapba való áttérés legfontosabb jellemzőit. 

Ugyanez a szám 3-as számrendszerben, ahol már négy számjegyre van szükség a 

megjelenítéshez: 

 

https://www.geogebra.org/m/cdev7ku3


Illetve 6-os számrendszerben, ahol elég a két számjegy: 

 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Válasszunk ki először egy tetszőleges alapot (pl. 5), és a bal oldali csúszkával változtassuk a 

megjelenítésre kerülő számot 1-től 30-ig. Figyeljük meg, mi történik, amikor 5-tel osztható 

számhoz érünk!  

Érdemes ezután megnézni egy adott szám különböző számrendszerbeli alakjait. Figyeljük meg, 

hogyan változik a szám alakja, miközben csökken a számrendszer alapja! 

 

  



9. Egyenletek ekvivalens és nem-ekvivalens átalakítása 

Link:  https://www.geogebra.org/m/qmfktryw  

Ajánlott évfolyam: 11. 

Típus: Szemléltető, felfedeztető 

Bevezető 

Egy egyszerű egyenletből indulunk ki, majd az egyenlet mindkét oldalán ugyanazt az átalakítást 

végezzük el: például mindkét oldalhoz hozzáadjuk ugyanazt a számot vagy mindkét oldalt 

megszorozzuk ugyanazzal a kifejezéssel. De emelhetjük mindkét oldalt négyzetre, vagy 

vehetjük mindkét oldal reciprokát. A kérdés az, hogy az ezekkel a változtatások milyen hatással 

vannak az eredeti egyenlet megoldáshalmazára. Melyik lépés változtatja meg, és melyik nem? 

Felhasználói leírás 

Az eredeti 
1 1

1
2 2

x x− = − +  egyenlet két oldalának grafikonja végig látható szaggatottan 

világoszöld és világoskék színnel, továbbá látható, hogy az egyenlet (egyetlen) gyöke: x = 1. 

Változtassuk ugyanúgy az egyenlet mindkét oldalát, a színek segítenek, hogy melyik görbe 

melyik oldalhoz tartozik.  

A bal oldali panelon felsorolt lehetőségek közül lehet választani.  

A „Hozzáad” és „Szoroz” lehetőségek esetében –5 és 5 között lehet számot választani.  

 

  

https://www.geogebra.org/m/qmfktryw


Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Próbáljuk ki az egyes változtatási lehetőségeket és figyeljük meg, hogy mikor mi történik. 

Látható például, hogy az egyenlet mindkét oldalához ugyanazt a számot adva az egyenlet 

megoldáshalmaza nem változik. 

Ugyanakkor például a négyzetre emelés esetén már olyan megoldást is kapunk (–1), ami az 

eredeti egyenletnek nem volt megoldása. Gondolkozzunk el azon az alkalmazás segítségével, 

hogy mi lehet ennek az oka! Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy ezért fontos az ellenőrzés, 

hogy az egyenlet átalakítása során kapott esetleges hamis gyököket ki tudjuk szűrni. 

 

Érdekes lehet a gyökvonást is vizsgálni, amely lépés ebben az esetben gyökvesztéssel jár. 

Az utolsó három lehetőség algebrai kifejezésekkel való szorzást, osztást mutat be. Érdemes 

átbeszélni a diákokkal azt, hogy miben különbözik az egyenlet mindkét oldalának megszorzása 

x-szel attól, ha (x – 1)-gyel szorzunk. 

  



10. Másodfokú egyenlőtlenség megoldása – másként 

Link: https://www.geogebra.org/m/tscmavk5  

Ajánlott évfolyam: 10. 

Típus: Szemléltető, felfedeztető 

Bevezető 

Két másodfokú kifejezésbe különböző számokat helyettesítve, vizsgáljuk a két kifejezés 

helyettesítési értékét és ezek relációját. 

Felhasználói leírás 

A nyitóképen két parabolát látunk. A vizsgált értéket a futópont mozgatásával állíthatjuk be. 

 

A „Relációs jel” pipálásával azt láthatja diák, hogy az adott értéket a két kifejezésbe 

helyettesítve melyik kifejezés ad nagyobb értéket. 

A „Behelyettesítés” kipipálása megjeleníti a helyettesítési értékeket a koordináta-rendszerben 

és a bal oldali panelon is. 

  

https://www.geogebra.org/m/tscmavk5


Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

1. A futópont mozgatásával keressük meg azt az x értéket, amelyre a két kifejezés ugyanazt 

az értéket veszi fel! 

2=x ; 1−=x  

2. Adjunk meg két különböző, pozitív egész számot, melyekre 2 22 2 4 2x x x x+ −  − + +

teljesül. 

Minden 2-nél nagyobb egész szám megfelelő. 

3. Összesen hány olyan pozitív egész számot van, melyekre 2 24 2 2 2x x x x− + +  + −  

teljesül? 

Az x = 1 az egyetlen ilyen szám. 

A grafikonról leolvasott értékeket behelyettesítéssel ellenőrizd! 

4. Adj meg egy olyan nyílt intervallumot, melynek minden elemére teljesül, hogy  

2 22 2 4 2x x x x+ −  − + + . 

 Több megoldás lehetséges. 

5. Adj meg egy olyan zárt intervallumot, melynek minden elemére teljesül, hogy  

2 24 2 2 2x x x x− + +  + − . 

 Több megoldás lehetséges. 

  



11. Algebrai azonosságok szemléltetése 

Link: https://www.geogebra.org/m/rnrhauu2 és https://www.geogebra.org/m/yputwhbt  

Ajánlott évfolyam: 9. 

Típus: Szemléltető, felfedeztető 

Bevezető 

A két alkalmazás segítségével megsejthetjük, illetve szemléletes bizonyítást adhatunk két 

nevezetes azonosságra. 

Felhasználói leírás 

Az első alkalmazás az 2 2( )( )a b a b a b+ − = −  azonosságot szemlélteti, animált lépésekben a 

sárga pontok segítségével. A csúszkát lépésről lépésre mozgatva a következőket figyelhetjük 

meg: 

Az első lépésben megjelenik egy a és egy b oldalú négyzet (a > b), ezek területe 2a illetve 2b . 

A második lépésben az a oldalú négyzetre ráúszik a b oldalú négyzet. Ezzel, a rózsaszín hátterű 

„L” alakú rész területe 2 2a b− .  

A harmadik lépésben az imént kapott síkidomból levágunk egy ( )b a b− területű részt. A 

negyedik lépés: síkidomot átforgatjuk úgy, hogy egy (a + b) és (a – b) oldalú téglalapot kapjunk. 

Ennek területe (5. lépés) éppen ( )( )a b a b+ − . 

Végül láthatóvá válik a második lépésnél látott „L” alakú síkidom, melynek területe azonos a 

végén kapott téglalappal, és melyről tudjuk, hogy területe 2 2a b− . 

  

A második alkalmazás az 2 2 2( ) 2a b a ab b− = − +  azonosságot szemlélteti, animált lépésekben 

a sárga pontok segítségével. A csúszkát lépésről lépésre mozgatva a következőket figyelhetjük 

meg. 

Az első lépésben látunk egy a és egy b oldalú négyzet (a > b), ezek területe 2a illetve 2b . A 

második lépésben az a oldalú négyzetre ráúszik a b oldalú négyzet. A sötétebb szín azt jelzi a 

jobb alsó sarokban, hogy ott duplán „jelenik meg” a b oldalú négyzet területe. A harmadik és 

negyedik lépésben levágunk egy-egy a és b oldalú téglalapot (azaz egy-egy ab területű részt).  

https://www.geogebra.org/m/rnrhauu2
https://www.geogebra.org/m/yputwhbt


Így a végére (5. lépés) egy a b−  oldalú négyzet marad.  Ezt tehát úgy kaptuk, hogy egy a oldalú 

és egy b oldalú négyzet területének összegéből kétszer levontuk egy a és b oldalú téglalap 

területét, ezzel szemléltettük, hogy 2 2 2( ) 2a b a ab b− = − +  valóban. 

 

 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Az alkalmazások „önmagukért” beszélnek, különösebb tanári beavatkozást nem igényelnek. 

  





12. Gyűjtőjáradék 

Link: https://www.geogebra.org/m/bhyumu8p    

Ajánlott évfolyam: 12. 

Típus: Szemléltető, gyakorló 

Bevezető 

Hogyan működnek a rendszeres megtakarítások? Ez az alkalmazás megmutatja, hogy hogyan 

növekszik a pénzünk, ha rendszeresen helyezünk el fix összegeket fix kamatra egy 

pénzintézetnél.   

Felhasználói leírás 

Az alkalmazás használatához két adatot kell megadni: az évente befektetni kívánt (minden 

évben egyenlő) összeget és a (nem változó) éves kamatlábat. Ezután a program az alábbi képet 

adja: 

 

Az az oszlopdiagram tengelyein mindig az aktuális év végén rendelkezésre álló összeg szerepel, 

ezért jelenik meg itt a kamat is. Ez alól kivétel a 0. oszlop, mert ez az első év elején betett 

összeget jelenti. 

Az oszlopdiagramon lévő három szín jelentése: 

- az alsó, sárga szín az előző év végi összeget mutatja (1. évben ez 0 Ft) 

- a középső, narancssárga az évente fixen elhelyezett összeget mutatja 

- a felső, zöld a kamatot jelképezi. A kamatot az előző év végi összeg és az aktuális év 

elején elhelyezett pénzösszeg után kapjuk.  

A járadék elhelyezésének időpontja mindig az év eleje, a kamatok jóváírásának időpontja 

mindig az év vége. 

Az egyes évek végén rendelkezésre álló összegek a kép jobb oldalán táblázatos formában is 

megjelennek. 

https://www.geogebra.org/m/bhyumu8p


Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

1. Hogyan kapjuk a táblázat számlaegyenleg oszlopában szereplő adatokat? Milyen 

képlettel írhatóak le ezek a számok? 

2. A tizedik év végén kivehető összegből mennyi a kamat? (10 000 Ft betét, 15%-os 

kamat) Hogyan lehet ezt kiszámolni? 

133 493 Ft. A 10. év végén kivehető összegből kivonjuk a fixen betett összeg tízszeresét. 

3. Mekkora kell legyen legalább a kamatláb ahhoz, hogy a 10. év végére a kamatok 

összege megegyezzen az összes betett összeg 60%-ával? 

Ha a kamatláb 8,4%, akkor már elértük a betett összeg 60%-át. (160 049 Ft) 

4. Mikor növekszik gyorsabban a pénzünk:  

- ha évente teszünk be egy fix összeget, (10x10 000 Ft) vagy 

- ha a egyszerre betesszük az összes pénzt (1x100 000 Ft) 

(a kamatláb egyforma) Mi lehet ennek az oka? 

Ha évente tesszük be, akkor lassabban növekszik a pénzünk. Azért, mert ha egyszerre 

betesszük, akkor már az elejétől a teljes összeg kamatozik, így a kamatok nagyobbak 

lesznek az egyes években. 

5. Ha a kamatláb évi fix 6%, akkor legalább mennyi pénzt kell évente elhelyeznem, hogy 

a 10. év végén 10 000 000 Ft-om legyen? (a választ ezer Ft-ra kerekítve adjuk meg!) 

Legalább 716 000 Ft-ot kell elhelyezni évente. 

6. Ha évente 600 000 Ft-ot helyezek el egy bankszámlára, akkor ott legalább mekkora 

kamatlábnak kell lennie ahhoz, hogy a tizedik év végén tízmillió Ft legyen a 

számlámon? 

Minimálisan 9,2%-os kamatláb kell (1 tizedesjegyre kerekítve). 

 

7. Tegyük fel, hogy minden évben a betett összeget egy újonnan nyitott (ugyanolyan 

kamatozású) számlán helyezzük el. Így a 10. év végén az összes számláról kivehető 

összeg eltérne-e attól az összegtől amit akkor kapnánk, ha egy számlán gyűjtöttük volna 

a pénzünket? 

Nem. Az alkalmazásban látható narancssárga és zöld oszloprészeket közrefogó 

szaggatott vonalak megmutatják, hogy a tíz számlán mennyi pénzünk lenne a tizedik 

év végén. (pl. a 10. oszlop tetején lévő zöld jelentené a 10 éve betett összeg 

(narancssárga rész) kamatát; a 7. oszlop tetején lévő zöld oszloprész pedig a hetedik év 

végén betett összeg kamatát.) Ezek az oszloprészek pedig összesen pont kiadják az 

utolsó oszlop magasságát. Így a két különböző módszer esetén ugyanannyi pénzünk 

lenne a végén. 

  



13. Algebrai kifejezések összeadása a térbeli modellen 

Link: https://www.geogebra.org/m/pmxce2ag   

Ajánlott évfolyam: 7. 

Típus: Felfedeztető, szemléltető 

Bevezető 

Ennek az alkalmazásnak a segítségével az algebrai kifejezések összeadásának tulajdonságait 

fedezheti fel a tanulók.  

Felhasználói leírás 

A kép bal oldalán egy vízszintes csúszka látható. Ennek „Beállítás” állásánál a három 

függőleges csúszka segítségével lehet beállítani, hogy mivel nőjenek a kifejezések oldalra, fel 

és hátra! 

 

A „Kitöltés” állásra állítva a vízszintes csúszkát megjelennek a beviteli mezők. Ezekbe azt az 

algebrai kifejezést kell beírni, amelyet akkor kapunk, ha az eredetileg beállított kifejezéseket a 

megfelelő számban hozzáadtuk a kiinduló kifejezéshez. (A könnyebb megértés kedvéért az 

alábbi képen kitöltöttünk néhány beviteli mezőt a kiinduló beállításokkal.) 

 

https://www.geogebra.org/m/pmxce2ag


A beviteli mezőbe írt válaszokat a pipát ábrázoló gombbal lehet ellenőrizni, akár egyenként is. 

A jó válasz zöld, a rossz válasz piros színt kap. A hibás válaszok javíthatók. 

Az „Újra” megnyomásával törölhető az összes válasz és kezdhető a kitöltés elölről. 

A számlálók jelzik az üres mezők számát, és azt, hogy a beírt kifejezések közül mennyi a jó és 

mennyi a rossz válaszok száma. 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Az alkalmazás segítségével szemléltethető az algebrai kifejezések összeadásának kommutatív 

és asszociatív tulajdonsága. 

Az alkalmazás működésének ismertetése után érdemes a diákokat hagyni önállóan dolgozni: a 

beviteli mezők kitöltése során „automatikusan” megképződnek a műveleti tulajdonságok a 

diákokban. Természetesen vetődik fel a kérdés bennük, hogy van-e különbség az összeadások 

sorrendje között, van-e jelentősége annak, hogy melyik úton jutunk el egy adott beviteli 

mezőhöz. 

Miután a diákok kitöltötték egyenként a beviteli mezőket, érdemes újra kezdeni az alkalmazás 

használatát és úgy kitöltetni (máshogy beállított függőleges csúszkákkal) ezeket, hogy nem 

töltik ki az „előzőket”. 

  



14. Algebrai kifejezések szorzása a térbeli modellen 

Link: https://www.geogebra.org/m/mpu9qg3w    

Ajánlott évfolyam: 7. 

Típus: Felfedeztető, szemléltető 

Bevezető 

Ennek az alkalmazásnak a segítségével az algebrai kifejezések szorzásának tulajdonságait 

fedezheti fel a tanulók.  

Felhasználói leírás 

A kép bal oldalán egy vízszintes csúszka látható. Ennek „Beállítás” állásánál a három 

függőleges csúszka segítségével lehet beállítani, hogy hányszorosára nőjenek a kifejezések 

oldalra, fel és hátra! 

 

A „Kitöltés” állásra állítva a vízszintes csúszkát megjelennek a beviteli mezők. Ezekbe azt az 

algebrai kifejezést kell beírni, amelyet akkor kapunk, ha az eredetileg beállított kifejezéseket a 

megfelelő számban megszoroztuk a kiinduló számmal. (A könnyebb megértés kedvéért az 

alábbi képen kitöltöttünk néhány beviteli mezőt a kiinduló beállításokkal.) 

 

https://www.geogebra.org/m/mpu9qg3w


A hatványozás műveletére a „^” jelet használjuk. Ezt a karaktert az ALTGR+3 billentyűkkel 

lehet beírni. Pl. a b4 kifejezést b^4 alakban kell beírni. 

A beviteli mezőbe írt válaszokat a pipát ábrázoló gombbal lehet ellenőrizni, akár egyenként is. 

A jó válasz zöld, a rossz válasz piros színt kap. A hibás válaszok javíthatók. 

Az „Újra” megnyomásával törölhető az összes válasz és kezdhető a kitöltés elölről. 

A számlálók jelzik az üres mezők számát, és azt, hogy a beírt kifejezések közül mennyi a jó és 

mennyi a rossz válaszok száma. 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Az alkalmazás segítségével szemléltethető az algebrai kifejezések szorzásának kommutatív és 

asszociatív tulajdonsága. 

Az alkalmazás működésének ismertetése után érdemes a diákokat hagyni önállóan dolgozni: a 

beviteli mezők kitöltése során „automatikusan” megképződnek a műveleti tulajdonságok a 

diákokban. Természetesen vetődik fel a kérdés bennük, hogy van-e különbség a szorzások 

sorrendje között, van-e jelentősége annak, hogy melyik úton jutunk el egy adott beviteli 

mezőhöz. 

Miután a diákok kitöltötték egyenként a beviteli mezőket, érdemes újra kezdeni az alkalmazás 

használatát és úgy kitöltetni (máshogy beállított függőleges csúszkákkal) ezeket, hogy nem 

töltik ki az „előzőket”. 

  



15. Számelméleti kérdések vizsgálata a térbeli modellen 

Link: https://www.geogebra.org/m/umvs75r7    

Ajánlott évfolyam: 7. 

Típus: Felfedeztető, szemléltető 

Bevezető 

Ennek az alkalmazásnak a segítségével alapvető számelméleti összefüggéseket fedezhetnek fel 

a tanulók.  

Felhasználói leírás 

A kép bal oldalán egy vízszintes csúszka látható. Ennek „Beállítás” állásánál a három 

függőleges csúszka segítségével lehet beállítani, hogy hányszorosára nőjenek a számok oldalra, 

fel és hátra! 

 

A „Kitöltés” állásra állítva a vízszintes csúszkát megjelennek a beviteli mezők. Ezekbe azt a 

számot kell beírni, amelyet akkor kapunk, ha az eredetileg beállított számokat a megfelelő 

számmal megszoroztuk. (A könnyebb megértés kedvéért az alábbi képen kitöltöttünk néhány 

beviteli mezőt a kiinduló beállításokkal.) 

 

https://www.geogebra.org/m/umvs75r7


A beviteli mezőbe írt válaszokat a pipát ábrázoló gombbal lehet ellenőrizni, akár egyenként is. 

A jó válasz zöld, a rossz válasz piros színt kap. A hibás válaszok javíthatók. 

Az „Újra” megnyomásával törölhető az összes válasz és kezdhető a kitöltés elölről. 

A számlálók jelzik az üres mezők számát, és azt, hogy a beírt kifejezések közül mennyi a jó és 

mennyi a rossz válaszok száma. 

Módszertani megjegyzések, tanári kérdések 

Az alkalmazás segítségével érdekes alapvető számelméleti kérdéseket lehet feltenni a 

diákoknak. Néhány lehetséges példa: 

Hány osztója van az utolsó (jobb felső) mezőben lévő számnak? Sorold fel ennek osztóit! Ezek 

közül az osztók közül melyek (esetleg mindegyik?) szerepelnek a hálóban? Az osztókon kívül 

milyen más számot tartalmaz a háló? 

Hogyan helyezkednek el az osztópárok a hálóban? 

Módosul-e az osztók száma, ha a három eredetileg megadott prímszámot (2, 3, 5) kicseréljük 

másik háromra? 

Válassz egy tetszőleges cellát a hálóból! Annak a számnak, ami ebben a cellában van hány 

osztója van? Ezek az osztók hol helyezkednek el? 

Érdemes megvizsgálni, hogy az egyes szinteken lévő számoknak milyen közös tulajdonsága 

van. Van-e ezeknek a számoknak olyan közös tulajdonsága, amellyel a többi szinten lévő szám 

nem rendelkezik? 

 



1. A háromszög területe szemléletesen, 6–7. osztály

A tananyag linkje, QR-kódja:

Célok: a háromszög területének szemléletes megközelítése

Előzetes ismeretek: háromszög, négyzet, téglalap területe, derékszögű és egyenlő szárú három-
szögek területe

Eszközök: A háromszöget BC oldalú, ma magasságú téglalapba foglaljuk. Az ábrán a B és a C
pontok helye rögzített, az A pont egy félegyenesen mozgatható. Elkészíthető A-ban hegyesszö-
gű, derékszögű és tompa szögű háromszög is.

Az ábra felirata: A háromszög területe az őt téglalappá kiegészítő két háromszög területének
összege/különbsége. A felirat attól függően mutat összeget vagy különbséget, hogy C csúcsban
tompaszög keletkezik-e vagy sem.

A háromszög területének levezetéséhez szükség van a disztributivitás szabályra, hiszen a két
háromszög területe (x és y jelöli a BC-vel párhuzamos oldalaik hosszát, a magasságuk ma)

x ·ma

2
± y ·ma

2
=

(x± y) ·a
2

.

Javaslat a feldolgozásra: A derékszögű háromszög területének megismerése után, a háromszög
területének bevezetése előtt szemléletesen megbeszélhetjük, hogy miként lehet egy általános
háromszög területét kiszámítani. Először C-ben hegyes szögű háromszögeket vizsgáljunk.

A C-ben tompa szögű háromszögek vizsgálatát közösen végezzük, beszéljük meg a megfigyelé-
seket, és ezek alapján dolgozzuk fel ezt az esetet.

1

https://www.geogebra.org/m/ep7xk6sf


2. Paralelogramma területe szemléletesen

2



 Digitális és motivációs anyagok a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó 

tanárok számára  

(egy tervezett továbbképzés darabjaként, kb. 15 órában) 

Készítette: Vancsó Ödön az EFOP 4.4 projekt keretében 2021. június 30.-ra  

 

0. Bevezető 

Az anyag háttértanulmány egy továbbképzéshez matematikatanárok számára, amellyel a pan-

démia alatt rohamosan teret nyerő digitális oktatási anyagok megfelelő használatára szeretnénk 

módszertani segítséget adni a tanárkollégáknak.  

Fő céljaink: 

- a tanulók motiválása és a matematika iránti ellenszenvük csökkentése  

- a tanároknak biztonságot nyújtani a számukra is sokszor félelmetes témák esetén 

- sikerélmény biztosítása és az önálló tanulás elősegítése 

- a számítógépet felfedeztetésre és megértésre is használni a szokásos gyakorlás és 

teljesítménymérés mellett.   

- tapasztalatszerzés korábban, mint amikor ténylegesen az adott témát tanítjuk, erre 

mind a gráfok mind a valószínűség tapasztalati megismerése jó példák. 

- a témáinkhoz tartozó Geomatech anyagok módszertani feldolgozása online vagy 

hibrid keretek között.  

- a tanároknak is pótoljuk a hiányzó tapasztalataikat a szimulációkkal. 

 

Témáink:  

1. kombinatorika és gráfok 

2. valószínűség és statisztika 

 

Felhasználunk a GeomatecH projektben fejlesztett Geogebrát használó tananyag egységeket, 

melyek minden tanár számára (és diákoknak is!) szabadon hozzáférhetők. Sajnos a projekt 

befejezése után az anyagok gondozása leállt és főleg hiányzik ezeknek a széles körű megis-

mertetése, annak ellenére, hogy országosan ezres nagyságrendben végeztek tanárok a haszná-

latot bemutató módszertani továbbképzéseket. Sajnos már ezek is lassan megszűntek.     

Az anyag szerkezete: 

- általános bevezető a témákhoz kinek szánják, mire jó 

- fő didaktikai célok ismertetése a használat segítése 

- az anyagok kiválasztásának szempontjai, újak készítésére tett javaslatok 

- távoktatás felé tehető lépések 

A kiválasztott témák fontossága főleg az alkalmazások nagy száma miatt nagyon időszerű.  

Már lassan évtizedek óta beépültek, beépülnek a mindennapi tanításba, de még mindig nagy 

ellenállásba ütközik a tanárok részéről. Főleg matematikai és módszertani tudásuk fehér foltjai 



miatt. Itt elsősorban a régóta pályán levő kollegákra gondolunk, akik még a képzésük során 

nem sokat hallottak ezekről, de most mégis tanítaniuk kell. Ez a szakmai hiányosság nagyon 

rossz érzéseket táplál bennük és általában a tanév végére tervezik ezeket a témákat, amik így 

különböző okokból elmaradhatnak. 

     Foglalkozunk a témák fő didaktikai problémáival, mivel nagyon érdeklődést felkeltő és 

sokszor elég kevés előismeretet igénylő területek, így különösen alkalmasak a diákok 

motiválására, miközben a tanárok sokszor tanácstalanok és bizonytalanok, éppen ezen témák 

tanításában. Ennek egyébként egyik fő oka, hogy mindkét téma magában a matematikában is 

újabb keletű, nincs igazán ókori vagy akár középkori gyökere. Mind a XIX., XX. század 

szülöttei, s emiatt a tanítási gyakorlatuk sem több évszázados hagyományú. Ennek előnyei és 

hátrányai egyaránt vannak.  

Előny lehet, hogy nincsenek akkora számban berögződött rossz tradíciók, amiknek a lebontása 

és megújítása mindig nehéz feladat.  

Hátrány viszont a tapasztalatok és a jó gyakorlatok viszonylag kis száma és ismertségük, elter-

jedtségük hiánya. Ezeket szeretnénk némileg pótolni egy ilyen továbbképzésre is használható 

összeállítással. 

Mindamellett ezek a témák a matematika alkalmazásaiban élen járnak manapság, s a számító-

gép szerepe is jóval komolyabb, mint a klasszikus algebra és geometria területén. Bár éppen a 

Geogebra létrejötte ezt cáfolja, hiszen a geometria és az algebra összeházasításából jött létre 

Markus Hohenwarter osztrák matematikatanár szakdolgozatából kinőve. Mind a mai napig ő a 

Geogebra vezető embere. Mégis kiderül, hogy más területeken is kitűnően használható.    

 

Innentől kezdve bontsuk szét témák szerint az anyagot. Az első rész és a második is csak egyes 

súlypontokat illetően lesz kidolgozva, nyilván további példák és alkalmas meglevő vagy 

fejlesztést igénylő egységek a jövőben feldolgozandók. Ez egy nyitott terület, most a figyelmet 

szeretnénk csak felkelteni és kollegákat toborozni a folytatáshoz.  

 

Tanártovábbképzés esetén a négy rész kombinatorika, gráf, valószínűség és statisztika 4-4-4-4 

órában egy 16 órás blokk. Ha csak 15 óra van, akkor a kombinatorika legyen 3 óra. 

A foglalkozásokhoz előkészület a megosztott anyagokkal játszanak a részt vevők. A közös 

alkalmakkor megbeszélés, miként lehet jól használni és mire való a vizsgált Geogebra egység. 

Minden anyagra jusson legalább félóra megbeszélés. Ezek töltik ki a 4 órás blokkokat. 

A kombinatorika kisebb részesedésű, ezért elég a 3 óra. A többihez szükséges a 4 óra, ha 

alaposan megbeszélik és még némi szemléletformálás is történik. Természetesen mindenkinek 

kell saját gép a megbeszélésekhez is, hogy a felvetődött kérdéseket, ötleteket maga 

kipróbálhassa.     

  



1. Kombinatorika és gráfok  

 

A téma sok nehézséget okoz a diákoknak és a tanároknak egyaránt. Mindkét fél bizonytalannak 

érzi magát ezen a területen. Sok gondolkodást, ötletet igényel és sokszor a betanult algo-

ritmusok közötti választás is nehézséget okoz. Fontos, hogy ne csak képletekben és a szokásos 

permutáció, variáció, kombináció hármasban gondolkozzanak, hozzávéve még, hogy ismétlés-

sel vagy ismétlés nélkül.  

A gráfok alapjai nagyon egyszerűek, de mint a kombinatorikánál is látjuk, könnyű nagyon 

nehéz problémába ütközni már elemi szinten is. Lásd pl. Hamilton körök, Hamilton gráfok (a 

feladat a csúcsokon úgy végig járni, hogy mindig egy él mentén megyek tovább), szemben a 

nagyon hasonlónak tűnő Euler séták, körök és gráfok témakörével (itt az éleket járom be, de 

mindig csak közös csúcsban léphetek át az új élre). Mindkét esetben az a kérdés, hogy mikor 

van ilyen út vagy körút (bejárás), illetve hogyan lehet ezt megtalálni. Erre az Euler-féle esetben 

van szükséges és elégséges, egyszerű feltétel (königsbergi hidak problémájaként ismert, amely 

probléma megválaszolását szokás a gráf fogalom megszületésének is nevezni). A tétel, akkor 

és csak akkor van ilyen bejárás, ha a gráf összefüggő és minden csúcsa páros fokszámú vagy 

pontosan két páratlan fokú csúcsa van (ezek lesznek a séta kezdő és végpontjai). Ugyanezen 

kérdés megválaszolása a Hamilton-féle esetben ismeretlen, azaz nem tudunk gráf nyelven 

megfogalmazni az igen válasszal ekvivalens feltételt tetszőleges gráfok esetében. Persze 

vannak ismert szükséges vagy inkább elégséges feltételek, de ekvivalens nincsen.   

Az ilyen kérdések megközelítésének érzékeltetésére is nagyon jól lehet a Geogebrát vagy más 

szoftvert használni. Lásd összeállításunkban az 1.6-tól kezdve 1.10-ig az öt gráfos tanegységet. 

Ezek az eszközök megkönnyítik a tapasztalatszerzést, ami mind a kombinatorikában igen fontos 

mind a gráfok témakörében. Első esetben a szisztematikus felsorolás, mint módszer fedezhető 

fel és tanulható meg, a másikban a gráfok rajzolása kreatív feladat is.      

  



1.1. A villamosjegy lyukasztás, ha három lyukat készít rajta a gép.  

Korosztály 6. osztálytól felfelé, bármelyik évfolyam, javasolt 7. osztály.  

https://www.geogebra.org/m/hviDE5Z0#material/saHDYrQN 

Feladat: hányféleképpen lehet kilyukasztani egy villamosjegyet. Egy egyszerű 

kombinatorikai hétköznapi kérdés. 

Célok:1. A szisztematikus próbálgatás segítségével meghatározni a lehetőségek számát.  

2. Összefüggések keresése, általános számolási módszer megsejtése.  

Első lépésként minden irányítás nélkül kísérletezzenek a diákok. Segítségképpen mindenhol a 

legkisebb szám szerint szisztematikusan haladva az egyes oszlopokba teszi a kísérleti 

eredményt. Az oszlopok a legkisebb szám szerint haladnak, majd az utána legkisebb szerint.  

A felépítés rendszerét megmutatjuk most: 

189 

179 

178 

169 

168 

167 

159 

158 289 

157 279 

156 278 

149 269 

148 268 

147 267 

146 259 389 

145 258 379 

139 257 378 

138 256 369 

137 249 368 

136 248 367 489 

135 247 359 479 

134 246 358 478 

129 245 357 469 

128 239 356 468 589 

127 238 349 467 579 

126 237 348 459 578  

125 236 347 458 569 689 

124 235 346 457 568 679 

123 234 345 456 567 678 789 

 28  21  15  10   6   3   1 összegük: 84, ami éppen 9 alatt a 3.  

https://www.geogebra.org/m/hviDE5Z0#material/saHDYrQN


Az egyes oszlopok elemeinek számát rekurzióval, most már nem három elemet, hanem a 

legkisebbnél nagyobbak közül két elemet választva lehet meghatározni, ami pedig 

visszavezethető még egy lépéssel az egy választásig. A rekurzív felépítés felismerésére is jó 

az anyag. A felismerések megsegítésére szolgál az egységben a segítség, hogy rájöjjön a 

tanuló, ha magától nem sikerült, hogy ez egy hasznos leszámolási módszer, s így semmi nem 

marad ki, s főleg semmit nem számolok többször. Utóbbiak a legtipikusabb hibák 

kombinatorikai számításokban. 

Ez a módszer egy szisztematikus felsorolás, nem kell formula, de egyben annak előkészítésére 

is alkalmas metódus, valamint összefüggéseket lehet felfedezni. 

Erre mutatunk most néhány példát. Ha a feladat megoldásainak számát jelöljük a szokott 

módon, akkor: 

(
9
3
) = (

8
2
) + (

7
2
) + (

6
2
) + (

5
2
) + (

4
2
) + (

3
2
) + (

2
2
)    Mint látható az oszlopok elemszámai 

éppen a „képlet” hét tagjának elemei. 

Tovább bontható ennek az észrevétele lapján: 

(
8
2
) = (

7
1
) + (

6
1
) + (

5
1
) + (

4
1
) + (

3
1
) + (

2
1
) + (

1
1
) = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28 

amit az oszlopok alján látunk is. Így jönnek ki a 21, 15, 10, 6, 3 és az 1 számok. Ezzel le is 

számoltuk az összes esetet. 

A tanárnak jó lehetősége van bárhol beavatkozni a folyamatba szükség szerint. Sokfelé 

elágazhat a feladat így a Pascal háromszög felépítése és szabályai remek téma és tehetséges, 

de nem nagy háttértudású diákok felismerésére is kiválóan alkalmas lehet.  

Mivel a diák maga kísérletezhet, sok más stratégia is felmerülhet, így például lehet visszafelé 

a legnagyobb szerint is összeszámolni, sőt más módszerek is felbukkanhatnak. 

Másik fontos módszertani megjegyzés: érdemes más szemszögből is ránézni a feladatra. 

Lehet egy olyan megközelítés is, hogy az első luk 9 féle lehet, a második már csak 8, míg a 

harmadik pedig 7-féle. Ez mivel egymást nem befolyásoló lehetőségek 9x8x7 féleképpen 

tehető meg, viszont lyukasztás szempontjából mindegy hogy hányadik lépésben keletkezett az 

adott lyuk, így pl. a 369 vagy a 693 vagy a 396 ugyanaz an három lyuk a jegyen. Tehát 

minden esetet annyiszor számoltunk, ahány féleképpen három különböző számot sorba lehet 

tenni. Ez éppen a permutáció, és esetünkben 6 eset: 369, 396, 639, 693, 936, 963. 

Azaz 9x8x7 osztandó 6-tal, így is megkapjuk a 84-et. Vagyis van egy formulánk. 

Fontos tanulság és a kombinatorikára eléggé jellemző, hogy sokféleképpen megközelíthetők 

a feladatok. Ezáltal mivel az eredmény ugyanaz kell, hogy legyen, sokszor érdekes 

összefüggésekre bukkanthatunk. 

A feladatot akár több órán is használhatjuk, lehet egy kombinációk tanulmányozásához vezető 

kezdő lépés, főleg, ha magasabb évfolyamon használjuk. 6. osztályban a cél csak a 

szisztematikus felsorolás megtanulása. Építhetünk egész probléma- vagy feladatsorozatot 

ezzel a kiindulással, de azt már a felhasználóra bízzuk. Itt csak a lehetőség bemutatása a 

célunk.  



    

 1.2.  Zászló színezése 1. 

Tananyag egység:  https://www.geogebra.org/m/imcyGuZZ#material/ixwVmETw 

Korosztály akár alsós diákok, de 5. osztályban is alkalmas és olyan tanulóknak, akiknél 

kimaradt a kombinatorika alsóbb évfolyamokon, főleg a kísérletezés része, azoknak hasznos 

lehet még később is főleg szakiskolában, de még gimnáziumokban is. Nagyon alkalmas ez a 

feladat is a szisztematikus felsorolás során történő megfigyelések gyakorlására, ami a 

kombinatorikai gondolkodás lényeges eleme.    

Tanár számára: az ismétlés nélküli permutáció fogalmának kialakítását elősegítő bevezető 

demonstrációs feladat. 

Az egység egy feladatsorozatot tartalmazó demonstráció, ami rávezet a sorba rendezések 

leszámolásának alapgondolatára, ha a tanuló többször is megtekinti a demonstrációt.  

Az egység lehetőséget ad a zászló csíkjai számának megadására, igaz csak 2 és három csík 

esetén, hasonlóan a színek számának megválasztására is, ott 5 szín a megadható maximum. 

Felsőbb osztályosoknak lehet informatika feladat a program bővítése egy-két további színnel 

illetve a zászló csíkjai számának növelése. Gyakorlatban a háromnál több nemigen fordul elő 

országzászlók esetén, de azért a négy még megpróbálható. Az animációban a zászló méretét a 

„közelít-távolít” csúszkával lehet változtatni. Lépésenként halad előre az animáció, így 

megfigyelhető a logikája. A csúszkát finoman kell húzni hozzá. 

Módszertani megjegyzés: Célszerű először a diákokkal rajzoltatni zászlókat és megkérdezni 

konkrét esetben a megoldások számát. Utána a megadott paraméterekkel megnézetni az 

animációt. Ezután megkérdezni ki milyen logikával dolgozott, az miként viszonyul az 

animáció logikájához. Egyszerűbb vagy bonyolultabb. Egyáltalán jó-e. Amit a válasz 

ellenőrzésével lehet megtenni. Utána jöhet fontos lépésként a vita és diszkusszió, ki mit 

gondol a saját módszeréről, hibakeresés, ami a kombinatorikában nagyon fontos. Segít az 

egység a tanárnak is, a hibás gondolatokmeneteket felismerésében, ami elég nehéz sokszor, 

bár inkább ennél bonyolultabb esetekben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/imcyGuZZ#material/ixwVmETw


1.3. Zászló színezés 2. ismétlődéssel  

https://www.geogebra.org/m/SyTmwfWn#material/K6QSuyFZ 

A feladat korosztálya szintén 6.-tól felfelé bármeddig. 

Téma: az ismétléses permutáció fogalmának bevezetése  

Lehetővé teszi a diáknak a kísérletezést és a tippelést, amit ellenőrizhet is. Felépített 

feladatokat talál a tanár az egységben: 

1. feladat 

Milyen sorrendben érdemes felsorolni a lehetőségeket? Hogy érdemes csoportosítani őket? 

Próbálgasd, hogyan lesz áttekinthetőbb az elkészült zászlók rendszere! 

2. feladat 

Hogyan változik a megoldások száma attól függően, hogy egy színt csak egyszer vagy többször 

használhatsz, illetve szomszédos sávok lehetnek-e egyforma színűek? 

3. feladat 

Ha már próbálgatás nélkül is tudod a megoldást, tippelj! 

 

Másik tananyag egység a folytatása az előzőnek: 

https://www.geogebra.org/m/s0TDQmLF#material/cCSOTflm 

Ebben a kérdések, amik vezetik a tanulót: 

1. és 2. feladat 

Mi lehet a logika a zászlók sorrendjében?  

1. Először válaszd a 2 szektoros zászlót és 2 színnel próbáld ki! Most figyeld meg ugyanezt a 
zászlót 3 színnel!  

2. Ezután nézd meg a 3 szektoros, 3 színes zászlókat! Miben egyeznek meg ezek az előző 
zászlókkal? Hogyan változott a zászlók száma?  

3. feladat 

Hasonlítsd össze a 3 szektoros 3 színes és a 4 szektoros 3 színes zászlókat is! Van-e összefüggés e két 

esetben a zászlók száma között? 

4. feladat 

Válaszd a 3 szektoros zászlót 4 színnel, és próbáld megrajzolni őket úgy, hogy rögzíted az egyik színt 

az első helyre, a maradék helyeken pedig felsorolod az összes lehetőséget a többi színnel. Hány színt 

https://www.geogebra.org/m/SyTmwfWn#material/K6QSuyFZ
https://www.geogebra.org/m/s0TDQmLF#material/cCSOTflm


választhatsz az első helyre? És a másodikra? Mennyit a harmadikra? Ez összesen hány lehetőséget 

jelent? Megoldásodat ellenőrizd az „animáció” csúszka segítségével! 

5. feladat 

Hogyan lehetne kiszámolni tetszőleges számú szektor és szín esetén azt, hogy hány zászló lesz, 

anélkül, hogy kirajzolnánk őket?  

 

Ez az egység ismét a rendszeres gondolkodást fejleszti, azzal hogy a tanulót a kérdéssorozat 

segítségével végig vezeti a felefedezés útján, megengedve a legjobbaknak, hogy maguktól 

fedezzék fel és csak ellenőrizzék magukat a végén. A két legfontosabb elv amit követni kell a 

rendszerezésben, hogy semelyik eset ne maradjon ki és ne legyen olyan amit többször 

veszünk figyelembe. Tehát a módszerünk és a valódi lehetőségek között egy egy-egy értelmű 

megfeleltetés legyen. Ennek a felismerése a lényeg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Fagylalt vásárlás https://www.geogebra.org/m/bVZeNktV#material/tzUkqfuC 

Ez a feladat már egy akadémiai pilot kombinatorika projektben is felmerült és ki lett próbálva. 

Ennek eredményeit is figyelembe vesszük a mostani elemzésben.   

Az anyag lehetővé tesz több választást is, amitől függ a válaszunk. A tölcsér esetén számít a 

sorrend, kehelynél viszont értelemszerűen nem, mivel ott tetszés szerinti sorrendben ehetjük 

meg a gombócokat, tölcsérbe viszont csak felülről kezdve, azaz tölcsérnél nem mindegy 

milyen sorrendben tesszük bele a gombócokat. Azt is eldönthetjük, hogy csak különböző 

fajtákat kérhetünk csak vagy bármelyikből ismétlődés is lehetséges. Ezenkívül a gombócok 

száma is beállítható. Valamint a fajták száma is természetesen egy ésszerű határon belül. Pl. 

32 gombócos tölcséres fagyit nem lehet kapni. Az áttekinthetőség kedvéért maximum 5 féle 

fagyival ebben az egységben lehet kísérletezni. A diákok maguk készíthetik el a fagylaltjaikat. 

Ha minden lehetőséget felfedeztek, akkor gratulál a program, ha valamit kétszer vettek, azt is 

jelzi, hogy már volt! A kísérletezés itt is nagyon hasznos. Ez a tanegység is online remekül 

használható. Matematikailag nézve az ismétlés nélküli és ismétléses variáció és kombináció 

egyaránt benne van a választásunktól függően. Alkalmas a rendszerezett próbálgatás 

hasznosságának illusztrálására.  Amellett alkalmas lehet a megfelelő formulák felfedezésére 

és legalább kis esetszámok esetén az ellenőrzésére is. Lásd az iskolai kísérletekről egy 

Springer kötetben megjelent tanulmányt [1] valamint a projekt honlapját:  

https://sites.google.com/view/mtakomplexmat/a-kombinatorika-projekt 

A feladat remekül alkalmas a modellezésre is, tovább fejleszthető nagyobb számú 

fagylaltfajta bemutatásár is.    

Javasolt korosztály: 7. osztálytól felfelé, középiskolában is nagyon jó. 

Az egység használata: 

1. döntés tölcsér vagy kehely  

2. fagylalt fajták száma 

3. gombócok száma 

4. lehet-e egy fajtából többet is kérni? 

A döntések után lehet tippelni, ami vonzóvá teszi és a tanulók közötti interakciót is 

provokálja. Lehet versenyt is hirdetni, ki találja el többször, s vajon miért. 

Nagyon alkalmas a feladat egy konkrét szituációban több különféle kombinatorikai 

leszámolás megvalósítására és a különbségek megértésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/bVZeNktV#material/tzUkqfuC
https://sites.google.com/view/mtakomplexmat/a-kombinatorika-projekt


1.5. Zászló színezés körcikkes    

https://www.geogebra.org/m/eiWtkmMo#material/FR19m0AF 

 

Annyiban más a csíkos (sávos) zászlóhoz képest, hogy itt bizonyos forgásszimmetriák 

csökkentik az esetszámot.  Ez már nehezebb feladat, hasonlóan a színházban sorba 

leültetések helyett egy kerek asztalhoz történő leültetések számának eltéréséhez. Ott is 

a kör asztal sokkal bonyolultabb gondolkodást igényel.  

Javaslat: 6. osztálytól felfelé, de ez inkább középiskolai feladat. 9. osztálytól.   

Útmutató az anyaghoz: 

Vajon milyen rendszer szerint rajzolódnak ki a zászlók? Színezz ki egyet és figyeld meg, hova kerül a 

táblázatban! 

Ez segítség a szisztematikus felsorolás elképzeléséhez. Ezután már könnyebb látni, miért 

annyi eset van, amit a program kiír.   

1. feladat 

a) Gondold végig, hogy 3 szektor esetén lehet-e egy színt többször is használni? Miért? b) Gondold 

végig, hogy 4 szektor esetén lehet-e egy színt többször is használni? Miért? Hogyan? 

2. feladat 

A következőkben vizsgáljunk meg 4 esetet. Ha elbizonytalanodsz valahol, a „Segítség” gombra 

kattintva megjelenik néhány előre színezett zászló, hogy lásd, mi hogyan gondoltuk! 

I. eset: a zászló 3 szektorból áll és 3 színnel kell kiszínezni 

a) Az első szektort hányféleképpen tudod kiszínezni? b) A második szektort hányféleképpen tudod 
kiszínezni? c) A harmadik szektort hányféleképpen tudod kiszínezni? d) Összesen hányféleképpen 
tudod kiszínezni a zászlót? 

II. eset: a zászló 3 szektorból áll és 4 színnel kell kiszínezni 

a) Az első szektort hányféleképpen tudod kiszínezni? b) A második szektort hányféleképpen tudod 
kiszínezni? c) A harmadik szektort hányféleképpen tudod kiszínezni? d) Összesen hányféleképpen 
tudod kiszínezni a zászlót? 

III. eset: a zászló 3 szektorból áll és 5 színnel kell kiszínezni 

a) Az első szektort hányféleképpen tudod kiszínezni? b) A második szektort hányféleképpen tudod 
kiszínezni? c) A harmadik szektort hányféleképpen tudod kiszínezni? d) Összesen hányféleképpen 
tudod kiszínezni a zászlót? 

IV. eset: a zászló 4 szektorból áll és 4 színnel kell kiszínezni 

a) Hányféleképpen lehet kiszínezni, ha minden szektor különböző színű? b) Hányféleképpen lehet 
kiszínezni, ha az 1. és a 3. szektor ugyanolyan színű, de a 2. és a 4. különböző? c) Hányféleképpen 
lehet kiszínezni, ha a 2. és a 4. szektor ugyanolyan színű, de az 1. és a 3. különböző? d) 
Hányféleképpen lehet kiszínezni, ha az 1. és a 3. szektor ugyanolyan színű és a 2. és a 4. szektor is 
ugyanolyan színű? e) Van-e még más színezési lehetőség is? f) Összesen hányféleképpen tudod 
kiszínezni a zászlót? 

https://www.geogebra.org/m/eiWtkmMo#material/FR19m0AF


1.6. gráf 1. Összefüggő gráfok 

https://www.geogebra.org/m/p9pQEjdZ#material/ly9iCHo8 

Ez a tananyagegység a fagráfok fogalmának egyik irányú előkészítését szolgálja, az 

összefüggés értelmezésével és gyakoroltatásával.  

Használható 10. osztálytól, de akár általános iskolában is, ha a téma előjön. 

Cél: Konkrét megadott gráf összefüggőségének felismerése, illetve ha nem összefüggő, akkor 

kreatív feladat összefüggővé tenni, lehetőleg minimális számú új él behúzásával. Azaz 

fogalom felismerési feladat, majd produktív munka a fogalomnak megfelelő gráf verzió 

létrehozása. Mivel kevés előismeretet feltételez, ezért korábban is használható, akár 6., 7. 

osztálytól.  

Az alkalmazás leírása 

A „Csúcsok rögzítése” feliratú gomb bepipálása után a gráf csúcsai nem mozgathatók el. A 

„Csúcsokat körberak” feliratú gomb megnyomásával lehetőséged van arra, hogy a gráf csúcsait 

egy szabályos sokszög csúcsaiként helyezd el. A „Véletlen csúcsok” megnyomásával a gráfot 

újra kirajzoltathatod egy másik, véletlen elrendezésben. Válaszodat az „Összefüggő gráf?” 

kérdés alatt adhatod meg. A válaszod helyességéről kapsz visszajelzést. Ha a gráf nem 

összefüggő, akkor az a feladatod, hogy azt újabb élek behúzásával tedd összefüggővé! Érd ezt 

el a lehető legkevesebb él behúzásával! Ha két csúcsra rákattintasz, akkor élt húzhatsz közéjük. 

Az általad behúzott élek zöld színűek. Ha egy általad behúzott élre kattintasz, akkor az élt 

törölheted. Az Ellenőrzés gomb ( ) megnyomása után visszajelzést kapsz arról, hogy 

sikerült-e összefüggővé tenned a gráfot. Az Újra gomb ( ) megnyomásával új feladatot 

kaphatsz. Ha a gráf összefüggő és megnyomod a Mutat gombot ( ), akkor az alkalmazás 

olyan elrendezésben rajzolja ki a gráfot, amelyen látszik, hogy az valóban összefüggő. Ha a 

gráf nem összefüggő és megnyomod a Mutat gombot ( ) gombot, akkor a csúcsok egy 

szabályos sokszög csúcsaiként jelennek meg úgy, hogy az összefüggő részgráfok elkülönülnek 

egymástól. Ha a nem összefüggő gráfot új élek behúzásával sikerült összefüggővé tenni, akkor 

az Információ gomb ( ) megnyomása után visszajelzést kapsz arról, hogy ezt a lehető 

legkevesebb él behúzásával valósítottad-e meg. Ha a nem összefüggő gráfot új élek 

behúzásával nem sikerült összefüggővé tenni, akkor a Segítség gomb ( ) megnyomása után 

a program kirajzol egy lehetséges megoldást. 

Módszertanilag jól felépített anyag, az összefüggőség hiányának felismerése után, éleket kell 

behúzni. Egyben előkészít a következő egységet is, hogy ne olyan élt húzzon be, ami kört 

képez, mert az nem minimális élszám lesz, felesleges az összefüggőséghez. Szellemes feladat 

és izgalmas felismeréseket lehet tenni munka közben. 

 

https://www.geogebra.org/m/p9pQEjdZ#material/ly9iCHo8


1.7. gráf 2. Körmentes gráfok 

https://www.geogebra.org/m/ejWNKMkr#material/z3WgInC9 

Ez az egység azon gráfokról nyújt interaktív tapasztalatot, amelyekben nem található kör. 

Emellett ha tartalmaz kört, akkor meg is rajzolhatjuk, illetve a ? gomb megnyomásával a 

program maga mutat egy kört a megadott gráfban.  

Korosztály ismét 10. osztály, de itt is lehet már általános iskolában használni. 

Feladat 

A csúszkán állítsd be a csúcsok és az élek számát, majd a „Betöltés” feliratú gomb 

megnyomásával rajzoltasd ki a gráfot!   Döntsd el, hogy a kirajzolt gráf körmentes-e! (Azaz 

nem tartalmaz kört.) Ez ismét fogalom felismerését ellenőrző feladat. Emellett meg is kell adni 

legalább egy kört, ha nem körmentesnek ítéled a gráfot. 

Az alkalmazás leírása 

A „Csúcsokat körbe rak” feliratú gomb megnyomásával lehetőséged van arra, hogy a gráf csúcsait 

egy szabályos sokszög csúcsaiként helyezd el. A „Véletlen csúcsok” feliratú gomb megnyomásával 

a gráfot újra kirajzoltathatod egy másik, véletlen elrendezésben. Ha a „csúcsok rögzítése” be van 

pipálva, akkor a csúcsokat nem tudod mozgatni. Válaszodat a „Körmentes?” kérdés alatt adhatod 

meg. A válaszod helyességéről kapsz visszajelzést. Az Újra gomb ( ) megnyomásával új 

feladatot oldhatsz meg. Ha a gráf tartalmaz kört, akkor jelölj ki egyet a gráfban, mégpedig úgy, 

hogy sorban kattints rá a körhöz tartozó csúcsokra! Az elsőnek kijelölt csúcsot zöld rombusz jelzi, 

a további kijelölt csúcsok, valamint az azokat összekötő élek zöldek lesznek. Ha elölről szeretnéd 

kezdeni a kijelölést, mert például elrontottad, akkor ezt a „Csúcskijelölést töröl” gomb megnyomása 

után megteheted. Ha sikerült kört kijelölnöd, akkor azt felirat adja tudtodra. A Segítség gombot (

) megnyomva az alkalmazás kiszínez egy kört a gráfban. 

Itt a csúcsok körberakása egy áttekinthetőséget elősegítő lépés. Nem mindig a legelőnyösebb, de 

kérhető. Hasznos viszont, hogy a csúcsra rákattintva az egérrel elmozgathatjuk magunk is a 

csúcsokat, s az élek is velük mozognak. Azaz a gráf nem változik, csak más megjelenítést 

választunk, izomorf lesz az eredetivel.   

 

  

 

 

 

  

https://www.geogebra.org/m/ejWNKMkr#material/z3WgInC9


1.8. gráf 3. Fák 

Körmentes összefüggő gráfok a fák: 

https://www.geogebra.org/m/xgVWJDwS#material/Nc7PUIyh 

Korosztály 10. osztály 

Cél: az összefüggő gráf fogalmának és a körmentességnek a felismerése. Mindez a fa 

fogalmának két összetevője. A tanuló maga rajzolja fel a gráfot, ami teljesíti ezt. Így a 

fogalmat gyakorolja és egyben a lépésszámból rájöhet a fáknál ismert é = cs-1 összefüggésre, 

ahol a csúcsok számát cs még az élek számát é jelöli. Az előző két feladat tanulságainak 

összegzése. 

Az alkalmazás leírása: 

Ha két csúcsra kattintasz, akkor élt húzol közéjük. Ha egy élre ráklikkelsz, akkor az élt törlöd. 

A csúcsokat mozgathatod a rajzlapon. A „Csúcsokat körbe rak” feliratú gomb 

megnyomásával lehetőséged van arra, hogy a gráf csúcsait egy szabályos sokszög csúcsaiként 

helyezd el. A „Csúcsok rögzítése” feliratú gomb megnyomása után a csúcsokat nem lehet 

elmozgatni. Munkádról a „Készíts fát!” felirat mellett található Ellenőrzés gombra ( ) 

kattintva kapsz visszajelzést. Húzz be újabb élt vagy éleket, és gondold át: módosul-e a 

gráfról szóló eredeti megállapítás! A Segítség gombot ( ) megnyomva az alkalmazás 

kirajzol egy lehetséges megoldást. Az Újra gombra ( ) kattintással új feladatot kaphatsz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/xgVWJDwS#material/Nc7PUIyh


1.9. gráf 4. Adott gráfról a csúcsok fokszámainak leolvasása 

https://www.geogebra.org/m/PYg3JtzK#material/vImmk6iK 

Az egységben kiválasztva a kívánt csúcsszámot, kapunk egy kész gráfot, ahol a feladat a 

csúcsok fokszámainak leolvasása. Ez az egyszerűbb feladat, amely előkészíti a következő 

kreatívabb inverz feladatot, a gép ad egy fokszám sorozatot és nekünk kell megfelelő gráfot 

rajzolni hozzá.  

Itt tehát a fokszám fogalmát gyakoroljuk konkrét gráfok esetén. Ez csak reproduktív feladat, 

szemben a következő produktívval. 

Leírás:  

A csúszkán állítsd be a csúcsok számát, majd rajzoltass meg egy gráfot! Határozd meg a 

kirajzolt gráf csúcsainak fokszámát! A jobb átláthatóság érdekében a gráf csúcsai egy 

szabályos sokszög csúcsaiként helyezkednek el. A legördülő menüből válassz ki egy csúcsot, 

keresd ki a hozzá tartozó fokszámot, majd a „Válasz” feliratú gomb megnyomásával rögzítsd 

azt, amit beírtál! Ha ezután az Ellenőrzés gombra ( ) kattintasz, visszajelzést kapsz. Az 

Újra gomb ( ) megnyomásával új feladatot indíthatsz.  

Alkalmazható akár tudásellenőrzésre, akár gyakorlásra.  

Korosztály ismét 10.-től de már általános iskolában is bevethető.  

Középiskolában inkább tudás ellenőrzés céljából alkalmazhatjuk, vagy ha kimaradt az előző 

évfolyamokról.   

Ez nem túl sok időt feltételez, három jól megoldott feladat után abba lehet hagyni.  

Inkább a következőre legyen akár két tanóra, mivel az sokkal izgalmasabb és 

kreatívabb feladat, s amellett a mögötte levő gondolatok is mélyebbek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/PYg3JtzK#material/vImmk6iK


1.10. gráf 5. Megadott csúcsok száma és az egyes csúcsok fokszámai alapján gráf 

rajzolása  

https://www.geogebra.org/m/gB0UlfL0#material/UWYYaDVW 

Korosztály: 10. osztálytól 

Ez az egység megköveteli a tanulói kreativitást, miközben segítséget is ad. Folyamatosan 

lehet az éleket behúzni, illetve ha valamiért nem jó törölni is. Az egyik legérdekesebb feladat 

az eddigiek közül és egyáltalán nem könnyű. A végén lehet ellenőrizni, és ha nem jó jelzi hol, 

a baj és lehet módosítani. Ha megfelelő, akkor minden zöld, és lehet újra kezdeni a megadott 

gráftól eltérő másikat megadni, amivel az izomorfia fogalmát tudjuk előkészíteni, lásd még az 

itt helyhiány miatt nem tárgyalt tanegységet: https://www.geogebra.org/m/smkh6y8z 

Azután lehet újra kérni feladatot és tovább kísérletezni. Nagyon hasznos, hogy sikertelenség 

esetén a segítség gomb mutat egy megoldást, utána megpróbálhatsz egy másikat találni, ettől 

különösen izgalmas a dolog. Mivel általában több lehetséges a megadott fokszámokhoz 

tartozó gráf is van.  Nagyon fontos felismerés: a csúcsszám és a hozzájuk tartozó fokszám 

együttes megadása sem adja meg a gráfot egyértelműen. Előfordulhat, hogy nincs a 

kívánalmaknak megfelelő gráf, de az még többször, hogy sok különféle a feltételeknek 

megfelelő gráf rajzolható le, adható meg.  

Nagyon jól elmélyíti a gráfokról alkotott képet ez a feladat. Kitűnő előkészítés az izomorfia 

fogalmához és nagyon kreatív egyáltalán nem mechanikus feladatmegoldás. Tehetséges, de 

nem nagy tudású (hátrányos helyzetű) diákok felismerésére ismét nagyon alkalmasnak tartom, 

mivel itt megint nem kell sok előismeret viszont gondolkodás és ötletesség igen.   

A leírás: 

Válaszd meg a gráf csúcsainak számát, majd írasd ki a csúcsok és fokszámok listáját! Rajzold 

meg a gráfot! 

A rajzlapon mozgathatod a csúcsokat, hogy jobban átlásd a gráfot. A „Csúcsokat körbe rak” 

bepipálásával lehetőséged van arra, hogy a gráf csúcsait egy szabályos sokszög csúcsaiként 

helyezd el. Ha az „él behúzása” be van pipálva, akkor két csúcsra rákattintva a csúcsok közé élt 

húzhatsz. Ha az „él törlése” be van pipálva, akkor az az él törölhető, amelyikre rákattintasz. Ha 

a „csúcsok rögzítése” be van pipálva, akkor a csúcsok nem mozgathatók. Az Ellenőrzés gomb 

( ) megnyomásával ellenőrizheted a rajzodat. Ellenőrzés után a Segítség gombbal (

) kirajzoltathatsz egy helyes megoldást. Az Újra gombra ( ) kattintva új feladatot kaphatsz. 

 Nem csak tanórán, de otthon is játszatható, távoktatásban is kitűnően használható. 

Ez a feladat jó lezárása a témának és tanulságos. 

A bevezetőben emlegetett Euler vonal vagy Hamilton út már erősen emelt szint, de az is 

programozható geogebrával. Pl.: https://www.geogebra.org/m/jv24xnzA és  

https://www.geogebra.org/m/u3xggkcj 

Magunk is gyárthatunk véletlenül megadott gráfokról eldöntendő kérdést hogy van-e Euler 

séta vagy Hamilton út a megadott gráfban. 

https://www.geogebra.org/m/gB0UlfL0#material/UWYYaDVW
https://www.geogebra.org/m/smkh6y8z
https://www.geogebra.org/m/jv24xnzA
https://www.geogebra.org/m/u3xggkcj


2. Valószínűségszámítás és statisztika 

 

Miért a következő 14 egységet választottam?  

Alapvetően a valószínűség szemlélete és fogalmi megalapozása volt a legfontosabb szempont. 

Hogyan lehet a véletlennek, a kiszámíthatatlannak a matematikájáról beszélni? Mit takar ez a 

matematika? A nagy számok törvénye a centrális szereplő, ezért beszélek róla, erről szól 

lényegében az első öt egység.  

Az első magát a véletlen kísérlet és a kimenetel fogalmát vizualizálja, a tapasztalatszerzést 

lehetővé téve. A második és a harmadik a szimmetrikus és aszimmetrikus bolyongásról szól 

és a nagy számok törvényének két aspektusát: a stabilizálódást és az ennek ellenére meglevő 

nagy eltéréseket érzékelteti, szimulálja. Végül a binomiális eloszlás vizsgálata mutatja be a 

nagy számok törvényének matematikai hátterét, ismét szépen szemléltetve a jelenséget, 

amivel egyben értelmezzük is a jelentését.   

Másik fontos téma a feltételes valószínűség fogalma a mindennapokban és a Bayes típusú 

problémák, főleg az alkalmazások miatt, erről szólnak a 6-7-8. egységek. Lényegében más 

kontextusban ugyanaz a gondolatmenet. 

A hipotézisvizsgálat témaköre került még a kiválasztottak közé. Ennek oka, hogy a tervek 

szerint bekerülne az érettségi emelt szint követelményei közé rövidesen, ezért választottuk ki, 

mint témát. A fő cél, hogy ne a procedurális tudás, a számolás elvégzése legyen a középpont, 

hanem inkább a fogalmak és a koncepció megértése. A lényeg, hogy a hipotézis fennállása 

esetén mennyire valószínű a kapott eredmény. Ha nagyon valószínűtlen (szignifikancia szint a 

hiba valószínűség), akkor inkább elvetjük a hipotézist (sajnos lehet, hogy tévesen). 

Statisztikából a grafikonok, jellemzők és a manipulációk lehetőségére történő figyelem-

felhívást találom a legfontosabbnak a közoktatás matematikáját illetően, ezért kerültek be a 

példáim közé.  

Ez a fejezet 8 valószínűségszámítási és 8 statisztika Geogebra tananyagegység felhasználására 

és módszertani kiegészítésére épül.  Természetesen a témát nem fedi le, ahogyan az első rész 

sem a kombinatorika és gráfok témakört, de nagyon fontos szemléletformálást tartalmaznak, 

ami mind a tanár, mind a diák számára nélkülözhetetlen a fogalomképzetük kialakulásához.  

  

 

 

 

 

 

 

 



2.1. A valószínűség tapasztalati megalapozása 

 

https://www.geogebra.org/m/Qg0eeCle#material/oLvJxJxc 

 

Ajánlott már az általános iskola végefelé is, 7. osztálytól, de középiskolában is 9.-10. 

osztályban.  

Ebben az egységben egy kísérlet szimulációját megfigyelve szerezhetünk tapasztalatot a 

véletlen természetéről. Kihangsúlyozandó, hogy főleg alsóbb osztályokban, de később is, 

legyenek valódi kísérletek is, hiszen a gép csak „álvéletlent” generál, jól vagy kevésbé jól. 

Viszont nagy számú kísérletet csak géppel lehet elvégezni, mivel idő hiányában nincs módunk 

valóban eljátszani mondjuk 100 000 kockadobást! A nagy számok törvényének megfigyelése 

csak a pszeudo véletlennel lehetséges vagy sajátos természeti folyamatokkal, mint radioaktív 

bomlás vagy más atomfizikai jelenség megfigyelése során.     

Az egységben az a szép, hogy valóságos kísérletnek tűnik. Egyesével húzunk, így a véletlen 

mintázatok is látszanak, minden ismétlésnél újra. Ahhoz, hogy véletlent imitáljon, mindig  

visszatevéssel kell húzni, hogy minden kísérlet azonos kiinduló helyzettel kezdődjön.  Az 

esemény és a komplementerének színnel megkülönböztetése is jól rögződik a fejekben és a 

kijött gyakoriságok rögzíthetők, majd ábrázolhatók is a megfelelő relatív gyakoriságok a 

kísérletek számának növelése esetén. Megfigyelhető a stabilizáció jelensége, de az is hogy 

ritkán, de hosszú egyszínű sorozatok is lesznek. Azaz a sok bekövetkezés nem növeli később a 

be nem következés hajlandóságát. Magáról a véletlen kísérlet fogalmáról is tapasztalatot 

szerezhetünk.   

Az egységhez készült szöveget idézem:   

Bevezető 

A képen látható kalapban csak piros és sárga golyók vannak. A golyók száma bizonyos 

keretek között változtatható: megadhatjuk, hogy közöttük mennyi a piros, a többi sárga. 

Találomra kiveszünk egy golyót, megnézzük a színét, majd visszatesszük a kalapba. Figyeld 

meg, hogy a beállításoktól függően milyen kísérleti eredmények, események várhatók! 

1. feladat 

Hány golyó van a kalapban, mielőtt először húzunk belőle? És a második, illetve harmadik 

húzás előtt? 

2. feladat 

Állítsd be a megfelelő csúszkával a húzások számát 10-re, a pirosak számát 5-re! Végezd el a 

kísérletet! Hány golyó van a kalapban a nyolcadik húzás előtt? Hány piros és hány sárga 

golyó van a kalapban az ötödik húzás előtt? 

3. feladat 

Keress olyan beállításokat, amelyeknél hosszú, egyszínű sorozatok várhatók! 

4. feladat 

Mikor biztos, hogy minden húzott golyó piros lesz? 

https://www.geogebra.org/m/Qg0eeCle#material/oLvJxJxc


5. feladat 

Mikor biztos, hogy egyetlen piros golyó sem lesz köztük? Hogyan tudnád ezt másképp 

megfogalmazni?   

6. feladat 

Rajzolj olyan 10 húzásból álló sorozatot, melynél nem igaz, hogy nincs egyetlen piros golyó 

sem! Legalább hány sárga golyónak kell szerepelnie a rajzodon? 

7. feladat 

Milyen beállítások mellett lesz biztos, hogy pontosan a húzások felében lesz piros a golyó? 

Ezek a feladatok elősegítik a lehetséges, lehetetlen események fogalmának megértését is, 

valamint bizonyos visszafelé következtetéseket az eredményt megfigyelve. Tanulságos lehet a 

véletlen mintázatokat is megfigyelni. 10 húzásnál a három hosszú egyszínű sorozat fele-fele 

esetén gyakran előfordul, akár négy hosszú is. Ha valamelyik szín többségben van, akkor abból 

a színből még inkább lesz egyszínű hosszú sorozat. Ezek a megfigyelések megerősítést 

kaphatnak a következő bolyongásos egységekben is. 

Érdemes ezeket is egymás után alkalmazni a mélyebb bevésés céljából. Tulajdonképpen azok 

a feladatok ilyen véletlen kísérletek mintázatait vizualizálják egy bolha ugrálásával. Érdemes 

az egyirányú sorozatokat is figyelni, s azt is miként ingadozik a görbe és ez mit jelent az egyes 

kimeneteket egymásutánja szempontjából. Ott valójában például pénzérme dobálás 

szimulációja történik szabályos és állíthatóan „hamis” érmével ettől függ, hogy a két irány 

valószínűsége mennyi lesz. Ami olykor állítható, olykor fix szám az egyes alkalmazásokban. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2. Bolyongás I. 

https://www.geogebra.org/m/BNQzzKvX#material/Ax0xbslM 

 

aszimetrikus 

https://www.geogebra.org/m/T4KSNEM4#material/KVsMhG3l 

 

Ez az egység tanulságos a nagy számok tapasztalati törvényének megsejtetéséről. Mit jelent és 

mit nem. Az arány stabilizálódása nem jelenti az eltérések korlátos voltát. Egyébként az előző 

egységhez is jól illeszkedik, mint folytatás, a szimmetrikus eset az azonos számú két 

különböző színű golyó esetéhez, míg az aszimmetrikus az eltérő arányhoz. Itt a grafikus 

ábrázolást mutatja meg a program, látható, hogy mindig visszatér szimmetrikus esetben az x 

tengelyhez, míg asszimetrikusban egy a valószínűségtől függő meredekségű lineáris függvény 

grafikonjához. 

Korosztály 11. osztálytól   

Az első szimmetrikus eset leírása: 

Bevezető 

Egy bolha a koordinátasík origójában van. Egy jelre véletlenszerűen ugrik, minden 

egyes ugrásával vagy „lefelé” az  vektorral, vagy „felfelé” az  vektorral mozdul el (tehát vagy 

„1-et jobbra és 1-et le”, vagy „1-et jobbra és 1-et fel”). Mindkét irányba ugyanolyan 

valószínűséggel ugrik. Ha eddig 10-szer ugrott a bolha, akkor a) hol lehet? b) mekkora 

valószínűséggel lesz a pontban? c) visszaérkezhetett-e az x tengelyre, azaz a pontba? Ha igen, 

akkor mennyi ennek a valószínűsége? 

Feladat 

Egy bolha a koordinátasík origójából indulva 500-szor ugrik, minden ugrásnál „lefelé” vagy 

„felfelé”. A „lefelé” ugrás az  vektorral való elmozdulást jelenti, a „felfelé” ugrás pedig 

az  vektorral való elmozdulást. Mindkét irányba ugyanakkora valószínűséggel ugrik. 

Ábrázoljuk a bolha elhelyezkedését az ugrások számának függvényében! Figyeld meg a bolha 

útját! Az  megnyomásával indítsd el újra a bolhát! 

1. feladat 

Merre „bolyong” a bolha? 

2. feladat 

Pipáld be a „Metszéspontok mutatása” lehetőséget! Hányszor ugrik vissza a 0 pontba, azaz a 

tengelyre? 

3. feladat 

Állítsd át az ugrások számát (n)! Vizsgáld meg a bolha útját és a metszéspontok számát, ha nem 

500-at, hanem többet ugrik a bolha! 

 

https://www.geogebra.org/m/BNQzzKvX#material/Ax0xbslM
https://www.geogebra.org/m/T4KSNEM4#material/KVsMhG3l


 

Aszimmetrikus esetben lefelé 0,53 felfelé 0,47 eséllyel ugrik. Ekkor egy negatív meredekségű 

egyenes körül ugrál a pillanatnyi állapota a bolhának.  

Bevezető 

Egy bolha a koordinátasík origójában van. Egy jelre véletlenszerűen ugrik, minden egyes 

ugrásával vagy „lefelé” az  vektorral, vagy„felfelé” az vektorral mozdul el (tehát vagy „1-et 

jobbra és 1-et le”, vagy „1-et jobbra és 1-et fel”). A „lefelé” ugrás valószínűsége legyen 0,53, a 

„felfelé” ugrásé pedig 0,47. Ha eddig 10-szer ugrott a bolha,akkor a) hol lehet? b) mekkora 

valószínűséggel lesz a pontban? c) visszaérkezhetett-e az x tengelyre, azaz a pontba? Ha igen, 

akkor mennyi ennek a valószínűsége? 

Egy bolha a koordinátasík origójából indulva 500-szor ugrik, minden ugrásnál „lefelé” vagy 

„felfelé”. A „lefelé” ugrás az vektorral való elmozdulást jelenti, a „felfelé” ugrás pedig az 

vektorral való elmozdulást. A „lefelé” ugrás valószínűsége 0,53. Ábrázoljuk a bolha 

elhelyezkedését az ugrások számának függvényében! Figyeld meg a bolha útját! Az 

 gomb megnyomásával indítsd el újra a bolhát! 

 

1. feladat 

Merre „bolyong” a bolha? A vízszintes tengely (az tengely) körül mozog? 

2. feladat 

Pipáld be a „Metszéspontok mutatása” lehetőséget! Hányszor ugrik vissza az egyeneshez? 

3. feladat 

Állítsd át az ugrások számát ()! Vizsgáld meg a bolha útját és a metszéspontok számát, ha nem 

500-at, hanem többet ugrik a bolha! 

4. feladat 

A Beállítás gomb megnyomása után beállíthatod, hogy a bolha egy ugrás alkalmával mekkora 

valószínűséggel ugorjon „lefelé”. A csúszka beállítása után nyomd meg a Beállít gombot és 

vizsgáld meg a bolha útját! 

  

  

 

 



2.3.  Bolyongás II. 

szimmetrikus 

https://www.geogebra.org/m/JcHgH5jC#material/jPlqaCFD 

 

Korosztály: 11-12. osztály 

Ajánlott: A bolyongás I. után érdemes foglalkozni vele. Mivel annak a folytatása és a 

következtetések levonását teszi lehetővé irányított kérdésekkel. 

Két fő konkluzió:  

1. mindig visszatér az x tengelyhez (metszéspontok száma listázható) 

2. akármilyen távolságra eljuthat, ha elég nagy a kísérletek száma. (pl. 10 és -10 

egyenest is metszi, már 500 kísérletnél is elég gyakran). 

Bevezető 

Egy bolha a koordinátasík origójában van. Egy jelre véletlenszerűen ugrik, minden 

egyes ugrásával vagy „lefelé” az  (1, -1) vektorral, vagy „felfelé” az (1,1) vektorral mozdul el 

(tehát vagy „1-et jobbra és 1-et le”, vagy „1-et jobbra és 1-et fel”). Mindkét irányba ugyanolyan 

valószínűséggel ugrik. Ha eddig 10-szer ugrott a bolha, akkor a) hol lehet? b) mekkora 

valószínűséggel lesz a (10, -10) pontban? 

Egy bolha a koordinátasík origójából indulva 500-szor ugrik, minden ugrásnál „lefelé” 

vagy „felfelé”. A „lefelé” ugrás az (1, -1) vektorral való elmozdulást jelenti, a „felfelé” ugrás 

pedig az (1, 1) vektorral való elmozdulást. A „lefelé” ugrás valószínűsége 0,5. Ábrázoljuk a 

bolha elhelyezkedését az ugrások számának függvényében! Figyeld meg a bolha útját! Az 

 gomb megnyomásával indítsd el újra a bolhát! 

  

  

  

  

 

 

1. feladat 

Merre „bolyong” a bolha? Mekkora távolságra jut el a vízszintes tengelytől? 

2. feladat 

Pipáld be a „Metszéspontok mutatása” lehetőséget! Hányszor volt a vízszintes tengelytől 10 

távolságra? 

3. feladat 

Állítsd át az ugrások számát (n)! Vizsgáld meg a bolha útját és a metszéspontok számát, ha nem 

500-at, hanem többet ugrik a bolha! 

https://www.geogebra.org/m/JcHgH5jC#material/jPlqaCFD


4. feladat 

A Beállítás gomb megnyomása után beállíthatod a tengelytől vett távolságot. A csúszka 

beállítása után nyomd meg a Beállít gombot és vizsgáld meg a bolha útját! 

Az egység alkalmas a megfigyelésre és tanári segítséggel, de akár a nélkül is következtetések 

levonására a sorvezető feladatok segítségével. Így otthonra is lehet feladni időmegtakarítás 

céljából. Mivel érdekes, ezt a házi feladatot jó eséllyel megcsinálják a diákok. 

 

 

A másik egység ugyanez csak nem 0,5 eséllyel ugrál. 

aszimetrikus 

https://www.geogebra.org/m/WiCUfBHG#material/VfBfumON 

 

Egy bolha a koordinátasík origójából indulva 500-szor ugrik, minden ugrásnál „lefelé” 

vagy „felfelé”. A „lefelé” ugrás az (1, -1) vektorral való elmozdulást jelenti, a „felfelé” ugrás 

pedig az (1, 1) vektorral való elmozdulást. A „lefelé” ugrás valószínűsége 0,45. Ábrázoljuk a 

bolha elhelyezkedését az ugrások számának függvényében! Figyeld meg a bolha útját! Az 

 gomb megnyomásával indítsd el újra a bolhát! 

1. feladat 

Merre „bolyong” a bolha? A vízszintes tengely (az x tengely) körül mozog? 

2. feladat 

Milyen távolságra jut el a 0,1 meredekségű egyenestől? Pipáld be a „Metszéspontok mutatása” 

lehetőséget! Hányszor volt az y = 0,1x  egyenletű egyenestől 10 távolságra? 

3. feladat 

Állítsd át az ugrások számát (n)! Vizsgáld meg a bolha útját és a metszéspontok számát, ha nem 

500-at, hanem többet ugrik a bolha! 

4. feladat 

A Beállítás gomb megnyomása után beállíthatod, hogy a bolha egy ugrás alkalmával mekkora 

valószínűséggel (p) ugorjon negatív irányba, valamint az y = (1-2p)x  egyenletű egyenestől vett 

eltávolodást. A csúszka beállítása után nyomd meg a Beállít gombot és vizsgáld meg a bolha 

útját! 

 

https://www.geogebra.org/m/WiCUfBHG#material/VfBfumON


2.4. Nagy számok törvénye I.  

https://www.geogebra.org/m/HCDG4pNA#material/plFDzeHp 

 

Itt a binomiális eloszlás, mint a független egymásutáni kísérletek modellje szerepel, és azt 

vizsgáljuk, hogy miként viselkedik az egyes kimenetelek valószínűsége, milyen szűkebb 

tartományokba esik nagy eséllyel. Bernoulli észrevételének megtapasztalása. A lényeg, hogy 

a két-, három-szórásnyi intervallumokban már legalább 95 illetve 99% eséllyel esik az 

eredmény. Így a háromszórásnyinál messzebb esést nemigen hisszük el. Mellesleg ez lesz a 

hipotézis vizsgálat fő gondolata is, nevezetesen, hogy nagyon kis valószínűségű események 

bekövetkezését kevésbé hisszük el, inkább a hipotézist vetjük el.   

Korosztály: 11-12. osztály 

Cél: A binomiális eloszlás vizsgálata és a várható érték és a szórás használatával intervallum 

becsléseket készíteni.   

Feladat 

Legalább 95%-os valószínűséggel milyen tartományba esik a dobott fejek száma? A 

tartományt úgy add meg, hogy a fejek átlagos számára, vagyis az 50-re szimmetrikus 

legyen! 

 

Az alkalmazásban beállítható: a dobásszám és az adott szórás esetén a várható értéktől való 

eltérés, három kiemelt, az egy-, két- illetve három-szórásnyi intervallumok, és kiírja a 

program ezek esélyeit. Persze más szimmetrikus intervallum is megadható.  

 

 

1. kérdés 

100 pénzérme-dobás esetén a legvalószínűbb eredmény az, hogy összesen 50-szer dobok 

fejet. Mennyi ennek a valószínűsége? 

2. kérdés 

Jól látható, hogy a várható érték (50 fej) körüli fejek dobásának valószínűsége csak kevéssé 

tér el az 50 fej dobásának valószínűségétől. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a fejek 

száma 47 és 53 közé esik (beleértve a két határt is)? 

3. kérdés 

Mire érdemesebb fogadni: arra, hogy 47 és 53 közé esik (7 lehetséges kimenetel) vagy arra, 

hogy nem (94 lehetséges kimenetel)? 

4. kérdés 

Vizsgáld meg azokat az intervallumokat, amelyeknek az alsó és felső határa a várható értéktől 

(50 fej) egyenlő távolságra van, tehát az 50-re szimmetrikusak! a) 100 dobásból milyen 

értékek közé esik a fejek száma legalább valószínűséggel? b) Mekkora az intervallum 

határának eltérése az 50-től? c) Nézd meg 100, 500 és 1000 dobás esetén is? Vesd össze az 

eltéréseket a fejek számának szórásával! 

5. kérdés 

Mekkora az eltérés legalább 95%-os valószínűség esetén 100, 500 és 1000 pénzfeldobás 

esetén? Vesd össze az eltéréseket a fejek számának szórásával! 

6. kérdés 

https://www.geogebra.org/m/HCDG4pNA#material/plFDzeHp


Mekkora a valószínűsége annak, hogy a fejek száma a várható értéktől legfeljebb a 

szórás háromszorosával tér el? (100, 500, 1000 feldobás esetén) 

7. kérdés 

A következőkben vizsgáljuk azokat az eseményeket, amelyek a dobott fejek számát adják 

meg. (Ha a véletlen kísérlet n dobásból áll, akkor a dobott fejek száma 0, 1, 2, …, n lehet, 

tehát n + 1 eseményt vizsgálunk.)    

a) Jól látható, hogy 1000 dobás esetén több mint 0,997-et (99,7%-ot) kapunk, ha összegezzük 

azon események valószínűségeit, amelyeknél a dobott fejek száma a várható értéktől 

legfeljebb 3 szórásnyival tér el. Ezen események száma hány százalékát adja az összes 

vizsgált eseménynek?    

b) 100 dobás esetén az összes vizsgált eset hány százalékában teljesül, hogy a dobott fejek 

száma a várható értéktől legfeljebb háromszoros szórásnyira tér el?   

c) Mire lehet következtetni még több dobás esetén? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Nagy számok törvénye II.  

https://www.geogebra.org/m/nBhS3zWU#material/aQQr0NIB 

 

Ez a tananyag egység az előző fordítottja, miként lehet a valószínűségre következtetni 

(hipotézisvizsgálat legegyszerűbb esete) a kísérletek kimeneteléből (relatív gyakoriság). Ez 

inverz feladat az előző egységhez képest.  

Korosztály: 11-12. osztály emelt szint  

Cél: tapasztalatszerzés a binomiális eloszlással kapcsolatban. A fő szál a várható érték körüli 

szórásnyi, 2-szórásnyi, 3-szórásnyi intervallumokba esés esélye. Ez az alapja a 

valószínűséggel kapcsolatos hipotézisvizsgálatnak. Világosság teszi a kapcsolatokat a jó 

szemléltetéssel. 

Az alkalmazás fő kérdése: 

Elhiszed-e egy pénzérméről, hogy szabályos, ha 100 dobás után 36 fejet kaptak? 

Feladat 

Egy pénzérmét 100-szor feldobunk. Vizsgáld, hogy a 100 dobásból mekkora valószínűség-

gel mennyi a fejek száma! 

 

 

 

 

 

 

 

1. feladat 

a) Mennyi annak a valószínűsége, hogy 100 dobásból a fejek száma legalább 45, de legfeljebb 

55?   b) Mennyi a 100 dobásból álló kísérletben a fejek számának várható értéke? c) Mennyivel 

tér el a fejek száma a várható értéktől ennél az eseménynél? 

2. feladat 

a) Mennyi annak a valószínűsége, hogy 100 dobásból a fejek száma legalább 40, de legfeljebb 

60?   b) Mennyivel tér el a fejek száma a várható értéktől ennél az eseménynél? 

3. feladat 

Mennyi annak a valószínűsége, hogy 100 dobásból a fejek száma a várható értéktől több mint 

10-zel tér el? 

4. feladat 

Mennyi annak a valószínűsége, hogy 100 dobásból a fejek száma a várható értéktől nem tér el 

jobban mint 13? 

5. feladat 

Mennyi annak a valószínűsége, hogy 100 dobásból a fejek száma a várható értéktől 13-nál 

jobban eltér? 

6. feladat 

Elhiszed-e egy pénzérméről, hogy szabályos, ha 100 dobás után 36 fejet kaptak? 

7. feladat 

Észrevehetjük, hogy annak az eseménynek a valószínűségére, hogy a fejek száma 28 és 72 közé 

esik (a határokat is beleértve), az alkalmazás 1-et ír ki. Ez ellentmond annak, hogy elméletileg 

25 (vagy 75) fejet is dobhatnánk a 100 dobásból. Miért van ez így? 

 

Nyilván a kerekítések miatt, ennek már kisebb az esélye, mint 10-4.  

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/nBhS3zWU#material/aQQr0NIB


2.6. Bayes példák 1.  

https://www.geogebra.org/m/HAZFTKaN#material/iSzoSs1R 

A kettősfa diagram alkalmazásának megmutatása orvosi tesztek példáján bevezetve.  

Korosztály 10-11. osztály 

Cél: a matematika egy ma különösen fontos alkalmazásának bemutatása lásd Covid-tesztek. 

Bevezető 

Tudjuk, hogy egy településen/országban a lakosság 0,5%-a szenved egy bizonyos fertőző 

betegségben. Az egészségügyi intézményekben egy gyorsteszttel szeretnék kiszűrni a 

fertőzőket. 

A tesztről a következőket tudjuk: a fertőzést az esetek 99%-ában helyesen mutatja ki (tehát 

csupán a fertőzöttek 1%-ánál ad hamis negatív eredményt), a nem fertőzöttek 2%-ánál azonban 

hamisan ad pozitív eredményt (vagyis csak 98%-uknál negatív az eredmény). 

Feladat 

A település/ország egyik lakosán elvégezték a gyorstesztet, és a teszt eredménye pozitív lett. 

 Ha semmi egyéb információnk nincs, akkor mekkora a megvizsgált ember 

fertőzöttségének az esélye? 

 Szerinted hatásos-e ez a teszt a fertőzöttek kiszűrésére? 

Diagram kép az egységről egy kettős fa diagram segít szemléltetni a helyzetet. 

Az interaktív diagram után további gyakorló és a megértést erősítő feladatok: 

1. Feladat 

a) Egy 10 millió lakosú országban hányan fertőzöttek? b) Hányan egészségesek? 

2. feladat 

a) Hány fertőzöttnél ad pozitív (vagyis helyes) eredményt a teszt? b) Hány fertőzöttnél ad negatív 

(vagyis hamis) eredményt a teszt? 

3. Feladat 

a) Hány egészségesnél ad pozitív (vagyis hamis) eredményt a teszt? b) Hány egészségesnél ad negatív 

(vagyis helyes) eredményt a teszt? 

4. Feladat 

a) Hány lakosnál pozitív a teszt? b) Hány lakosnál negatív a teszt? 

https://www.geogebra.org/m/HAZFTKaN#material/iSzoSs1R


5. Feladat 

a) Hány százaléka fertőzött azoknak a lakosoknak, akiknél pozitív a teszt? b) Hány százaléka fertőzött 

azoknak a lakosoknak, akiknél negatív a teszt? 

6. Feladat 

Mi a véleményed erről a gyorstesztről a fenti eredmények alapján? 

7. Feladat 

Hogyan érhető el, hogy a pozitív teszteredményűek körében nagyobb legyen a 

fertőzöttek aránya, vagyis hogy ezzel csökkenjen a felesleges kezelések/riasztások száma? 

A hamis teszteredmények megváltoztatásával vizsgáld meg, mire érdemesebb fektetni a 

hangsúlyt a teszt fejlesztése során! 

8. Feladat 

Pipáld be a „Tippelés”-t!  

Állítsd be a fertőzöttek arányát és a hamis teszteredmények arányát! Tippeld meg, hogy azon 

lakosok körében, akiknek a tesztjük pozitív, mennyi az egészségesek aránya! A beállítás után 

nyomd meg az Ellenőrzés ( ) gombot! (Ha a tipped a tényleges aránytól legfeljebb 2 

százalékponttal tér el, akkor a tippelésed pontos. Ha az eltérés több mint 2, de legfeljebb 5 

százalékpont, akkor a tippelésed közelít a helyes megoldáshoz. Ha az eltérés nagyobb, akkor 

sokat tévedtél.) 

Megjegyzés: a háttérben egy egyszerű észrevétel van: egy nagy halmaz kis százaléka lehet 

sokkal több, mint egy nagyon kicsi halmaz nagy százaléka. Ezen múlik, hogy a + teszteredmény 

általában kis esélyt jelent a tényleges betegség meglétére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. Bayes példák 2. 

https://www.geogebra.org/m/uBZUkFx2#material/m1TBU8HR 

 

Az előzővel matematikailag azonos feladat, csak itt a kontextus más, egy bírósági ügyben kell 

döntést hozni. Itt is kettősfa-diagram a segédeszköz. 

Korosztály 10-11. osztály 

Cél: Megérteni, hogy ugyanaz a matematika egy másik helyzetben is ugyanúgy működik, 

mivel közös absztrakt megjelenéssel bír mindkét eset. 

Feladat 

Egy éjszakai taxis gázolási ügyet tárgyalnak a bíróságon. A városban két taxi társaság van, az 

egyik kék, a másik zöld kocsikkal közlekedik. Egy szemtanú a gázoló autót zöldnek látta. Az 

ügyész kételkedik ebben, ezért egy felmérést készít arról, hogy sötétben mekkora a két szín 

felismerésének gyakorisága.  

Az derül ki, hogy 100 zöld autóból 9-et kéknek (91-et pedig zöldnek) azonosít az éjszakai szem-

tanú, míg 100 kék autóból 13-at lát zöldnek és 87-et kéknek.  A városi taxik 75%-a kék, 25%-

a pedig zöld (és a baleset időpontjában a forgalomban lévő kocsik színének ugyanez volt az 

aránya).  Ha más információnk nincs, akkor mi az esélye, hogy a zöldnek mondott autó tényleg 

zöld? 

Lehet állítani a tapasztalati arányokat és az autók színeloszlását is. Így láthatjuk, miként 

változik a válasz ezektől függően. Vezérfonal feladatok: 

1. Feladat 

Állítsd be az alkalmazást a feladatnak megfelelően! 

2. Feladat 

A városban futó összes taxinak a) hány százaléka olyan, hogy kék és a szemtanú valóban kéknek látja? 
b) hány százaléka olyan, hogy kék, de a szemtanú tévesen zöldnek látja? 

3. Feladat 

A városban futó összes taxinak a) hány százaléka olyan, hogy zöld, de a szemtanú tévesen kéknek 
látja? b) hány százaléka olyan, hogy zöld és a szemtanú valóban zöldnek látja? 

4. Feladat 

A szemtanú a városban futó taxik a) hány százalékát látja kéknek? b) hány százalékát látja zöldnek? 

5. Feladat 

Válaszolj az eredeti kérdésre: Mekkora az esélye, hogy a zöldnek mondott autó tényleg zöld? 

6. Feladat 

Mi a véleményed? Mennyire bízhatunk meg a szemtanú vallomásának, miszerint zöld 

taxit látott? 

https://www.geogebra.org/m/uBZUkFx2#material/m1TBU8HR


7. Feladat 

Hogyan változna az eredetileg feltett kérdésre a válasz, ha a) a zöldnek látszó kék taxik 

aránya is 9% lenne; b) a kéknek látszó zöld taxik aránya is 13% lenne? 

 

Mindezen feladatok hozzájárulnak a paradoxnak tűnő jelenség mögött meghúzódó számszerű 

viszonyok megértésének. Az utolsó két feladat egymás után nagyon hatásos és elmélyíti a 

hasonló problémák megoldásának módszerét. A kettős fa-diagramm egy jó eszköz az ilyen 

feladatok esetén és könnyebben elsajátítható módszer, mint a Bayes-tétel és az absztrakt 

valószínűségekkel történő számolás. Ezt más országokban zajló kísérletek eredményei is 

alátámasztják.   

A tanuló az arány és a hiba gyakoriságok egyedi beállításával tanulmányozhatja a viszonyokat. 

Így van esélye megérteni, hogy miként fordulhat elő az a paradox viselkedés, hogy kicsi 

hibákból is nagy hibavalószínűség adódhat a korábbi tapasztalataival ellentétben.   

Érdemes kitérni arra, hogy ez a szituáció matematikailag azonos az előző tesztes helyzettel és 

a következő a cukorbetegség és a látássérülés kapcsolatának vizsgálatával. 

Nagyon tanulásgos megmutatni, hogy egyazon matematikai módszer vagy eszköz nagyon sok 

különféle területen egyaránt használható. Azaz sok szituációnak lehet azonos a matematikai 

modellje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Bayes példa 3.  

https://www.geogebra.org/m/CuuBExgT#material/f6GH37YK 

Feladat 

Egy város lakosainak 10%-a szenved valamilyen szintű cukorbetegségben (diabétesz). A 

cukorbetegek 5%-a – a betegség szövődményeként – látássérült. A nem cukorbetegek között a 

látássérültek aránya csupán 0,05%. Ha semmi egyéb információnk nincs, akkor mekkora az 

esélye annak, hogy egy látássérült lakos cukorbeteg is? 

Alkalmazás 

Itt beállítható a cukorbetegek százalékos aránya a vizsgált populációban és a látássérültek 

aránya mind a diabeteszesek körében, mind a nem cukorbetegek körében. Ezek alapján lehet 

az egységhez tartozó további feladatokra válaszolni az alkalmazás segítségével, ami ezúttal is 

a kettősfa-diagramm. 

1. Feladat 

A lakosok hány százaléka a) cukorbeteg és nem látássérült? b) cukorbeteg és látássérült? 

2. Feladat 

A lakosok hány százaléka a) nem cukorbeteg és nem látássérült? b) nem cukorbeteg és látássérült? 

3. Feladat 

A lakosok hány százaléka a) nem látássérült? b) látássérült? 

4. Feladat 

Válaszolj az eredeti kérdésre: Ha semmi egyéb információnk nincs, akkor mekkora az esélye, 

hogy egy látássérült lakos cukorbeteg is? 

5. Feladat 

A látássérült cukorbetegek arányát és a látássérült, de nem cukorbetegek 

arányát megváltoztatva vizsgáld meg, hogyan változik az eredetileg feltett kérdésre adott 

válasz! Melyik arány változtatása esetén változik gyorsabban az esély? 

Az utolsó feladat segít a számszerű értelmezésben és a függési viszonyok átlátásában.  Az 

utolsó három egységet érdemes együtt kezelni, a sorrendjük szinte tetszőleges, de jó ha nem 

nagy időbeli eltérésekkel alkalmazzuk őket. 

  

https://www.geogebra.org/m/CuuBExgT#material/f6GH37YK


2.9. Statisztika 1.             Diagramok statisztikák olvasása I. 

https://www.geogebra.org/m/xqwumbjK 

 

Korosztály: 7. osztálytól 

 

Táblázat alapján kell oszlopdiagramot készíteni. Egyszerű tudásmérés, de erre is akartam 

példát mutatni.  

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Statisztika 2    Diagramok, grafikonok olvasása 

https://www.geogebra.org/m/xqwumbjK#material/Fsz5s4Bh 

 

Korosztály: 6.-7. osztálytól 

Ebben az egységben a grafikonról kell leolvasni az értékeket és kitölteni a mellékelt 

táblázatot. Egyszerű gyakoroltató feladat, segít kialakítani a grafikus ábrázolás és táblázatos 

forma közötti kapcsolat létrejöttét az előző feladattal párban jól alkalmazható.  

Középiskolában is használható ismétlés és tudásfelmérés céljaira. 

A stílus alapján akár még alsóban is kipróbálható 3-4. osztályban. Ott még okozhat 

nehézséget, később már nem illene. Szakiskolásoknak ajánlható ellenőrzésre. 

 

 

2.11.  Statisztika 3        Diagramok, grafikonok olvasása átlag 

https://www.geogebra.org/m/xqwumbjK#material/lobAt1Mj 

  

Grafikonról minimum, maximum, átlag és terjedelem leolvasása és beírása 

Korosztály: 5.-től alkalmazható. Egyszerű gyakorlás és tudásfelmérő. Akár otthon, akár az 

órán használható, kezelése egyszerű. 

Leírás: 

Az újságban, az interneten, a TV-ben gyakran látunk grafikont, amelyre csak rápillantunk. Ha 

információkat szeretnénk nyerni belőle, akkor alaposan megnézzük. Le lehet olvasni az 

adatokat egy grafikonról? 

A diagramról olvasd le az értékeket (minimum, maximum, átlag, terjedelem [megnevezés 

nélkül, csak mint két szélsőérték különbsége]) majd töltsd ki a beviteli mezőket!  

 

Egy színes oszlopdiagramról kell leolvasni a kért értékeket. 

https://www.geogebra.org/m/xqwumbjK
https://www.geogebra.org/m/xqwumbjK#material/Fsz5s4Bh
https://www.geogebra.org/m/xqwumbjK#material/lobAt1Mj


2.12. Statisztika 4. Átlag, medián, módusz, 

https://www.geogebra.org/m/tkRMngMa 

Cipőméret statisztika.  

A csoport tanulóinak cipőméreteit táplálhatjuk be, majd ezekből hisztogramot vagy 

rendezett hisztogramot illetve gyakorisági diagramot készít a munkalap, ezeken 

megjeleníthetjük a gyakoribb statisztikai mutatókat is, amit utána ellenőrizhetünk. Ismét 

inkább tudáspróba, mint tanulási eszköz. A diák megmondja a kért számokat és ellenőrizheti a 

munkáját. Az adatok szemléltetése történik diagramon és a jellemzők megadása után boksz-

plot diagramon is, ami mostantól benne van a NAT-ba is. 

Korosztály: 9-10. osztály, de lehet már általános iskola 7-8.-ban is használni. 

Cél: Statisztikai jellemzők bemutatása gyakorlása, boksz-plot bevezetése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/tkRMngMa


2.13. Statisztika 5.  

Bliccelés a metrón https://www.geogebra.org/m/FwZG8cp4#material/L7FylWOJ 

 

Korosztály: 11-12. osztály 

Cél: gyakorlati alkalmazás és motiváció, a modellezés elemeivel. Hátterében a hipotézis 

vizsgálat szerepel, lásd a következő feladatokat. Önálló munkára alkalmas és a végén feltett 

feladat kérdések irányítják a munkát. Ez egy realisztikus feladat és fontossága megelőzi a 

következő három szintén ezen matematikai témával foglalkozó tanegységet. Jól motiválja  

tanulót, hogy miért fontos ez a téma.  

Kontextus: 

A budapesti tömegközlekedési eszközökön az ellenőröknek megadott számú utast kell 

ellenőrizniük. Érvényes menetjegy nélkül utazók (bliccelők) mindig előfordulnak, rájuk 

büntetést szabnak ki. A korábbi tapasztalatok alapján meghatározható, hogy ha az ellenőr az 

előírások szerint dolgozik, akkor várhatóan hány bliccelőt büntet meg. Ha a vártnál jóval 

kevesebbet, akkor korrupcióra vagy munkakerülésre lehet gyanakodni. 

Egy korábbi, átfogó felmérésből tudjuk, hogy az utasok 10%-a bliccel egy adott vonalon. 

A jegyellenőrnek itt naponta 600 utast kell megvizsgálnia. Legalább hány büntetés várható el, 

ha a szignifikanciaszint 5%-os? Másképpen: Legalább hány büntetést kell kirónia az ellenőrnek, 

hogy (legfeljebb) 5% legyen annak a valószínűsége, hogy hibát követünk el az ellenőr 

elmarasztalásával: vagyis az ellenőr az elvárások szerint dolgozott, mi mégis gyanakszunk, 

hogy nem végezte jól a munkáját. 

Itt következik a geogebra applikáció, amin állítható az elvárt ellenőrzött utasszám, a 

bliccelők feltételezett aránya és a küszöb, hogy legalább hányat kellene elkapnia az 

ellenőrnek. Ennek a valószínűségét kiszámolja és ábrázolja is az eloszláson 

színezéssel.    

 

1. feladat 

a) A bliccelők száma milyen eloszlást követ? b) Határozd meg az eloszlás paramétereit 

(ellenőrzendő utasok száma, bliccelés valószínűsége)! c) Összesen hány bliccelőre lehet 

számítani a 600 ellenőrzés során? 

2. feladat 

A számegyenesen az „a” jelű mozgatható pontot állítsd be úgy, hogy a valószínűség legalább 

0,95 legyen! Legalább mennyi ekkor a bliccelők száma? 

3. feladat 

A megoldást az alábbi módon is megkaphatod: A Valószínűség(P) beviteli mezőbe írd be, hogy 

0.95, és olvasd le, hogy a mintában legalább mennyi a bliccelők száma 95% valószínűséggel. 

Mennyi? 

https://www.geogebra.org/m/FwZG8cp4#material/L7FylWOJ


4. feladat 

Hogyan módosul az elfogadási tartomány, ha a szignifikanciaszint a) 10%; b) 1%? 

5. feladat 

Határozd meg az elfogadási tartományt, ha a bliccelők aránya 10%, de 1000 utast vizsgál meg 

az ellenőr és a szignifikanciaszint a) 10%; b) 5%; c) 1%? 

6. feladat 

Hogyan módosulnak az 5. kérdésre adott válaszok, ha azt feltételezzük, hogy az utasok 20%-a 

bliccel? 

7. feladat 

Változtasd meg a vizsgált utasok számát, a bliccelők arányát és adj meg magadnak 

különböző szignifiakanciaszinteket (pl. 2%, 6%, 10%)! Fogalmazd meg, hogy az 

adott beállítások esetén mikor marasztalnád el az ellenőrt? 

A feladatok jól vezetik a tanulót és remélhetőleg önálló munkával a végére a hipotézisvizsgálat 

elemeit érteni fogja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.14. Statisztika 6. 

binomiális eloszlás hipotézis vizsgálat 1. 

https://www.geogebra.org/m/BOyZnx08#material/YLC7zExG 

 

Korosztály 11. emelt szint 

Cél: A hipotézis vizsgálat alapkoncepciójának szemléltetése 

Bevezető 

Egy dobókocka szabályosságának (kiemelten a hatos dobások számának) ellenőrzésére a kockát 

feldobjuk 600-szor és 125 hatost kapunk. Elhiszed-e, hogy szabályos? 

Feladat 

Ha egy dobókockát feldobunk 600-szor, akkor milyen értékek közé esik a hatosok száma, hogy 

szabályosnak véljük 5%-os szignifikancia szinten? Másképpen fogalmazva: legfeljebb 5% legyen 

annak a valószínűsége, hogy hibás döntést hozunk, azaz a kocka szabályos, mi mégis szabálytalannak 

véljük. 

Alkalmazás: 

Beállítható a dobások száma és egy szimmetrikus intervallum a várható érték körül. A 

program kiszámolja annak a valószínűségét, hogy ebbe az intervallumba esik a hatosok 

száma. Ezekkel játszva lehet válaszolni a feltett kérdésre.  

Segítő kérdések az alkalmazás után, a további elmélyítés és megértés elősegítésére: 

1. kérdés 

Ha egy dobókocka szabályos, akkor 600 dobás esetén a hatosok száma milyen eloszlást követ és mik 

a paraméterei? 

2. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak a valószínűsége, 

hogy a hatosok száma 95 és 105 közé esik? 

3. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak a valószínűsége, 

hogy a hatosok száma 90 és 110 közé esik? 

4. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak a valószínűsége, 

hogy a hatosok száma 85 és 115 közé esik? 

https://www.geogebra.org/m/BOyZnx08#material/YLC7zExG


5. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszöget állítsd be úgy, hogy a valószínűség legalább 0,95 legyen! 

Milyen értékek közé esik a hatosok száma? 

6. kérdés 

A megoldást az alábbi módon is megkaphatod: A Valószínűség (P) mezőbe írd be, hogy 0.95 és olvasd 

le, hogy a mintában milyen értékek közé esik a hatosok száma 95% valószínűséggel? 

7. kérdés 

Elhiszed egy dobókockáról, hogy szabályos, ha 600 dobásból 125 hatost kapunk? 

8. kérdés 

Hogyan módosul a válasz, ha 1% a szignifikanciaszint? 

9. kérdés 

Vizsgáld meg, hogy 1200 kockadobás esetén milyen értékek közé eshet a hatosok száma, hogy 5%-os 

szignifikanciaszinten ne utasítsuk el azt a feltételezést (hipotézist), hogy a dobókocka szabályos? 

10. kérdés 

Hogyan módosul a válaszod, ha 1% a szignifikanciaszint? 

11. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög beállításával vizsgáld meg, hogy más intervallumba milyen 

valószínűséggel esik a hatosok száma? 

 

  



2.15. Statisztika 7 

binomiális eloszlás hipotézis vizsgálat 2.   

rulett: https://www.geogebra.org/m/OEQhlUbk#material/FAxP3Ni8 

Korosztály: 11-12. emelt szint 

Cél: Hipotézisvizsgálat fogalmainak megértetése és szemléltetése 

Tapasztalatszerzés és a számítások elvégeztetése 

 

BEVEZETŐ 

A felügyeleti hatóság a rulettkerék szabályosságának (kiemelten a nullás gurítások számának) 

ellenőrzésére 1000-szer gurított egy rulettkeréken és 45 alkalommal nullát kapott. Hihető-e a 

kísérletsorozat eredménye alapján, hogy a kerék szabályos? 

FELADAT 

Ha egy rulettkereket megpörgetünk 1000-szer, akkor legfeljebb mennyi lehet a nullák száma, 

hogy szabályosnak véljük 5%-os szignifikanciaszinten? Másképpen fogalmazva: legfeljebb 

5% legyen annak a valószínűsége, hogy hibás döntést hozunk, azaz a kerék szabályos, mi 

mégis szabálytalannak véljük. 

Alkalmazás 

Beállítható: a gurítások száma, és a 0-ák számának eloszlása látszik grafikusan, ahonnan 

leolvasható, hogy legalább k vagy legfeljebb k darab 0 milyen eséllyel fordul elő ennyi 

gurításból.    

1. kérdés 

Ha egy rulettkerék szabályos, akkor 1000 gurítás esetén a nullák száma milyen eloszlást követ 

és mik a paraméterei? 

2. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak 

a valószínűsége, hogy a nullák száma legfeljebb 30? 

3. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak 

a valószínűsége, hogy a nullák száma legfeljebb 32? 

4. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak 

a valószínűsége, hogy a nullák száma legfeljebb 34? 

5. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszöget állítsd be úgy, hogy a valószínűség legalább 0,95 

legyen! Legfeljebb mennyi a nullák száma? 

https://www.geogebra.org/m/OEQhlUbk#material/FAxP3Ni8


6. kérdés 

A megoldást azalábbi módon is megkaphatod: A Valószínűség (P) mezőbe írd be, hogy 0.95 

és olvasd le, hogy a mintában legfeljebb mennyi a nullák száma 95% valószínűséggel? 

7. kérdés 

Elhiszed-e egy rulettkerékről, hogy szabályos, ha 1000 gurításból 45 nullát kapunk? 

8. kérdés 

Hogyan módosul a válaszod, ha 1% a szignifikanciaszint? 

9. kérdés 

Vizsgáld meg, hogy 2000 gurítás esetén legfeljebb mennyi lehet a nullák száma, hogy 5%-os 

szignifikanciaszinten szabályosnak tekintsük? 

10. kérdés 

Hogyan módosul a válaszod, ha 1% a szignifikanciaszint? 

11. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög beállításával vizsgáld meg, hogy más intervallumba 

milyen valószínűséggel esik a nullák száma?  

 

 Ezzel tapasztalatot szerezhetünk az eloszlás természetéről. Nyilván az ellenőrzés azt 

vizsgálja, nem nagyobb-e a 0 valószínűsége valamilyen manipuláció miatt, mint 1/37. 

 

 

 

       

  



2.16. Statisztika 8 

binomiális eloszlás hipotézis vizsgálat 3.  érme szabályossága   

https://www.geogebra.org/m/if9ZP75H#material/VbxStg1w 

Korosztály: 11-12. emelt szint 

Cél: Hipotézisvizsgálat fogalmainak megértetése és szemléltetése, anélkül, hogy a bonyolult 

számítások elvonnák a lényegről a tanuló figyelmét. A gondolat lényege itt is, mint az előző 

két egység esetében is: Megvizgálni, hogy nagy valószínűséggel (95%, 99%) milyen 

intervallumba esne az eredmény. Ha nem ide esik, akkor elvetjük a hipotézist, mint 

szignifikánsan nem hihető feltevést.  

BEVEZETŐ 

Egy pénzérme szabályosságának ellenőrzésére az érmét feldobjuk 500-szor és 275 fejet kapunk. 

Elhiszed-e, hogy szabályos? 

FELADAT 

Ha egy pénzérmét feldobunk 500-szor, akkor 5%-os szignifikanciaszint esetén milyen értékek közé 

kell esnie a fejek számának ahhoz, hogy az érmét szabályosnak fogadjuk el? Másképpen fogalmazva 

azt akarjuk, hogy legfeljebb 5% legyen annak a valószínűsége, hogy hibás döntést hozunk: az érmét 

szabálytalannak véljük, pedig az érme szabályos. 

Alkalmazás tartalmazza:  

a dobásszám beállítását, s ehhez kirajzolja az eloszlást, amin egy csúszkával tudunk 

különböző szimmetrikus intervallumba esési valószínűségeket számoltatni, amiből a 

következtetések leolvashatók, a sorvezető feladatokkal. Az eloszláson a színek segítenek 

követni, hogy hová esés esélyét számoltuk ki.  

1. kérdés 

Ha egy pénzérme szabályos, akkor 500 feldobás esetén a dobott fejek száma milyen eloszlást 

követ és mik a paraméterei? 

2. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak 

a valószínűsége, hogy a fejek száma 240 és 260 közé esik! 

3. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak 

a valószínűsége, hogy a fejek száma 235 és 265 közé esik! 

4. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög segítségével határozd meg, mennyi annak 

a valószínűsége, hogy a fejek száma 230 és 270 közé esik! 

5. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszöget állítsd be úgy, hogy a valószínűség legalább 0,95 

legyen! Milyen értékek közé esik a fejek száma? 

https://www.geogebra.org/m/if9ZP75H#material/VbxStg1w


 

6. kérdés 

A megoldást az alábbi módon is megkaphatod: a Valószínűség (P) mezőbe írd be, hogy 0.95 

és olvasd le, hogy a mintában milyen értékek közé esik a fejek száma 95% valószínűséggel! 

7. kérdés 

Elhiszed egy érméről, hogy szabályos, ha 500 dobásból 275 fejet kapunk? 

8. kérdés 

Hogyan módosul a válasz, ha 1% a szignifikanciaszint? 

9. kérdés 

Vizsgáld meg, hogy 1000 érme dobás esetén milyen értékek közé eshet a fejek száma, 

hogy 5%-os szignifikanciaszinten szabályosnak tekintsük! 

10. kérdés 

Hogyan módosul a válasz, ha 1% a szignifikanciaszint? 

11. kérdés 

A számegyenesen lévő fekete háromszög beállításával vizsgáld meg, hogy más intervallumba 

milyen valószínűséggel esik a fejek száma! 

 

A program elvégzi a kért számítást így a tanuló a kérdés megértésére és a válasz 

értelmezésére, azaz az interpretációra fókuszálhat. Ez ritkán fordul elő, ezért nagyon jól lehet 

használni ezt az egységet az érdemi tanulásra és a téma megértésére. 
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