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Bevezetés 
 
Egyetemi tanulmányaim során egy választható tantárgy keretén belül találkoztam elıször a 

grafikus számológéppel: Zsebszámológép és grafikus számológép a matematika órán. A félév 

során alkalmam volt közelebbrıl megismerni a számológépet, Casio Classpad Manager-t, 

annak egyes részeit, s használatát! Számomra ez egy új matematikai segédeszköz volt, amivel 

addig még nem találkoztam, s ami felkeltette az érdeklıdésemet aziránt, hogy a továbbiakban 

mélyebben foglalkozzak azzal, hogyan lehetne alkalmazni a matematikai órákon!  

Sajnos a diákok többsége sokszor kudarcként éli meg a matematika órákat: nehezen érthetı 

számukra a tananyag, gondot okozhat a feladatok megoldása, sokszor megmagyarázhatatlan 

számukra, hogy miért is van szükségük matematikára!  

Szakdolgozatomban valóságközeli feladatokat szemléltetek grafikus számológép segítségével 

a matematika  különbözı területeirıl: geometria, valószínőség számítás és statisztika, analízis, 

véges matematika, kamatszámítás, illetve mivel minor szakirányom az informatika, ezért 

néhány feladatnál kitérek a számítógép adta lehetıségekre is: matematikai feladatok 

megoldása számítógépes programmal, illetve informatika oktatása a matematika eszközeivel. 

Ezen feladatlapokon keresztül mutatom be a grafikus számológép leggyakrabban használt 

menüpontjainak a használatát! 

Dolgozatom elsı része a szemléltetés szerepérıl, valamint a szemléltetı eszközök 

használatáról szól: mikor, hogyan, miért alkalmazzuk ıket, és mire kell odafigyelni a 

használatakor! A második részben történik a számológép bemutatása, valamint a különbözı 

menürészeinek valóságközeli feladatlapokon való bemutatása! Minden feladatlap szerepel a 

mellékletben is a diákok számára elkészített formában!  

A feladatlapokat abban a reményben állítottam össze, hogy a grafikus számológéppel való 

szemléltetés ,,életre kelti’’ a matematikát azon diákok szemében is, akik számára eddig idegen 

volt: a valóságközeli feladatokon keresztül felismerik a matematika fontosságát és hasznát a 

mindennapi életben! 
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A szemléltetés és a szemléltetı eszközök szerepe 

 
A megismerés fı forrása a vizualitás, az új információk nagy részét a látás útján nyerjük. 

Segítségével az új információk pontosabbak, érthetıbbek, feldolgozhatóbbak lesznek! Az új 

információk feldolgozásáért az agy a felelıs!  

Paivio duálkód-elmélete a bal- és jobb agyfélteke mőködésén alapul! A két agyfélteke 

ugyanis más-más mőveletre specializálódik. A bal oldali agyfélteke felel a logikus 

gondolkodásért, az ésszerőségért valamint rendszerezi a külvilágból kapott információkat, 

míg a jobb oldalinak tulajdonítják a mővészi és esztétikai képességünket, és kreativitásunkat. 

Paivio szerint két információkódoló rendszerünk van: a képi és verbális rendszer! Hasonlóan, 

mint az agyféltekék mőködése az egyik a képszerő tartalmak feldolgozását végzi, a másik az 

absztrakt információkra koncentrál! Éppen emiatt az új információ átadásakor arra kell 

ügyelnünk, hogy a két agyfélteke párhuzamosan dolgozzon! Általában észlelhetjük, hogy egy 

tananyag elsajátítása sokkal könnyebben megy, ha képekkel, ábrákkal van illusztrálva! 

Célszerő ezért, ha a megszokott verbális órákat kiegészítjük képelemekkel! Talán még nagyon 

sikert érhetünk el e téren, ha az ismeretátadás során a képek, ábrák interaktívvá válnak, ezáltal 

jobban rögzül az új információ! A szemléltetés biztosítja az ismeretek tartós befogadását, 

feltárja az összefüggéseket, törvényszerőségeket, valamint megkönnyíti a tananyag mélyebb 

megértését!  

,,A matematikai elvek, fogalmak, koncepciókkal való gondolkodáshoz, illetve a róluk való 

kommunikáláshoz szükséges, hogy valamilyen módon reprezentáljuk a fogalmakat’’ 

(Vásárhelyi Éva, 2002) 

A szakirodalom kétfajta reprezentációt különböztet meg: a külsı és belsı (mentális) 

reprezentációkat! A fogalmak kialakításakor a kettı kapcsolatban van egymással! A külsı 

reprezentációk: a tárgyi, képi, szimbolikus reprezentációk. Ez a következıket jelenti:  

 

 Tárgyi Képi Szimbolikus 

Természetes szám 2 darab háromszög 
 

2, II, kettı 

Testek felszíne 
A ház falainak 

felszíne 
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A matematika oktatásánál nagyon fontos, hogy szem elıtt tartsuk ezeket a szempontokat!  

Éppen ezért hasznos, ha a tanár munkája folyamán különbözı matematikai segédeszközöket 

használ: ábrák, rendszerezı táblázatok, modellek, saját készítéső segédanyagok, matematikai 

programok, grafikus számológép. Ezen segédeszközök használatával próbáljuk meg elérni a 

tananyag hatékony átadását.  Nagyon sok segédeszközt saját kézzel is el lehet készíteni: 

szívószálból készült testek, matematikai segédábrák, táblázatok!  A technika gyors fejlıdése 

viszont egyre több matematikai segédeszközt hoz magával: számítógépes programok, 

matematikai oktatóprogramok, grafikus számológép! Dolgozatomban a grafikus 

számológéppel (Casio ClassPad 300), mint aktív órai 

segédeszközzel foglalkozom, s annak használatát mutatom be a 

feladatlapokon keresztül. Használatával lehetıség nyílik 

bonyolult ábrák bemutatására is, amelyeket a diákok esetleg 

nehezen tudnak elképzelni, lehetıség van animációkra, bonyolult 

számítások elvégzésére! Viszont ahhoz, hogy ezeket a 

multimédiás eszközöket bevigyük az oktatásban ismernünk kell 

annak használatát, elınyeit illetve hátrányait! A tanárnak fel kell 

ismernie azt, hogy mely témaköröknél érdemes használni, hol 

segíti a tanulást és mikor nem elınyös a használata… 

A grafikus számológép segítségével nagyon jól szemléltethetıek a külsı reprezentációk! A 

számológéppel dolgozva a diákok egyszerre láthatják maguk elıtt a képi és szimbolikus 

megjelenítést! Ebben az esetben megosztott képernyıt használunk! 

Képi és szimbolikus reprezentációk az osztott képernyın 

  
 

A továbbiakban a grafikus számológéppel ismerkedünk, annak legfontosabb részeivel, 

ikonjaival, utasításaival!  
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A grafikus számológép, Casio ClassPad 300 bemutatás 

 
A Casio ClassPad nem egy hagyományos számológép, amivel csak algebrai számolásokat 

végezhetünk, hanem grafikus felületének köszönhetıen lehetıségünk van függvények 

kirajzoltatására, akár több dimenzióban is, animációra, statisztikai adatok feldolgozására ...   

A számológépet megközelíthetjük a diákok és a tanárok szempontjából is! Éppen ezért 

párhuzamosan gyártják, mint számológép, s mint szoftver! A számológép neve: Casio 

ClassPad 300, míg a program a ClassPad Manager-ként ismert! A szoftver a tanárok dolgát 

könnyíti meg: lehetıségük van munkájukat lementeni, majd a diákok gépeire másolni a már 

elıkészített elektronikus anyagot, a feladatok megoldásait részenként ,,lefényképezni” 

(capture screen), ami a feladatlapok összeállításánál nyújt nagy segítséget, nagyított 

képernyıt használni, így az órán lehetıség van a feladatok kivetítésére. (LCD Window ill. 

Resizable Mode) Az always on top utasítás bekapcsolásával párhuzamosan tudunk dolgozni 

a géppel illetve a szövegszerkesztıben- ez a feladatok összeállításában játszik fontos szerepet!  

 

Casio ClassPad 300 ClassPad Manager (szoftver) 

 
 

A diákok körében használt Casio ClassPad 300 érintı kijelzıvel rendelkezik, és tartozéka 

egy ,,ceruza’’, amivel a kijelzın tudunk navigálni, hasonló a szerepe, mint a számítógép 
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egerének! A számológép 1500 funkcióval rendelkezik, akár programozási feladatokhoz is 

használható, 4 MB-os növelhetı memóriája van, valamint könnyen bıvíthetjük internetrıl 

letölthetı alkalmazásokkal.  

 Ha bekapcsoljuk a számológépet az  gombbal, akkor a 

számológép menü részét látjuk, ahol a különbözı ikonok ábrái utalnak 

arra, hogy az adott menürész a matematika mely területének 

számításaira alkalmas. Az oldalán található egy  ,,görgetı’’, amivel a 

képernyı további adatait tudjuk megtekinteni.  

A  gomb megjeleníti a számológép billentyőzetét, ahol 

matematikai jeleket, az abc betőit, a különbözı utasítások sorozatát 

(cat), valamint 2D-s jeleket tudunk a számológépünkkel 

megjeleníteni: törtek, integrál jele …  

A szövegszerkesztıben (Microsoft Office Word) található 

képletszerkesztıhöz lehetne 

hasonlítani! A gép alsó részében 

található utasításokat használjuk a 

beállításokra (settings), a menük közti gyors váltogatásra 

(menü), a számológép fı részének megjelenítésére (Main), 

valamint lehetıségünk van osztott képernyı használatára, 

aminek az a szerepe, hogy a kijelzın egyszerre látjuk a 

számolásokat, illetve annak a grafikus megjelenítéseit! Ha az 

osztott képernyırıl szeretnénk áttérni az egész kijelzı 

megjelenítésére, akkor a resize utasítást használjuk!  

Az egyes menürészek részletesebb bemutatása a feladatlapok 

megoldása során történik: megismerkedünk a fı (Main), geometria (Geometry), Statisztika 

(Statistics), táblázatkezelı (Spreadsheet), grafikonok és táblázatok (Graph&Tabs) 

részeivel! 
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A feladatlapok bevezetése 

 

A matematikai órák nagy része különbözı feladatok megoldásával telik, ezzel is biztosítva a 

diákok számára a minél több gyakorlást, az adott témakör hatékonyabb elsajátítását és 

megértését! A tanár feladata, hogy óráról órára feladatokat készítsen a diákoknak. A 

feladatlapok összeállításánál viszont nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk: ügyelnünk 

kell arra, hogy a feladatlapok logikailag jól felépítettek legyenek, hogy a tananyag 

elsajátítását maximálisan szolgálják!  

A feladatok megoldása során bevonhatunk különbözı matematikai segédeszközöket, amelyek 

szemléltetik az adott matematikai problémát! A dolgozatomban hétköznapi életbıl vett 

problémákkal kapcsolatos feladatlapokat állítottam össze, amit a diákok grafikus 

számológéppel oldanak meg! Felmerülhet a kérdés: ,, ...miért engedélyezzük a számológép 

használatát a feladatok megoldása során?’’ 

" ...nem szabad semmi olyat elmulasztani, aminek valami esélye van arra, hogy a diákokhoz 

közelebb hozza a matematikát. A matematika nagyon absztrakt tudomány - éppen ezért 

nagyon konkrétan kell elıadni." (PÓLYA, 1977) 

Úgy gondolom, hogy a grafikus számológép megfelelı alkalmazásával a matematikai órák 

interaktívvá vállnak: ,,életre kelnek’’ a matematikai fogalmak illetve összefüggések,az azzal 

való kísérletezések illetve megfigyelések elısegíthetik az új fogalmak definiálását! 

A diákok a grafikus számológép használatával nem csak matematikai ismeretekre tesznek 

szert, hanem az adott problémát a számológép nyelvén is megfogalmazzák, majd a 

számológéppel kapott megoldást matematikailag értelmezik! Ezt a gondolatmenetet a 

következı ábrával szemléltethetném:  

Beszélt nyelv Matematika nyelve Utasítások nyelve 

 

 

 

 

 

A feladat megoldása Matematikai megoldás Megoldás számológéppel 

FELADAT MATEMATIKA CAS 

Mikor minimális az 

átviteli  sebesség? 

Szélsıértékek: f’(x) =0 
Minimuma van, ha 

f”(x)>0 

Solve ( diff (f(x),x, 
1)= 0 ),x) 

Az átviteli sebesség a 
143,13 másodpercben 

a minimális 

41,21 és 146,13 a 
függvény 

szélsıértékhelyei 

41, 21 
146, 13 
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A számológép használata megkönnyíti és meggyorsítja a számolást, ezt a diákok 

nagymértékben ki is használják, s nagyon sokszor a fejszámolást a számológéppel 

helyettesítik! Azt kellene elérnünk, hogy a diákok ne csak akkor nyúljanak a számológéphez, 

amikor egy egyszerő feladatot akarnak kiszámítani, hanem felismerjék a grafikus számológép 

nyújtotta lehetıségeket: függvények animálása, közelítı függvények keresése, bonyolult 

kifejezések integrálása, több ismeretlenes egyenletek megoldása, 3D-ben való ábrázolás, 

statisztikai adatok feldolgozása…  

Matematikai ismeretek nélkül a számológép nem sokat ér, ugyanis tudnunk kell, hogy hogyan 

oldunk meg egy problémát, s csak akkor tudjuk átfogalmazni azt a gép nyelvére!  

A feladat megoldását a diákok elıre elkészített feladatlapokon végzik, amit a mellékletben 

találunk! Így maguk elıtt látják a feladatot, követni tudják a grafikus számológéppel való 

megvalósítását. Nem elégszünk meg csupán a számológéppel kapott eredménnyel, hanem 

emellett megköveteljük a papíron való számolást is! A feladatlapok elınye, hogy irányítja a 

jegyzetelést, valamint irányítja a munkát akkor is, ha a diákok különbözı tempóban haladnak!  

„A tanítási órának abban a szakaszában, amikor a tanulók a programmal foglalkoznak, a tanár 

figyelemmel kísérheti a gyengébb tanulók munkáját, illetve kiegészítı feladatokat adhat a 

gyorsabb tempóban haladó tanulóknak. Ez tehát az osztálymunka differenciálását is lehetıvé 

teszi.”  (Vásárhelyi Éva, 2002) 

Egy iskola feladata a tantárgyi ismereteken túl, olyan felkészülésben is részesíteni a diákokat, 

hogy különbözı helyzetekben is hatékonyan tudjanak helytállni: a csoportban való együtt 

dolgozás, a munkamegosztás, a szövegértelmezés, véleménynyilvánítás, kijelentések 

indoklása, cáfolata! Ezért a feladatlapok összeállításánál a matematikai kompetenciák 

fejlesztésére is odafigyelünk: 

Kompetenciák Leírása 

Problémák megoldása a probléma megértése, megvizsgálása és megoldása 

Modellezés Modellek megválasztása és használata 

Kifejezıeszközök Állítások indoklása, cáfolata 

Fogalmak kialakítása  Matematikai kapcsolatok keresése, fogalmak 

összekapcsolása  

Eszközök használata Segédeszközök, matematikai programok alkalmazása 
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A feladatlapok felépítése 

 

Minden feladatlap azonos szerkezettel rendelkezik! A feladatlapok elıtt megtaláljuk, hogy 

milyen matematikai ismeretek szükségesek a feladat megoldásához, valamint kitérünk a 

számológép használatára is! Érdemes még a feladatok megoldása elıtt kipróbáltatni a 

diákokkal a legfontosabb utasításokat, hogy ismerkedjenek a környezettel, amiben majd 

dolgoznak! A feladatlapok leírásának a szerkezeti felépítése a dolgozatomban a következı:  

1. Feladat 

2. Kinek ajánlott a feladat? 

3. Matematikai ismeretek 
4. Útmutató a számológép használatához 

5. Megoldás 

6. Egyéb javaslatok a feladatlaphoz 

Az 1. pontban található a feladat leírása, illetve a feladathoz kapcsolódó kérdések is!  

A 2. pontban található, hogy az adott feladatlapot mely osztályokban végezhetjük, milyen óra 

alkalmával! 

A 3. pontban összegyőjtöttem, hogy milyen matematikai ismeretek szükségesek a feladatlap 

megoldásához! Elıször mindig fel lesznek tüntetve a feladatban érintett témakörök! 

Kiemeljük a fontosabb tételeket, definíciókat, amelyekre a feladatban hivatkozunk! Ebben a 

részben térek ki a feladat papíron való megvalósítására is!  

A 4. pontban útmutatót találunk a számológép használatához! A feladat megoldásához 

használt menürészt mutatom be! Kiemeltem a fontosabb utasításokat, valamint bemutatom a 

leggyakrabban használt ikonokat! 

Az 5. pontban található a feladat teljes megoldása magyarázatokkal, mit várunk a diákoktól 

megoldásnak, hogyan érdemes elindulni! A feladat megoldásának egy sémáját, menetét látjuk, 

ugyanis ha a diákok egyéni mérésekkel illetve adatokkal dolgoznak, akkor a feladat 

eredménye nem egyezik majd meg az itt talált megoldással! Erre külön figyeljünk oda! 

A 6. pontban egyéb tippeket adok a feladatlaphoz: hogyan variálhatjuk a feladatot, milyen 

gyakorlópéldákat adhatunk fel, esetleg milyen házi feladatot érdemes feladni a diákoknak! 

Minden feladatlap végén megtalálható a megoldásra szánt idı is! Ezt a sémát követve lettek 

összeállítva a következı feladatlapok! 
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1. feladatlap - Építsünk házat! 
 

 
( http://www.3dartis.hu/wp-content/gallery/ketlakasos-csaladi-haz-budapesten/csaladi00502.jpg) 

 
Feladatok: 

Házat szeretnénk építeni a képen látható számítógépes ábra alapján! 

a) Készítsd el a ház elülsı-, illetve oldalnézetét derékszögő koordináta-rendszerben! Becsüld 

meg a ház méreteit! A rajzot méretarányosan készítsd el: 1:100-hoz arányban! A házon az 

ablakok és ajtók mérete legyen azonos! Eltekintünk a garázsajtótól illetve a tetın található 

ablakoktól! 

  Az ablakok méretei: 1m x 1m! Az ajtó mérete: 2m x 1m 

b)  Írd fel az ábrán látható vektorok hosszát illetve határozd meg az általuk közbezárt szöget! 

Határozd meg a padlás alapsíkjának egyenletét is! 

c) Határozd meg az oldalnézeten levı tetıablak és a tetıszerkezet által közbezárt szöget! Írd 

fel a két sík közös egyenesét! 

d) Számold ki a ház költségeit! Az interneten tájékozódj az aktuális árakkal kapcsolatban! 

Válassz különbözı mérető téglákat, s azok alapján számítsd ki a költséget! 

A 

B C D E F 

G 

H 
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Árlista 

 

Méret:32x20x19cm 

Ára:260 Ft/db  

 

Méret:38x25x23cm 

Ára: 330 Ft/ db 

 

Méret:35x25x13cm 

Ára: 210 Ft/db 

  

1. Méret: 27 x 43 cm 

    Ára: 230 Ft/ db 

2. Méret: 25 x 35 cm 

    Ára: 260 Ft/ db 

3. Méret: 330 x 420 mm 

    Ára: 300 Ft/db 

4. Méret:300 x 340 mm 

    Ára: 180 Ft/db 

5. Méret: 250 x 420 mm 

    Ára: 150 Ft/db 

 

Méretek+ Ár 1 db tégla térfogata Falak térfogata költség 

    

    

    

 

e) Az elızı feladat alapján döntsd el melyik terméket gazdaságosabb választani! Számold ki 

a költségeket! 

 

 

 

3 
1

2 

4 5 
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Kinek ajánlott? 

A feladatlap a 11. osztály koordinátageometria témaköréhez kapcsolódik! A diákok a 

feladatban egy hétköznapi példán keresztül gyakorolják a koordinátageometria témaköréhez 

tartozó számolásokat! Érettségire való készülésnél is hasznos, a feladatlap elvégzésével a 

diákok átismétlik a koordináta geometria témakörét! A feladat megoldása során figyeljünk 

arra, hogy a diákok papíron is végezzék a számolásokat, a számológépet csak ellenırzésre 

használják! 

Matematikai ismeretek 

Méretarány ; terület mértékegységek , koordinátageometria: egyenesek, síkok egyenlete; 

síkok hajlásszögeinek meghatározása; skalár- és vektoriális szorzat; síkidomok 

területképletei; testek felszíne 

Az elsı lépés a feladat megoldása során a ház méreteinek a megbecsülése, valamint a ház 

elöl- és oldalnézetének elhelyezése a derékszögő koordináta rendszerben! Az elölnézetet x-z 

tengely szerint, míg az oldalnézetet az y-z tengely szerint készítik el! Ennek alapján kell majd 

felírni a ház pontjainak térbeli koordinátáit!  

Ezek után a következı koordinátageometriai számításokra lesz szükség: 

Pontok távolsága: Pl. 222 )63()57()99()3,7,9()6,5,9( −+−+−=== ABBA  

Két vektor hajlásszöge: 
CABA

CABA
rr

rr

⋅

•
=αcos , a skalár szorzat segítségével határozzuk meg 

 Síkok egyenlete: 

 

 

Háromszög területképletei: 

CABATbaT
mcmbma

T cba
rr

×⋅=⋅⋅⋅=
⋅

=
⋅

=
⋅

=
2

1
sin

2

1

222
α  

Téglatest palástjának felszíne: cbaF ⋅+⋅= )(2

paraméteres Általános 

paraméterlkaholCAlBAkAX

síktkifeszítetvektorralBAésCA

,,

:
rr

rr

⋅+⋅+=
 

Sík normálvektorából: 

)(,,,0 noranormálvektsíkacbaaholdczbyax

ACBAn

=+++

×=
rr
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Útmutató a számológép használatához 

A feladat megoldásához a számológép geometriai részét használjuk a rajzolásra, a számítások 

elvégzésére pedig a Fı (Main) részben dolgozunk! A feladat megoldása során a következı 

utasításokat használjuk, amelyeket a kiegészítı billentyőzeten, a kategóriákon (cat) belül 

találunk meg: 

Norm – két pont távolságának meghatározására 

crossP - vektoriális szorzat meghatározására 

angle - két vektor hajlásszögét adja meg 

A geometria részen különbözı szerkesztéseket végezhetünk, 

koordináta rendszerben rajzolhatunk! Ha megosztott képernyıt 

használunk, akkor a ceruza segítségével lehetıségünk van pontok 

koordinátáit, egyenesek egyenleteit megjeleníteni a Fı részben, 

illetve fordítva, anélkül, hogy bármilyen számítást elvégeznénk! 

 A feladatlap elıtt a diákok ismerkedjenek a geometriai 

képernyıvel: hogyan tudunk rajzolni az adott felületen, de 

hangsúlyozzuk, hogy a számológéppel kirajzoltatott ábrák nem 

helyettesíthetik a körzıvel, vonalzóval, szögmérıvel szerkesztett 

ábrákat. A számológéppel gyorsan rajzolhatunk, pontos ábrát 

készíthetünk, ezért ezt célszerő akkor alkalmazni, hogyha geometriai bizonyításokat 

szeretnénk igazolni: ötletet adhat a feladat elindulásához! 

Gyakran használt ikonok: 

 

A nyílra kattintva egyszerő alapszerkesztések közül válogathatunk: pont 

kijelölése, egyenes rajzolása, kör szerkesztése… 

 

Geometriai alakzatok rajzolására szolgál: háromszög, sokszögek (trapéz, 

deltoid, négyzet, téglalap) 

 

Két egyenes metszéspontjának kijelölése, pontba húzott merıleges 

 

Koordináta rendszer megjelenítése 

 

A feladatlapra szánt idı: 90 perc 



  

 - 15 - 

 

Megoldás: 

 

a ) A diákok a tanár segítségével elkészítik a ház vázlatát a számológép geometriai részében! 

Ezt a következıképpen tesszük meg:   

• megbecsüljük a ház méreteit! 

• elkészítjük a ház elölnézetét x-z tengely szerint, 

oldalnézetét y-z tengely szerint (1:100 arányban)! A 

számológép Fı, ill. geometriai részében párhuzamosan 

dolgozunk: a pontok koordinátáit a ceruza segítségével 

áthúzzuk a geometriai részbe, így megkapjuk a pontot a 

koordináta rendszerben. 

• Az x-z, ill. y-z tengely szerinti ábrákat megpróbáljuk 

elképzelni az x-y-z tengelyen, s meghatározzuk a 

megfelelı pontok koordinátáit a térben (x,y,z) 

 

A tanár elıre is elkészítheti a ház nézeteit, amit a diákok betölthetnek a számológép 

képernyıjére! Ezt a következıképpen tehetik meg: 

File-Open-elolnezet File- Open-oldalnezet 

 

A ház elölnézete (x-z tengely) A ház oldalnézete (y-z tengely) 
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b) 

Meghatározzuk az ábrán látható A, B, C pontok koordinátáit: 

A=(9; 5; 6); B=(9; 7; 3); C=(9; 3; 3) 

)3;2;0(

)3;2;0(

−−=

−=

CA

BA
r

r

 

Észrevesszük, hogy a két vektor 

hossza megegyezik, ezt a 

számolások is igazolják: 

13)3(20 222 =−++   

Majd meghatározzuk a 2 vektor által 

közbezárt szöget: 
CABA

CABA
rr

rr

⋅

•
=αcos  

A padlás síkjának meghatározásához szintén szükségünk van 3 pontra:  

E=(1; 0; 3), D=(9; 1; 3); F=(9; 19; 3) 

 

 A padlás alapsíkjának paraméteres egyenlete: 

ltz

ltyFD

ltxED

003

18)1(1)0,18,0(

0)8(9)0,1,8(

++=

+−+==

+−+=−−=
r

r

 

 A sík normálvektorát a sík két irányvektorának vektoriális 

szorzata adja! Az általános egyenletet a normálvektor segítségével 

tudjuk felírni: 

A padlás alapsíkjának általános egyenlete: -144z+ 432=0 

 

Válasz: A ábrán látható két vektor hossza megegyezik, hosszuk: 13 , s közbezárt szögük 

megközelítıleg 112º! A padlás síkjának általános egyenlete: -144z+432 = 0 

 

c) Meghatározzuk a tetıszerkezet síkjának és a tetıablak balsíkjának egyenletét! A következı 

koordinátákat olvassuk le a képrıl: 

Tetıablak balsíkjához: A=(9,5,6); C=(9,3,3); H=(6,2,6) 

Tetı síkjához: D=(9,1,3); G=(5,0,7); F=(9,19,3) 
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Síktetı: 
















⋅+
















−

−

⋅+
















0

18

0

4

1

4

3

1

9

lk   Síktetıablak:
















−

−

⋅+
















−

−⋅+
















0

3

3

3

2

0

6

5

9

nm  

 

A két sík hajlásszöge a 

normálvektorok által bezárt szög! 

Meghatározzuk mindkét sík 

normálvektorát! Az irányvektorok 

vektoriális szorzata adja meg a 

normálvektort: 

HACAn

FDGDn
rr

rr

×=

×=

2

1  

A számológéppel ezt a crossP() 

utasítással tesszük meg! Majd a skaláris szorzat segítségével meghatározzuk a két sík 

hajlásszögét! Tehát a két sík körülbelül 41°-os szöget zár be egymással! 

A következı lépésben meghatározzuk a két sík közös egyenesét! A számológéppel azt 

gyakoroljuk, hogy hogyan lehet meghatározni két sík metszetét! Papíron a diákok 

meghatározzák a képen is látható közös egyenesnek (C,H pontra fektetett) a paraméteres 

egyenletét! Megvizsgálják, hogy az ı eredményük illetve a számológép eredménye 

megegyezik e! 

 



  

 - 18 - 

Az egyenes egyenlete: 
















−

−

⋅+
















=⋅+

3

1

3

3

3

9

tHCtC
r

  

Válasz: A tetıablak és a tetıszerkezet 41º-os szöget zár be egymással! A két sík közös 

egyenesének egyenlete: 

33

)1(3

)3(9

⋅+=

−⋅+=

−⋅+=

tz

ty

tx

 

 

d) 

Az ábra a ház falait szemlélteti! Az ábra 

alapján kiszámoljuk körülbelül hány darab 

téglára lesz szükségünk az építkezés során! 

Közfalakat nem veszünk figyelembe, csak a 

ház látható részeivel foglalkozunk (amit az 

ábrán is látunk)! A falak két sor téglából 

állnak, ami azt jelenti, hogy a falak 

vastagsága 2-szer a választott téglánk 

szélessége lesz! A ház szélessége 8m, hosszúsága 18m, magassága 3m! Ezekbıl az adatokból 

számoljuk ki a ház falainak térfogatát a következıképpen:  

Elsı lépésben kiszámoljuk a ház oldalainak felületét, az ablakok és ajtók figyelembe vétele 

nélkül ( )oldalakF , majd ebbıl a felületbıl vonjuk le a házon található 2 ajtó és 4 ablak területét! 

Így megkapjuk a ház falainak felületét ( falF ) 

 
21563)818(2

)(2

mmmmF

magasságszélességhosszF

oldalak

oldalak

=⋅+⋅=

⋅+⋅=
            

2

2

111

212

mmmT

mmmT

ablak

ajtó

=⋅=

=⋅=
 

 2222 1484415624 mmmmTTFF ajtóablakoldalakfal =−−=⋅−⋅−=   

Attól függıen, hogy milyen mérető 

téglát veszünk, kiszámoljuk a ház 

falának térfogatát, s kiszámoljuk a 

költségeket! A számításokat a 

következı táblázatba foglaljuk: 
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Méretek+ ár 1 db tégla térfogata Falak térfogata Költség 

Méret:32x20x19cm 

Ára:260 Ft/db 33

1

012,012160

192032

mcm

V

==

=⋅⋅=
 

3

2

59

4,0148

m

mmV

≈

≈⋅=

 

Ft

költség

mmdb

4202781

2604917

4917

012,0/59 33

=

=⋅=

≈

≈=

 

 

Méret:38x25x23cm 

Ára: 330 Ft/ db 33

2

018,018400

232538

mcm

V

==

=⋅⋅=
 

3

2

74

5,0148

m

mmV

≈

≈⋅=

 

Ft

költség

mmdb

9603561

3304112

4112

018,0/74 33

=

=⋅=

≈

≈=

 

Méret:35x25x13cm 

Ára: 210 Ft/db 33

3

0114,011375

132535

mcm

V

≈=

=⋅⋅=
 

3

2

74

5,0148

m

mmV

≈

≈⋅=

 

Ft

költség

mmdb

3203631

2106492

6492

0114,0/74 33

=

=⋅=

≈

≈=

 

 

e) 

A táblázat alapján a diákok megvizsgálják milyen téglát érdemes vásárolni: figyelembe veszik 

a költségeket, a tégla árait, annak minıségét, valamint a téglából képzett fal vastagságát! 

Ezeket a szempontokat figyelembe véve vitáznak a diákok arról, hogy ki melyik téglát 

választaná az építkezéséhez, s választását indokolja is (milyen szempont alapján választott)! 

 

Egyéb javaslatok a feladatlaphoz 

A feladatlapban kiszámoltuk, hogy körülbelül hány darab téglára van szükségünk az 

építkezéshez és kiszámoltuk a költségeket! A diákok ennek alapján házi feladatra 

meghatározzák, hogy mennyi költséggel jár a tetıfedés! Egy tetszıleges családi ház alapján 

hasonlóan felrajzolják a nézeteket, kiszámolják a költségeket! 

Érdemes a feladatlapot átvariálni olyan formába, amit akár általános iskolában is 

megoldathatunk egy egyszerő ház vázlata alapján! Úgy írjuk át a feladatlapot, hogy a 

gyerekek a szögfüggvények, Pitagorasz-, magasság-, esetleg befogó tételek segítségével 

számolják ki a szükséges adatokat, gyakorolják az egyes síkidomok területképleteit, testek 

felszíneit!     
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2. feladatlap - Szerencsejátékok 

 

Jancsika Ötös Lottóval szeretne nyerni! Kiszámolta hány darab szelvényt kellene kitöltenie a 

biztos nyeréshez! A következı volt a gondolatmenete: 

Az elsı szám kiválasztására 90 lehetıségem van, vagyis 90 szám közül választhatok! 

Minden további lépésnél eggyel kevesebb lehetıségem van, mivel az elızıleg kiválasztott 

számot már nem választhatom! Öt húzásom lesz, tehát az összes permutáció az 5-ös lottó 

esetében:  5273912168687888990 =⋅⋅⋅⋅ , azaz 5,2 milliárd lehetıség! 

1. Feladat: 

a) Egyetértesz Jancsika gondolatmenetével? Válaszodat indokold! 

b) Grafikus számológépünk segítségével sorsoljunk! Sorsoljuk ki, hogy 20 héten 

keresztül melyek voltak az Ötös Lottó nyerıszámai! Számításaidat rendezd növekvı 

sorrendbe és hasonlítsd össze társaiddal a számokat! Milyen jellemzıket tudsz a 

meglévı számsorokból kiolvasni? 

Kérdések Statisztikai jellemzı 

Hányszor fordul elı egy szám?  

Melyik szám szerepel a legtöbbször?  

Melyik a középsı adat?  

Mennyi az átlag?  

Mennyi az átlagtól való átlagos eltérés?  

 

c) Válaszd ki a 2-nél többször elıforduló számokat, majd foglald táblázatba! Számold ki 

a húzott számok átlagát, móduszát, mediánját, relatív gyakoriságát, 

szórásnégyzetét (variancia), szórását papíron, majd ellenırizd a számológéppel a 

kapott értékeket! Milyen hasonlóságokat illetve különbséget észleltél a számológép és 

a számítógépes táblázatkezelı között? 

d) Ábrázold különbözı típusú diagrammal a húzott számok gyakoriságát! Jellemezd a 

diagramokat! Melyik típusú diagram a legszemléletesebb? Válaszodat indokold! 

e) Vesd össze a statisztikákat társaiddal! Ezen statisztikák alapján mely nyerıszámokra 

fogadnál? Írd le milyen statisztikai jellemzıket vettél figyelembe! 
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2. Kinek ajánlott a feladat? 

A diákok 9. osztályban már ismerkednek a statisztikai jellemzıkkel, diagramok 

jellemzésével! Ezzel a feladatlappal érdemes az új anyagot bevezetni, mivel így egy játék 

segítségével vezetjük rá a diákokat az új fogalmakra! Felsıbb évfolyamokban is találkoznak a 

diákok statisztikával, a feladatlap elvégzésével átismételhetik az eddig tanultakat! 

 

3. Matematikai ismeretek 

Statisztikai jellemzık: átlag, módusz, medián, szórás, szórásnégyzet; diagramok fajtái; 

gyakoriság; relatív gyakoriság; valószínőség; kombinatorika: permutáció, kombináció 

A feladatban használt számítások:  

Átlag kisszámítása (súlyozott átlag): 

8,43
31

78374364360351342335325321324
=

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
  

Módusz kiszámítása: megnézzük, hogy melyik szám szerepel a legtöbbször: 2 

Medián meghatározása: 

Sorba állítjuk a számokat növekvı sorrend szerint, majd a középsı elem lesz a medián: 

2,2,2,2,21,21,21,25,25,25,35,35,35,42,42,42,51,51,51,60,60,60,64,64,64,74,74,74,78,78,78  

Szórásnégyzet: az átlagtól való eltérések négyzetének átlaga 

31

)8,4378(3)8,4374(3)8,4364(3)8,4360(3

)8,4351(3)8,4342(3)8,4335(3)8,4325(3)8,4321(3)8,432(4
2222

222222

−⋅+−⋅+−⋅+−⋅+

+−⋅+−⋅+−⋅+−⋅+−⋅+−⋅

Szórás: szórásnégyzetbıl vont négyzetgyök:  

Ha n kísérletbıl az A esemény k -szor következett be, akkor k-t az A esemény 

gyakoriságának, 
n

k
- et pedig az A esemény relatív gyakoriságának nevezzük! 

számaeseményekelemiöszzes

számaeseményekelemikedvezı
égvalószínőaesemény =  

Ismétlés nélküli kombináció: )0( nk
k

n
≤≤








 

4. Útmutató a számológép használatához! 

Az a) feladatban a Fı (Main) részt használjuk a számolások elvégzésére! Bekapcsoljuk a 

kiegészítı billentyőzetet! (keyboard) A kategoriák (cat) lapfül alatt találjuk meg a feladatunk 

során használt utasításokat:  
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nCr -ismétlés nélküli kombinációt számolunk vele: 








k

n
 

randList (darab, mettıl, meddig) – számokat tudunk vele 

generáltatni; zárójelben megadjuk hány számot generálunk mely 

intervallumból. 

A generált számokat listába rendezhetjük növekvı sorrendben (Sort (ascending)) a 

Statisztikai (Statistics) részben! 

A feladat c) részében már a Táblázatkezelıt (Spreadsheet) használjuk! Itt készítjük majd el a 

táblázatot, illetve segédtáblázatot; statisztikai jellemzıket számolunk, valamint a diagramokat 

is ebben a részben készítjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakran használt ikonok: 

 
Törteket tudjuk vele átírni tizedesszám alakba és fordítva 

 
Diagramok rajzolására szolgál! Ki tudjuk választani a megfelelı típusú diagramot 

 
A táblázatunkból sort töröl 

 
A táblázatból oszlopot töröl 

 
A táblázatba sort szúrhatunk be vele 

 
A táblázatunkba oszlopot szúrunk be 

 
Névsor szerint rendez (növekvıen illetve csökkenıen) 

 

 

A feladatlapra szánt idı: 90 perc(új anyag bevezetésével); 45 perc(ismétlı óra alkalmával) 

Statisztikai utasítások 

Átlag Mean 

Módusz Mode 

Medián Median 

Szórásnégyzet Variance 

Szórás stdDev 
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5. Megoldás: 

a ) 

Jancsika az ismétléses permutáció gondolatmenetét követte, s 

nem vette észre, hogy ugyanaz a számötös többször szerepel, csak 

a sorrend változó, de ebben az esetben minket a sorrend nem 

érdekel! Ha 90 különbözı elembıl a sorrend figyelembe vétele 

nélkül kiválasztunk 5 darabot, akkor a 90 különbözı elem 5 tagú 

ismétlés nélküli kombinációját kapjuk: 

 
!85!5

!858687888990

)!590(!5

!90

5

90

⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

−⋅
=








 = 43 949 268 

 

b) 

Lépjünk be a Fımenübe (Main)! Kapcsoljuk be a billentyőzetet! A kategóriák (cat ) lapfül 

alatt találjuk a véletlen számok generálására használt utasítást (randList) ! Zárójelben 

megadjuk, hogy hány számot sorsolunk milyen intervallumok között! 

   

 

Kérdések Statisztikai jellemzı 

Hányszor fordul elı egy szám? Gyakoriság- az adatok elıfordulásának száma 

Melyik szám szerepel a legtöbbször? Módusz - a leggyakrabban elıforduló adat 

Melyik a középsı adat? 
Medián- Páratlan számú (2n+1) adat esetében: n+1  

Páros számú (2n) esetében az n-edik és (n+1)-dik átlaga 

Mennyi az átlag? Átlag-az adatok összegét elosztjuk az adatok számával 

Vizsgáljuk az átlagtól való 

eltéréseket! 

Szórásnégyzet-az átlagtól való eltérések négyzetének átlaga 

Szórás- a szórásnégyzetbıl vont négyzetgyök 
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c) 

A következı feladaton keresztül a grafikus számológépünk táblázatkezelı (Spreadsheet) 

menüjével ismerkedünk! Hasonló a szerkezete, mint a számítógépes táblázatkezelınek 

(Microsoft Office Excel 2003)! A következı feladatot párhuzamos oldjuk majd meg grafikus 

számológéppel illetve táblázatkezelıvel (Microsoft Office Excel 2003)! Elkészítjük a 

táblázatot mindkét táblázatkezelıben, majd készítünk egy segédtáblázatot a nyerıszámok 

gyakoriságáról (minden nyerıszám annyiszor szerepel, ahányszor kisorsoltuk)! 

 

 

   

  

 

segédtáblázat 

 

A jelölt ikon meghívására 
a következı ablak tárul 
elénk, ahonnan 
kiválasztjuk majd a 
statisztikai függvényeket! 

 

A számológépen található 
statisztikai függvények helye 

 

 

 



  

 - 25 - 

 

 

 

 
 

 

A Microsoft Excelben a következı 

eredményeket kaptuk: 

 

A relatív gyakoriság a következıképpen számolhatjuk ki:  

Az abszolút, ill. relatív hivatkozások segítségével ($ jellel rögzítjük a változót) beírjuk a 

képletet a relatív gyakoriság meghatározására! A képletünk így másolható lesz, s nem kell 

minden cellába beírni a használt képletet!  
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A táblázatot kibıvítjük 

egy sorral, ahova majd az 

egyes nyerıszámok relatív 

gyakoriságát számoljuk 

ki! A képletet az elızıhöz 

hasonlóan szerkesztjük 

meg! 

 

 

 

 

 

Válasz: A számológéppel illetve papíron számolva is a következı eredményeket kaptuk: a 

húzott számok átlaga: 43,8; módusz: 2, mediánja: 42, szórásnégyzete: 608,76; szórása: 24,67  

 

d) 

Az elsı ábrán oszlopdiagrammal ábrázoltuk a nyerıszámok elıfordulását (gyakoriságát), a 

vízszintes tengelyen a nyerıszámok vannak, a függıleges tengelyrıl pedig le tudjuk olvasni a 

gyakoriságot! Ezt az ábrázolást akkor célszerő alkalmazni, ha az adatok egymáshoz való 

nagyságrendjét szeretnénk szemléltetni. A másik ábrázolási mód a kördiagram. A kördiagram 

készítésénél a körcikkek középponti szöge lesz arányos az adatfajta gyakoriságával. Ez az 

ábrázolási mód jól szemlélteti az arányokat. Az adott részekre kattintva le tudjuk olvasni az 

értékeket! 

 

Válasz: Esetünkben az oszlopdiagram szemléletesebb, mivel könnyebb az adatok 

nagyságrendi összehasonlítása (jól szemlélteti melyik nyerıszám hányszor szerepelt)!  
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e ) 

A diákok közös statisztikát készítenek társaik számolása alapján! S az így nyert statisztika 

alapján válasszák ki a nyerıszámokat! Ebben a feladatrészben a diákok közösen dolgoznak!  

 

6. Egyéb javaslatok a feladatlaphoz 

A diákok házi feladatra gyakorlásképpen további nyerıszámokat ,,sorsolhatnak ki’’ a 

számológép segítségével (Skandináv Lottó-, Hatoslottó-, Lottó nyerıszámait)! A következı 

alkalomra a diákok újságokból, televízióból, internetrıl diagramokat, statisztikákat keresnek, 

majd azokat jellemzik!  

Ha a feladatlapot felsıbb évfolyamban végeztetjük (11.-12. évfolyam), akkor a diákok 

csoportokban dolgozhatnak, így mindenki a tudásszintjének megfelelıen tud haladni! Az 

emelt szinten érettségizık megvizsgálhatják, hogy a statisztikánk alapján milyen esélyekkel 

fordulnak elı a nyerıszámok – regressziószámítás! 
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3. feladatlap - Pénzbefektetési lehetıségek 

 

Egy szerencsejáték alkalmával 30 000 000 Ft-ot nyertünk! Szeretnénk pénzünket a 

legkedvezıbb módon elhelyezni! A következı lehetıségeink vannak: 

I. Pénzünket ingatlanba fektetjük, lakást vásárlunk!  

II. Pénzünket bankba helyezzük 4 éves futamidıre különbözı kamatok mellett:  

1. év: 3%, 2. év: 4%, 3. év: 4,5%, 4. év: 4,5%. Az évek folyamán a kamatot nem 

vesszük ki a bankból, így azok is kamatoznak!  

III. Állandó 3%-os kamatra tesszük be a pénzünket, minden év végén kivesszük a kamatot! 

Az I. esethez az interneten hasznos információkat találhatunk lakás vétellel kapcsolatban: 

mire kell figyelnünk vétel elıtt, milyenek az aktuális lakás-, lakbér-, ill. bérleti díjak!  

Egy újságcikkbıl a következıket tudhatjuk meg: 

1. Táblázat 

 

  

2. Táblázat 

Átlagos havi lakbér Albérleti díj 

család 3-4 fı 75 000 Ft 60-70 m2 

2 személy 30 000 Ft 40-60 m2 

55 000 – 

100 000 Ft 

Ha sikerült kiválasztani az ingatlant, amit szeretnénk megvenni, elıször is keresnünk kell egy 
ügyvédet, mivel az ingatlanok adásvételéhez kivétel nélkül ügyvédi ellenjegyzés kell. Az ügyvédek 
elıször kérni fognak egy ún. "tulajdoni lapot", ami 4. 000.-Ft-ba 
kerül, és amit általában nekünk kell kiváltani a Földhivatalnál. Ez 
arra szolgál, hogy megállapíthassák, hogy az ügylet jogszerően fog 
történni, az szerepel a tulajdoni lapon tulajdonosként, aki az eladó 
lesz, nincs az ingatlan jelzálogjoggal megterhelve stb… A jól menı 
ügyvédek az ingatlan vételárának 1%-áért vállalják az egész 
procedúrát, de ha élelmesek vagyunk, már olyan ügyvédet is lehet találni, aki 0,5%-ért vállalja az 
ügyet… 
(forrás: http://www.ingatlanmerce.hu/index.php?area=news&id=135) 

Lakások listája 

alapterület szobák száma erkély m2 ár Vételár 

47 m2 2 5 m2 312 084 Ft 15 604 000 Ft 

62 m2 3 5 m2 410 200 Ft 25 432 400 Ft 

67 m2 3 15 m2 382 064 Ft 28  654 800 Ft 

52 m2 2 4 m2 400 196 Ft 21 210 400 Ft 
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1. Feladat: 

a) Válassz különbözı mérető lakásokat, s annak alapján töltsd ki a táblázatot!  

Alapterület 

Teljes kiadás 

(ház+egyéb 

költségek) 

albérlı 
Havi 

lakbér 

Albérleti 

díj 

Hány év 

alatt térül 

vissza az 

ára 

Hány % a 

havi bevétel a 

lakás árának 

       

       

       

       

  

b) A kitöltött táblázat alapján válaszd ki a számodra legnyereségesebb lakást, majd 

ábrázold derékszögő koordináta rendszerben (idı-tıke kapcsolatban)! 

c) A II. eset alapján számold ki az évenkénti pénzhozamot, majd ábrázold 

oszlopdiagrammal pénzünk állását évenként! (idı- tıke kapcsolat)! Egyéb költségeket 

ne vegyél figyelembe! 

d) Mennyi pénzt vennél ki év végén a bankból, ha a III. esetet választod? Találj függvényt, 

ami megadja az évenkénti növekedést! Majd ábrázold koordináta rendszerben (idı/tıke 

kapcsolatban) 

e) Mind három esetet ábrázold közös koordináta rendszerben (idı-tıke kapcsolat)! A 

grafikon alapján töltsd ki a táblázatot! Számítással ellenırizd eredményeidet! A 

grafikonok és a számításaid alapján te melyik befektetési formát választanád? Milyen 

elınyei lehetnek az egyes eseteknek?  

 

 negyedév félév 2. év 
2. év 9 

.hónap 
3. év 

3. év 6. 

hónap 
4. év 

I. eset        

II. eset        

III. eset        
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2. Kinek ajánlott a feladat? 

A középiskola 12. osztályában a számsorozatok témakörön belül ismerkednek a diákok a 

kamatszámítással! Ez a feladatlap legfıképpen nekik ajánlott! Amikor a diákok már tisztában 

vannak a kamatszámítási fogalmakkal, akkor érdemes ezt a feladatlapot elvégezni egy 

ismétlésre szánt óra alkalmával! 

 
3. Matematikai ismeretek 

Százalékszámítás, kamatszámítás, törlesztırészletek kiszámítása, lineáris függvények 

(lineáris közelítés), diagramok készítése, függvényábrázolás és értelmezése 

I. esethez:  
Ebben az esetben százalékszámítást alkalmazunk! Ezt kétféleképpen is megtehetjük:  

egyenes arányossággal :     100% .........................................................28 802 074 Ft 

                                                x  % …………………………………….90 000 Ft       
                                                              28802074:90000100: =x      

                                                                      
28802074

10090000 ⋅
=x  

Százalékláb kiszámítással: a százalékérték és az alap felhasználásával: 100⋅
alap

tékszázalékér
   

II. esethez: 
Bankba helyezett összeg: 30 000 000 Ft = 3 710⋅ Ft 

Kamatok:  

 

 
 
Futamidı: 4 év  

 

1. év végén: 03,1103)
100

3
1(103 77 ⋅⋅=+⋅⋅     3. év végén: 045,1)04,103,1103( 7 ⋅⋅⋅⋅  

2. év végén: 04,103,110304,1)03,1103( 77 ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅    4. év végén: 27 045,104,103,1103 ⋅⋅⋅⋅  

III. esethez: 
Bankba helyezett összeg: 30 000 000 Ft = 3 710⋅ Ft 

Kamatok: 3% (minden év végén kivesszük a kamatot) 

Futamidı: 4 év 

1. év 2. év 3. év 4. év 

3% 4% 4,5% 4,5% 
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Százalékérték kiszámítása: Kiszámítjuk az alap 1%-t, majd a kapott értéket megszorozzuk a 

százaléklábbal: 3
100

30000000
⋅  

 
4. Útmutató a számológép használatához! 
 

A feladat megoldásához a számológép Fı (Main) menüjét 

használjuk a különbözı számítások elvégzésére. Az a) feladatban 

ezt a menüt használjuk. Feladatunk során szükségünk lesz néhány 

utasítás használatára. Függvényeket definiálhatunk a define 

utasítással, így tudunk majd a függvényünkre hivatkozni anélkül, 

hogy beírnánk a függvény egyenletét minden egyes alkalommal. A független illetve függı 

változóinkat is rögzíteni tudjuk. Ezt a következı alakban tehetjük majd meg: {1,2,3,4}⇒ év 

Függvények ábrázolására használjuk a Grafikonok és táblázatok 

(Graph&Tab) menüt vagy a Statisztika (Statistics) részt.  Ha 

rögzített változókkal dolgozunk, akkor a Statisztika részt 

használjuk. Az ábrán látható módon tudjuk az elmentett változókat 

megjeleníteni. Ha a függvény egyenletével dolgozunk, akkor a 

Grafikonok és táblázatok menürészt használjuk. 

Gyakran használt ikonok: 

 

Függvényeket rajzolunk ki vele. 

 

Elıfordulhat, hogy a függvény kirajzoltatása után a diákok nem találják a 
függvényt! Ezzel az ikonnal tudjuk módosítani az alapbeállításokat úgy, hogy a 
függvény látható legyen. 

 

A Statisztika menürészben található ikon, ami a függvény kirajzoltatására 
alkalmas 

 

Itt tudjuk beállítani az ábrázolás módját (hisztogram…) 

 

 

 

 

 

 

A feladatlapra szánt idı: 90 perc  
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5. Megoldás: 

a ) 

Az újságcikkbıl megtudtuk, hogy milyen plusz 

költségekkel kell számolnunk egy lakás vásárlásakor. 

Ezen információk alapján kiszámoljuk, hogy az 

egyes lakástípusoknál mennyi az összköltségünk (1. 

táblázat alapján). 

Belépünk a számológép alap ( Main ) menüjébe. A 

következı számolásokat ott végezzük: 

 

 

 

 

 

A lakás alapterülete alapján eldöntjük, hogy az adott lakást kinek érdemes kiadni, illetve 

meghatározzuk a lakbért (2. táblázat alapján). Ezek után átgondoljuk, hogy kinek adjuk ki a 

lakást illetve a havi albérleti díjat (gazdasági helyzet alapján). 

Végezzünk néhány próbálkozást a számológépünkkel: 

 

 

 

 

 

 

Ezek után már csak a táblázat utolsó sorát kell kitöltenünk! 

Az alap és a kamatrészbıl kell kiszámolnunk a százaléklábat: 

 

A 

százalék kiszámításából láthatjuk, 

hogy az elsı lakás esetében kértük el 

a legnagyobb százalékát a teljes 

kiadásunknak, erre a megtérülési 

 

vételár + vételárnak a 0,5 %- a, amit az ügyvéd kér + 
tulajdoni lap 
 

 

Úgy próbálkozunk, hogy átgondoljuk hány év után 
szeretnénk, ha visszajönne a pénzünk, s abból 
számoljuk ki a havi lakbért 

Meghatározzuk a bérleti árat, s az alapján megnézzük 
hány év alatt jön vissza a pénzünk 
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évek számából is következhettünk volna, ez a lakás térül vissza a leghamarabb.  

  

 

b) 

Lakásunkat családnak szeretnénk kiadni! Nézzük meg a két eset közül melyiket válasszuk. A 

67m2 –es lakás havi 5 000 Ft-tal drágább, mint a 62m2 –es. Ha egy 4 tagú családnak kellene 

választani a kettı közül, akkor célszerőbb a 67m2 –eset választani, mivel árban nem olyan 

nagy a különbség, de egy család számára tágasabb a 67m2 –es. 

Nézzük meg, mennyi pénz marad a lakás vásárlása után! A 

maradék pénzünk minden éven a bérleti díjjal, azaz 12 x 90 000 Ft-

tal nı. A függvény egyenlete tehát az évek függvényében: 11979261080000 += xy  

    

A grafikon és táblázat (Graph&Tabs) menüben ábrázoljuk a függvényt. Használjunk 

megfelelı beállítást a függvény megjelenítéséhez. Majd a függvényen léptetést hajtunk végre, 

hogy leolvassuk az egyes pontok koordinátáit – ezt a léptetés ( Trace )  utasítással tehetjük 

meg. 

Válasz: Egy 4 tagú család számára a 67 m2-es lakást érdemes választani. 

c) 

Alapterület 

Teljes kiadás 

(ház+egyéb 

költségek) 

albérlı 
Havi 

lakbér 

Albérleti 

díj 

Hány év 

alatt térül 

vissza az 

ára 

Hány % a 

havi bevétel a 

lakás árának 

47 m2 15 686 020 2 személy 30 000 55 000 24 0, 35 

62 m2 25 563 562 család 75 000 85 000 26 0, 33 

67 m2 28 802 074 család 75 000 90 000 26 0, 31 

52 m2 21 320 452 2 személy 30 000 65 000 27 0, 3 
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Kiszámoljuk az éves kamatok alapján, hogy mennyi pénzünk lesz a bankban( feltételezzük , 

hogy 4 év alatt nem vesszük ki pénzt a bankból). Az éveket rögzítjük év változóban az 

értékeket pedig tıke változóban. Ezt megjelenítjük a grafikon és táblázat (Graph&Tabs) 

menüben.   Beállítjuk az ábrázolás módját (  ), majd ábrázoljuk az oszlopdiagramot(  ) 

 

  

Hasonlóan, mint az elızı részben a léptetés (trace) utasítással tudunk lépkedni az egyik 

oszlopról a másikra, így le tudjuk olvasni az oszlop magasságát.  

Válasz: Az évenkénti pénzhozam az 1.évben 30 900 000 Ft, 2.évbe 32 136 000 Ft, a 3.évben 

33 582 120 Ft és a 4.évben 35 093 315 Ft! 

 

d) 

Ha a kamatot minden év végén kivesszük, akkor minden évben az 

eredetileg betett pénzünk kamatozik majd 3%-ot. Tehát elég 

kiszámolnunk a 30 000 000 Ft-nak a 3%-át, mivel minden évben 

ennyit veszünk majd ki a bankból! Ezek alapján felírjuk a függvény egyenletét! A bankban 

marad a 30 000 000 Ft, valamint évenként 900 000 Ft-tal nı a tıke. 
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Tehát a függvény egyenletét az évek függvényében a következıképpen írhatjuk fel: 

30000000900000 += xy  

Az a) feladat alapján felrajzoljuk a függvényt! 

    

Válasz: Ha a III. esetet válasszuk, akkor minden év végén 900 000 Ft-ot veszünk ki a 

bankból. 

 

e) 

Az elızı feladatok adatait és függvényeit felhasználva ábrázoljuk közös koordináta 

rendszerben (idı-tıke kapcsolatban) az egyes eseteket: 

I. esetben a függvényünk 11979261080000 += xy  (ábránkon a vékony pontozott függvény) 

III. esetben a függvény egyenlete: 30000000900000 += xy  

A II. esetnek a függvényét közelítéssel határozzuk meg a következıképpen: 

Lineáris közelítést választva megkapjuk 

a függvény egyenletét y1 változóban, 

ebbe a változóba mentette le a gép a 

függvény egyenletét. 

Majd belépünk a Grafikonok és táblázat 

menübe, ahol elvégezzük a következı 

beállításokat: beállítjuk az egyes 

függvények kirajzolási módját. 

A grafikonok alapján közösen vitassuk 

meg a diákokkal, hogy mely befektetési 

formát választanák, milyen szempontokat érdemes vizsgálni. 
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A grafikon alapján kitöltjük a táblázatot (az kapott értékeket számolással is ellenırizzük): 

Az I. ill. II. esetet leolvassuk a grafikonunkról az értékeket! A II. esetben mellékszámítást is 

végzünk, s az alapján kitöltjük a táblázatot. 

 

 negyedév félév 2. év 
2.év  

9.hónap 
3.év 

3.év 

6.hónap 
4.év 

I. eset 1467926 1737926 3357926 4167926 4437926 4977926 5517926 

II. 

eset 
30225000 30450000 32136000 32548000 33582120 34337717 35093315 

III. 

eset 
30225000 30450000 31800000 32475000 32700000 33150000 33600000 

 

6. Egyéb javaslatok a feladatlaphoz 

Házi feladatra a diákok bankban, interneten informálónak az aktuális banki ajánlatokról, s a 

kínálatok alapján eldöntik milyen futamidıre, milyen lekötésre helyeznék a nyert pénzüket! 

Lekötési idı Pénzhozam 

Negyedév )
4100

3
1(103 7

⋅
+⋅⋅  

Félév )
2100

3
1(103 7

⋅
+⋅⋅  

2 év 9 hónap )
1003

44
1()03,1103( 7

⋅

⋅
+⋅⋅⋅  

3 év 6 hónap )
2100

5,4
1()045,104,103,1103( 7

⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅  
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4. feladatlap - TOTAL COMMANDER 7.03 - Hogyan másoljunk? 

 

1. Feladat: 

Másolj fel a számítógép merevlemezére egy állományt DVD-rıl! Másolás közben mérd az 

idıt (s), s bizonyos idıközökben jegyezd az idıponthoz tartozó sebességét!(ajánlott a kezdı 

és befejezı idıpontokat belevenni) (kbyte/s)! Táblázatba jegyezd le az adatokat! 

 

Idı/s        

KB/s        

 

a) Mielıtt másolni kezdenél, ellenırizd van e elegendı hely az állománynak a meghajtón! 

b) A mért adataidat ábrázold koordináta rendszerben (idı-sebesség kapcsolatban)! Majd 

találj függvényt, ami a legjobban leírja a folyamatot!  

c) Határozd meg mely idıpontokban volt a maximális illetve minimális a sebesség? 

d) Ellenırizd mennyire kaptál valós értéket! Ellenırizd, hogy a felírt függvényünk alapján 

hány KB töltıdött le? Mekkora az eltérés? 
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2. Kinek ajánlott? 

A feladatlapot a diákok informatika óra keretén belül végzik! Fıleg azoknak a diákoknak 

ajánlott, akik emelt szinten érettségiznek majd, s a további tanulmányaik során szükségük lesz 

matematikára esetleg informatikára!  

 

3. Matematikai ismeretek 

Közelítı függvény fogalma, függvényvizsgálat: szélsıértékek meghatározása, deriválás, 

integrálás 

Ezzel a feladattal a számítástechnika területén találkozunk, ezért informatikai alapismeretekre 

is szükség van: 

• Hogyan másolunk egy állományt egyik meghajtóról a másikra (DVD-rıl, CD-rıl) 

• Információs mértékegységek átalakítása 

• Adatátviteli sebesség értelmezése 

• Milyen tényezık befolyásolhatják a másolás sebességét 

Matematikai feladaton keresztül jellemezzük a másolás sebességének változását. Mivel nem 

pontos adatokkal dolgozunk, ezért keressük azt a függvényt, ami a legjobban illeszkedik, 

illetve közelíti a mért adatokat. Ehhez iterációs módszerekre van szükség. A lineáris közelítést 

a legkisebb négyzetek módszerével tudjuk meghatározni. Mivel a számológép segítségével 

lehetıségünk van különféle közelítések kirajzoltatására, ezért középiskolában elég, ha a 

diákok a közelítı függvény fogalmával tisztában vannak, s a számológép segítségével találnak 

megoldást. Megvizsgálják mely közelítés jellemzi a legjobban a másolás sebességét. 

A c) feladatrész a szélsıértékek meghatározásáról szól. A diákok a függvény grafikonjáról 

olvassák le a minimumot illetve maximumot, megvizsgálják a függvényt monotonitás 

szempontjából. Az emelt szinten érettségizık deriválás segítségével határozzák meg az 

értékeket. Ezt a következıképpen tehetik meg: 

Szélsıértékek meghatározása: 

1. Stacionárius pontok meghatározása: 0)(' =xf  

2. Eldöntjük, hogy a stacionárius pontokban szélsıértékhely van e: 

a.) Második derivált elıjelének vizsgálatával 

     Ha a stacionárius pontban )('' xf > 0, akkor lokális minimumhelye van 

     Ha a stacionárius pontban )('' xf < 0, akkor lokális maximumhelye van 
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b.) Táblázattal  

      szigorúan monoton nı a függvény, ha )(' xf >0 

      szigorúan monoton csökken, ha )(' xf <0 

      Szélsıértékek ott vannak, ahol a derivált elıjelet vált! 

A d) feladat megoldásához integrálási szabályaira van szükség: 

[ ] )0()200()()(
200

0

200

0

FFxFxf −==∫ , ahol )()(' xfxF =  

 

4. Útmutató a számológép használatához! 

A feladat megoldásához a számológép Fı (Main) részét használjuk a különbözı számítások 

elvégzésére, a Statisztikai (Statistics) részt pedig a mért pontok feldolgozására. 

A pontok kirajzolása után közelítı függvényt kell keresnünk, ami 

a legjobban közelíti az ábrázolt pontokat. A feladat során a diákok 

különbözı közelítéseket vizsgálnak, s ezek alapján válasszák ki ez 

a megfelelı függvényt. 

A következı közelítéseket használjuk: 

Linear Reg – lineáris közelítés 

Quadratic Reg – másodfokú közelítés  

Cubic Reg – harmadfokú közelítés 

Quartic Reg – negyedfokú közelítés 

 

A szélsıértékek meghatározására a Fı (Main) részt használjuk, vagy a grafikonról olvassuk le 

az értékeket (trace). A számolásaink során a következı utasításokra lesz szükségünk:  

Define 
Függvények definiálására használjuk! A függvény egyenletére f(x)-

hivatkozunk, nem kell mindig beírni a hosszú képleteket! 

Solve Ezzel az utasítással tudunk megoldani egyenleteket!  

diff Deriválás utasítása: diff(kifejezés,mely változó szerint, hányszor ) 

 

 

 

 

A feladatlapra szánt idı: 90 perc 
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5. Megoldás: 

a)  

Ellenırizzük, hogy van e elegendı hely a merevlemezen az 

állomány másolására. Ehhez szükségesek a megfelelı 

mértékegység átalakítások. Az állomány méretét átalakítjuk Byte-

ról MB-ra. Ehhez a következıket kell tudni: 

 Információs mennyiségeknél az átváltási arány: 1024=210 

1 Byte =8 Bit 

1 MB = 1024 Kbyte = 1048576 Byte 

1 GB = 1024 MB 

1 Kilobit = 1024 Bit = 128 Byte 

A számolásokat számológépen végezzük. 

b) 

Idı/s 0 5,07 67,2 140,2 149 187 200 

KB/s 3308,2 3621,5 3830,3 3714,7 1897,8 3777,5 4095,1 

 

A Fı (Main) részen belül listába foglaljuk az idı és a sebesség adatait. Majd a Statisztika 

(Statisics) menüpontban megjelenítjük a pontokat. Megfelelı beállítások után ábrázoljuk  a  

pontokat a koordináta rendszerben.  
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Ezután olyan függvényt keresünk, ami a legjobban leírja a másolás sebességét (a legjobban 

megközelíti a pontjainkat). Próbálkozunk különbözı típusú közelítéssel. Válasszunk lineáris, 

negyed-, ill. harmadfokú közelítéseket! 

    

 

 

A másolási sebességet befolyásoló tényezık: 

• Milyen az adathordozó olvashatósága 

• Honnan hova másolunk (ugyanarra a meghajtóra vagy másra, CD-rıl vagy DVD-rıl) 

• Másolás közben használja e más folyamat is a meghajtót 
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Ezekbıl a tényezıkbıl látjuk, hogy a másolás sebessége az egyes idıközökben nem teljesen 

lineáris! A három különbözı közelítés közül válasszuk a harmadfokú közelítést, s ezzel a 

függvénnyel dolgozunk tovább! 

 

c)  

Az elızı feladatban elmentettük a harmadfokú közelítı függvény egyenletét! Így a 

továbbiakban tudunk dolgozni az egyenletével! Megkeressük a függvény szélsıérték helyeit! 

A szélsıérték helyek ott vannak, ahol a függvény elsı deriváltja 0-val egyenlı! A második 

derivált elıjelébıl meghatározzuk, hogy mely pontban van minimuma illetve maximuma a 

függvénynek! Ha a második derivált elıjele negatív a vizsgált pontban, akkor abban a 

pontban maximuma, ellenkezı esetben minimuma van!  

 

Függvényünket a 0-200 intervallumban vizsgáljuk.  

Meghatározzuk a stacionárius pontokat, ahol a függvény elsı 

deriváltja 0-val egyenlı. Vizsgáljuk az egyes intervallumokban az 

derivált elıjelét. Az elıjelekbıl tudjuk meghatározni a szélsıérték 

helyeket. 

Kitöltjük a táblázatot, s onnan kiolvassuk a választ a kérdésre. 

 

Válasz: A táblázatból látható, hogy a függvénynek 41,21. percben 

volt maximális a sebessége: f (41,21) = 4098,2 

Minimális pedig a 146,13. másodpercben: f (146,21) = 2839,31 
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 (0; 41,21) 41,21 
(41,21; 

146,13) 
146,13 (146,13; 200) 

)(' xf  + + - + + 

)(" xf  - - - + + 

)(xf  növekszik maximumhely csökken minimumhely növekszik 

 

d) 

Méréseink alapján körülbelül a 200. másodpercben fejezıdött be a másolás, ezért a kapott 

függvényt (sebességfüggvény) integráljuk idı szerint (0-tól 200-ig), s megkapjuk a letöltıdött 

mennyiséget kbyte-ban. Az állományunk mérete byte-ban volt megadva, ezért átalakítást 

végzünk: a kapott eredményt (KB) átalakítjuk Byte-ra, így össze tudjuk hasonlítani az 

értékeket. 

Számolással azt kaptuk, hogy 200 

másodperc alatt 7154464,15 Byte 

töltıdött le. Az állomány mérete 

733116416 Byte volt, tehát az eltérés: 

 

733116416–7154464,15= 17670000,2 

 

Válasz: Az eltérés a számolásaink és a 

valódi érték között 1767000,2 Byte. 

 
6. Egyéb javaslatok a feladatlaphoz! 
 
A diákok megvizsgálják, hogyan változik a másolás sebessége, ha ugyanarról a meghajtóról 

ugyanarra, illetve ha CD-rıl, DVD-rıl esetleg Pendrive-ról másolják az állományokat. 

Összehasonlítják a kapott függvényeket. A függvény alakja alapján eldöntik, hogy mikor volt 

a leggyorsabb illetve leglassúbb az átviteli sebesség. A feladatot érdemes csoportban 

végeztetni: 2-3 ember egy csoportban más-más sebességet mérnek, de azonos mérető 

állományt másolnak. Az óra végén minden csoport jellemzi a megtalált függvényt, majd a 

csoportok összehasonlítják eredményeiket. Ezen eredmények alapján eldöntik, hogy melyik 

esetben változott legjobban az átviteli sebesség, mikor volt a leggyorsabb, az egyes esetekben 

milyen tényezık befolyásolták a másolás sebességét. 
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Összefoglalás 
 

Egy tanár feladata nem csak a matematika oktatása, de ennél fontosabb az, hogy felismerje 

lehetıségeit: hogyan tudom közelebb hozni a matematikát a diákokhoz, milyen eszközökkel 

tudom interaktívvá tenni az órákat, hogyan érhetem el, hogy azok a tanulók is 

sikerélményeket érjenek el, akik számára a matematika nem egy népszerő tantárgy. Egy 

tanárnak el kell tudnia érni azt, hogy az órákat a diákok ne csak kudarcként éljék meg. 

A matematika megkedveltetése a diákokkal nem egy könnyő feladat. Úgy gondolom, hogy 

nem is lehet mindenkivel megszerettetni a matematikát, de különbözı módszereket, 

feladatokat alkalmazva a matematikai órákon, sikerülhet elérni azt, hogy egy diák, aki majd 

matematika érettségivel fog rendelkezni, megfelelıen tudja használni a matematikát a 

különbözı hétköznapi helyzetekben. 

Szakdolgozatomban ezekre a problémákra próbáltam egy lehetséges megoldást adni: a 

szemléltetés eszközeit alkalmazva állítom a diákok látókörébe a matematikát.  

Dolgozatomban valóságközeli feladatlapokon követhettük végig a grafikus számológéppel 

való szemléltetést. Használatával megpróbálom elérni azt, hogy a diákok rájöjjenek arra, hogy 

a számológépet nem elég csak használni, de ahhoz, hogy a segítségével megoldjuk egy 

problémát, feladatot matematikai ismeretek szükségesek. A feladatlapok összeállításával egy 

lehetıséget is mutattam, hogy hogyan lehetne alkalmazni a matematikai órákon a grafikus 

számológépet. Természetesen ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy a grafikus számológép 

valóban közelebb hozza a matematikát a diákokhoz, ki kellene próbálnunk az oktatásban. 

Ezért a jövıben szeretném elérni azt, hogy a dolgozatom ne csak egy elméleti megoldást 

adjon ezekre a problémákra, de a grafikus számológép gyakorlati alkalmazásának eredményei 

az iskolákba, valóban igazolják azt, hogy célszerő alkalmazni, s megismertetni a diákokkal a 

grafikus számológépet.    
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Mellékletek 

 
 
 

 



  

 - 47 - 

1. feladatlap - Építsünk házat! 

 

Feladatok: 

Házat szeretnénk építeni a képen látható számítógépes ábra alapján! 

 
( http ://www.3dartis.hu/wp-content/gallery/ketlakasos-csaladi-haz-budapesten/csaladi00502.jpg) 

a ) Készítsd el a ház elülsı-, illetve oldalnézetét derékszögő koordináta-rendszerben! 

Becsüld meg a ház méreteit! A rajzot méretarányosan készítsd el: 1:100-hoz arányban! A 

házon az ablakok és ajtók mérete legyen azonos! Eltekintünk a garázsajtóról illetve a tetın 

található ablakoktól!  Az ablakok méretei: 1m x 1m! Az ajtó mérete: 2m x 1m 

 

Becsüld meg a ház méreteit! 

Ház: szélesség……………………………       

         hosszúság………………………….. 

         magasság:………………………….. 

 

 

 

A 

B C D E F 

G 

H 
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Töltsd be a nézeteket:  

File-Open-elolnezet File- Open-oldalnezet 

  

A ház elölnézete (x-z tengely) A ház oldalnézete (y-z tengely) 

 

b) Írd fel az ábrán látható vektorok hosszát illetve határozd meg a közbezárt szöget! 

Határozd meg a padlás alapsíkjának egyenletét! 

 

A=(………….); B=(…………..); C=(………….) 

E=(…………..); D=(………….); F=(…………..) 

_______________________

_______________________

=

=

CA

BA
r

r

   
_______________________

_______________________

=

=

CA

BA
r

r

 

 

_______________________

_______________________

=

=

FD

ED
r

r

 

Határozd meg a két vektor által közbezárt szöget! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A padlás alapsíkjának paraméteres egyenlete: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

=

=

=

z

y

x
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Normálvektor meghatározása:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A padlás síkjának általános egyenlete: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Válasz:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Határozd meg az oldalnézeten levı tetıablak és a tetıszerkezet által közbezárt szöget! Írd 

fel a két sík közös egyenesét! 

 

Meghatározzuk a tetıszerkezet síkjának és a tetıablak balsíkjának egyenletét! A következı 

koordinátákat olvassuk le a képrıl: 

 

Tetıablak balsíkjához: A=(………………….); C=(…………………); H=(………………….) 

Tetı síkjához:    D=(………………….); G=(…………………); F=(………………….) 

Síktetı: _______________________  Síktetıablak:________________________________ 

  

Normálvektorok meghatározása: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Két sík közös egyenesének meghatározása: 

Határozd meg a számológép segítségével két sík metszetét! Majd számolással ellenırizd a 

kapott eredményt! 
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Számításiam: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Válasz:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e) Számold ki a ház költségeit! Az interneten tájékozódj az aktuális árakkal kapcsolatban! 

Válassz különbözı mérető téglákat, s azok alapján számítsd ki a költséget! 

 

A ház falának felületéhez a következı 

számolásokra van szükség: 

Foldalak =_________________________________ 

T ablak = _________________________________ 

T ajtó    =  _________________________________ 

F  fal      =_________________________________ 

 

Különbözı mérető téglákat választva töltsük ki a táblázatot: 
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Méretek+ ár 1 db tégla térfogata Falak térfogata Költség 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

Mellékszámítások: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e ) A kitöltött táblázat alapján döntsd el melyik terméket gazdaságosabb választani! 

Számold ki a költségeket! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Házi feladat: 

A feladatlapban kiszámoltuk, hogy körülbelül hány darab téglára van szükségünk az 

építkezéshez, valamint kiszámoltuk a költségeket! Ennek alapján határozd meg, hogy 

mennyi költséggel jár a tetıfedés! Készítsd el egy tetszıleges ház nézeteit, illetve annak 

építkezési költségeit!  
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2. feladatlap - Szerencsejátékok  

 

Jancsika Ötös Lottóval szeretne nyerni! Kiszámolta hány darab szelvényt kellene kitöltenie a 

biztos nyeréshez! A következı volt a gondolatmenete: 

Az elsı szám kiválasztására 90 lehetıségem van, vagyis 90 szám közül választhatok! 

Minden további lépésnél eggyel kevesebb lehetıségem van, mivel az elızıleg kiválasztott 

számot már nem választhatom! Öt húzásom lesz, tehát az összes permutáció az 5-ös lottó 

esetében:  5273912168687888990 =⋅⋅⋅⋅ , azaz 5,2 milliárd lehetıség! 

 

a ) Egyetértesz Jancsika gondolatmenetével? Válaszodat indokold! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Grafikus számológépünk segítségével sorsoljunk! Sorsoljuk ki, hogy 20 héten keresztül 

melyek voltak az Ötös Lottó nyerıszámai! Számításaidat rendezd növekvı sorrendbe és 

hasonlítsd össze társaiddal a számokat! Milyen jellemzıket tudod a meglévı számsorokból 

kiolvasni? 

Útmutató a számológéphez:  

Lépj be a Fımenübe (Main)! Kapcsold be a billentyőzetet! A kategóriák (cat ) lapfül alatt 

találod a véletlen számok generálására használt utasítást (randList) ! Zárójelben add meg, 

hogy hány számot sorsolsz milyen intervallumok között! 

Írd az egyes statisztikai jellemzık definícióját a táblázatba! 

Kérdések Statisztikai jellemzı 

Hányszor fordul elı egy szám?  

Melyik szám szerepel a legtöbbször?  

Melyik a középsı adat?  

Mennyi az átlag?  

Mennyi az átlagtól való átlagos eltérés?  
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c) Válaszd ki a 2-nél többször elıforduló számokat, majd foglald táblázatba! Számold ki a 

húzott számok átlagát, móduszát, mediánját, relatív gyakoriságát, szórásnégyzetét 

(variancia), szórását papíron, majd ellenırizd a számológéppel a kapott értékeket! Milyen 

hasonlóságokat illetve különbséget észleltél a számológép és a számítógépes táblázatkezelı 

között? 

 

A következı feladaton keresztül a grafikus számológépünk táblázatkezelı (Spreadsheet) 

menüjét használjuk! Hasonló a szerkezete, mint a számítógépes táblázatkezelınek (Microsoft 

Office Excel 2003)! A következı feladatot párhuzamosan oldd meg grafikus számológéppel 

illetve táblázatkezelıvel (Microsoft Office Excel 2003)! Készíts táblázatot mindkét 

táblázatkezelıben! Szükséged lesz egy segédtáblázatra is, ami a nyerıszámok gyakoriságát 

tartalmazza (minden nyerıszám annyiszor szerepel, ahányszor elıfordult). 

 

 

 

Számold ki a nyerıszámok mediánját! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Számold ki a móduszát! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Számold ki az átlagot! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hogyan számolod ki a szórásnégyzetet (variancia)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Számold ki a szórást!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hogyan számolsz relatív gyakoriságot? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Milyen hasonlóságokat illetve különbséget észleltél a számológép és a számítógépes 

táblázatkezelı között? 

Hasonlóság Eltérés 
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d) Ábrázoljuk különbözı típusú diagrammal a húzott számok gyakoriságát! Melyik típusú 

diagram ábrázolja a legszemléletesebben? Válaszodat indokold meg! 

Rajzold ide a diagramokat: 

 

 

 

 

 

 

Oszlopdiagram jellemzıi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kördiagram jellemzıi: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

e ) Vesd össze a statisztikákat társaiddal! Ezen statisztikák alapján mely nyerıszámokra 

fogadnál? Írd le milyen statisztikai jellemzıket vettél figyelembe! 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Házi feladat! 

Sorsold ki további szerencsejátékok (Skandináv Lottó-, Hatoslottó-, Lottó) nyerıszámait és 

készíts hasonló statisztikát!  

Győjts újságokból, televízióból, internetrıl diagramokat, statisztikákat és jellemezd azokat! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
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3. feladatlap - Pénzbefektetési lehetıségek 

 

Egy szerencsejáték alkalmával 30 000 000 Ft-ot nyertünk! Szeretnénk pénzünket a 

legkedvezıbb módon elhelyezni! A következı lehetıségeink vannak: 

I. Pénzünket ingatlanba fektetjük, lakást vásárlunk!  

II. Pénzünket bankba helyezzük 4 éves futamidıre különbözı kamatok mellett:  

1. év: 3%, 2. év: 4%, 3. év: 4,5%, 4. év: 4,5%. Az évek folyamán a kamatot nem 

vesszük ki a bankból, így azok is kamatoznak!  

III. Állandó 3%-os kamatra tesszük be a pénzünket, minden év végén kivesszük a kamatot! 

Az I. esethez az interneten hasznos információkat találhatunk lakás vétellel kapcsolatban: 

mire kell figyelnünk vétel elıtt, milyenek az aktuális lakás-, lakbér-, ill. bérleti díjak!  

Egy újságcikkbıl a következıket tudhatjuk meg: 

3. Táblázat 

 

  

4. Táblázat 

Átlagos havi lakbér Albérleti díj 

család 3-4 fı 75 000 Ft 60-70 m2 

2 személy 30 000 Ft 40-60 m2 

55 000 – 

100 000 Ft 

 

Ha sikerült kiválasztani az ingatlant, amit szeretnénk megvenni, elıször is keresnünk kell egy 
ügyvédet, mivel az ingatlanok adásvételéhez kivétel nélkül ügyvédi ellenjegyzés kell. Az ügyvédek 
elıször kérni fognak egy ún. "tulajdoni lapot", ami 4. 000.-Ft-ba 
kerül, és amit általában nekünk kell kiváltani a Földhivatalnál. Ez 
arra szolgál, hogy megállapíthassák, hogy az ügylet jogszerően fog 
történni, az szerepel a tulajdoni lapon tulajdonosként, aki az eladó 
lesz, nincs az ingatlan jelzálogjoggal megterhelve stb… A jól menı 
ügyvédek az ingatlan vételárának 1%-áért vállalják az egész 
procedúrát, de ha élelmesek vagyunk, már olyan ügyvédet is lehet találni, aki 0,5%-ért vállalja az 
ügyet… 
(forrás: http://www.ingatlanmerce.hu/index.php?area=news&id=135) 

Lakások listája 

alapterület szobák száma erkély m2 ár Vételár 

47 m2 2 5 m2 312 084 Ft 15 604 000 Ft 

62 m2 3 5 m2 410 200 Ft 25 432 400 Ft 

67 m2 3 15 m2 382 064 Ft 28  654 800 Ft 

52 m2 2 4 m2 400 196 Ft 21 210 400 Ft 
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a ) Válassz különbözı mérető lakásokat, s annak alapján töltsd ki a táblázatot!  

      Írd le a számítások lépéseit! Használd a számológép fı (Main) menüjét!    

      Végezz néhány próbálkozást a számológéppel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1. próbálkozás 2. próbálkozás 3. próbálkozás 

   

 

Hogyan számolsz százaléklábat az adatok alapján? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Számításaid alapján töltsd ki a táblázatot! 

Alapterület 

Teljes kiadás 

(ház+egyéb 

költségek) 

albérlı 
Havi 

lakbér 

Albérleti 

díj 

Hány év 

alatt térül 

vissza az 

ára 

Hány % a 

havi bevétel a 

lakás árának 

       

       

       

       

  

b) A kitöltött táblázat alapján válaszd ki a számodra  legnyereségesebb lakást, majd   

ábrázold  derékszögő koordináta rendszerben (idı-tıke kapcsolatban)! 

 

A választott lakás Kinek adod ki? Lakbér Albérleti díj 
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Találd meg azt a függvényt, ami leírja a pénzed változását évek szerint! 

Számításainkat a számológép fı (Main) menüjében végezzük! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Útmutató a számológéphez: 

Ha megtaláltad a függvény egyenletét, akkor térj át a számológép grafikon és táblázat 

(Graph&Tabs) menübe és ábrázold a függvényt! Használj megfelelı beállítást a függvény 

megjelenítéséhez! 

  

c) A II. eset alapján számold ki az évenkénti pénzhozamot, majd ábrázold oszlop 

diagrammal pénzed állását évenként! (idı- tıke kapcsolat)! Egyéb költségeket nem vegyél 

figyelembe! 

Számításaim: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

d) Mennyi pénzt vennél ki év végén a bankból, ha a III. esetet választod? Találj függvényt, 

ami megadja az évenkénti növekedést! Majd ábrázold koordináta rendszerben (idı/tıke 

kapcsolatban) 

Számításaim: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A függvény egyenletének megtalálása: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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e ) Mind három esetet ábrázoljuk közös koordináta rendszerben (idı-tıke kapcsolat)! 

 A grafikon alapján töltsd ki a táblázatokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 negyedév félév 2. év 
2. év 9. 

hónap 
3.év 

3. év 

6.hónap 
4. év 

I. eset        

II. eset        

III. eset        

 

 f) A grafikonok alapján te melyik befektetési formát választanád? Milyen elınyei lehetnek 

az egyes eseteknek?  

 

I. eset II. eset III. eset 

Mikor 

elınyös  

Milyen 

hátránya 

lehet? 

Mikor 

elınyös? 

Milyen 

hátránya 

lehet? 

Mikor 

elınyös 

Milyen 

hátránya 

lehet? 

 

 

 

 

     

 

Házi feladat! 

Bankban, interneten informálódj az aktuális banki ajánlatokról, s azon kínálatok alapján 

döntsd el milyen futamidıre, milyen lekötésre helyeznéd a nyert pénzedet? 

 

Lekötési idı Pénzhozam 

Negyedév  

Félév  

2 év 9 hónap  

3 év 6 hónap  
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4. feladatlap - TOTAL COMMANDER 7.03 

Hogyan másoljunk? 

 

 

Másolj fel a számítógép merevlemezére egy állományt DVD-rıl! Másolás közben mérd az 

idıt (s), s bizonyos idıközökben jegyezd az idıponthoz tartozó sebességét!(ajánlott a kezdı 

és befejezı idıpontokat belevenni) (kbyte/s)! Táblázatba jegyezd le az adatokat! 

 

a) Mielıtt másolni kezdenél, ellenırizd van e elegendı hely az állománynak a meghajtón! 

 

Az állomány mérete: _______________________________ 

 

1 Byte=      _________________Bit 

1 MB =      _________________Kbyte = ________________Byte 

1 GB =       _________________MB 

1 Kilobit =  ________________ Bit =     ________________ Byte 

 

b) A mért adataidat ábrázold koordináta rendszerben (idı-sebesség kapcsolatban)! Majd 

találj függvényt, ami a legjobban megközelíti a pontokat!  

Idı/s        

KB/s        

 

Útmutató a számológéphez: 

A Fı (Main) részen belül listába foglaljuk az idı és a sebesség adatait! Majd a Statisztika 

(Statisics) menüpontban megjelenítjük a pontokat! Megfelelı beállítások után ábrázoljuk a 

pontokat a koordináta rendszerben! Az ábráról le tudjuk olvasni a pontok koordinátáit! Ezután 

olyan függvényt keresünk, ami a legjobban leírja a másolás sebességét! (a legjobban 

megközelíti a pontjainkat) Próbálj ki különbözı típusú közelítéseket! Válassz lineáris, 

negyed-, ill. harmadfokú közelítéseket! 
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Készíts rajzot a számológép alapján az egyes közelítı függvényekrıl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A másolási sebességet befolyásoló tényezık: 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

Mely közelítést választod? Mi alapján döntöttél? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 c) Határozd meg mely idıpontokban volt a maximális illetve minimális a sebesség? 

 

f (x) = _____________________________________________________________________ 

f ’(x)= _____________________________________________________________________ 

f ’’(x)= _____________________________________________________________________ 

Stacionárius pontok meghatározása: 

f ’(x) = 0 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 Függvényt a 0-200 intervallumban vizsgáljuk! 
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Töltsd ki a táblázatot! A kapott intervallumokon vizsgáld a monotonitást és határozd meg a 

függvény szélsıértékhelyeit! 

      

)(' xf       

)(" xf       

)(xf       

 

d) Ellenırizd mennyire kaptál valós értéket! Ellenırizd, hogy a felírt függvény alapján 

hány KB töltıdött le? Mekkora az eltérés? 

Számítások: 

∫ =
200

0

)( dxxf _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

∫ =
200

0

)( dxxf _______________KB=____________________Byte 

Az állomány mérete:_______________________________Byte 

Eltérés:__________________________________________Byte 

 

 

 

 

 

 

Házi feladat! 

Vizsgáld meg, hogyan változik az eredmény , ha: a) CD-rıl másolsz a számítógépre 

                                                  b) ugyanarra a meghajtóra másolsz!  

Hasonlítsd   össze a másolás sebességét leíró függvényeket! Mit tapasztaltál? 


