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1 Bevezetı 

Mindannyian sokszor hallottuk már, hogy a tudomány nyelve a matematika. Minél többet 

tudunk meg a világegyetemrıl, annál inkább bebizonyosodik, hogy milyen szoros 

kapcsolatban áll a matematikával. Szükségünk van a számokra, hétköznapi életünk részei, 

olyannyira, hogy szinte már észre sem vesszük. Sajnos sokaknak mégis problémát jelent 

bizonyos matematikai feladványok megoldása. 

Általában a matematikát úgy tanítják, mintha egy merev szabálykészlet lenne, így kevés 

lehetıség marad a kreatív gondolkodásra. A varázslásban az a lenyőgözı és érdekes, hogy a 

közönség ritkán tudja meg, hogy mi volt a trükk. A nézı nem tudja, hogyan csináltad, 

egyszerően csak tetszik neki. Pontosan ezt lehetne kihasználni ahhoz, hogy felkeltsük a 

tanulók érdeklıdését a matematika iránt. Az általam összeválogatott matematikai 

rejtvényeknek – a „hagyományos” bővésztrükkökkel ellentétben – az a legfontosabb 

tulajdonsága, hogy a tanulók megismerik a titkát, a trükk magyarázatát és hogy miért is 

mőködik. A téma feldolgozásához felhasználtam az ezzel kapcsolatos pedagógiai 

szakirodalmat, internetes oldalakat, valamint az ismertebb bővészkönyveket. 

A dolgozat elején a motiválással kapcsolatos alapfogalmak tisztázásával foglalkoztam. A 

következı fejezetben bemutatom a matematikai alapokra épülı bővésztrükkök és rejtvények 

két típusát, az algebrai és a számelméleti trükköket. Az algebrai trükkök többnyire aritmetikai 

alapmőveleteken alapuló mutatványok, míg a számelméleti trükkök csoportjába az 

oszthatósággal kapcsolatos feladványok jelennek meg. Fontosnak találtam megemlíteni 

mindegyik típushoz több konkrét példát, amin keresztül megérthetjük, hogyan is 

kapcsolódhatnak ezek a játékok a matematikához. Külön részt szenteltem a módszerek 

alkalmazhatóságának, ezeket részletesen kifejtettem az utolsó fejezetben. 

Szakdolgozatomban megpróbáltam összegyőjteni minél több játékos feladványt, amely 

nem csak izgalmasabbá teheti a tanórákat, de segítheti a diákokat bizonyos matematikai 

problémák megértésében, és így talán könnyebben rögzül a tudás is. 
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2 A motiváció 

Megfigyelések szerint kellıen sok tanulási tapasztalat birtokában többnyire mindenkiben 

kialakul az az egyéni technika, amivel a legsikeresebben sajátítjuk el a tanulnivalót. Sajnos 

azonban sokan nem jutnak el addig, hogy összegyőjtsék a megfelelı mennyiségő tanulási 

tapasztalatot, mert már jóval elıbb elmegy a kedvük a tanulástól a hiábavalónak érzett 

erıfeszítések miatt. Szakemberek sora foglalkozott azzal, hogyan lehet hatékonyabbá tenni, 

megkönnyíteni a tanulást és az oktatást. Felismerték, hogy van néhány, jól elkülöníthetı 

jellemzı, ami hatással van a tanulás eredményességére. Ezek többek között a gondolkodás, az 

érzékelés, az emlékezet, a környezeti feltételek és a motiváció. 

Amikor hiányzik az érdeklıdés, a szándék, ami biztosítja a tanuláshoz szükséges 

energiát, minden kedvezı feltétel hatástalanná válhat. Ez a folyamatosan újratermelıdı belsı 

energia a motiváció. A kutatók kétféle szempontból különböztetik meg a tanulókat: az egyik a 

feladat nehézségéhez való viszonyulás kérdése, a másik pedig a külsı-belsı kontroll. 

A teljesítménymotiváció akkor a legnagyobb, ha a tanuló úgy véli, a feladat közepes 

erıfeszítés révén megoldható. Azok a tanulók, akik egy feladatról úgy vélik, hogy kifejezetten 

könnyő vagy nagyon nehéz, várhatóan kevésbé motiváltak a lehetı legjobb teljesítmény 

nyújtására, mint azok, akik közepesen nehéznek ítélik meg a feladatot. Közepesen nehéznek 

általában akkor tartják a feladatot, ha úgy vélik, 30% és 70% között van annak a 

valószínősége, hogy sikeresen oldják-e meg. Azaz nemcsak a külsı és a belsı motiváció, 

hanem maga a feladat nehézsége is motivál. 

A külsı-belsı kontroll aszerint csoportosítja a tanulókat, hogy külsı vagy belsı 

motiváció iránt fogékonyabbak-e. Amikor megkérdezik ıket, hogy miért is akarnak 

megtanulni valamit, inkább belsı vagy inkább külsı tényezık által meghatározott válaszokat 

adnak-e? Belsı motivációs válasz például, hogy „Érdekel a téma”, míg az, hogy: „Jó jegyet 

szeretnék kapni”, külsı motivációról árulkodik. A külsı-belsı kontrollal általában együtt 

említik a szükséglet kielégítés késleltetésének képességét is. Akik számára fontos a 

szükségletek azonnali kielégítése, azok gyakran elfogadják a kisebb mértékő, azonnali 

jutalmakat, míg azok, akik képesek szükségletek kielégítésének késleltetésére, a késıbbi, de 

jelentısebb jutalmakat részesítik elınyben. 

A külsı jutalom irányította tanulásnál a diák azért igyekszik legjobb tudása szerint 

elvégezni a feladatot, mert például jó osztályzatot kap érte; a cél ilyenkor a jutalom, a 

megtanulandó dolog pedig csak eszköz. 
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Egyes esetekben a magas szintő teljesítmény mögött az énfelnagyítás, énkiemelés igénye 

húzódik meg. Ebben az esetben tanuló figyelme elsısorban önmagára irányul, és azt szeretné 

elérni, hogy környezete tehetségesnek, okosnak stb. tartsa. Ilyenkor fı cél a másoknál 

magasabb rendő képességek megmutatása. Egy ilyen helyzetben a kompetenciaérzés attól 

függ, hogy mennyivel teljesített jobban az egyén másoknál. Itt a teljesítményigényt a 

versengés irányítja. 

A feladat irányította tanulásnál a diák számára a tanulás önmagában véve értelmes, 

értékes és örömet nyújtó elfoglaltság, az elsıdleges cél a hozzáértés és a megértés 

kifejlesztése. Ekkor a kompetenciaérzés attól függ, hogy milyen erıfeszítést tett az illetı az 

eredmény elérése érdekében, valamint az, hogy miként tükrözıdik ez a feladatmegoldásban és 

a korábbiakhoz képest történt teljesítményjavulásban. Ilyen – bensıleg motivált – az a diák, 

aki egy tevékenységet önmagáért végez, öröme fakad abból, hogy részt vesz a feladatban 

anélkül, hogy ezért külsı jutalomban részesülne, érdeklıdése minden további külsı 

megerısítés nélkül is fennmarad. 

Azokban a helyzetekben, amikor olyan feladat elé kerül a diák, amely iránt nem 

érdeklıdik, segíthetnek az olyan külsı motivációs tényezık, mint például a versengés. A 

diákok egymással történı összehasonlítása, valamint a versenyek eltérıen hatnak a különbözı 

motivációs struktúrával rendelkezı diákokra, lehetnek károsak és hasznosak. Ha a tanár 

versenyeztet anélkül, hogy gondot fordítana a tantárgy iránti valódi érdeklıdés felkeltésére, ez 

vezethet ugyan látványos teljesítménynövekedéshez, de hosszú távon nem fogja biztosítani a 

tantárgy iránti elkötelezettséget. Ha viszont a tartalom elsajátítására, megértésére törekvı 

diákokat versenyezteti, akkor ezek a diákok kettıs motivációjuk mőködése eredményeképpen 

még jobban fognak teljesíteni. 

A tanárok és a szülık együttes feladata, hogy segítsenek a diákoknak megismerni a 

lehetıségeiket, és kifejleszteni a számukra legmegfelelıbb tanulási módszert, hogy mindenki 

megtapasztalhassa: tanulni jó! 
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3 Bővésztrükkök és rejtvények 

Sok ember számára – akik az iskolában nehéz munkával igyekeznek elsajátítani a 

matematika tudományát – kevés haszonnal és semmiféle élvezettel nem szolgál. Ez azért van, 

mert amit valójában tanulnak, az egyáltalán nem matematika. A matematikatanulás – 

bármennyire is hihetetlennek találják ezt sokan – érdekes, élvezetes folyamat. Ami olyannyira 

meggyötri a tanulókat fiatal és idısebb korban egyaránt, az a számukra kevéssé értelmes vagy 

teljesen értelmetlen szimbólumok értelmetlen kezelése egy csomó bemagolt szabály szerint. 

Ez nem csupán unalmas (minthogy értelmetlen), de igen nehéz is, mert különálló szabályokra 

sokkal nehezebb emlékezni, mint egy integrált fogalmi rendszerre. 

A matematikát nem tanulhatjuk meg közvetlenül a mindennapi környezetünkbıl, csupán 

közvetetten más matematikusoktól. Ez a legjobb esetben erısen függıvé teszi a tanulót a 

tanáraitól, beleértve azokat is, akik a matematikakönyveket írják. A legrosszabb esetben 

azonban egy életre szóló félelmet vagy utálatot alakíthat ki a tanulóban a matematikával 

szemben. Pontosan ezt szeretnénk tanárként és szülıként is elkerülni. 

Ebben a fejezetben összegyőjtöttem néhány matematikai alapú rejtvényt és 

bővésztrükköt, melyek segítségével a matematika iránt kevésbé érdeklıdı diákok is kedvet 

kaphatnak ezen tudomány megismeréséhez. A feladatok megoldását pontosan részletezem, 

rávilágítok a feladványban rejlı matematikai problémára, ezzel belsı motivációt keltve a téma 

iránt. A feladatokat két kategóriába soroltam: algebrai illetve számelméleti, ezeket többnyire 

kártyatrükkökön keresztül mutatom be, de egyes feladványokhoz még segédeszköz sem 

szükséges. A trükkök válogatása során fontos szempont volt, hogy különbözı nehézségő 

feladványokat mutathassak be. Külön jeleztem, milyen korosztály számára ajánlanám az adott 

feladatot. Reményeim szerint ezek a feladatok hasznos segédeszközként fognak szolgálni 

mindazok számára, akik valamilyen módon érdeklıdnek a matematika és a matematikatanítás 

iránt. 
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3.1 Algebrai trükkök 

3.1.1 Évszámjáték 

Nézzünk elıször egy egyszerő példát, ami fıként általános iskolások körében nagyon 

népszerő. A trükk megértéséhez csupán elemi matematikai háttérrel kell rendelkezni. A 

feladat a tízes számrendszer értelmezésében nyújthat segítséget. Felhasználható 7.-8. 

évfolyamos osztályban a tízes alapú számrendszerek témakör bevezetésekor. 

Bemutatás: Egy diák vegyen elı egy pénzérmét, és nézze meg a rajta levı évszámot. 

Balról a harmadik számjegyet szorozza meg öttel. Megkérdezzük, milyen értékő a 

pénzérménk, és ezután (látszólag ettıl függıen) a szorzathoz adjon hozzá hatot (vagy egy 

szinte tetszıleges számot). Az így kapott számot szorozza meg kettıvel és az eredményhez 

adja hozzá az évszám utolsó, negyedik számjegyét! Miután megmondja az eredményt, én 

megmondom, milyen évszám volt az érmén. 

Magyarázat: A mutatvány automatikus. A harmadik számjegyet beszoroztatjuk öttel. 

A szorzathoz hozzáadtunk egy számot. Négyet, ötöt, hatot, hetet, látszólag aszerint, hogy 

milyen értékő a pénzdarab. Valójában a pénzdarab értéke sem fontos és az sem, hogy milyen 

értékő számot adtunk a szorzathoz. Csupán azért kérdezzük meg az érme értékét, hogy a 

tanulók ne jöjjenek rá a megoldásra. Csak az a fontos, hogy ne felejtsük el, milyen értéket 

adtunk a szorzathoz, mert arra még szükségünk lesz. Azután az összeget megduplázzuk, és 

végül hozzáadjuk az évszám utolsó számjegyét. Miután a diák megmondja a végeredményt, 

nekem csak annyi a dolgom, hogy a végeredménybıl levonjam az ötös szorzathoz hozzá adott 

szám dupláját, és már meg is kaptam az évszámot.  

Mivel a harmadik helyen álló számjegyet elıször 5-tel, majd 2-vel szoroztuk, 

tulajdonképpen csak annyit tettünk, hogy az egyjegyő számot tízzel szoroztuk, azaz a tízes 

helyiértékre került. Ehhez hozzáadva a negyedik helyen álló számot (az egyesek helyén állót), 

megkapjuk az eredeti évszám utolsó két számjegyébıl álló számot. Így csak a 2-vel való 

szorzás elıtt hozzáadott szám dupláját kell levonnunk a végeredménybıl. Nézzük, mi történt 

az eredeti számunkkal pontosan: Legyen az eredeti évszám XY19  alakú, vagyis 

YX +⋅++ 109001000 , azaz a tízesek helyén X, az egyesek helyén Y áll. Hajtsuk végre a 

mőveleteket: YZX +⋅+⋅ 2))5(( . A zárójeleket felbontva a következıt kapjuk: 

YZX +⋅+⋅ 210 . Mivel az összeadás kommutatív mővelet, átzárójelezve már látszódik, mi is 

történt a mőveletek végrehajtása után: ZYX ⋅++⋅ 2)10( . A zárójelben levı összeg pontosan 
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az évszám utolsó két számjegyébıl álló kétjegyő szám, és ehhez adódik annak a számnak a 

duplája, amit az 5-tel való szorzást követıen az eredményhez adtunk. 

Ezt a trükköt kis és nagy létszámú csoportban egyaránt be lehet mutatni. Nagy 

létszámú csoportnál legjobb, ha a diák felírja a táblára az évszámot, miközben a tanár a 

táblának háttal áll, így minden diák pontosan tudja követni a mutatványt. A megoldás 

rávezetéseként megadhatjuk a tanulóknak, hogy írják fel a kétjegyő számot 

YX +⋅10 alakban, és pármunkával próbáljanak rájönni a megoldásra. Házi feladatként 

adhatjuk, hogy a diákok maguk gyártsanak egy ezen az elven mőködı legalább öt mőveletbıl 

álló matematikai mőveletet tartalmazó feladványt. 

3.1.2 Hány éves a kapitány? 

Nézzünk egy az elızıvel analóg feladatot! A megoldás megértéséhez nem árt, ha a 

hallgatóság már nagyobb gyakorlatot szerzett tízes-számrendszeres feladatokban. 

Felhasználható 9. évfolyamos osztályban nem-tízes alapú számrendszerek bevezetése elıtt a 

tízes számrendszer alkalmazásának emlékeztetıjeként, illetve 7.-8. osztályosoknak szakköri 

feladatként. A tanulóknak tisztában kell lenniük a „legfeljebb”, „legalább” szavak 

jelentésével, tudniuk kell egyenlıtlenségekkel dolgozni. 

Bemutatás: Gondolj egy kétjegyő számot! Ez lesz a kapitány életkora. Ezt a számot 

szorozd meg 10-zel, vagyis gondolatban tegyél mögé egy nullát. Most gondolj egy tetszés 

szerinti egyjegyő számot (1-tıl 9-ig)! Ezután pedig a választott egyjegyő számot szorozd meg 

kilenccel. Végül pedig a nagyobb számból vonjátok le a kisebb számot, és ha kész van, akkor 

mondd meg a végeredményt, ebbıl megmondom, hány éves a kapitány. 

Magyarázat: A tanulók egy kétjegyő számot szoroznak tízzel, egy egyjegyő számot 

szoroznak kilenccel és az eredményt kivonják az elıbbi szorzatból. A végeredmény vagy egy 

kétjegyő, vagy egy háromjegyő szám lesz. Ha kétjegyő a szám, akkor a két számjegy értékét 

összeadjuk, és ez lesz az eredmény. Ha háromjegyő a szám, akkor a százasok és a tízesek 

helyén álló számjegyek kétjegyő számot adnak, ehhez adjuk az egyesek helyén álló számot. 

Vegyük az 593-t. A százasok helyén 5, a tízesek helyén 9 van, a kétjegyő szám 59. Ehhez az 

egyesek helyén levı 3-at adva: 59+3=62. 

A gondolt szám legyen BA +⋅10 , vagyis az egyesek helyén B, a tízesek helyén A 

álljon (természetesen 0<A≤9 és 0≤B≤9). Jelöljük C-vel azt az egyjegyő számot, amit 9-cel 

szorzunk. Nézzük elıször azt az esetet, amikor a végeredmény egy kétjegyő szám. Azaz 

milyen esetekben fordulhat elı, hogy a )910100( CBA ⋅−⋅+⋅  egy száznál kisebb szám lesz? 
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100910100 <⋅−⋅+⋅ CBA  

CBA ⋅+<⋅+⋅ 910010100   

( 819990990 =⋅≤⋅≤⋅⇒≤≤ CC ) 

181910010100 ≤⋅+<⋅+⋅ CBA  

vagyis 18110100 <⋅+⋅ BA  

1,18110 <⋅+⋅ BA 8 és 1 ≤=⇒ BA   

CBA ⋅+<⋅+⋅ 910010100  

CB ⋅+<⋅+ 910010100 CB ⋅<⇒
10

9
 

Nézzük, mit kapunk, miután a kétjegyő számunkat 10-zel szorozzuk és levonjuk belıle a 9-

cel megszorzott egyjegyő számot: CBA ⋅−⋅+⋅ 910100 . 

Ezt írjuk át olyan alakba, hogy a )9( C⋅−  helyett )10( CC +⋅−  szerepeljen: 

CCBACCBACBA +⋅−⋅+⋅=+⋅−⋅+⋅=⋅−⋅+⋅ 10101001010100910100   

Emeljünk ki 10-et a jobb oldalon 

CCBACBA +−+⋅⋅=⋅−⋅+⋅ ))(10(10910100  

Mivel azt tettük fel, hogy a kapott eredmény egy kétjegyő szám, az egyenlet jobb oldalán 

látható alakból egyértelmőn megállapíthatjuk, hogy az egyes helyiértéken álló számjegye C, a 

tízes helyiértéken álló szám a ))(10( CBA −+⋅ . Ha ezt a két számjegyet összeadom, 

megkapom a keresett számot: BACCBACCBA +⋅=+−+⋅=+−+⋅ 1010))(10( . Vagyis 

kétjegyő számra mőködik a trükk.  

Mi történik akkor, ha a végeredmény egy háromjegyő szám? Ez csupán annyit jelent, 

hogy az elızıleg már felírt CCBACBA +−+⋅⋅=⋅−⋅+⋅ ))(10(10910100  szám lesz 

háromjegyő. Tehát a )(10 CBA −+⋅  egy kétjegyő szám (ehhez elég, hogy CB > ). Vagyis ha 

az eredmény elsı két számjegyébıl álló számhoz ( )(10 CBA −+⋅ ) hozzáadom az egyes 

helyiértéken álló számot, C-t, akkor így megkapjuk az eredeti számunkat! 

Ezt a trükköt érdemes úgy bemutatni, ha egy diák felírja a táblára az általa választott 

kétjegyő és az egyjegyő számot, miközben a tanár a táblának háttal áll. A számolást így 

együtt követheti az egész osztály. Ezt el lehet játszani még egy-két tanulóval, ezután ajánlott 

rávezetésként megmondani a tanulóknak, hogy írják fel a kétjegyő számot BA +⋅10 alakban, 

és válasszák külön azt az esetet, ha az eredmény kétjegyő, és ha háromjegyő szám lesz. Ha 
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nem boldogulnak a megoldással, el lehet mondani a mechanikus magyarázatot, majd ebbıl a 

tanár irányításával közösen vezessék le, miért mőködik a mechanikus megoldás. 

3.1.3 Kártyatrükk: Nem gondolt rá? 

A következı kártyatrükk megfejtése csak elemi matematikai tudást igényel. Kiválóan 

alkalmazható egyszerő algebrai számolások gyakorlására. Mivel mindössze az egész számok 

1-tıl 20-ig történı összeadására és kivonására épít, akár általános iskolásoknak is 

bemutathatjuk szakköri feladatként. 

Bemutatás: Egy diák keverjen meg egy csomag kártyát, és nézze meg a legfelsı lapját. 

Jegyezze meg ezt a kártyát, de ne mondja meg, hogy mi az és hagyja a kártyát a helyén. Most 

mondjon egy számot egy és tíz között. Ekkor leszámolok az asztalra egyesével, hátával felfelé 

ennyi kártyát. Ezeket visszateszem a csomag tetejére. Most kérek egy számot tíz és húsz 

között és pontosan annyi lapot számolok le az asztalra, hátával fölfelé. Újra egyesítem a 

csomagot. Megkérem a diákokat, vonják ki a második számból az elsı számot, majd ennyi 

lapot leszámolok az asztalra. A csomag legfelsı lapja a diák által választott lap. 

Magyarázat: Nézzünk meg egy konkrét példát. Az elsı választott szám legyen az 5-ös. 

Leszámolunk az asztalra 5 lapot, a legalsó a választott, ezt visszatéve a paklira a választott lap 

az 5. helyre került. A második választott szám a 12, ezt egyenként leszámolva az asztalra a 

választott lap a 8. helyre kerül, felette 7 lap található. 12 mínusz 5=7, tehát jól számoltunk 

(lásd: ábra). Jogosan merül fel bennünk a kérdés: miért fontos, hogy a második szám 10-nél 

nagyobb legyen. Tulajdonképpen elég lenne annyit kikötnünk, hogy a második szám legalább 

annyi legyen, mint az elsı, hiszen, ha kevesebb volna, a választott lapunk a második 

leszámolás során nem kerülne bele a leszámolt lapok közé. Ez azt eredményezné, hogy a 

csomagban elfoglalt helye nem változna, vagyis a második leszámlálást követıen az 

egyesített csomagban a keresett lap az elsınek választott szám helyén 

maradna.
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Próbáljuk meg ezt az egészet általánosítani, tetszıleges választott számra. A 

mutatvány teljesen automatikus. A tanuló megnézi a legfelsı lapot. Mondanak egy számot 

(X-et), ennyit leszámolunk az asztalra. Ekkor a tanuló kártyája került elsınek az asztalra, 

tehát mikor visszateszem a leszámolt lapokat, a kártya az X-edik helyre kerül. 

 

Ezután tíznél több kártyát számolok le (Y-t) és így a választott kártya a leszámolásnál 

X-ediknek jön, de tovább számolok Y-ig. Az Y-odik kártya nem lehet a választott lap, hiszen 
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az a leszámolt csomagban alulról az X-edik. Ezeket is változatlan sorrendben teszem vissza a 

csomagra. Tehát X-Y db kártya van a választott lap fölött. 

 

 

Nehezítsünk rajta egy kicsit: Nézzük meg, mi történik, ha a diákok 3 számot 

mondanak (1-10, 11-20, 21-30). Kövessük végig az ábrán, a választott lap útját, milyen 

technikával lehetne megadni a választott lap helyét? Jelölje X az elsınek, az Y a másodiknak, 

Z a harmadiknak mondott számot. 

Természetesen itt is ügyelni kell arra, hogy a harmadik szám legalább akkora, az elsı 

pedig legfeljebb akkora legyen, mint a második. 
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A tanulók absztrakciós képességét javíthatja, ha elıször a trükköt konkrét számokkal 

látják, majd a tanár azt a feladatot adja nekik, hogy fogalmazzák meg ismeretlenekkel a 

feladatot, így általános megoldást kapva a feladványra. Ezek után közösen próbálkozhatnak a 

módosított feladat megoldásával. 
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3.1.4 Kártyatrükk: STOP! 

Ez a feladat hasonló elven mőködik, mint az elızı. A mutatvány megértéséhez csekély 

algebrai alapismeretek szükségeltetnek. Sok gyereknek okoz fejtörést, ha a konkrét számok 

helyett ismeretlenekkel kell dolgoznia, ez viszont sok gyakorlással megváltozhat. A 

következı feladvány ebben nyújthat segítséget. 

Bemutatás: A megkevert kártyacsomagot odaadom egy diáknak és megkérem, hogy 

amíg én elfordulok, számoljon le az asztalra egyenként 2, 3, 4, 5, vagy 6 kártyát, majd mellé 

még egyszer ugyanannyi lapot. A kezében maradt csomagot keverje meg, a legfelsı lapot 

nézze meg, mutassa meg a többi tanulónak is, és tegye vissza a helyére, a csomag tetejére. 

Vegye fel az asztalról az egyik kis csomagot, és tegye a kezében levı csomag tetejére, a 

másik kis csomagot pedig tolja félre, vagy tegye zsebre, hogy én ne tudhassam, hány 

kártyából áll. Ezután megfogom a csomagot hátával felfelé, és egyenként lerakom a 

kártyalapokat az asztalra, közben pedig megkérem a diákot, akivel a mutatványt csinálom, 

hogy amikor kedve tartja, mondja azt: stop. Ekkor rögtön megállok, majd a lerakott kártyákat 

visszateszem a csomag tetejére. Megkérem, hogy ezután a félretett kis csomagot is tegye a 

csomag tetejére, és ugyanúgy ahogy tılem látta, kezdje egyenként lerakni a kártyákat a 

csomag tetejérıl. A diák rakja a kártyákat, de most én mondom hirtelen: stop, és a kezében a 

választott kártya van. 

Magyarázat: Ez a mutatvány csupán egy kis figyelmet igényel. Teljesen mindegy, 

hogy a tanuló elıször hány kártyát számol le az asztalra, csupán az a fontos, hogy a második 

kis csomagban pontosan ugyanannyi lap legyen. Amikor visszafordulok, és elkezdem 

egyenként az asztalra rakni a lapokat, magamban számolok, és figyelem, mikor mondja, hogy: 

stop. Ezt úgy a legkönnyebb megcsinálni, hogy lassan lerakok három kártyát, majd újra 

hármat, és ekkor kérem meg a diákot, hogy amikor úgy gondolja, mondja azt: stop. Ekkor már 

tudom, hogy az asztalon hat lap van, és innen könnyebb tovább számolni. Ha például a 11. 

kártyánál szól, rögtön megállok, és visszateszem a csomag tetejére a 11 kártyát (de a diákok 

nem tudják, hogy én közben számoltam, és azt sem tudják, hogy hány kártyát tettem vissza). 

Ezután megkérem a diákot, hogy a félretett (zsebre tett) kis csomagot is tegye vissza a csomag 

tetejére és hangsúlyozom, hogy nem tudhatom, hogy hány kártyából áll ez a kis csomag, 

hiszen amikor leszámolták, háttal álltam. Hogy még nehezebb legyen a dolgom, a tanulót 

kérem meg, hogy egyenként rakja le a lapokat a csomag tetejérıl. Csak az a fontos, hogy 

lassan rakja, hiszen én semmit sem tudok, csupán az érzéseimre kell hagyatkoznom. Míg 

aztán a diák lassan rakja a kártyákat, én magamban számolok, és amikor a 11. lap van a tanuló 
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kezében, azt mondom: stop. Ekkor a kezében, természetesen, a választott kártya lesz. Persze 

ez sem csoda, csak egy kis matematika. Tehát: ahányadik kártyánál a diák azt mondja nekem: 

stop, én is ugyanannál a számnál mondom: stop, így a választott kártya mindi megkerül.  

Lássuk, miért fontos, hogy a tanuló ugyanannyi kártyát tegyen a második csomagba 

is? Kövessük végig az ábrán választott lap útját, mindezek után könnyebb lesz megválaszolni 

a kérdést. Kezdetben a diák leszámol az asztalra egyenként 2, 3, 4, 5, vagy 6 kártyát (jelölje 

ezen kis csomag lapjainak számát X), majd mellé még ugyanannyi lapot. Megnézi a csomag 

tetején levı lapot, ennek a helyét kell követnünk. Elıször a csomag tetején van, majd mivel 

erre rákerül az X db lap, a kártya az (X+1). helyre kerül. Ezek után egyesével leszámolunk az 

asztalra Y db lapot, vagyis a keresett lap alatt X db lap, felette (Y-X-1) db lap van, ı maga 

pedig az (Y-X). helyen található. Az egyesével leszámolt lapokat az eredeti csomag tetejére 

tesszük, és ennek a legtetejére kerül a második X db lapból álló csomag. 

 

Tehát a keresett lap fölött X+(Y-X-1)=Y-1 db lap található. Ez annyit jelent, hogy a 

következı egyesével történı leszámoláskor a keresett lap az Y. helyre fog kerülni. Ebbıl 
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látszik, hogy az, hogy a tanuló kezdetben ugyanannyi lapot tegyen mindkét csomagba, azért 

fontos, hogy az utolsó lépésben a kártyánk fölött (Y-1) db lap legyen. Arra is figyelnünk kell, 

hogy mikor elıször elkezdjük egyesével leszámolni a lapokat az asztalra, a diák csak akkor 

mondhassa, STOP, ha már a keresett lap az asztalon van, vagyis legalább 6 lapnak az asztalon 

kell lennie. Miért fontos ez? Mert ha a keresett lap nem kerül le az asztalra, a csomagban 

elfoglalt helye nem fog megváltozni, vagyis felette ugyanúgy X db kártya lesz, mint az a 

leszámolást megelızıen volt. Így a mutatvány végén a keresett lapunk felett X⋅2 db kártya 

lesz, mivel az X értékét nem ismerjük, a kártya sorszámát sem tudjuk megadni. 

 Ezt a feladványt nem kell, hogy feltétlenül a tanár mutassa be. Ha az osztályt 4-5 fıs 

csoportokra osztjuk, a csoportoknak kiosztunk egy-egy azonos témakört feldolgozó 

bővésztrükköt, a csoportok maguk dolgozhatják fel a saját feladványukat, majd ezt 

egymásnak bemutatva rávilágíthatnak a trükk matematikai hátterére. Ezt a trükkök 

párosíthatjuk a „Nem gondolt rá” és a „Súlyos gondolatok” feladványokkal. 

3.1.5 Kártyatrükk: Súlyos gondolatok 

A most következı rokon feladat az elızıvel, hasonlóan algebrai számolással 

követnünk kell a kártyák helyét, éppen ezért ajánlanám általános iskolások fakultációs 

feladataként. Feldolgozásához csoport- vagy pármunkát ajánlanék. 

Bemutatás: A kártyacsomagot megkevertetem, megkérek két diákot, hogy egyikıjük 

gondoljon egy számot egy és tíz között, a másik tanuló pedig tíz és húsz között. A számokat 

jól jegyezzék meg, és ne mondják meg senkinek. Egyenként sorban felmutatok húsz kártyát 

és mindig mondom is, hogy az éppen felmutatott kártya hányadik a csomagban. Amikor a 

tanulók gondolt számához érek, jegyezzék meg, milyen kártya van azon a helyen, ez lesz a 

választott kártyájuk. Miután elszámoltam húszig, visszateszem a húsz kártyát hátsó oldalával 

a csomagra. Megkérdezem az elsı diákot, hogy hányadik kártyát nézte meg, majd ennyi lapot 

a csomag tetejérıl hátlappal felfelé egyenként leszámolok az asztalra. Megkérdezem a 

második diákot, aki a 10 és 20 közötti számra gondolt, hogy ı hányadik lapot nézte meg. 

Ezután folytatólagosan leszámolok ennyi lapot. Így két csomag került az asztalra, a harmadik 

pedig nálam maradt. Az elsı pakli tetején van az egyik, a másik pakli tetején a másik 

választott kártya. Az elsı paklit ráteszem az másodikra, majd erre az egyesített csomagra 

teszem rá a kezemben tartott harmadik csomagot, így a két választott kártya valahol a csomag 

közepén lehet. Megkérünk egy harmadik tanulót, hogy annyi kártyát számoljon le belıle 

egyenként, amennyit akar és tegye a másik félcsomag mellé. Mivel a választott kártyákra 

ránehezedik a diákok gondolatainak súlya, ezek nehezebbek, mint a többi kártya. Mivel 
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nehezebbek, egyre lejjebb és lejjebb süllyednek a csomagban, egészen addig, amíg a két lap a 

két csomag aljára kerül. Felfordítjuk a két csomagot, és mindegyik alján ott van a két 

választott lap. 

Magyarázat: Amikor a húsz kártyát egyenként átszámoltam a bal kezembıl a jobb 

kezembe, mielıtt visszatettem volna a csomagra, a huszonegyedik kártyát rátettem az elsı 

kártyára. A csomagok úgy lettek összeszedve, hogy az egyik választott kártya az összesített 

csomag alján maradt, a másik pedig a tetején. Tehát ekkor már mindegy, hogy a harmadik 

diák hány lapot számol le az asztalra, hiszen az elsı kártya, amit letesz, az a második 

választott kártya. Ezután mellét tesszük a maradék csomagot, aminek az alján réges-régen ott 

van az elsı választott lap. 

 



 

 18 

Kezdetben az elsı választott kártya az X-edik, a második választott kártya az Y-odik 

helyen található a csomagban. Amikor viszont a csomag tetejére tesszük a 21. lapot, a 

választott lapok eggyel lejjebb kerülnek a csomagban. 

Vagyis az (X+1)-edik és az (Y+1)-edik helyen lesz a két keresett lap. Azáltal, hogy 

egy plusz kártyát tettem a csomag tetejére, amikor a csomagból leszámolom az X db kártyát, 

az elsı választott lap még mindig az eredeti csomagban van, méghozzá az lesz a legfelsı lap. 

Vagyis amikor ezek mellé leszámolok további (Y-X) db lapot, ennek az új csomagnak az 

aljára kerül az elsı választott lap. A második választott lap még mindig az eredeti csomagban 

van, egészen pontosan ez lesz az eredeti csomagunk legfelsı lapja. Tehát az elsı pakli 

leszámolt kártyák között egyáltalán nem volt a választott lap. A csomagok összeszedése a 

következıképpen történik: elıször veszem az eredeti csomagot (aminek a tetején ott található 

a második választott lap), ezt ráteszem az X lapból álló teljesen semleges csomagra, végül ezt 

az egyesített csomagot ráteszem a harmadik csomagra, amelynek a legalsó lapja az elsı 

választott kártya. Így egy olyan csomagot kapunk, aminek a legalsó lapja az elsı, a legfelsı 

lapja a második választott kártya. 

Tehát, mindezek után az teljesen mindegy, hogy a tanuló hány lapot tesz az asztalra 

ebbıl az egyesített csomagból, hiszen a csomag legalsó lapja ugyanúgy az elsı választott lap 

marad. A tanuló által leszámolt csomag legalsó lapja a második választott lap lesz, hiszen ez 

eredetileg az egyesített csomag legfelsı lapja volt. 

3.1.6 Kártyatrükk: Fele-fele 

A következı feladat egyszerő algebrai számolásokra épít, bemutatható általános iskola 

7.-8. osztályos tanulói számára. Jó példa két állítás ekvivalenciájának vizsgálatára. A feladat 

bemutatását követıen a megoldás megtalálására a diákoknak pármunkát javasolnék. 

Bemutatás: Egy tanuló keverje meg az 52 lapból álló kártyacsomagot, emelje ketté, 

majd válasszon egyet a két félcsomag közül. Vegye a kezébe a választott félcsomagot és 

számolja meg, hány kártya van benne. Számolja le az asztalra kettesével, hármasával, vagy, 

ahogy kényelmesebb. Én magamban vele együtt számolok. Nem kérdeztem, hogy hány kártya 

van a csomagban, de azt mégis határozottan meg tudom mondani, hogy a leszámolt 

félcsomagban mennyivel kevesebb fekete kártya van, mint ahány piros kártya van a másik 

félcsomagban. Számoljuk meg együtt, hogy a választott csomagban hány fekete és a 

másikban hány piros lap van. Természetesen igazam lesz! 
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Magyarázat: A csomag fele 26. Ebbıl levonjuk a választott pakli lapjainak számát, 

ennyi lesz a fekete és piros lapok közötti különbség. Az már csak megfogalmazás kérdése, 

hogy piros van-e több mint fekete. Lehet úgy mondani, hogy a nagyobb csomagban X-szel 

több fekete kártya van, mint a kisebben piros. De lehet úgy is mondani, hogy a nagyobb 

csomagban X-szel több piros kártya van, mint a kisebben fekete. Vagy: a kisebben X-szel 

kevesebb fekete kártya van, mint a nagyobban piros. Vagy: a kisebb csomagban X-szel 

kevesebb piros kártya van, mint a nagyban fekete. Tulajdonképpen csak a csomag fele és a 

leszámolt kártyák száma közti különbség számít. A trükköt lehet 32 lapos kártyával is 

csinálni, csak annál a csomag fele nem huszonhat, hanem tizenhat, tehát a tizenhathoz kell 

viszonyítanunk.  

Jelölje „A” a választott csomag lapjainak számát. Ekkor a másik csomagban (52-A) db 

lap van. Ha a választott csomag lapjai között X db piros van, ez azt jelenti, hogy a másik 

csomagban (26-X) db pirosnak kell lennie, hiszen egy teljes pakliban összesen 26 db piros lap 

van. Mivel a választott csomagban X db piros van, és összesen A db lapból áll, ezért ebben a 

csomagban (A-X) db fekete lapnak kell lennie. A teljes pakliban összesen 26 darab fekete lap 

van, ha a választott csomagban (A-X) darab fekete van, akkor a másik csomagban 26-(A-X) 

feketének kell lennie. 26-(A-X)=26-A+X=X+(26-A). Ez azt jelenti, hogy a másik csomagban 

a fekete lapok száma a választott csomagban levı pirosak számától 26 mínusz a választott 

csomag lapjainak számával különbözik. Az, hogy a 4 állítás miért ekvivalens, a következı 

táblázatból jól látszik: 

 A db lap 

(választott csomag) 

(52-A) db lap 

(a másik csomag) 

Pirosak száma X 26-X 

Feketék száma A-X 26-(A-X)=26-A+X 

A pirosak száma az egyik csomagban a feketék számától a másik csomagban mindig (26-A)-

val tér el. 

3.1.7 Kártyatrükk: Egy sima – egy fordított 

Tulajdonképpen az elızı feladat bevezetıje volt a most következınek. Mivel most 

szintén egy jól követhetı feladatról van szó, elsısorban általános iskolás 7.-8. osztályosok 

számára ajánlanám, mindössze összeadással, kivonással dolgozik. 
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Bemutatás: Megkérünk egy diákot, hogy rakja szét az 52 lapból álló kártyacsomagot 

egyenként négy csomagra. Így lesz négy kis csomag, mindegyikben tizenhárom kártyával. 

Most a négy csomagból kettıt tegyen elém, kettıt pedig hagyjon maga elıtt. Én fogom a 

noteszt, és a ceruzám, és felírok valamit. Én elfordulok, ezután a diák fordítson színével 

felfelé az egyik csomagjában annyi kártyát, amennyit akar. Ha ez megvan, a másik 

csomagjában is fordítson színével felfelé ugyanannyi kártyát, mint az elsı csomagban. Addig 

én is megfordítok néhány kártyát az én csomagomban. Ezután hozzáteszem a diák mindkét 

pakliját az én egyesített csomagomhoz. Ezután alaposan megkeverem a csomagot és leteszem 

az asztalra. Annak ellenére, hogy nem tudom, a tanuló hány kártyát fordított meg, én mégis 

elıre felírtam a papíromra, hogy összesen hány kártyát fogunk megfordítani. Miután együtt 

leszámoljuk a lefordított kártyákat, megkapjuk, hogy tényleg a papíron levı számú darab 

lefordított kártya van a csomagban. 

Magyarázat: A diák mindkét csomagjában ugyanannyi kártyát fordított meg, éppen 

ezért nekem más dolgom nem is volt, minthogy az egyik csomagot simán tegyem az én 

csomagomra, a másikat viszont fordítva. Így a tanuló két csomagjából az egyik színével 

felfelé les, a másik hátával felfelé. És mivel mindkét csomagban ugyanannyi kártyát fordított 

meg a tanuló, így az egyik csomagban pontosan annyi lesz színével felfelé, mint a másikban 

hátával felfelé. Vagyis a két csomag közömbösíti egymást és végül is a két csomagban 

összesen tizenhárom kártya lesz megfordítva. Tehát pontosan annyi, mint a két csomag fele. 

Azt viszont tudom, hogy én hány kártyát fordítok meg. A diáknál mindig tizenhárom kártya 

lesz színével fölfelé, ehhez hozzáadom azt a számot, amennyi kártyát én szándékozom 

megforgatni és a végeredményt írom fel a papírra. 

Jelölje X a diák által megfordított lapok számát, ekkor mindkét kiscsomagban X db 

lap található színével felfelé (↑) és (13-X) db lap színével lefelé (↓). Azaz a diák két csomagja 

a következı lapokat tartalmazza: (X↑+(13-X)↓)+(X↑+(13-X)↓). Ha az egyik kiscsomagot 

megfordítjuk, a következıt kapjuk: 

(X↓+(13-X)↑)+(X↑+(13-X)↓)=X↓+13↑-X↑+X↑+13↓-X↓=X↓+13↑-X↑+X↑+13↓-X↓=13↑+13↓ 

A zárójel felbontása után kiesnek az X-es tagok, és csupán annyi marad, hogy a két pakli 

egyesítése összesen 13 db színével felfelé, és 13 db színével lefelé levı lapot tartalmaz. Ehhez 

a 13 színével felfelé levı laphoz már csak az általam megfordított lapok számát kell 

hozzáadni, és megkapjuk az összes megfordított lap számát. 
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3.1.8 Kártyatrükk: Mindig együtt 

Egyszerő matematikai alapokon nyugszik a következı mutatvány is. Igaz, a 

ciklikusság fogalmával valószínőleg nem algebrából találkoznak elıször a diákok, de a 

fogalom megismertetésére jó példa a következı kártyatrükk. 

Bemutatás: Tegyünk az asztalra 2 csomag kártyát. Megkérünk egy diákot, hogy 

válasszon egyet a két csomag közül, a másikat tegyük félre. A választott paklit szétnyitjuk, és 

megkérjük a tanulót, válasszon belıle egy lapot, majd mutassa meg a többieknek, amíg én 

elfordulok. Ezután tegye vissza a kártyát oda, ahonnan elvette. Ráteszem a választott kártyára 

a csomag másik felét és összecsukom a csomagot. Elkezdem párosával felütni a kártyákat, 

egyet az egyik, egyet a másik csomagból. Mindezt addig teszem, amíg a két felütött kártya 

meg nem egyezik. Ez az egyezés jelzi, hogy elértünk a tanuló választott lapjához., hiszen az 

egyforma lapok mindig együtt járnak… 

Magyarázat: A két kártyacsomagot a mutatvány megkezdése elıtt egyforma sorrendbe 

kell rakni. Miután összeraktam a csomagokat, a választott csomagban három kártyát felülrıl 

alulra tettem. A tanuló választ, amikor elfordulok, a választott lap feletti kártyához a 

választott lap alatti félcsomag tetejérıl még hozzászámolok három lapot. Vagyis amikor a 

tanuló visszateszi a választott kártyáját, nem az eredeti helyére teszi vissza, hanem három 

lappal lejjebb. Ezért ugyanakkor kerül sorra, mint a párja a másik csomagban 

Jelöljük a két csomagot A-val és B-vel. Kezdetben mindkét csomag ugyanúgy van 

sorba rakva, az egyszerőség kedvéért a lapok nevei a pakliban elfoglalt helye legyen. Nézzük 

9 lapos csomagokra a megoldást, hiszen ez mit sem változtat a megoldás menetén. 

A: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Az A csomagban az elsı 3 kártyát a csomag végére teszem: 

A: 4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1  2  3 

B: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A diák kiválaszt az A csomagból egy lapot (például a 8. lapot, a 11-est) 

A: 4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1  2  3 

B: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A választott kártyája elé teszünk 3 lapot: 
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A: 4  5  6  7  8  9  10 12 13 14 11 15 16 17 18 19 20 1  2  3 

B: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tehát a választott lap pont arra a helyre kerül az A csomagban, mint a párja a B 

csomagban. Miért kerül pont arra a helyre? Mert pont annyi lapot tettünk a választott lap elé, 

amennyivel ı hátrébb állt a párjánál, azaz pont annyit, amennyivel a legelején az A csomag a 

B-hez képest el let csúsztatva. Mivel mi csak 4 lap helyét változtattuk meg, az nem fordulhat 

elı, hogy máshol is két egyforma lap következzen ugyanannál a felütésnél. 

3.1.9 Köbgyökvonás 

A most következı feladat megoldásának megértéséhez jó alap, ha a hallhatóság ismeri 

a kéttagú összeg köbére vonatkozó azonosságot, találkozott már a monotonitás fogalmával és 

tisztában van a tízes számrendszerbeli mőveletek megvalósításával. Leginkább szakköri 

feladatnak ajánlom, de felhasználható a számrendszerek témakör gyakoroltatására is. 

Bemutatás: Megkérünk egy diákot, hogy gondoljon egy kétjegyő számot! Emelje 

köbre, mondja meg a végeredményt, ebbıl én gyorsan meg tudom határozni, mi volt a 

gondolt szám! 

Magyarázat: Amikor a tanuló megmondja a végeredményt, gondolatban leválasztom a 

végeredmény három legkisebb helyi értékő számjegyét, ezek fogják megmutatni a köbre 

emelt kétjegyő szám egyeseinek számát. Az elıbbi három szám leválasztása után marad még 

egy, két vagy három számjegyem; ezresek, tízezresek, százezresek. Ezek fogják megmutatni a 

köbre emelt kétjegyő szám tízeseinek számát. Mégpedig ezt is, azt is bizonyos „kulcsszámok” 

segítségével. Ezek a kulcsszámok:  

 13=1 23=8 33=27 

 43=64 53=125 63=216 

 73=343 83=512 93=729 

A kulcsszám éppen a megfelelı szám köbe. Mi a teendı a köbszámokkal? Hogy 

járunk el a tízesek számának megállapításánál? Megnézzük, hogy az utolsó három számjegy 

leválasztása után megmaradt egy-, két- vagy háromjegyő szám melyik két köbszám közé esik. 

Nézzünk egy konkrét példát: Ha az eredmény 238328. Ha az utolsó három számjegyet 

leválasztom, marad 238. A 238 a hat és a hét köbe, vagyis a 216 és a 343 közé esik, de a két 

köbszám közül mindig a kisebbik adja meg a tízesek értékét. Adott esetben tehát a 216, ami 

viszont a hat köbe. Tehát a tízesek helyén a hatos lesz. Most pedig nézzük meg, mit teszünk 



 

 23 

az egyesek számának megállapításánál. Megnézzük, hogy mi a végeredmény legutolsó 

számjegye és megkeressük, hogy ez a számjegy melyik köbszám utolsó számjegyével egyezik 

meg. Az ehhez a köbszámhoz tartozó szám lesz a köbre emelt kétjegyő szám egyeseinek 

száma. A 238328 utolsó számjegye a nyolcas, a nyolc a kettınek a köbe, az egyesek helyén 

tehát kettı áll, és így a köbre emelt szám a 62. 

Miért mőködik: Nézzük meg, mit is jelent valójában egy kétjegyő szám köbre emelése. 

Legyen YX +⋅10  a kétjegyő számunk. Ezt köbre emelve az eredmény 

3222333 10310310)10( YYXYXXYX +⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅=+⋅ . Így már látható is, hogy az 

eredményben az egyesek helyén álló számjegyet kizárólag az 3Y  tag befolyásolja. Az elsı és 

legfontosabb dolog, hogy az egyesek helyén mindegyik köbszámnál más számjegy áll, tehát, 

a köbszám utolsó számjegye egyértelmően meghatározza a köbre emelt szám egyes 

helyiértéken álló számjegyét. Mi történik az utolsó 3 számjegy leválasztása után? Megnézzük, 

hogy az így maradt 1, 2 vagy 3 jegyő szám mely két köbszám közé esik, és a kisebb lesz a 

keresett szám tízes helyiértéken álló számjegye. Miért jó ez a módszer? Ehhez elég belátnunk 

a következıt: 333 ))1(10()10()10( +⋅≤+⋅≤⋅ XYXX , mivel 10 ,0 << YX , ami a 

hatványozás monotonitása miatt igaz. Azaz a köbre emelt kétjegyő számot egyértelmően el 

tudjuk helyezni két tízzel osztható szám köbei között. Miért a kisebb lesz a keresett szám tízes 

helyiértéke? Egyszerő, hiszen a kisebb szám alulról becsüli a keresett számunkat, ehhez 

hozzáadva az egyes helyiérték köbébıl származó többletet, pont a keresett számot kapjuk. A 

nagyobb szám viszont felülrıl becsüli a keresettet, tehát, ha azt növeljük, akkor egy még 

annál is nagyobb felsı becslést kapnánk.  

3.1.10 Számtáblák 

A következı mutatvány teljesen automatikus, egyszerő számolást igényel, feltételezi a 

tízes számrendszerbeli mőveletek mőködési elvének megértését. Általános iskola 7.-8. 

osztályosai számára ajánlanám. 

A feladat bemutatásához szükségünk lesz 4 db elıre elkészített számtáblára (az elsı 

oszlop jelenti a tábla egyik, a második oszlop a másik oldalát), mindegyiket egy-egy 

tartótalpba helyezve. 
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Bemutatás: Adott négy kis kartonlap, minden kartonlap mindkét oldalán öt-öt számot 

lehet látni egymás alatt. A lapocskákat egymás mellé állítva a számjegyek öt, egymás alatt 

elhelyezkedı, négyjegyő számjeggyé állnak össze. Persze a lapokat felcserélhetem, 

megfordíthatom tetszés szerint. Lényeg az, hogy meglegyen az öt négyhegyő szám. Megkérek 

egy tanulót, hogy üljön le velem szemben, majd forgassa tetszés szerint a lapokat, és amikor 

úgy érzi, hogy már elég a cserélgetésbıl, vegyen egy papírt és adja össze a számokat. Ekkor 

én is felírom a megoldást az én papíromra. Természetesen a két eredmény megegyezik! 

Magyarázat: Egy kis számolás segítségével a hátlapról lehet leolvasni a megoldást. A 

trükk a számtáblák összeállításában rejlik. Elıször is mindegyik táblácska mindkét oldalán 

úgy vannak összeállítva a számok, hogy összegük 20 és 29 közé essék, tehát a tízesek helyén 

mindig kettı van, az egyesek helyén 0 és 9 között bármilyen számjegy. A négy kartonlap két 

oldala tehát mindig úgy van megszerkesztve, hogy az egyik oldalon az összeg egyeseinek 

száma a másik oldal második sorába kerül. Mármost, ha az egyes lapokat egymás mellé 

állítva négyjegyő számokat állítunk elı, akkor mivel minden oszlop összeadásánál 2 a 

maradék, az utolsó oszlopnál is, így a legnagyobb helyiértékő szám (a 10000-es) mindig 2, ezt 

tehát nyugodtan leírhatom. Az összes többi számjegyet úgy kapjuk, hogy a táblák második 

sorában levı számokhoz 2-t adunk, és ezeket fordított sorrendben írjuk az elızıleg már leírt 

kettes mögé. Ez adja a helyes eredményt. Nézzük tovább egy konkrét példán: 

Eleje Hátulja 

5 7 7 6 5 9 1 4 

1 0 6 7 3 2 4 5 

8 2 5 4 9 1 7 9 

4 6 0 5 2 8 5 3 

7 9 4 1 8 6 3 0 

25 24 22 23 27 26 20 21 
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A hátoldal második sora tehát az elıbbiek szerint: 3, 2, 4, 5. A többi sor összeállításánál 

az a feltétel, hogy az egyes oszlopok összege 20 és 29 közé essék, és az egyeseik helyén a 

számjegyek (fordított sorrendben) a másik oldal második sorát adják. Mivel a négyjegyő 

számok összeadásánál minden oszlopban van egy 2-es maradék, az összeg számjegyeit a 

harmadik helytıl (ezresek) megkapom, ha a hátoldal második sorának számjegyeihez az 

egyesektıl kiindulva 2-t (a maradékot) hozzáadjuk. Tehát jelen esetben az összeg számjegyei: 

2; 5+2=7; 4+2=6; 2+2=4; és az utolsó számjegy (ez az egyesek helyén áll, tehát még nem 

adtunk hozzá maradékot) változatlanul 3. Így az összeg 27643. Amikor bemutatjuk a trükköt, 

akkor már természetesen gépiesen csináljuk az egészet. Az elıre elkészített táblácskák 

hátlapjáról leírjuk az eredményt a következıképpen: A tízezresek helyén mindig 2 van. 

Ezután a hátoldal második sorának egyesihez hozzáadunk 2-t, az így kapott szám lesz az 

eredményben az ezresek száma. Majd a tízeseket is 2-t adva, megkapom az eredmény 

százasait; a százasokhoz ismét 2-t adva az eredmény tízeseit kapom. Végül a hátoldal 

második sorának ezresei változatlanul leírva, adják az eredmény egyeseit. 

Jelen esetben az nem fordulhat elı, hogy egy a második sorban levı számhoz 2-t 

hozzáadva kétjegyő számot kapjunk, hiszen a második sorban csupa 8-nál kisebb szám 

szerepel. Viszont ha magunk készítjük el a táblákat, és így 28 vagy 29 lesz valamelyik kártya 

egyik oldalán az összeg, azaz a hátoldal második sorában 8-as illetve 9-es szerepel, csupán 

annyit kell tennünk, hogy a tıle balra levı helyiértékhez (a 2 hozzáadása után) még 1-et 

hozzáadunk. 

Mivel a feladat levezetése viszonylag hosszabb idıt vesz igénybe, véleményem szerint a 

trükköt miután a tanár bemutatta a diákoknak, hagyjon 5-6 percet, hogy a tanulók kérdéseket 

tegyenek fel a mőködési elvvel kapcsolatban (pl.: egy táblán szereplı számok összeállításában 

van-e valamilyen rendszer; két tábla között milyen hasonlóságok jelennek meg stb.). Ezek 

után a tanár magyarázza el, miért mőködik a mutatvány, majd nézzenek végig egy konkrét 

példát. Házi feladatként készítsenek saját maguk egy-egy ilyen 4 táblából álló rendszert. 
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3.2 Számelméleti trükkök 

3.2.1 Érmeforgatás 

Bevezetınek nézzünk egy könnyebb feladatot, ami csupán a 2-vel való oszthatóságra 

épít. Valójában a páros/páratlan fogalmak alkalmazására jó példa 5.-6. osztályosok számára. 

Bemutatás: A bemutatáshoz szükségünk van 7 darab érmére. Egy diák rázza össze a 

markában az érméket, majd dobja le az asztalra. Ha nagyon egymásra potyognának, terítsük 

szét ıket. Ezután elfordulok. Amikor már háttal vagyok, a tanuló fordítson meg egyenként 

annyi érmét, amennyit akar, de minden fordításnál mondja azt: „Most”. Ha a diák befejezte a 

forgatást, kérjük meg, hogy egy érmét takarjon le a tenyerével, majd szóljon, ha végzett, 

Mikor visszafordulok, meg tudom állapítani, írást vagy fejet takart-e le. 

Magyarázat: Miután a diák ledobta a pénzdarabokat az asztalra, megszámolom, hogy 

hány fej volt közöttük. Minden forgatásnál elhangzott egy „most”, én pedig minden „most”-

nál hozzáadok egyet a fejek számához. Amikor visszafordulok, gyorsan az asztalra pillatok és 

az összeszámolt fejekhez és a „most”-okhoz hozzáadom még az asztalon látható fejek számát. 

Ha az asztalon nincs egy darab pénz sem fejjel fölfelé, akkor természetesen nem adok hozzá 

semmit. Amennyiben az így kapott szám páros, akkor a letakart pénzdarabon a fej van felül, 

ha viszont páratlan, akkor írás van felül. Ha az asztalra dobott pénzdarabokon csak írás lett 

volna felül, akkor a fejek száma nulla lesz és csak a forgatásokat számolom. Ha pedig a 

forgatás után nincs az asztalon egyetlen fej sem, akkor az addigi összeghez sem kell 

hozzáadnom semmit.  

A mutatvány megoldása abban rejlik, hogy páros sok „most” eseten (páros sok fordítás 

esetén) nem változik meg a fejek számának paritása, viszont páratlan fordításkor igen. Azaz, 

ha az eredetileg megszámolt fejek és a „most” számának összege páros, akkor az asztalon 

páros sok fejet kellene látnunk, ha nem azt látunk, akkor pont egy fej van letakarva, különben 

írás. Ha ez eredetileg megszámolt fejek és „most”-ok számának összege páratlan (vagy a fejek 

száma volt páratlan, vagy a „most”-oké), akkor az asztalon páratlan számú fejnek kell lennie. 

Vagyis a kezdeti fejek száma + mostok száma + új fejek száma=páros, akkor a letakart 

pénzdarab fej, különben írás. 

A trükk bemutatását végezze a tanár, majd hagyjon a diákoknak idıt, hogy kérdéseket 

tegyenek fel a mutatvánnyal kapcsolatban. Ha nem jó irányban keresik a megoldást, 

segítségként megadhatjuk, hogy próbálják ki a trükköt konkrét forgatásokkal (pl.: mi történik, 

ha csak egyet fordítunk, ha kettıt stb.). 
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3.2.2 Varázstábla1 

Szintén a paritás fogalom kerül elıtérbe a következı feladatban is. A mutatványhoz 

szükségünk van 1db 3x3-as tábla számozott táblára, 1 db érme, 1 db ceruza. A számozott 

tábla az alábbi módon legyen elkészítve: 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

Bemutatás: Megkérem az egyik diákot, hogy gondoljon egy számra 1-tıl 9-ig, majd 

helyezze az érmét a számozott táblán a gondolt számra. Mindig mondani fogom, hányat 

lépjen a táblán, és ezután megmondom, melyik számot ikszelje be. Ha éppen azon a számon 

áll, amit én be akarok ikszeltetni vele, ı nyert. A játék addig tart, amíg az összes szám be lesz 

ikszelve. Fontos szabály, hogy a táblán csak vízszintesen és függılegesen lépkedhet, átlósan 

nem. Elıször lépjen annyit, ahányas számon áll, és húzza ki az 1-est… A végén a diák veszít. 

Magyarázat: Minden csak azon múlik, páros, vagy páratlan számon áll-e a tanuló. 

Kezdetben teljesen mindegy milyen számra gondol, viszont, ha annyit lép, amelyik számon 

áll, biztosan páros számra kerül. Hogy miért? Átlósan nem léphetünk, vagyis egy lépéssel 

párosról csak páratlanra, páratlanról csak párosra léphetünk. Ez annyit jelent, hogy páratlan 

lépést téve a paritás megváltozik, páros lépést téve pedig ugyanaz marad. Ha páratlan számon 

álltunk eredetileg, és páratlan sokat lépünk, (páratlan+páratlan=páros) páros számra lépünk. 

Ha páros számon álltunk eredetileg, és páros sokat lépünk, akkor szintén párosra jutunk 

(páros+páros=páros). Tehát miután a tanuló lépet annyit, ahányas számon állt, tudjuk, hogy 

páros számra érkezett. Vagyis beikszeltethetünk vele egy páratlan számot. Innentıl kezdve 

csak arra kell figyelnünk, hogy ha páros számon áll, páratlant ikszeljünk, ha páratan számon 

áll, akkor párosat. Ezt úgy tudjuk befolyásolni, hogy alkalmazzuk a már ismert 

azonosságokat: páros+páros=páros, páratlan+páratlan=páros, páros+páratlan=páratlan. 

A mutatvány feldolgozását kiadhatjuk csoportmunkára, ha viszont a tanár maga 

mutatja be a teljes osztálynak, akkor nincs szükség az elıre gyártott számtáblára. Ekkor 

rajzoljuk fel krétával a táblára a 3x3-as számtáblát, és ezen végezzük a mutatványt, így az 

összes diák jól láthatja a trükk menetét. Fontos, hogy a tanárnak háttal kell állnia a táblának! 
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3.2.3 Csoportosított számok 

A következı bővésztrükköt felhasználhatjuk a kettes számrendszer bevezetését követı 

órán, illetve a más, nem-kettes számrendszerek bevezetésekor újanyag-közlı órán. 

Bemutatás: A mutatványhoz szükségünk van 5 körre, amibe „mágikus számokat írtunk 

be”, és egy ceruza. A körök tartalma a következı: 

1. kör: 17 3 9 21 23 15 29 1 11 5 25 7 27 19 13 

2. kör: 10 15 22 3 27 6 23 2 30 11 18 14 26 19 7 

3. kör: 22 5 6 15 28 14 29 4 12 21 30 23 13 20 7 

4. kör: 25 14 12 27 28 15 10 8 26 24 29 13 30 11 9 

5. kör: 20 27 17 25 19 26 29 16 21 22 30 23 18 24 28 

Kiválasztok valakit a közönségbıl, és megkérem, gondoljon egy 30-nál nem nagyobb 

számra. Miután kiválasztotta a számot, kezébe adjuk a ceruzát, valamint a lapot az öt körrel és 

a benne lévı számokkal. Megkérem a tanulót, hogy jelölje meg azokat a köröket, melyben az 

általa kiválasztott számot látja. Miután befejezte ténykedését, azonnal meg tudom nevezni a 

kiválasztott számot. Nagyon fontos, hogy a diák figyelmesen szemügyre vegyen miden kört, 

amikor az általa kigondolt számot keresi. Adjunk neki nyugodtan több idıt erre a mőveletre, 

és hogy megjelölje a köröket. 

Magyarázat: Csak annyit kell tennünk, hogy feljegyezzük a tanuló által megjelölt körök 

közepén található számokat, és az így leírt számok összege a kigondolt számokkal lesz 

egyenlı. Tegyük fel, hogy a kigondolt szám a 26. Ekkor a második, a negyedik és az ötödik 

kört fogja megjelölni. Ezeknek a köröknek a közepén a 2-es, 8-as és 16-os számokat találjuk. 

Ezek összege pontosan 26, ami nem más, mint a kigondolt szám.  

A feladat megoldásához elég annyit látni, hogy a körök közepén álló számok a kettı 

hatványai. 1=20, 2=21, 4=22, 8=23, 16=24. Egy választott szám akkor és csak akkor van benn 

egy körben, ha a kör közepén álló szám szerepel a választott szám kettes számrendszerben 

felírt alakjában. Azaz ez elızı 26-os példát tekintve: 2610=110012=24+23+21=16+8+2. Tehát 

csak a 16-ost, 8-ast és 2-est tartalmazó körben szerepelhetnek. 

A feladvány variálható, házi feladatként a diákok készítsenek olyan köröket, amelyek 1-

tıl 100-ig tartalmazzák a számokat, és a hármas számrendszerre épülnek! 
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3.2.4 Kártyatrükk: Egyet jobbra, egyet balra 

A kettıvel való oszthatóságra, valamint a maradékos osztásra jó gyakorló feladat a 

következı mutatvány. Szemléltethetı vele ezen kívül a maradékosztály, mint fogalom. 

Bemutatás: A 32 lapból álló kártyacsomagot megkevertetem, és két diákkal húzatok 

egy-egy lapot. A maradék 30 kártyából hat egyforma csomagot csinálok, ezek egyenként öt-öt 

lapból állnak. Megkérem a tanulókat, hogy választott kártyáikat alaposan nézzék meg, 

jegyezzék meg, és tegyék rá tetszés szerint valamelyik kis csomag tetejére. Ezután 

összeszedem a kis csomagokat és megkérdezem az elsı diákot, hogy jobbra vagy balra 

kezdjem el a mutatványt? Ha azt válaszolja, „balra”, akkor a csomag tetejérıl az elsı kártyát 

balra teszem le, a következıt pedig mellé, jobbra. A harmadik kártya az elsı tetejére kerül, bal 

oldalra, a negyedik a másodikra, jobb oldalra, és így folytatjuk tovább, míg az egész csomag 

el nem fogy. Így két, egyenként 16 lapos csomagom lesz majd az asztalon. Elmondom az elsı 

tanulónak, hogy mivel ı a bal oldali csomagot választotta, a jobb oldalira a továbbiakban már 

nincs is szükség, ezért azt félre is tolom, tovább nem játszik. Most a második tanulót 

kérdezem meg: jobbra vagy balra folytassam a mutatványt? A tanuló választása szerint rakom 

le az elsı kártyát, mellé a másodikat, és így tovább, egyet jobbra, egyet balra, míg a csomag el 

nem fogy. Ez a kirakás már gyorsabban megy, hiszen már csak egy fél csomag van a 

kezemben. Így két, egyenként nyolclapos csomag lesz az asztalon. Most ismét 

elmagyarázzuk, hogy mindig az a csomag játszik tovább, ahová az elsı lapot tettük, és a 

másikra a továbbiakban nincs szükség. Négyszeri kirakás után már csak négy kártya marad a 

kezünkben, ekkor megkérdezzük a tanulókat, hogy milyen kártyát választottak, színével 

felfelé fordítjuk a kezünkben maradt két lapot: a diákok választott kártyái azok. 

Magyarázat: A mutatvány teljesen automatikusan mőködik. Amikor a diákok ráteszik 

a választott kártyáikat egy-egy ötlapos csomagra, meg kell jegyeznünk, hol vannak a 

választott kártyák. A kis csomagokat úgy kell összeszedni, hogy egymásra teszünk két 

„semleges” csomagot, majd ezeket együtt ráteszem az egyik olyan csomagra, aminek a tetején 

az egyik választott kártya van. Ezt az egészet most egymás után ráteszem ismét két 

„semleges” csomagra, majd az a kis csomag következik, amelyiknek a tetején a másik 

választott kártya van. Így fentrıl a harmadik és a hatodik csomag tetején vannak a választott 

kártyák. Tulajdonképpen csupán csak játék, hogy a diákoktól kérdezem meg, merre kezdjem 

(folytassam) a mutatványt, hiszen mindig azt a csomagot tartom meg, ahová az elsı lapot 

tettem, és mindig azt tolom félre, ahová az utolsó lap került. Ha a mutatvány elején mind a két 

diák egy és ugyanazon kis csomagra akarná tenni a választott kártyáját, mondjuk azt, hogy így 
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túl könnyő lenne, éppen ezért ne tegyék egymás mellé a két lapot. Amikor a hat, egyenként öt 

lapból álló csomagot letesszük az asztalra, jobb, ha nem sorba, hanem összevissza tesszük le 

ıket: így a tanulók kevésbé tudják megfigyelni, hogy milyen sorrendben szedjük össze a 

csomagokat.  

Kövessük a választott kártyák útját! Kezdetben a keresett lapok felülrıl a 11. és a 27. 

helyen vannak. Egyet jobbra, egyet balra módszerrel kettérakjuk ıket, ekkor a két lap 

ugyanabba a 16 lapból álló csomagba kerülnek. 

 

Tulajdonképpen az elsı kettéosztás után azért maradnak ugyanabban a pakliban, mert 

2-vel osztva ugyanazt a maradékot adja a 11 és a 27. Második kettéosztás után a 4-gyel való 

osztási maradékok szerint különülnek el a lapok, majd következı leosztásnál a 8-cal, végül a 

negyedik szétosztásnál a 16-tal való osztási maradék szerint. Mivel a 11 és a 27 16-tal osztva 

ugyanazt a maradékot adják, a szétosztás végére pontosan ez a két lap marad. 
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Ezt a mutatványt a kongruencia, illetve a maradékosztály fogalmak bevezetésére is fel 

lehet használni, ekkor a tanulóknak már megfelelı elıismeretekre van szükségük (a 

maradékos osztással és az oszthatósággal kapcsolatban). 

3.2.5 Kártyatrükk: Négyet egy csapásra 

Nézzünk egy példát nyolccal való oszthatóságra, amit a kettıvel való osztás 

segítségével vezetünk le. A trükköt be lehet mutatni nagyobb létszámú osztályban, mivel a 

bemutatáshoz 4 segítıre van szükség. 

Bemutatás: A 32 lapból álló kártyacsomagot megkevertetem, és négy tanulóval 

húzatok egy-egy kártyát. A négy tanulót megkérem, hogy egy-egy papírlapra írják fel a 

választott kártyájuk nevét, közben én a maradék kártyából öt kis csomagot csinálok az 

asztalon. Méghozzá úgy, hogy az elsı kis csomagban 4 kártya lesz, a második, harmadik, és 

negyedik csomag mindegyikében 7, és az ötödik csomagban pedig 3. A csomagok lapjai 

hátukkal vannak felfelé. 

Megkérem az elsı diákot, hogy tegye a választott kártyáját az elsı csomagra, és a 

második csomagból tegyen a választott lapjára annyi kártyát, amennyit gondol, de legalább 

egy kártya maradjon meg második „csomagnak”. Ezután a második diák teszi a választott 

kártyáját a második csomagra, és a harmadik csomagból tesz rá egy kis csomagot, majd a 

harmadik tanuló teszi a választott kártyáját a harmadik csomagra, és a negyedik csomagból 

tesz rá néhány lapot. Végül a negyedik tanuló teszi a választott lapját a negyedik csomagra, és 

az ötödik csomagból tesz rá lapokat, akár az egész ötödik csomagot is ráteheti. 

Ezután összeszedem a kis csomagokat, méghozzá a következı sorrendben: az ötödik 

csomagot (ha még van) a negyedikre teszem, ezt a kettıt a harmadikra, ezt a hármat a 

másodikra, majd ezt a négyet az elsıre. Az így egyesített csomagot hátával felfelé tartom a 

kezemben, és az elsı lapot színével felfelé az asztalra teszem, a második lapot mellé, hátával 

felfelé. A harmadik lap az elsıre jön, színével felfelé, a negyedik a másodikra, hátával felfelé, 

és így tovább, amíg az egész csomag el nem fogy. Megkérdezem a tanulókat, látták-e a 

színével felfelé fordított kártyák között választott lapjaikat. Tagadó választ fogok kapni, így a 

színével felfelé fordított kártyákat félre is tehetem, azok már nem játszanak tovább. 

Felveszem az asztalról a hátával felfelé levı fél csomagot, majd újra kezdıdhet a kirakás. A 

másodszori kirakásnál az elsı lapot teszem le hátával felfelé, és a másodikat színével felfelé 

(vagyis a sorrend most fordított). A színével felfelé fordított kártyák között a diákok ismét 

nem fogják látni választott lapjaikat, így most ezt a negyed csomagot is félreteszem, ez sem 
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játszik tovább. Most jön a harmadik kirakás: az elsı lapot most ismét hátával felfelé teszem az 

asztalra, mellé a másodikat színével felfelé, mindaddig, míg a kezembıl el nem fogynak a 

kártyák. Ez már nem tart sokáig, hiszen a kezemben összesen nyolc kártya van. Végül kapok 

két kis csomagot: négy kártyát hátával felfelé, és négyet színével felfelé. A színével felfelé 

nézı kártyák ismét nem tartalmaznak választott lapot, ezért ezeket is félreteszem. Ezután 

felfordítom a négy hátával felfelé fekvı lapot: ezek a diákok választott kártyái. 

Magyarázat: A mutatvány teljesen automatikus. A diákoknak természetesen nem kell 

tudniuk, hogy a mutatvány elején az öt kis csomagban hány kártya van, viszont amíg ık 

felírják választott kártyáik nevét, én feltőnés nélkül rendezhetem el az asztalon az öt kis 

csomagot. A feladat megértéséhez csupán annyit kell látnunk, hogy teljesen mindegy, hogy a 

tanuló hány lapot tesz át az egyik pakliból a másikra, hiszen mikor összeszedem a kis 

csomagokat, ezek a „semleges lapok”amúgy is egymásra kerülnek, ami a választott kártyák 

helyén mit sem változtat. 

Vagyis felülrıl a 4., 12., 20., 28. helyen levı 

kártyák a keresett lapok. Észrevehetjük, hogy 

ezek a számok 8-cal osztva ugyanazt az 

osztási maradékot adják. Hogyan tudjuk ezt 

kihasználni? Ha elkezdjük felülrıl egyesével 

két paklira osztani a lapokat (egyiket 

színével, másikat hátával), az egyikbe 

kerülnek a páros, a másikba a páratlan indexő 

lapok, vagyis a négy választott lap egyazon 

csomagba kerül, mivel 2-vel osztva ugyanazt 

az osztási maradékot adják, így a másik 

csomaggal már nem is kell foglalkoznunk. 

Újabb kettéosztás után újra ugyanabba a 

csomagba kerülnek, mivel 4-gyel osztva is 

ugyanaz az osztási maradékuk. Még egyszer 

kettéosztva (ami már a 8-cal való osztást 

jelenti) szintén ugyanabba a csomagba 

kerülnek, de ekkor már csak és kizárólag 

ezek a lapok alkotják a megmaradt csomagot. 
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3.2.6 Kártyatrükk: Mindent tudok 

Nézzünk néhány tipikus példát a kilenccel való oszthatóságra. Ezt a trükköt kis 

csoportlétszám esetén jobb, ha a tanár mutatja be a diákoknak, nagy létszámú osztálynál 

viszont hasonló témájú feladatokkal együtt 4-5 fıs csoportok közötti feldolgozását ajánlom. 

Bemutatás: Az 52 lapos csomagot egy diák emelje körülbelül középen ketté, és az 

egyik fél csomagot tegye félre, ez már nem játszik. A másik fél csomagot számolja le 

(magában, én ne halljam). Egy kétjegyő számot fog kapni. A kétjegyő szám két számjegyét 

adja össze, és annyi kártyát, amennyi egyenlı az eredménnyel, tegyen ugyancsak félre, már 

azok sem játszanak. Ha mondjuk, 23 kártya volt a félcsomagban, akkor így számoljon: 

2+3=5. Tehát még öt kártyát tegyen a tanuló félre. Most kezdje el a mutatványt a nála maradt 

kártyákkal, méghozzá úgy, hogy gondoljon egy számot egy és tíz között. Mondjuk, a gondolt 

szám 7. Ekkor vegyen le a csomagról 7 kártyát, és tegye a zsebébe. A kezében maradt 

lapokból viszont keresse meg a hetedik helyen levıt (hátoldal felıl), nézze meg, de hagyja a 

helyén, és a csomagot adja a kezembe. Én mindeddig háttal álltam. Most megfordulok, és 

anélkül, hogy a tanuló bármit mondana nekem, megmondom, hogy melyik kártyát nézte meg, 

és hány lapot tett a zsebébe. 

Magyarázat: A diák tehát, megkeveri és megfelezi a csomagot. A fél csomagot 

leszámolja, és egy kétjegyő számot kap. Ha a két számjegyet összeadja, és az eredménnyel 

egyenlı számú kártyát még félretesz, akkor a kezében maradt kártyák száma kilenccel 

osztható lesz. Tehát 9, 18, 27, vagy 36 kártya marad a kezében. Most gondol egy számot egy 

és tíz között, a gondolt számmal azonos számú kártyát tesz a zsebébe, és megnézi, hogy a 

kezében maradt lapok közül milyen kártya van a gondolt számnak megfelelı helyen. Amikor 

én háttal a kezembe kapom a csomagot, gyorsan megszámolom, de vigyázok, hogy közben a 

sorrend ne változzon. Amennyivel az így kapott szám kevesebb a legközelebbi, kilenccel 

osztható számnál, annyi kártyát tett a diák a zsebébe. És természetesen ugyanez a szám 

mutatja meg, hogy hányadik helyen van a diák kártyája, hátoldal felıl.  

Miért mőködik: Az elsı és legfontosabb dolog, hogy meg kell értenünk, miért is lesz 

kilenccel osztható az a szám, amit úgy kapunk, hogy az eredeti kétjegyő számból kivonjuk a 

szám jegyeinek összegét. Ehhez elég annyit látni, hogy a szám 9-cel való osztási maradéka 

megegyezik a számjegyei összegének 9-cel való osztási maradékával. Legyen a kétjegyő 

számunk YX +⋅10  (0<X<10, 0≤Y<10 ), ahol X jelöli a tízesek helyén álló számjegyet, Y 

pedig a z egyesek helyén állót. Ha ebbıl levonjuk a számjegyek összegét, ezt kapjuk: 

)()10( YXYX +−+⋅ . Ami a zárójelek felbontása után a következıképpen fest: 
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XYXYX ⋅=−−+⋅ 910 . Vagyis ez a különbség 9-cel osztható. Ha ezek után a diák a 

maradék X⋅9  db kártyalapból még elvesz 1 és 9 között lapokat, leszámolás után rögtön meg 

tudjuk állapítani, hány lapot vett el, hiszen a legközelebbi 9-cel osztható számhoz kell 

viszonyítanunk. Így a keresett lap helyét is megtudjuk. 

3.2.7 Varázstábla2 

A következı mutatvány a kilenccel való oszthatóságra épít. Bemutatását 7.-8. osztályos 

tanulóknál javaslom az oszthatóság, osztási maradék fogalom bevezetésekor. 

Bemutatás: Megkérjük az osztályt, hogy mindenki gondoljon egy kétjegyő számra! Adja 

össze a két számjegyet, majd ezt adja hozzá az eredeti számodhoz! Az így kapott eredményt 

keresse meg a következı táblázatban. Ha megtalálta, koncentráljon erısen a szám mellett levı 

szimbólumra! A végén megmondom, mi az a szimbólum, amire gondoltak! 

Magyarázat: Bármely szám 9-cel való osztási maradéka 

megegyezik a számjegyek összegének 9-cel való osztási 

maradékával. Vagyis ha az eredeti számot és a számjegyek 

összegét kivonjuk egymásból, 9-cel osztható számot kapunk 

eredményül. Vegyük észre, hogy a 9-cel osztható számok 

mellett ugyanaz a szimbólum áll a táblázatunkban. Ez alól 

kivétel a 99 és a 0, mivel ezeket semmiképp nem kaphatjuk 

különbségként. Vagyis a keresett szimbólum a hópehely. 

Ezt a rejtvényt érdemes egy kisebb létszámú csoportban 

feladni, miután a tanár megmondja, melyik szimbólumra 

gondolnak a diákok, rávezetésképpen megadhatja, hogy 

keressenek valamilyen rendszert a hópehely-szimbólum 

elıfordulásában. Ezek után, már csak arra kell rájönniük a 

tanulóknak, miért kapnak 9-cel osztható számot. 

3.2.8 A rejtélyes szorzás 

A következı bővésztrükk az egyes szám, egységtulajdonságát használja fel. Bemutatását 

ennek a fogalomnak a személtetésére használhatjuk fel. 

Bemutatás: Megkérek valakit a tanulók közül, hogy írja le a következı számot: 

12345679. Ezután nevezze meg a kedvenc egyjegyő számát. Tegyük fel, hogy az illetı 
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kedvenc szám a 4-es. Megkérem, hogy a leírt számot szorozza meg harminchattal. 

Meglepetésére a szorzás eredménye kedvenc számából, vagyis csupa 4-esbıl fog állni. 

Magyarázat: A mutatvány azért mőködik, mert a 36-os szám úgy áll elı, ha 4-et 

megszorozzuk 9-cel. Ha a kedvenc szám az 1 lenne, akkor az utasításban azt mondanánk, 

hogy kilenccel szorozza meg a leírt számot. Ha a kettes szám, akkor 18-cal kell szoroznia, 

vagyis a kedvenc egyjegyő számának kilencszeresével. Fontos megjegyeznünk, ha a leírandó 

számban a 8-as is szerepel, a trükk nem fog mőködni. 

Tulajdonképpen a mutatvány csak azon alapul, hogy a 111111111-et bármely 0-tól 

különbözı egyjegyő számmal szorozzuk, egy olyan számot kapunk eredményül, melynek 

minden számjegye az a szám, amellyel beszoroztuk. Így a trükk túl egyszerő lenne, ezért a 

111111111-et elosztjuk 9-cel – mivel 9 db 1-esbıl áll, osztható 9-cel -, az így kapott szám az 

12345679. Ha ezt késıbb felszorozzuk annak a számnak a 9-szeresével, amit a diák választott, 

megkapjuk a diák szerencseszámából álló kilencjegyő számot. 
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4 A módszer alkalmazhatósága 

Az információ nemcsak egyféle úton jut el hozzánk, legtöbbször látjuk és halljuk a 

tananyagot, s ha olyasmirıl van szó, esetleg meg is érinthetjük, vagy megszagolhatjuk. Minél 

több formában találkozunk az információval, annál nagyobb a valószínősége, hogy 

megjegyezzük és megértjük. Az emberek különböznek abban, hogy melyik észlelési csatornát 

részesítik elınyben, attól függıen, hogy hogyan tudják legkönnyebben megjegyezni az 

információt. Habár egyszerre mindegyik érzékelési csatornát használjuk, a tanulandó anyag és 

a tanuló meghatározzák, milyen arányban érdemes az adott esetben használni ezeket. Az 

elınyben részesített csatorna – érzékleti modalitás –, mivel leginkább ennek mentén hívjuk 

elı a tanultakat, hatással van az emlékezésre. Három alapvetı modalitást kell figyelembe 

venni – ezek a látási (vizuális), a hallási (auditív) és a tapintásos-mozgásos csatornák. 

A vizuális csoportba tartozó diákok alkotják a leggyakoribb típust. İk legjobban a látható 

ingereken keresztül tudnak tanulni, segítséget nyújt számukra a grafikon és az ábra, 

olvasáskor inkább egy képet képzelnek maguk elé, minthogy a párbeszédrıl gondolkodjanak. 

Nagyobb valószínőséggel jegyeznek meg egy arcot vagy egy szoba részleteit, de elfelejtik az 

ott folytatott beszélgetéseket. A képorientált tevékenységek és a prezentációk, a sok vizuális 

tartalommal bíró multimédiás számítógépes módszerek esetükben hasznosabbnak 

bizonyulnak, mint a könyvalapú tanulás. A gondolattérképek (mindmap), a rövid jegyzetek és 

a szövegkiemelı tollak segítik az ismeretek elsajátítását. Számukra nagyon fontos az elızetes 

áttekintés és az utólagos átismétlés.  

Az auditív diákok leginkább használt modalitása a hallás. Gyorsan képesek mind a 

beszélt, mind az olvasott nyelvet feldolgozni. Jellemzı rájuk, hogy sokat beszélnek, minthogy 

hangosan kell gondolkodniuk. Szeretik a zenét, emlékeznek a dalszövegekre és a 

beszélgetésekre, inkább megjegyzik egy ember nevét, mint azt, hogyan is néz ki. Náluk 

legjobban az auditív rendszert célzó eszközök válnak be: az órákon a magyarázatra és az 

instrukciók való odafigyelés és a beszélgetésekben való részvétel. A tanulást segítheti a 

hangos olvasás, a magnókazetták hallgatása, vagy ha a tanulónak mások számára kell 

fogalmakat elmagyaráznia. Az auditív tanulóknak általában fontos az olvasás.  

A harmadik csoportot a motoros, más szóval mozgásalapú tanulási stílusú tanulók 

alkotják. Az ide tartozó személyek legjobban érintéseken, mozgáson és a tárgyakkal való 

foglalkozáson át tanulnak, gyakran élvezik a kézmőveskedést és a fizikai tevékenységeket. 

Amikor össze kell állítniuk valamit, inkább kiveszik a dobozból az alkatrészeket, és kitalálják, 



 

 37 

hogyan kell összerakni, minthogy elolvassák az útmutatót. Általában nem szeretnek egy 

helyben ülni és hosszas beszélgetéseket folytatni. Ennél a csoportnál célszerő a tanulást az 

anyag összefoglalásával kezdeni, és sok tevékenységet beiktatni (vágja ki, ragassza fel, kösse 

össze, színezze ki). 

A gondolkodás sajátossága szerint impulzív és reflektív típusokat különböztethetünk 

meg. Az impulzív tanulók hirtelen reagáló emberek, szívesen vitáznak, oldanak meg 

problémákat csoportban. Az ötleteket mérlegelés nélkül „szórják”, a megoldásra inkább 

„ráéreznek”, mintsem szisztematikus megkeresnék. A reflektív típus a problémamegoldás 

elıtt elemzi, logikai egységbe foglalja az információkat, tanulás közben kérdéseket tesz fel 

magának, jellemzıen szívesebben tanul egyedül. 

A környezet szintén befolyásolja hatékonyságunkat, nem mindegy, hogy egyedül vagy 

társakkal, csendben vagy zene mellett tudunk-e leginkább tanulni. A társas környezet alapján 

interperszonális és intraperszonális típusú tanulókat különböztethetünk meg. Az 

intraperszonális csoportba tartozók inkább egyedül szeretnek tanulni, kedvelik a nyugalmat, a 

csendet. Velük ellentétben az interperszonális típusú tanulók szeretnek másokkal együtt 

tanulni, szívesen vesznek részt páros és csoportmunkában, kedvelik, ha a tananyagot 

megbeszélhetik egymással. Azok számára, akik a teljes nyugalomhoz ragaszkodnak, 

elképzelhetetlen, de az interperszonális típusú tanulók valóban aktív társas környezetben 

tudnak hatékonyabban tanulni. 

Az általam felsorolásra került bővésztrükkök és rejtvények használata mind a vizuális, az 

auditív, mind pedig a mozgás alapú tanulási stílusú diákok számára jó módszer a matematikai 

fogalmak megismertetésére, valamint a már ismert matematikai készségek alkalmazására. 

Nagyobb csoportlétszám esetén (15 fı felett) alkalmazható a mozaikmódszer. A diákokat több 

csoportra osztjuk, mindegyik csoportnak kiadunk egy a többiekétıl különbözı bővésztrükköt, 

amiket csoporton belül megbeszélnek, kidogoznak. Ezután a csoportok egyesével bemutatják 

a saját feladatukat és a feladat matematikai megoldását. Kis csoportlétszám (kevesebb, mint 

15 fı) esetén a trükkök bemutatását a tanár végzi, viszont a trükk mőködési elvére a 

diákoknak kell rájönniük. Ennek sem kell feltétlenül önálló munkának lennie, hiszen a 

csoportmunka/pármunka aktivizálja a kevésbé érdeklıdı diákokat is. 

Véleményem szerint ezen eszközök felhasználásával élet-közelivé válnak az elvont 

matematikai ismeretek, színesebbé, válnak a tanórák, a diákok kreativitásának semmi sem 

szab határt. 
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5 Összefoglalás 

A tanulók jobb eredményekre való ösztönzése, a tanulás motiválása mindig is fontos 

szerepet játszott a nevelés gyakorlatában. Amióta csak nevelésrıl beszélhetünk, a 

pedagógusok tudatosan igyekeztek olyan módszereket – gyakran konkrét értelemben vett 

„eszközöket” – alkalmazni, amelyek jobb tanulásra serkentenek. Ezek néha beváltak, olykor 

viszont csak ideig-óráig mutatkoztak eredményesnek, mivel a külsı hatás nem párosult a 

belsı tényezık ismeretével. 

Úgy gondolom, hogy a diákokban a belsı motivációt leginkább úgy lehetne kialakítani, 

ha megpróbáljuk a matematikát a játékos oldaláról közelíteni. Az elızıekben felsorolt 

bővésztrükkök ebben nyújthatnak segítséget. Ezekkel a különleges feladványokkal 

felkelthetjük a gyerekek matematika iránti kíváncsiságát, segítségükkel könnyebben 

elsajátíthatnak bizonyos matematikai készségeket, és így talán könnyebben megértik egyes 

matematikai problémák megoldásához vezetı utat. 

Véleményem szerint bármilyen téma iránt az a legjobb módszer a hallgatók 

érdeklıdésének felkeltésére, ha látják, tapasztalják tanáruk érdeklıdését. Így nem hat bénítóan 

a tanári fölény, hanem közösen lehet elgondolkodni, eredményre jutni, újabb és újabb 

felfedezéseket tenni és ennek együtt örülni. Mindehhez remélem, jó alapul szolgál az általam 

összeválogatott játékos győjtemény. 
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