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Bevezetés
Tapasztalataim szerint

napjainkban

Magyarországon

fontos

téma

az oktatás

megreformálása. A felmérések gyakran azt mutatják, hogy a diákok tudása nem elég
gyakorlatias. Ezért fontos, hogy a tanárok újabb tanítási módszerekkel ismerkedjenek
meg, és a lexikális tudás mellett hangsúlyt fektessenek az ismeretek gyakorlati
alkalmazásainak bemutatására és tanítására is.
A matematikai modellezési feladatok éppen azt a célt szolgálják, hogy a valóságot
összekössük a matematikai ismeretekkel. Bár számomra a matematika mindig is
érdekes és szép tantárgy volt, tisztában vagyok vele, hogy az emberek nagy többsége
nem szerette illetve nem szereti. Úgy gondolom, hogy a modellezési feladatok
segíthetnek abban is, hogy a matematika iránt kevésbé fogékony emberek is
megkedveljék ezt a tudományt, és belássák, hogy a mindennapi életben is van haszna.
Sajnos jelenleg még kevés a magyar nyelvű irodalom a témában, elsősorban német és
angol nyelvű könyvek állnak rendelkezésünkre. Segítségünkre lehet a LEMA (Learning
and Educating through Modelling and Applications) projekt1 anyaga. A projekt célja
olyan tanártovábbképzési anyag kidolgozása és kipróbálása volt, amely modellezési
feladatok iskolai alkalmazását oktatja alsó, felső tagozaton valamint középiskolában
tanító tanároknak. Magyarországról az Eötvös Loránd Tudományegyetem is részt vesz a
projektben, Vancsó Ödön és Ambrus Gabriella közreműködésével.
Természetesen nem cél az, hogy a modellezési feladatok átvegyék a „hagyományos”
feladatok helyét, inkább kiegészítésként szolgálnak más típusú feladatok mellé.
Szakdolgozatommal szeretnék betekintést adni a modellezési feladatok világába, fő
célomként pedig ilyen típusú feladatok készítését és lehetséges megoldásaik leírását
tűztem ki, ezzel is megismerve egy újabb szemléletet, mely későbbi tanári pályámon
hasznomra válhat.

1 Bővebben: http://lema-project.hu/
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1.

A matematikai modellezés
1.1. Meghatározás
Ahhoz, hogy matematikai modellezésről tudjunk beszélni, először meg kell
fogalmaznunk, hogy mit értünk matematikai modell alatt. Általában véve a
következő meghatározást vehetjük alapul:
„A modell egy elméleti séma általános matematikai formában, melynek
tanulmányozása megkönnyíti az adott jelenség, szituáció megértését és
vizsgálatát.” (Ambrus G., 2007)
A matematikai modellezés folyamán ilyen modelleket alkotunk, hogy
segítsük a bonyolult helyzetek megértését és megoldását.
Gilbert Greefrath szerint a modellezés vagy modellalkotás során valamilyen
-többnyire matematikán kívüli- problémát vagy kérdést oldunk meg úgy,
hogy matematikán belüli kontextusba helyezzük azt. A probléma
matematizálásának módja sokszor bonyolult és nem lineáris. (Greefrath,
2007)
A modellezési feladatok lényegében olyan feladatok, melyek azt várják el a
diákoktól, hogy ilyen matematikai modelleket hozzanak létre, majd ezek
segítségével oldják meg a feladatot, ezután a kapott megoldást képesek
legyenek értékelni, és összevetni a valósággal. Tulajdonképpen ezt nevezzük
a modellezés folyamatának.
Katja Maaß felsorolása szerint a következők a modellezési feladatok
általános jellemzői (Maaß, 2007):
nyitottak
komplexek
valóságközeliek
autentikusak
problémaközpontúak
modellezési folyamat végrehajtásával megoldhatók.
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1.2. A modellek típusai
Különböző típusú modelleket hozhatunk létre attól függően, hogy milyen
célt szeretnénk elérni velük:
•

leíró: célja egy jelenség leírása, leképezése;
példa: az Eiffel-torony alakjának leírása függvénnyel

•

normatív (előíró): célja a folyamatok adott körülmények között
történő végbemenetelének megadása illetve előírása;
példa: szabadesés képlete a fizikában

•

előrejelző: célja, hogy meg tudjunk jósolni valamit;
példa: mikorra várható a Föld kőolajkészletének elfogyása

•

magyarázó: célja magyarázat adása, a jobb megértés elérése;
példa: egy matematikai-fizikai modell arra, hogy miért gömb alakú a
buborék

Természetesen előfordulhat, hogy egy-egy feladatnak többféle célja is
van, és ezért esetleg több kategóriába is beleillik. Találkozhatunk például
magyarázó-leíró vagy normatív-előrejelző modellezési feladatokkal is.

1.3. A modellezési folyamat
A korábban röviden említett modellezési folyamatot például az alábbi módon
ábrázolhatjuk vázlatosan:

1. ábra: A modellezési folyamat
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A következőkben a LEMA projekt egyik feladatának segítségével
követhetjük nyomon a folyamat legfontosabb lépéseit.
A feladat:
Aláírásgyűjtés2

A modellezés során egy valós életből származó problémából indulunk ki,
amit szeretnénk megoldani.
Szeretnénk megtudni, hogy a képek tükrözik-e a valóságot.
Mivel a valós életbeli problémák elég komplexek, ezért ezeket először
egyszerűsíteni kell, és meghatározni a konkrét feladatainkat.
Ki kell számolnunk, hogy valóban ennyi autóra volt-e szükség a 4 millió
aláírás elszállításához. Ehhez tudnunk kell, hogy a szállított papírnak
mekkora volt a tömege illetve a térfogata.
A következő lépésben a valós modell segítségével megalkotjuk a
matematikai modellt, amit matematikai módszerekkel meg tudunk oldani.
Egyszerűbb feladatok esetében sokszor nehéz elhatárolni a két modellt, mert
az adatok (számok, alakzatok) felhasználása közvetlenül egy matematikai
modellhez vezet.
Először valamilyen módon meg kell adnunk, hogy körülbelül hány
aláírás lehetett egy lapon, ebből következtethetünk a szükséges
papírmennyiségre. Ha tudjuk, hogy hány lapot szállítottak, akkor
meghatározhatjuk a térfogatát és a tömegét. Ezek alapján pedig
2 Ambrus Gabriella: Modellezési feladatok a matematika órán, Matematika- Tanári Kincsestár, B 1.2/5,
2007.december
LEMA projekt, Javier Garcia feladata
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megadhatjuk, hogy kellett-e 10 darab teherautó az ellszállításához.
Ezután

matematikai

eszközöket

használva

eljutunk

a

matematikai

megoldáshoz.
Ha feltesszük, hogy 20 aláírás volt egy lapon, akkor összesen 200 000
lapra volt szükség. Ha valóban 10 autó szállította a papírokat, akkor
minden gépjárműben 20 000 lap volt. Ez megfelel

20 000 :500=40

csomag fénymásolópapírnak.
A másolópapír csomagolásán található információk szerint 1 m2 papír
tömege 80 g. Egy csomagnyi lap felszíne:
210⋅297⋅500≈31,19⋅106 mm2=31,19 m 2
Tömege tehát 40⋅31,19⋅0,08≈100 kg .
Egy másolópapírcsomag méretei a következők:
Egy

dobozban
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csomag

van,

tehát

23 cm×32 cm×8 cm.
méretei

körülbelül:

23 cm×32 cm×40 cm . Egy teherautón 8 ilyen doboznak kell lennie.
Egy kisteherautó méretei: (Ford Transit)
hossz: 255,8 cm
szélesség: 171,9 cm
magasság: 133,8 cm
teherbírás: max. 1028kg.
Fontos, hogy ezt követően gondoljuk végig, hogy ez a megoldás mit jelent a
valóságra nézve, értékeljük az eredményt.
A teherautó teherbírása alapján 40 csomagnál jóval több papírt is el
tudna szállítani, eszerint tehát kevesebb teherautó is elegendő lenne.
Felvetődik azonban a kérdés, hogy van-e elég hely ehhez a járműben.
Ekkor vizsgáljuk meg a térfogat kérdését. A teherautó méretei alapján itt
is arra jutunk, hogy 8 doboznál több is elfér a gépjárműben. Tehát nem
lett volna feltétlenül szükség 10 teherautóra a szállításhoz.

1.4. Nyitott feladatok
A hagyományos feladatok többsége zárt. A modellezési feladatok
meghatározó tulajdonságai között azonban szerepel a nyitottság is.
Egy feladat zárt, ha a kiindulási és a célállapot, illetve a megoldási mód is
egyértelműen meghatározott.
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Nyitott feladatokról akkor beszélünk, amikor a feladat megadásánál a
kiindulási állapot (feladat megadása), a célállapot (megoldás) vagy a kettőt
összekötő megoldási mód nem előre tisztázott. Azaz ha egy feladat nem zárt,
akkor nyitott. Összesen tehát 8 feladattípust tudunk megkülönböztetni
nyitottságuk szerint, melyek a következők (Greefrath, 2007):
kiindulás

megoldási mód

cél

Probléma-szituáció

Nyitott

Nyitott

Nyitott

„Homályos” probléma

Nyitott

Nyitott

zárt

Interpretációs probléma

Zárt

Nyitott

Nyitott

Stratégia-keresési probléma

Zárt

Nyitott

Zárt

Interpretációs feladat

Zárt

Zárt

Nyitott

Egyszerű nyitott feladat

Zárt

Zárt*

Zárt

Feladatkitalálás

Nyitott

Zárt

Nyitott

Kiindulási állapot kitalálása

nyitott

zárt

zárt

Példa probléma-szituációra:
A képen (2. ábra) egy ekvatoriális napóra látható. Készíts
hasonló napórát!
Ennél a feladatnál nincsenek pontos adataink a kiindulási
állapotról, csak egy kép, ami alapján elindulhatunk. A
megoldási mód sincs egyértelműen meghatározva, a
2. ábra

diákok teljesen különböző ötletek alapján hajthatják végre

a feladatot, aminek a végkifejlete a választott kiindulási állapotnak és a
megoldási módnak megfelelően más és más lehet.
Példa „homályos” problémára:
Mennyibe kerül a képen (3. ábra) látható házfal bevakolása?3
Ennél a feladatnál csak a kívánt célállapot van
egyértelműen

meghatározva.

A

kiindulási

információkat a kép nem adja meg egyértelműen, a
szükséges értékeket legfeljebb csak becsülni tudjuk,
illetve az aktuális vakolási díjakról is információkat
kell gyűjtenünk, majd ezek alapján többféle módon
számolhatjuk a költségeket.
3 Gilbert Greefrath feladata alapján
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3. ábra

Példa interpretációs problémára:
Tervezz dobozt, amibe 4 darab 4 cm átmérőjű pingponglabda fér!
Itt konkrét adatokat adtunk meg kiindulási állapotnak, és ezek elegendőek is
a

feladat

megoldásához.

A

megoldási

módok

azonban

nagyon

különbözhetnek, a labdák számos módon elrendezhetők, így sok különböző
doboz tervezhető, tehát a célállapot is nyitott.
Példa stratégia-keresési problémára:
Számold ki, hogy az alábbi pizzák közül melyik éri meg a legjobban!
28 cm-es

1 100,00 Ft

32 cm-es

1 290,00 Ft

45 cm-es

2 280,00 Ft

Itt teljesen világos a kiindulási állapot és a célállapot is. Adottak a méretek és
az árak, és a legkedvezőbbet szeretnénk kiválasztani. Számos módon
összevethetjük az értékeket. Például vesszük az árak egymáshoz viszonyított
arányát, majd a pizzaterületek egymáshoz viszonyított arányát, és
összevetjük az értékeket. Vagy páronként is vehetjük a pizzaterületek és a
hozzájuk tartozó árak arányát, és ezeket hasonlíthatjuk össze, egységnyi
területhez tartozó árral is számolhatunk és így tovább.
Példa interpretációs feladatra4:
A képen (4. ábra) látható lakásban melyik
szoba

lenne

legmegfelelőbb

gyerekszobának? Vedd figyelembe a szobák
elhelyezkedését, méretét és alakját!
Az interpretációs feladatnál csak a célállapot
nem tiszta. Tudjuk, hogy miből indulunk ki,
és hogyan kell végrehajtani a megoldást, de
ennek ellenére mindenkinek más lehet a
megoldása, hiszen nem csak egzakt módon
kiszámítható szempontokat kell figyelembe
venni.
4 Gilbert Greefrath feladata alapján
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4. ábra

Példa egyszerű nyitott feladatra5:
Számold ki a képen (5. ábra) látható lakás alapterületét!
Az egyszerű nyitott feladatnál
fontos megjegyezni, hogy bár a
táblázat
lépés

szerint
zárt,

mindhárom
mindenképpen

fontos, hogy ne legyen teljesen
egyértelmű a megoldási mód,
különben nem lenne nyitott a
feladat. Jelen példában azért
nem mondható egyértelműnek a
megoldási mód, mert péládul
többféleképpen

írható

téglalalapok

háromszögek

és

fel

5. ábra

területeinek összegeként vagy különbségeként az alapterület.
Példa feladatkitalálásra:
Találj ki olyan feladatot a képhez (6. ábra), amit a
klasszikus valószínűségi formulával lehet megoldani!
Itt mindössze a transzformáció módját határoztuk meg
egyértelműen, a kiindulási és a célállapotot a diákok
hozzák létre. Mivel az ehhez megadott kép nem

6. ábra
tartalmaz konkrét adatokat, amelyek behatárolnák a lehetőségeket, ezért
számos különböző kiindulási és célállapotot hozhatnak létre.
Példa kiindulási állapot kitalálására:
Találj ki olyan feladatot, amit elsőfokú egyenlettel lehet megoldani, és a
megoldása 5!
Az előző feladathoz képest itt annyi a különbség, hogy a megoldási mód
mellett behatároltuk az eredményt is, tehát itt csak a kiindulási állapot
nyitott.

5 Gilbert Greefrath feladata alapján
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1.5. Beöltöztetett és valóságközeli feladatok
A modellezési feladatok tárgyalásánál nagy hangsúlyt fektetünk a
matematikai világ és a valós világ kapcsolatára. Ezért kell tisztáznunk a
beöltöztetett, a valóságközeli és a modellezési feladatok jellegét és szerepét a
matematikaoktatásban. Természetesen a három típus nem különül el élesen
egymástól.

1.5.1. Beöltöztetett feladatok
A beöltöztetett feladatoknál az élet, a valós világ segít megérteni a
matematikai problémát. Ilyenkor egy adott matematikai tartalom köré
fogalmazunk feladatot, úgy hogy minél jobban érthetővé váljon az adott
matematikai tartalom, illetve hogy gyakoroltassuk ennek felismerését
különböző szövegkörnyezetekben. Ezeknél a feladatoknál is törekedni
kell arra, hogy minél kevésbé legyen erőltetett a kitalált szituáció.
Példa beöltöztetett feladatra:
Egy egyenlő szárú trapéz alaprajzú szobát szeretnénk az alapjaival
párhuzamos fallal két egyenlő területű részre osztani. Milyen hosszú
lesz ez a fal, ha a trapéz két párhuzamos oldala 8 méter és 4 méter, míg
a „szárak” 5 méter hosszúak? (A fal vastagsága elhanyagolható.)6

A feladat szövegéből azonnal észrevehető, hogy egy geometriai feladatot
„burkoltak” be. Nagyon ritka, hogy egy szoba trapéz alaprajzú legyen,
még ritkább, hogy az építkezésnél nem számolunk a falvastagsággal. A
megoldáshoz egyszerűen csak „le kell vetkőztetni” a feladatot, és
kihámozni az eredeti modellt, amire „ráhúzták”.

1.5.2. Valóságközeli feladatok
A valóságközeli feladatok esetében a valós világból vett szituációkhoz
vagy valós életből vett adatok alapján találunk ki feladatokat. Itt azon
van a hangsúly, hogy a matematika segítsen a diákoknak a valós élet
valamilyen problémáját megérteni, valamilyen jelenségét szemléltetni és
ezáltal vizsgálni.

6 Egységes érettségi feladatgyűjtemény Matematika I. , 142.o., 1004. feladat
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Példa valóságközeli feladatra:
Számítsd

ki,

hogy

valóban

akkora-e

a

kedvezmény

a

termékekre, mint azt a reklám
állítja!
7. ábra
Példa valóságközeli beöltöztetett feladatra:
Egy motorcsónak a folyón felfelé 6 km-t ugyanannyi idő alatt tesz
meg, mint lefelé 8 km-t. A kiindulási helytől felfelé a 42 km-re lévő
helységbe és onnan vissza 4 óra 5 perc a menetideje. Mekkora a
sebessége?7
Ebben a feladatban a valóság és a matematika kölcsönösen segítik
egymás megértését és szemléltetését.

Előfordulhat, hogy egy-egy feladat csak „ál-valóságközeli”. Tehát egy
valós életből vett szituációt ír le, de valamilyen részletében még sem
felel meg a valóságnak. Erről olvashatunk Vancsó Ödön „A matematikai
modellezés nehézségei egy 2009-es OKTV feladat kapcsán” című
cikkében8 is.
A feladat:
Egy 1 milliárd lakosú országban egy olcsó AIDS teszt bevezetését tervezik.
Tudjuk, hogy kb. minden ezredik ember fertőzött. Kiderült, hogy a betegek 99,9%ánál pozitív, viszont sajnos az egészségesek 0,1 %-ánál is pozitív eredményt ad a
teszt. Ilyen paraméterek mellett elvetették a használatát. Egy matematikus azt
javasolta, hogy végezzék el kétszer egymás után a vizsgálatot, és ha mindkettő
pozitív, csak akkor küldjék orvoshoz a pácienst. Így már bevezethető lett a teszt. A
következő két kérdéssel arra keressük a választ, mi ennek a magyarázata.
a) Számítsuk ki, mennyi a valószínűsége, hogy beteg valaki, ha az első teszt
pozitív!
b) Számítsuk ki, mennyi a valószínűsége, hogy beteg valaki, ha a két teszt pozitív!

7 Egységes érettségi feladatgyűjtemény Matematika I. , 134.o., 947.feladat
8 Megjelent A Matematika Tanítása című folyóirat 2009. szeptemberi számában
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Ezzel a feladattal alapvetően az a probléma, hogy nem vették
figyelembe, a teszt nem pusztán véletlenszerűen riaszt tévesen, hanem
azért, mert a nem HIV-fertőzött pozitívaknak van valami HIV-hez
hasonló anyag a szervezetükben, ami a tévedést okozza. Ezért nagy
valószínűséggel a második teszt is pozitívat fog jelezni náluk. Így tehát
nem sokat javít a teszt hitelességén a második vizsgálat. Míg ha teljesen
véletlenszerű lenne, hogy kinél riaszt tévesen, akkor a két vizsgálat
valóban jelentősen csökkentené a hibás eredmény esélyét.

1.5.3. Modellezési feladatok
A valóságközeli feladatoknak jelentős része egyben modellezési feladat
is. De természetesen vannak kivételek, hiszen a modellezési feladatoknak
több kritériumnak is meg kell felelniük, és ha ezek közül valamelyik nem
teljesül, például nem nyitott a feladat, akkor ugyan lehet valóságközeli,
de nem modellezési.
Példa modellezési feladatra:
Hány fát lehetne megmenteni a kivágástól, ha az általad
kidobott

papírok

lehető

legnagyobb

részét

újrahasznosítanák?
Példa valóságközeli, de nem modellezési feladatra:
Az Eiffel-torony profilját a megfelelő intervallumon a
következő logaritmusfüggvény írja le:
y=91⋅∣ln

∣x∣
∣
62,5

A torony 1. szintje 57, 63 m, a 2. szintje 115,75 m, 3. szintje
276,13m magasságban van.
Mekkora a torony alapjának szélessége?
Mekkora a 2. szinten lévő terasz szélessége?9

9 Sokszínű matematika 12, 285.o. 19. feladat
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A feladat láthatóan valóságközeli, hiszen az Eiffel-torony létezik, alakja
is hasonló a megadott függvény grafikonjához. Azonban a diákoknak
nem kell modellezési folyamatot végrehajtaniuk a megoldáshoz.
Egyszerűen csak számításokat kell végezniük a megadott adatokkal, a
modell (a függvény) már rendelkezésükre áll. Ezenkívül nem is nyitott a
feladat, egyféle kiindulási és egyféle célállapot van, és a megoldás módja
is zárt. Ha a feladat például az Eiffel-torony alakját leíró függvény
megkeresése lett volna egy kép alapján, akkor már modellezési feladatról
beszélhetnénk.

1.6. A feladatok feldolgozásának módja
A diákokat

általában fokozatosan érdemes felkészíteni a modellezési

feladatok megoldására. Először csak rövidebb és könnyebb, bizonyos
képességek fejlesztéséra koncentráló feladatokkal kezdjük szoktatni őket,
míg el nem jutnak arra a szintre, hogy egy teljes modellezési ciklust véghez
tudnak vinni. Úgy gondolom, hogy ezt fontos szem előtt tartani, mert
máskülönben könnyen elmehet a tanulók kedve az ilyen típusú feladatoktól.
A feladatok típusától függően választhatjuk meg a munkaszervezést,
figyelembe véve a feladat időigényét és a megoldáshoz megfelelő
környezetet.
Ami a feldolgozás helyszínét illeti, készülhet a megoldás otthon és/vagy az
iskolában. Illetve adhatunk meg kutatómunkát házi feladatnak, hogy minden
információnk meglegyen a feladat órai megoldásához.
A modellezési feladatok feldogozására általában a csoportmunka és a
párosmunka a leginkább megfelelő munkaszervezési mód.
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1.7. A modellezés céljai
1.7.1. Kompetenciák fejlesztése
A diákok fejlődésének szempontjából is rendkívül hasznos, ha
megismerkednek a modellezési feladatokkal, hiszen ezáltal számos
készségük fejlődhet.
A Nemzeti Alaptanterv szerint az oktatás során az úgynevezett
kulcskompetenciákat kell fejleszteni. A matematikai kulcskompetencia
részeként kiemelten fontos, hogy matematikai ismereteinket hétköznapi
élethelyzetekben tudjuk alkalmazni, felismerjük és megértsük a
matematikai

eszközökkel megoldható problémákat.10 Véleményem

szerint a megfelelő modellezési feladatok ezen képességek fejlődését
remekül szolgálják.

1.7.2. Motiváció
Nem utolsó szempont, hogy a modellezési feladatok segítenek felkelteni
a diákok érdeklődését, hiszen nem érzik a matematikát olyan valóságtól
távoli, elvont tudománynak. Megfelelő témák választásával és a
feldolgozás módjának jó megválasztásával tovább növelhetjük a tanulók
érdeklődését.

2. Feladatkészítési

lehetőségek

Felmerülhet a kérdés, honnan vegyünk modellezési feladatokat. Több
lehetőség is rendelkezésünkre áll.

•

Dolgozhatunk meglévő modellezési feladatgyűjteményekből. Ehhez
jelenleg nem árt egy kevés nyelvtudás, mivel- mint említettem- egyelőre
kevés a magyar nyelvű irodalom a témában.

•

Meglévő

„hagyományos”

feladatgyűjteményekből

is

gyűjthetünk

ötleteket; feladatnyitásokat és -átfogalmazásokat készíthetünk.

10 http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-02_kulcskompetenciak
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Példa:
Szöveges feladat11:
Egy csapból 1 másodperc alatt 0,25 dl víz folyik ki.
a) Mennyi víz folyik ki 24 perc alatt?
b) Mennyi a 24 perc alatt kifolyt víz tömege, ha 1 l víz
tömege 1 kg?
1. modellezési feladat:
Mennyi víz folyik ki egy nyitva felejtett csapból fél óra alatt?
Itt elsősorban az eredeti zárt szöveges feladat nyitásával
értük el, hogy modellezési feladatot kapjunk. A modellezési
feladat

megoldásához

a

tanulóknak

méréseket

kell

végezniük, majd ennek alapján felállítaniuk egy matematikai
modellt, amivel megoldható a feladat.
Továbbgondolhatjuk a feladatot azonban más irányba is. A
témánál maradva, a szövegkörnyezetet módosítva újabb
feladatot készíthetünk. Például:
2. modellezési feladat:
Napjainkban sok rémhírt hallani arról, hogy az
indokolatlan vízpazarlás miatt rohamosan fogynak az
ivóvízkészleteink. Gondold végig, hogy neked milyen
vízpazarló szokásaid vannak! Mennyi vizet takaríthatnál
meg, ha ezekről leszoknál?
•

Ezen

túlmenően

pedig

gondolkodással járunk

jó,

ha

nyitott

a világban,

és észrevesszük

élethelyzeteket, amiket „matematizálni” lehetne.

11 Matematika 6., 115. oldal, B1.104.feladat
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szemmel,

matematikai
azokat az

3. Kidolgozott

feladatok

Ebben a fejezetben találhatók az általam készített feladatok és a lehetséges
megoldásaik. A feladatok csoportosítása nehéz feladat, mert bármilyen
szempontot is választunk, nehéz egyértelműen beilleszteni őket egy-egy
kategóriába.

Ezért

végülis

igyekeztem

megtalálni

a

legjellemzőbb

tulajdonságaikat, és eszerint szétválogatni őket.

3.1. Tervezési feladatok
Beépített szekrény
Egy tetőtéri szobában a tető leválasztott részében
beépített szekrényt (8.ábra) készítünk. A munkálatok
már majdnem készen vannak, de még szeretnénk egy
polcot elhelyezni a szekrényben. Döntsd el, hol legyen
és milyen vastag legyen a polc! Számold ki, mekkora
bútorlapra lesz szükség!

8. ábra

A szekrény adatait a következő vázlaton láthatod:

9. ábra: A szekrény adatai

Lehetséges megoldás
A feladat megoldásához először meg kell terveznünk, hogy pontosan hol legyen a polc,
és figyelembe kell venni, hogy milyen vastagságú bútorlapot fogunk használni. A
tervezésnél több szempontot is szem előtt lehet tartani, például, hogy mit és milyen
elrendezésben szeretnénk tárolni a szekrényben. Ruhákat, és cipőket tárolnék itt, ehhez
ideálisnak tűnik, hogy középmagasságban legyen a polc. A bútorlap megválasztásánál
figyelembe kell venni, hogy mekkora terhet kell majd tartania, illetve hogy el lesz-e
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takarva ajtóval vagy függönnyel vagy sem. Mivel függönnyel eltakart szekrényt
szeretnék, ezért nem kell, hogy szép legyen a lap, megfelel a natúr pozdorja is, ez a
legolcsóbb termék. Ha utánanézünk katalógusokban vagy az interneten, láthatjuk, hogy
a leggyakoribb bútorlapvastagság a 18 mm-es, ez elég vastag ahhoz, hogy elbírja a
ruhákat. Miután megvan a konkrét elképzelésünk a szekrényről, kiszámolhatjuk a
szükséges polclap méretét. Ha középmagasságba helyezzük a polcot, akkor az azt
jelenti, hogy 9 mm-rel a szekrény magasságának fele fölött lesz a polc felső lapja. Tehát
számításainkat ennek megfelelően kell végezni, mert a polc maximális mérete attól
függ, hogy milyen magasságba esik a felső lap, mert a szekrény felfelé szűkül. Ennek
megfelelően a következő ábrát készíthetjük:

10. ábra
A felül keletkező kis háromszög hasonló az eredeti nagy háromszöghöz, a hasonlóság
aránya pedig

49,1
.
100

Ebből számolható a polc mérete:
49,1
⋅120=58,92 cm
100
Mivel a szekrény szélessége 90 cm, ezért 90 cm×58,92 cm -es lap kellene.
A valóságban általában nem kérhetünk ilyen méretet egy lapszabászaton, ezért jó, ha

90 cm×59 cm -es lapot vásárolunk.
A számításunk

egy ideális matematikai modellhez készült, azonban lehet, hogy a

valóságban a méréseink sem tökéletesen precízek, és egy ilyen probléma megoldásához
ez nem is szükséges.
A megoldások természetesen aszerint változhatnak, hogy ki milyen szekrényt tervezett
az elején.
Megjegyzés: A feladat további ötleteket adhat polctervezés terén. Például készíthetünk
„hagyományos” polcot vagy szekrényt, aminek lehetnek íves vagy nem feltétlenül
derékszögű elemei, illetve számolhatunk a lapok élfóliázásával is.
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Lépcsőépítés házilag
A képen (11. ábra) látható módon
szeretnénk otthonra lépcsőt építeni. A
lépcső a nappaliból vezetne a tetőtérbe, a
nappali

alapterülete

4,5m

x

4,5m,

belmagassága 270 cm. Egy építész
ismerősünk szerint a kényelmes lépcső
lapjai 17-20 cm-rel vannak egymás felett
és 20-25 cm-rel vannak egymás előtt.
11. ábra

Mekkora lyukat kell vágni a plafonon,

illetve milyen hosszú vascsőre és mennyi fémlemezre van szükségünk a lépcső
megépítéséhez?
Lehetséges megoldás
A lépcsőépítés előtt meg kell tervezni a lépcsőt. A tervezés során több szempontot is
figyelembe kell vennünk, mint a lakás belmagassága illetve a kényelem.
Tudjuk, hogy a lakás belmagassága 270 cm, és azt is, hogy akkor lesz kényelmes a
lépcsőnk, ha 17-20 cm-rel vannak egymás felett a fokok. El kell döntenünk, hogy hány
lépcsőfok legyen. A kényelmi szempontokat figyelembe véve a következőképpen
számolhatunk:
270 :17≈15,88
270 : 20=13,5
Ebből az következik, hogy 14 és 16 közötti lépcsőfokszám esetén lesz kényelmes a
lépcső. Én 15 fokos lépcsőt készítenék, így 18 cm-enként haladna felfelé a lépcső.
Attól függően, hogy ki mennyire meredek lépcsőt
szeretne, más-más lépéshosszt lehet választani
ehhez

a

lépésmagassághoz,

én

25

cm-t

választanék.
Megjegyzés: Itt lehet utalni a lineáris függvény
meredekségére, és annak kiszámolási módjára,
mivel a lépcső meredeksége attól függ, hogy
12. ábra
18

adott előrehaladásra mekkora felfelé haladás jut.
Eszerint a lépcsőnk teljes hossza

15⋅25=375 cm lesz. (A lépcső vázlatos terve a 12.

ábrán látható.) Ez befér a nappaliba, és még a lépcső megközelítéséhez is marad elég
hely. Ha esetleg kisebb szobába készülne a lépcső, akkor újra kellene gondolni a tervet.
A plafonon lévő lyuk kivágásánál azt kell figyelembe venni, hogy a felfelé haladáskor a
magasabb emberek se verhessék a fejüket a plafonba. Érdemes körülbelül ott elkezdeni
kivágni a lyukat, ahol már csak 2 méter távolság van a lépcsőfok és a plafon között.
A harmadik és negyedik lépcsőfok határánál már jó lenne kivágni a plafont, mert -a
lépcsőlap vastagságát 3 cm-nek véve- a 3. foknál
pedig

270−4⋅18−3=195 cm a

3⋅25=75 cm−t

plafontól

270−3⋅18−3=213 cm a 4. foknál
való

távolság.

Az

első

3

fok

tesz ki a lépcső hosszából, azaz a maradék hossz 300 cm, tehát

legalább ilyen hosszú lyukat kell ezek alapján a plafonon vágni. A szélessége
megegyezik a lépcső szélességével, ami általában 80-100 cm szokott lenni, én a
kényelem szempontjából 1 méteres szélességet választanék.
Tehát 300 cm×100 cm -es nyílásra lenne szükség.
Megjegyzés: Ha nem akarunk spórolni a hellyel, akkor természetesen kivághatjuk a
plafont a lépcső teljes hosszában is.
A lépcsőnk hosszának és magasságának ismeretében Pitagorasz-tétellel kiszámíthatjuk,
hogy milyen hosszú vascsőre van szükség a szerkezethez:
3752270 2=c 2
c≈462

Mivel a lépcsőt két cső tartja, ezért 2 db 462

13. ábra

centiméteres vascső kell a lépcső elkészítéséhez.
Az egy sor támasztékhoz szükséges lemezmennyiség hosszát kiszámolhatjuk fokonként
is:
Egy fokra nézve :1825=43
Teljes lépcsőre nézve ebből :
43⋅15=645

14. ábra
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De egyszerűbb, ha észrevesszük, hogy ugyanannyi, mint a teljes lépcsőmagasság és a
lépcsőhossz

összege,

vagyis

270375=645cm . (15.ábra)

Mivel

minden

lépcsőfok

alátámasztva, ezért összesen

2

lemezzel

van

2⋅645=1290 cm

lemezre lenne szükség.
Az eredményül kapott értékek teljesen reálisnak
mondhatók, el lehet képzelni egy lakásban ezt a
lépcsőt,

és

valószínűleg

a

használata

is

15. ábra

kényelmes lenne.
Megjegyzés: Érdekesebbé lehet tenni a feladatot, ha például kanyarodó lépcsőt
tervezünk, ezáltal persze a számolás is sokkal összetettebbé válik.
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Alternatív karácsonyfa
Egy televíziós barkácsműsorban a következőképpen készítettek ünnepi dekorációnak
egyfajta „alternatív karácsonyfát” (16. ábra):

1.

5 cm széles, 3 cm vastag gyalult lécből 3 cm-ként
rövidülő darabokat vágtak, minden hosszúságból kettőt.
A leghosszabb darab 60 cm-es volt.

2.

A levágott hasábokat egyik végükön kifúrták.

3.

Egy fa partvisnyélre ráhúzták a darabokat, majd
esztétikusan elforgatták őket, hogy egy spirális formát
kapjanak. Az elkészült fa kb. mellmagasságig ért a
16. ábra

műsorvezetőknek.

4.

Végül gyertyákkal és csúcsdísszel dekorálták.

Tervezd meg a saját „alternatív karácsonyfádat”! Mennyi faanyagra lenne szükséged az
elkészítéséhez? Járj utána, mennyibe kerülne ez!
Lehetséges megoldás
Első lépésként meg kell határozni, hogy hozzávetőlegesen mekkora fát szeretnénk.
Például én megelégednék egy nagyjából 1 m magas és 1 m széles fával.
Végig kell gondolni, hogy akkor milyen széles darabbal indítsuk a spirált, és hány lécet
kell egymás fölé helyeznünk, hogy elérjük a kívánt méretet. (Nem muszáj ragaszkodni a
lécek hosszának 3 cm-enkénti csökkentéséhez sem, ezen is lehet módosítani ízlés
szerint.)
A saját fámat 50 cm hosszú darabokkal indítanám (még ha így kicsit keskenyebb is lesz,
mint 1 m). Mivel a léc 3 cm vastag, ezért kb. 33 darab egymásra
helyezésével közelítjük meg az 1 m-es magasságot. Ha minden
második darab után 3 cm-rel csökkentjük a lécdarabok hosszát,
akkor azt egy 33 tagú sorozatként foghatjuk fel. Ezt a sorozatot
két számtani sorozatra bonthatjuk, az egyik 16 elemű, a másik
pedig 17 elemű. Mindekettőnek az első tagja
differenciája

a 1=50 , és a

d =−3 . A legrövidebb lécdarab a 17 elemű

sorozat utolsó elemének felel meg, ezért ennek hossza:
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17. ábra

a 17=a1 n−1⋅d =50−16⋅3=2
A 2 cm-es darab már nagyon kicsi, használhatatlan. Tehát változtatnunk kell a fa tervén.
Ezt többféleképpen is megtehetjük:
•

beérjük kevesebb szinttel, és így néhány cm-rel alacsonyabb fával

•

szélesebb lécet választunk alapnak

•

kisebb léptékkel csökkentjük a lécek hosszát

•

adott hosszúságú lécből 2-nél többet is vágunk

Legyen most elég egy 3 szinttel kisebb fa, ez azt jelenti, hogy a legfelső lécem
22⋅3=8 cm

hosszú lesz. Az egymásra épített szintek magassága pedig

30⋅3=90 cm lesz, ehhez még egy kevés kilógó partvisnyelet is hozzászámolva

megfelelő lesz a fám.
Tehát most már összeállt a fa terve: 30 db lécet fogunk egymásra tenni, melyek közül a
leghosszabb 50 cm, a legrövidebb 8 cm, a hosszak pedig minden második darab után 3
cm-rel csökkennek. Az összetartásukhoz pedig elegendő egy 1 m-es partvisnyéldarab.
Megjegyzés: Más szempontok szerint is lehet tervezni a fát. Kiindulhatunk például
abból is, hogy hány lépcsőfokos legyen. Még érdekesebb, ha rögtön egy árhatárt
szabunk magunknak, és tulajdonképpen visszafelé oldjuk meg a feladatot. Vagy ha
feltesszük, hogy valamekkora mennyiségű fa van otthon, és nem szeretnénk többet venni,
a meglévőből kell gazdálkodni.
Nézzük, mennyi anyag kell ehhez a fához! Tulajdonképpen a lécek hosszának összegére
vagyunk kíváncsiak. Ennek kiszámolására a számtani sorozat összegképletét
használhatjuk, mert a falécek hosszának sorozata két egyforma számtani sorozatra
bontható, ahol:
a 1=50 és d =−3

Ezen sorozat első 15 tagjának összegére van szükségünk:
S 15=

508
⋅15=435
2

Mivel két ilyen sorozat olvadt össze, ezért a lécek hosszának összege 435⋅2=870 cm .
Tehát ennyi falécre van szükségünk a karácsonyfához. Az a kérdés, hogy a falécet
mekkora darabokban árulják, mert ha csak nagyon rövidekben, akkor lehet, hogy sok
használhatatlan lehulló anyaggal kell számolnunk, és akkor ennél jóval többet kell
belőle vásárolnunk. Ezenkívül szükségünk lesz még 1 m partvisnyélre (ezt azonban
minden bizonnyal csak egészben lehet vásárolni) vagy egyéb vékony rúdra.
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Az anyagszükséglet kiszámolása után meghatározhatjuk a költségeket.
Az interneten például a következő listát lehet találni:
Fa léc 3x5

3m-es

59 Ft/ fm

Impregnált faléc 3x5 3m-es

69 Ft/fm

Fa léc 3x5

95 Ft/ fm

4-6 m-ig

A legolcsóbb megoldásnak az tűnik, ha 3 db 3m-es lécet vásárolunk. Ebből elég
gazdaságosan ki is lehet hozni a darabokat, például a következő módon:
2⋅502⋅472⋅4417=299
2⋅412⋅382⋅352⋅328=300
2⋅292⋅262⋅232⋅202⋅11178=271
Eszerint

9⋅59=531 Ft -ból megvehetjük a szükséges famennyiséget. Partvisnyelet

120-200 cm-es hosszban 200-300 Ft-ért lehet kapni egy internetes lista szerint. Nekünk
a legrövidebb is elegendő. Az összes anyagköltségünk tehát 531200=731 Ft .
Esetleg hozzászámolhatjuk a költségekhez a gyertyák és a karácsonyfatalp árát, bár
lehetséges, hogy a korábbi évekről maradva ezek már voltak otthon, különösen igaz ez a
talpra.
Mivel az én fám nem túl nagy, és a „törzse sem vastag, ezért egy kisebb talp is elegendő
hozzá, a legkedvezőbb, amit találtam 2280 Ft volt. Gyertyából pedig találtam nekem
tetszőt, amit 30 db-os kiszerelésben árulnak, és éppen ennyire lenne szükségem, ha
minden ágra teszek egyet. Összehasonlítva a többi gyertyával és kiszereléssel, ezt
választottam volna, és ez 2250 Ft-ba kerülne.
Ezekkel együtt 2280+2250+731= 5261 Ft a karácsonyfám költsége.
Mindenki maga döntheti el, hogy mennyire tetszik neki ez a dekoráció, és hogy
rászánná-e az időt és a pénzt az elkészítésére.
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3.2. Előrejelző feladatok
Mobilinternet
Szeptemberben is népszerű volt a mobilinternet
Szeptemberben az augusztusi az előfizetői kör.
722
ezerről
767
ezerre A KSH 2008. harmadik
emelkedett
a
három negyedévi adataira hivatkozva
magyarországi
szolgáltató a tanulmányban szerepel, hogy
mobilinternet-előfizetéseinek
az internet-előfizetések száma száma - derül ki a Nemzeti amely
minden
elérési
Hírközlési Hatóság (NHH) technológiát
tartalmaz
által közzétett mobilinternet- megközelítette 2,2 milliót.
gyorsjelentésből. A jelentés
szerint az év első kilenc Magyarországon a vállalatok
hónapjában 273 ezerrel bővült körében a helyhez kötött

szélessávú
internet
hozzáférések
száma
nem
növekedett
2007
második
negyedéve és 2008 második
negyedéve között. Mindebből
egyértelműen következik, hogy
a 2008 végére a 2,2 milliót
elérő internet előfizetési szám
mögött
elsősorban
a
mobilinternet
előfizetések
növekedése áll

18. ábra
Forrás: www.sg.hu, 2009

1. Mit gondolsz, hány mobilinternet-előfizető lesz Magyarországon a 2009-es év
végére?
2. Véleményed szerint meddig tartható fenn a felhasználók számának ilyen mértékű
növekedése?
Lehetséges megoldás
1. A mobilinternet-előfizetők decemberre várható számát kell megbecsülnünk. A
rendelkezésre álló adatokból többféle feltételezésünk lehet a növekedés ütemére, így
többféle modell születhet.
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•

Az összes eddigi hónap átlagos növekedését vesszük.
Tehát 9 hónap alatt 494 ezerről 767 ezerre nőtt a mobilnetesek száma, ami
átlagosan

havi

91
ezerrel
3

történő

növekedést

jelent.

Tehát

91
7673⋅ =858 ezer felhasználó lehet ezen feltételezés alapján 2009 végére
3
Magyarországon.
•

Észrevehetjük, hogy év közben gyorsult a növekedés. A diagram alapján
láthatjuk, hogy nagyjából májusnál ugrik meg az üteme. Eddig a hónapig
átlagosan havi 22,6 ezerrel nőtt a felhasználók száma, ezután pedig átlagosan
havi 40 ezerrel.
Feltehetjük azt is, hogy ez a 40 ezres havi növekedés folytatódik decemberig.
Ekkor azt kapjuk, hogy

7673⋅40=887 ezer mobilnet-felhasználó lehet

Magyarországon az év végére.
•

Feltehető például az is, hogy a nyári csúcs után újra visszaesik a növekedés
üteme, és ismét csak körülbelül havi 22,6 ezerrel fog nőni az előfizetők száma.

•

Közelíthetjük a grafikont nem lineárisan is, próbálkozhatunk például
exponenciálisan. Ekkor a 2008 decemberi és 2009 szeptemberi értékből,
egyenletes havonkénti a -szoros növekedést feltételezve, a következőt kapjuk:
494⋅a 9=767
a≈1,05
Tehát havi 5%-os növekedést feltételezhetünk.
3

767⋅1,05 ≈888

Ezzel a közelítéssel tehát 888 ezer főre tehető az év végére elérhető érték.
•

Feltehetjük azt is, hogy még gyorsabban fog nőni az előfizetések száma.

•

Ha van rá lehetőség, akkor próbálkozhatunk számítógépes programokkal
függvényt illeszteni a grafikonra, és azzal tovább számolni.

Természetesen még számos feltételezésből indulhatunk ki, és számolhatunk tovább. Az
általam felhozott 3 példában nem nagyon eltérő eredmények jöttek ki.
Számításaink eredményeképp tehát 850-900 ezer közötti értékeket kaptunk,
elképzelhető, hogy az év végére tényleg ennyi mobilinternet- előfizető lesz az
országban. Ez 2010-ben már ellenőrizhető is esetleg.
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2. A második kérdés, hogy vajon meddig tarthat ki ez a lendületes növekedés.
Az egyszerűség kedvéért abból indulunk ki, hogy nem változik az összes internetelőfizetések száma, azaz 2,2 millió = 2200 ezer marad.
•

Ekkor az első gondolatmenet szerint:
91
767 x⋅ 2200
3
x47,24
Tehát szeptembertől számítva még nagyjából 47 hónapig tudna ugyanebben az
ütemben növekedni a mobilnetesek száma, utána már telítődne a piac, ha nem
lennének teljesen új internet-előfizetők.

•

A második gondolatmenet szerint:
767 x⋅402200
x35,825

Tehát eszerint kevesebb, mint 36 hónap alatt telítődne a piac.
•

A harmadik gondolatmenet szerint:
767⋅1,05 x 2200
x21,6
Azaz ezzel a tempóval alig több, mint 21 és fél hónap alatt telítődne a piac.
Ez az eredmény azért is érdekes, mert a két utóbbi módszerrel az első kérdésre
megközelítőleg ugyanazt a választ kaptuk. Érdemes felhívni a diákok figyelmét
a lineáris és az exponenciális növekedés sebessége közötti különbségre.

Természetesen feltételezhetjük azt is, hogy tovább növekedik az összes internet
előfizetések száma.
Megjegyzés: Azonban ahhoz, hogy ennek mértékét megállapítsuk kutatómunkára van
szükség. Ez lehet házi feladat a diákok számára, de módosíthatjuk a feladatot úgy is,
hogy ezek az adatok is szerepeljenek benne. A Központi Statisztikai Hivatal honlapján
elérhetők ezek az információk.
Összes internet-előfizetések száma
2008. első negyedév

2002130

2008. második negyedév

2086920

2008. harmadik negyedév

2182550

2008. utolsó negyedév

2310910
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2009. első negyedév

2314040

2009. második negyedév

2430980

2009. harmadik negyedév

2595560

A táblázat alapján az első feladat megoldásához hasonlóan többféle hipotézis alapján
lehetne közelíteni az előfizetések számának növekedését, ezek közül már csak egyet
szeretnék leírni.
Eszerint 18 hónap alatt 593430 db-bal nőtt az internet előfizetések száma az országban.
Ez átlagosan havi

593430 98905
99
=
azaz kb. =33 ezer előfizetést jelent havonta. Itt
18
3,
3

lehet egy elméleti határt vizsgálni, hogy ezek mellett a feltételek mellett előfordulhat-e,
hogy minden internet előfizetés mobilinternet lesz, és ha igen, akkor mikor.
Az első gondolatmenettel nincs értelme összevetni, mert ott ennél lassabb növekedést
kaptunk a mobilnetek számára, azonban a második vagy harmadik mobilnet-modellel
már érdemes dolgozni. (Ne felejtsük el, hogy az összes internetek számát is
közelíthettük volna másként, tehát még több lehetőség merül fel ennek az elméleti
határnak a vizsgálatára.)
Nézzük most, hogy mit kapunk a második mobilnet modellel kapcsolatban:
(Hasonlóan felírható a többi gondolatmenet felhasználásával is az egyenlőtlenség.)
76740x220033x
x204, 714
Ez körülbelül 17 évnek felel meg, tehát ennyi idő alatt következhetne be elméletileg,
hogy minden internet előfizetés mobilnet. A valóságban azonban ezt nem tudjuk ilyen
könnyedén kijelenteni, hiszen sok minden befolyásolja az internet-előfizetések
számának gyarapodását. Valamint ennyi idő alatt bőven több, mint 10 millió
előfizetésünk lenne, ami azonban valószínűtlen, hiszen nincs szüksége az országnak
fejenként több internetre.
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Veszélyes olvadás
A Föld felszíne 510 072 000 km2, ennek legnagyobb részét –
megközelítőleg 70,8 %-át – víz borítja. Grönland a Föld
legnagyobb szigete, bolygónk jégkészletének egyhuszada itt
található. Műholdas és helyi időjárási eszközök mérései alapján
látszik, hogy Grönlandon a jég olvadása gyorsul. 2000 óta 1500
milliárd tonna jég olvadt el, ez 5 mm-rel emelte meg az óceánok
19. ábra:

szintjét.
Grönland

közel

20

magyarországnyi

(1

833

Mikrohullámú

900 képalkotó eljárással
készült felvétel,

négyzetkilométernyi) összefüggő jégtakaróval rendelkezik, amely amelyen a 2007-es
2,85 millió köbkilométernyi jeget zár magába. Milyen évben megfigyelt
olvadás látható. A

következményekkel járna, ha az egész grönlandi jégtakaró narancssárga több, a
elolvadna?
Források: Science, www.origo.hu, http://hu.wikipedia.org/

kékes területek
kevesebb olvadást
mutatnak az 19882006 terjedő időszak
átlagához képest
(Forrás: NASA/Earth
Observatory)

Lehetséges megoldás
Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen következményekkel járna a grönlandi jégtakaró
elolvadása, meg kellene állapítanunk, hogy ez mekkora tengervízszint emelkedést
jelentene a bolygónk számára.
Megjegyzés: Ez természetesen csak egy elméleti értéket fog eredményezni, hiszen a víz
kitölti a rendelkezésére álló teret, nem pedig oszlopszerűen emelkedik. Azonban a kapott
érték rávilágít arra, mekkora veszélyt jelent a grönlandi jég olvadása.
Többféleképpen közelíthetjük a problémát:
•

Úgy vesszük, mintha a Föld vízfelszíne egy sík terület lenne, és a vízszint képes
lenne oszlopszerűen emelkedni e fölött a terület fölött.
Itt tehát először kiszámoljuk a vízfelszín területét abból, hogy ismerjük a Föld
teljes felszínét, és tudjuk, hogy ennek hány százaléka víz:
510 072 000⋅0,708=361 130 976
Tehát 361 130 976 km 2 a víztakaró. Tudjuk, hogy a grönlandi jég térfogata 2,85
millió km3. Ebből számolhatjuk a képzeletbeli „vízoszlop” magasságát:
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2 850 000 : 361 130 976≈0,00789

Azaz majdnem 8 méteres lenne a „vízoszlop”. Persze tudjuk, hogy a valóságban
a víz szétterül. Ez azonban éppen azt jelenti, hogy rengeteg szárazföldi terület
kerülne víz alá, és még emellett is jelentős maradna a vízszint megemelkedése.
•

A Földet gömbnek tekintjük, és így számolunk a vízszint megemelkedésével.
Ha feltesszük, hogy x km-rel emelkedik a vízszint, akkor úgy számolhatunk,
hogy az eredeti gömb középpontja köré egy x-szel nagyobb sugarú gömböt
írunk, és a kettő között keletkező réteg 70,8 %-át tekintjük a megemelkedett
vízszintnek. Tehát:
4
4
3
3
[ r x  −  r ]⋅0,708=2 850 000
3
3
Szükségünk van a belső gömb sugarára. Ezt kiszámíthatjuk a felszínből:
2

A=4  r =510 072 000
r≈6371,047 km

Megjegyzés: Ezt nem kell feltétlenül kiszámolni, hiszen a Föld sugarának
hosszát ismerhetjük.
Így x-re egy harmadfokú egyenletet kapunk, melyre megoldásul csak egy darab
valós eredmény jön ki, ez pedig

x≈0,008 .

Megjegyzés: Várható volt, hogy az előzőekben számolt eredményhez nagyon
közeli értéket kapunk, hiszen az eredeti sugárhoz képest igen kismértékű
növekedés szintén alig növeli a gömbfelszínt.
Tehát ismét azt kaptuk, hogy körülbelül 8 méterrel emelkedne a vízszint,
azonban itt is figyelembe kell venni, hogy a víz szétterül, tehát a vízszint ennél
valamivel kevesebbel emelkedne meg, de a tengerparti területek nagy része víz
alá kerülne.
Megjegyzés: Esetleg megnézhetjük egy térképen, hogy hol és mekkora területek
kerülhetnének víz alá.
A grönlandi jég olvadásáról elég sok cikket lehet találni, ezek közül néhányban említik,
hogy a kutatók 7 méteres vízszintemelkedéssel számolnak, tehát az általunk számított
eredmények nem állnak nagyon távol az ő becsléseiktől.
A második megoldási lehetőség ötletként felmerülhet átlagos csoportokban is, azonban
a harmadfokú egyenlet megoldását legfeljebb fakultáción vehetjük; vagy pedig grafikus
kalkulátor vagy számítógép segítségét vesszük igénybe.
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3.3. Magyarázó feladatok
Lególabda
A képen látható „labda”
(20.ábra) egy internetes
videóból származik. A
kisfilm szerint 5 millió
2x4-es

legódarabból

21. ábra

(21. ábra) építették. A szereplők legurítják az
építményt egy lejtős utcán, ahol elég nagy
sebességgel gurul, majd nekimegy egy autónak,

20. ábra: Lególabda

de az mégis sértetlen marad. Hihetőnek találod-e ezt a felvételt?
Válaszodat indokold!
Lehetséges megoldás
Ahhoz, hogy véleményt mondhassunk a videó igazságtartalmáról, meg kell becsülnünk,
hogy hány darabból építhették a „labdát”, és hogy milyen nehéz lehet, hiszen ebből
következtethetünk arra, hogy mekkora kárt tehet az autóban, ha nekimegy. Ehhez
méréseket kell végeznünk.
Megjegyzés: Az iskolában érdemes a diákok mérési eredményeinek átlagával számolni.
Először nézzük a legódarabok tömegét. Pontosabb eredményt kapunk, ha nem egyetlen
darabot, hanem többet mérünk egyszerre.
10 darab: 22 g
20 darab: 44 g
20 darabból építhető téglatest méretei:
32 mm x 64 mm x 48 mm, azaz térfogata: 98304 mm 3=98,304 cm3
Tegyük fel, hogy 5 millió darabból áll az építmény. Ez azt jelentené, hogy tömege
2,2 g⋅5 000 000=11 000 000 g=11 t .
Tehát ha tényleg 5 millió darab dominó kell is egy ekkora „labda” megépítéséhez, akkor
sem ütközhetett neki egy autónak úgy, hogy az sértetlen maradjon, hiszen egy lejtőn
guruló 11 tonnás monstrum biztosan összetörné az autót.
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Nézzük térfogat szempontból, hogy kell-e ennyi legó a szerkezethez. A videó alapján
körülbelül 2 méter magasnak és szélesnek becsülhető az építmény. Az egyszerűség
kedvéért nézzük meg, hogy egy 2 méter átmérőjű gömbnek mekkora a térfogata:
4 3
4
3
3
V = ⋅r = ≈4, 188790 m =4 188 790 cm
3
3

Tökéletes gömböt persze nem tudunk építeni, de látható, hogy jóval kevesebb, mint 5
millió legóra van szükség egy ilyen méretű „labda” megépítéséhez:
4 188 790 :

98,304
≈852211,5
20

Mivel a felvételen látható építmény nagyon szögletes, és elég rosszul közelíti a tökéletes
gömböt, ezért bizonyára még ennél is kevesebb elem kell hozzá.
Nézzük újra, hogy mekkora lenne így a tömege. A tökéletes gömbhöz tartozó értékkel
számolva 852211,5⋅2,2 g =1874 865,3 g≈1,9 t lenne, ami nagyon nagy tömeg ahhoz,
hogy ne okozzon kárt.
Megjegyzés: A közelítéshez nem szükséges az előbbi pontossággal számolnunk.
Elegendő például a következő becslés:
Körülbelül 4 000 000 cm3 -t kell elosztani

100
=5 -tel.
20

4 000 000 :5=800 000 legó kellene, és ennek

800 000⋅2 g=1,6 t -nál több lenne a

tömege. Azaz legalább 1,6 tonna lenne a tökéletes gömbhöz hasonló építmény tömege.
De ha feltételezzük, hogy a hézagok miatt csak körülbelül 500 000 építőelemre volt
szükség, akkor is 1,1 tonnát nyomott a szerkezet. Ez megfelel egy közepes autó
tömegének, már pedig ha egy lejtőn -viszonylag sebesen- guruló autó nekimegy egy
másiknak, akkor ott biztosan megsérül a két jármű. Ebből arra következtethetünk, hogy
az autón legalább egy kisebb sérülésnek keletkeznie kellett volna, de feltehetőleg a
lególabdáról is lehullott volna legalább egy-két darab. A felvétel tehát nagy
valószínűséggel hamis.
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Nyugdíjemelés
Korábbi évek átlagos nyugdíja
Budapest

Vidék

2002

50297

40922

2005

70566

56789

2008

92424

74096

22. ábra
Forrás: Metropol, 2009.nov.19.

Elégedettek lehetnek-e a nyugdíjasok a várható nyugdíjemeléssel?
Lehetséges megoldás
Arra keressük a választ a feladatban, hogy vajon alacsonynak vagy magasnak számít-e a
4,1%-os nyugdíjemelés.
Ez azt jelenti, hogy ki kell számolnunk a korábbi évek átlagos nyugdíjemelését. Ezt
megtehetjük például a három éves időszakok átlagos nyugdíjemelésének vizsgálatával.
Külön nézzük a vidéki és a budapesti értékeket.
2002 és 2005 között 3 év telt el, tehát a köztes 3 év átlagos nyugdíjemelését tudjuk
kiszámolni:
50297⋅q3=70566
q≈1,12

40922⋅q 3=56789
q≈1,115
Vagyis Budapesten átlagosan 12%-kal, vidéken pedig átlagosan 11,5 %-kal nőtt a
nyugdíj évente.
Ugyanígy számolhatjuk a 2005 és 2008 közti értéket.
70566⋅q3=92424
q≈1,094

56789⋅q3=74096
q≈1,093
Azaz a fővárosban 9,4 %-os átlagos évi nyugdíjemelés volt ebben a 3 évben, vidéken
pedig 9,3 %-os.
Tudjuk tehát, hogy a 4,1 %-os nyugdíjemelés jóval a korábbi évek átlaga alatt marad,
azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nyugdíjasoknak elégedetleneknek kellene
lenniük, mert ezeket az értékeket össze kell vetni az inflációval. Ha kicsit
utánaolvasunk, megtudjuk, hogy a szakértők 2010-re körülbelül ekkora inflációt várnak,
ezért nem lesz magasabb a nyugdíjemelés sem.
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3.4. Leíró feladatok
Duplán csokis muffin
Kriszti kedvenc süteménye a duplán csokis muffin.
Megkereste

a

receptet

az

interneten,

de

nincsen

muffinsütője, ezért a tésztát egy másik tepsiben szeretné
megsütni. A hozzávalók 12 darab muffinhoz elegendők.
Melyik sütőformát válassza az alábbiak közül?
23. ábra: Muffinsütő
tepsi

Duplán csokis muffin
¼ bögre vaj vagy margarin
1/3 bögre + 2 evőkanál cukor
2 tojás
3/4 bögre tej
1 teáskanál mandula aroma
1 teáskanál vanília aroma (vagy 2
csomag vaníliás cukor)
1 1/2 bögre liszt
1/2 bögre kakaópor (nem instant!)
1 evőkanál sütőpor
1/4teáskanál só
1/2 bögre (étcsokis) tortadara
Elkészítés:
Előmelegítjük a sütőt 175 °C-ra, a
muffinformákat kivajazzuk.
A cukrot és a vajat egy tálba
tesszük, és mikróban 20-30
másodpercig melegítjük, amíg a
vaj lágy lesz. Jól elkeverjük egy
fakanállal, majd hozzáadjuk a
tojásokat, a tejet, a mandula- és a
vanília aromát.
Egy másik tálban összekeverjük a
lisztet, a kakaót, a sütőport és a
sót. Ezt a lisztes keveréket
hozzáadjuk a vajashoz, épp csak
addig keverjük, míg jól
összekeveredik a kettő. Végül
belekeverjük a tortadarát.
A formákat 2/3 részig töltjük a
tésztával, és 15-20 percig sütjük.

Hossz: 40 cm
Szélesség: 28 cm
Magasság: 6 cm

24. ábra: Szilikon tepsi

Átmérő: 20 cm
Magasság: 6 cm

25. ábra: Tortaforma

Szélesség: 8-10 cm
Magasság: 7cm
Hossz: 22-24 cm
26. ábra:
Püspökkenyérforma
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Lehetséges megoldás
A feladat megoldásához tudnunk kell, hogy melyik forma mekkora, és hogy mennyi
muffintésztánk lesz ennyi hozzávalóból. Ezután meg tudjuk mondani, hogy melyik
formában lenne a legpraktikusabb kisütni a süteményt.
A muffintészta térfogatának meghatározásához felhasználhatjuk azt az információt,
hogy a mélyedéseket 2/3 részig tölti meg a tészta, ehhez azonban tudnunk kell egy
átlagos muffintepsi méreteit.
Megjegyzés: Én elkészítettem ezt a süteményt, és az általam használt muffinsütő tepsit
(23. ábra) valóban nagyjából 2/3 részig lehetett megtölteni a tésztával. Ebben a
tepsiben a mélyedések alsó átmérője 5 cm, felső átmérője 8 cm, mélységük pedig 32
mm. A diákoktól nem várhatjuk el, hogy muffint süssenek, de lehetnek tapasztalataik,
esetleg végezhetnek méréseket is otthon, és erre támaszkodhatunk a megoldás során.
Jelen esetben tehát a fent megadott muffintepsivel számoltunk, melynek mélyedéseiben
20-22 mm magasan állt a tészta.
Tehát helyesnek mondható, ha a feladatban megadottak szerint a formák magasságának
2
2/3 részével számolunk, azaz 2,1 cm-rel, mivel 32⋅ =21,333≈21 .
3
A muffinformákat így csonkakúppal modellezhetjük melynek adatai:
r=2,5 cm
R=4 cm
m=3,2 cm
Ezeket azonban csak 21mm-es magasságig töltjük meg tésztával. Így a kitöltött rész
(szintén csonkakúp) felső körének sugarát még ki kell számolnunk. Ezt megtehetjük
például a háromszögek hasonlóságára vonatkozó
ismereteink alkalmazásával.
A csonkakúp metszetéből nyert trapézt (27. ábra)
szárainak

meghosszabbításával

háromszöggé

egészíthetjük. Az ábrán látható ABC és AFE
háromszögek hasonlók, hiszen derékszögűek, és
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27. ábra

egyik hegyesszögük közös. Ebből felírható:
4
2,5
=
3,2 x x
4x=82,5 x
x≈5,3
Ezután kihasználjuk, hogy AEF háromszög hasonló az ADG háromszöghöz (ugyanúgy
persze az ABC-hez is; mindegy, melyiket használjuk):
R 2,5
=
7,4 5,3
R≈3,5
A tésztával kitöltött csonkakúp méretei tehát a következők:
r=2,5 cm
m=2,1 cm
hasonlósággal az előzőekből : R≈3, 5 cm
m 2
a térfogata pedig :V =
⋅ R Rr r 2 ≈60 cm3
3
Így összesen körülbelül

12⋅60=720 cm3 tésztát tölthetünk a formákba. Ezt kell

összevetnünk a képen látható sütőformák térfogatával.
Megjegyzés: Amennyiben a feladattal a korábbi matematikai ismeretek felelevenítése a
cél, akkor érdemes levezetni a képletet, azonban ha nem, akkor használhatjuk a
függvénytáblázatot is.
A négyszögletű szilikon tepsi (24. ábra) térfogata:
V =a⋅b⋅c=40⋅28⋅6=6720 cm

3

A térfogatok arányából már látszik, hogy csak vékonyan töltené ki a massza a
sütőformát. Tehát ebben a tepsiben csak egy nagyon lapos süteményt tudnánk sütni,
ezért nem célszerű ezt választani.
A kerek tortaforma (25. ábra) térfogata:
V =r 2  m=102 ⋅6≈1884 cm3
A tortaforma térfogata valamivel több mint a 2 és félszerese a muffintésztáénak, amiből
látszik, hogy elég vastagon tudnánk azt szétteríteni benne. Sütés közben a massza
térfogata megnő, ezért ebben a formában elég szép süteményt tudnánk készíteni, ez a
forma jó választás lehet.
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Az utolsó képen látható püspökkenyérforma (26. ábra) térfogatát alsóbb évfolyamokon
közelíthetjük téglatesttel vagy trapéz alapú hasábbal, felsőbb évfolyamokon pedig
részletesen kiszámolhatjuk a térfogatát. Utóbbira több lehetőség is van, hasábok és
gúlák térfogatának összegeként vagy különbségeként számolhatjuk ki a kívánt értéket,
attól függően, hogy merről közelítjük. Egy lehetőség, hogy először egy téglatestbe
foglaljuk a formát, majd ebből „kivonunk” a forma oldallapjai mentén 4 darab
háromszög alapú hasábot. Így megkapjuk a kívánt alakot, viszont a sarkoknál a hasábok
metszetéből adódó négyzet alapú gúlákat kétszer vontuk ki, ezért azok térfogatát
visszaadjuk:
V =V téglatest −2⋅V hasáb −2⋅V hasáb 4⋅V gúla
1

2

1⋅7⋅10
1⋅7⋅24
1⋅1⋅7
V =10⋅24⋅7−2⋅
−2⋅
4⋅
≈1451,33 cm3
2
2
3
E forma térfogatának körülbelül felét meg tudjuk tölteni tésztával, sütés után bizonyára
kitöltené a formát a sütemény. Ez a forma is jó választás lehet a sütéshez, azonban
figyelni kell, hogy tovább süssük benne a tésztát, mert lassabban sül át.
Megjegyzés: Ha a tészta hozzávalóinál felsorolt mennyiségek térfogatának összegével
kezdünk számolni (bögre=2,5 dl; evőkanál=15 ml; teáskanál=5ml), akkor kb. 1114,25
cm3-t kapunk eredményül. Ez jóval több, mint amennyi tésztánk a valóságban lesz,
hiszen a különböző anyagok részecskéi keveredés közben kitöltik a másik anyagok
részecskéi közti hézagokat. Erről érdemes beszélni a diákokkal a feladat megoldása
során. Azonban ez a számolási mód is vezethet helyes eredményre: ha szem előtt tartjuk,
hogy kevesebb tésztánk lesz, mint a számolt érték, akkor találunk a tepsik között olyat,
amibe bátran beleönthetjük a masszát.
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Velencei gondola12
Velence a lagúnák városa, az északolaszországi Veneto régió székhelye. Az
Adriai-tenger

északi

részén

fekvő

mocsaras Velencei lagúnában fekszik,
mely két jelentős folyó, a Pó és a Piave
torkolata között húzódik. A várost
csatornák egész hálózata szövi be,
ennek egy apró részlete látható a
mellékelt képen (28. ábra).

28. ábra

Vajon mekkora a leghosszabb gondola,
ami el tud kanyarodni ebben a csatorna-kereszteződésben?
Lehetséges megoldás

Feladatunk, hogy meghatározzuk, legfeljebb milyen hosszú gondola tud elkanyarodni
ebben a kereszteződésben. Látható, hogy nem minden irányba ugyanakkora a hely a
kanyarodáshoz.
A legszélsőségesebb helyzetet kell vizsgálnunk, amikor a gondola éppen úgy áll, hogy
érinti a két találkozó csatorna partjait és a kereszteződés „sarkát” is.
Az egyszerűbb számolás érdekében a gondolát kezeljük szakaszként. A kereszteződés
csúcsára és a két csatorna átellenes partjaira illeszkedő szakaszok közül a legrövidebbet
kell keresnünk, mert legfeljebb ilyen hosszú gondola tud itt elkanyarodni. A csatornákat
az egyszerűbb számolás érdekében egymásra merőlegesnek vesszük, partjaikat pedig a
szükséges helyeken párhuzamosnak tekintjük. A térkép alapján határozzuk meg a
csatorna valós méreteit, és ennek segítségével készítsünk vázlatot!
A térképen a keskenyebb csatorna 7 mm, a szélesebb csatorna a vékonyabb részén 10
mm, a vastagabb részén pedig 11 mm széles. A méretarányt jelző szakasz 33 mm, ez a
valóságban 20 méternek felel meg. Ezért a csatorna valós adatai:
20
⋅10≈6 m ,
33

20
⋅7≈4,2 m ,
33

20
⋅11≈6,7 m
33

12 Vancsó Ödön ötlete alapján
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a) Az egyik irány (29. ábra):
A lehető legrövidebb AB szakaszt keressük.
AB=AD DB
Legyen FAD∢= EDB∢= .
Ekkor

6,7
4,2
DB =
sin 
cos 
6,7
4,2
AB=

= f .
sin  cos 
AD=

A függvény szélsőértékhelyét deriváltja segítségével

29. ábra

határozhatjuk meg.
1
1
4,2 sin  6,7⋅cos 
f ' =−6,7⋅ 2 ⋅cos 4,2⋅ 2 ⋅sin =
−
sin 
cos 
cos2 
sin 2 
f ' =0
4,2 sin  6,7⋅cos 
−
=0
cos 2 
sin 2 
4,2⋅sin3 =6,7 cos 3  tg 3 =

6,7
4,2



6,7
≈1,1684
4,2
≈49, 4418o

tg = 3

Ellenőrizni kell, hogy itt valóban minimuma van-e a függvénynek. Ezt megtehetjük
például a második derivált előjelének megvizsgálásával.
cos3 2cos sin 2 
−sin 3 −2 sin  cos 2 
f ' ' =4,2⋅
−6,7⋅
cos 4 
cos 4 
cos ⋅2−cos 2 
sin ⋅2−sin 2 
f ' ' =4,2⋅
6,7⋅
cos4 
sin 4 
Mivel



hegyesszög, ezért

cos 

és

sin 

is pozitív,

cos 4 

sin 4  -ról is biztosan tudjuk, hogy pozitív . Illetve mivel sin 2 
sem lehet 1-nél nagyobb, ezért

2−cos 2 

és

2−sin2 

-ról és

és cos 2 

is pozitív. Tehát

mivel az összeg mindkét tagjának minden tényezője pozitív, ezért a második derivált
pozitív, ami azt jelenti, hogy az

=49,4418

helyen a függvénynek valóban

minimuma van.
Az  szög értékéből visszaszámolhatjuk a szakasz minimális hosszát:
AB=

6,7
4,2

≈15, 28
0,759745876 0,650220120

Tehát számításaink szerint ebbe az irányba legfeljebb 15,28 m hosszú gondolával
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fordulhatunk. Mivel a gondolát egy szakasszal modelleztük, ezért megjegyezhetjük,
hogy a valóságban ennél kisebb lehet a leghosszabb elférő gondola, azonban
valószínűleg egyébként sem közlekednek itt olyan gondolával, ami éppen csak elfér
a kereszteződésben.
b) A másik irány (30. ábra) az első rész analógiájára a megfelelő értékek kicserélével
számolható.
Ismét a lehető legrövidebb AB szakaszt keressük.
AB=AD DB
Legyen FDA∢=EBD∢=.
Ekkor

4,2
6
DB=
cos 
sin 
4,2
6
AB=

.
cos  sin 

AD =

4,2
6

cos  sin 
sin 
cos 
f ' =4,2⋅ 2 −6⋅ 2
cos 
sin 
f ' =0
sin 
cos 
4,2⋅ 2 =6⋅ 2
cos 
sin 
6
tg = 3
≈1,1262
4,2
≈48,3980
cos ⋅ 2−cos 2 
sin ⋅2−sin 2 
f ' '  =4,2⋅
6⋅
cos 4 
sin4 
f =

30. ábra



Az első derivált 0 értékénél kaphatunk szélsőértéket. Mivel ezen a helyen az
előzőhöz hasonlóan pozitív a második derivált, így ez ismét minimumhelye a
függvénynek.
A 

szög értékét visszhelyettesítve megkaphatjuk a szakasz minimális hosszát, és

ezzel a gondola maximális hosszát:
f 48,398=14,349560352≈14,35
Tehát ebbe az irányba legfeljebb 14,35 m hosszú gondolával tudunk kanyarodni.
Érdemes megfigyelni, hogy csak 70 cm-rel kisebb a szélesebb csatorna szélessége
ebben az irányban, mint az előzőben, emiatt mégis majdnem 1 m-rel csökkent a
gondola hosszának maximuma.
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Labdapumpálás

31. ábra: Európai focilabda

32. ábra: Amerikai focilabda

34. ábra: Pumpa
33. ábra: Rögbilabda

Mennyi idődbe telne a fent látható labdák felpumpálása az itt látható pumpával?
Információk: Focilabda kerülete: 70 cm
Amerikai focilabda kerülete (a legvastagabb részénél): 56 cm
Rögbilabda kerülete (a legvastagabb részénél): 60 cm
Pumpa: hossz 30 cm, belső átmérő 2cm
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Lehetséges megoldás
A feladat megoldásához tudnunk kell, hogy mekkora a labdák térfogata, és

hogy

mennyi levegőt tudunk egy fújással beléjük pumpálni. Ennek ismeretében tudjuk, hogy
hány pumpálás kell, aminek segítségével meg tudjuk becsülni a pumpáláshoz szükséges
időt.
1. A pumpa
A pumpa (34. ábra) hasznos térfogata a hossza és az átmérője segítségével
kiszámítható. A feladat megoldásához feltesszük, hogy ennyi levegőt képes a labdába
nyomni egy fújásra.
2

V =r  h=30 ≈94 cm

3

2. A focilabda
A focilabda (31. ábra) térfogatának kiszámításához először a labda sugarát kell
ismernünk. Ezt a labda kerületéből számolhatjuk:
K =70 cm=2r 
35
r = ≈11,14 cm

Ennek segítségével a térfogat:
4
4 35 3
V =  r 3= ⋅ 2 =5798 cm3
3
3 
Ezután kiszámítjuk, hány pumpálás tölti meg a labdát levegővel:
5798: 94≈61,68
Tehát legalább 62 fújás kell a labda felpumpálásához. Másodpercenként egy
pumpálást feltételezve ez mindössze 62 másodperc. Természetesen feltételezhetünk
más gyorsaságot is az idő kiszámításához, esetleg tapasztaltok alapján is.
3. Az amerikai focilabda
a) Az amerikai focilabdát (32. ábra) például egy körszelet megforgatásával tudjuk
modellezni.
Megjegyzés: A körszelethez tartozó kör egyenletének felírása 11. osztályban
elvárható. Azonban a feladat folytatása olyan ismereteket igényel, amelyeket egy
átlagos csoportban nem várhatunk el, esetleg emelt szintű csoportba vagy szakkörre
ajánlhatók.

41

A labda kerületéből kiszámítható a labda szélessége:
K =56cm=2r 
r ≈9 cm

d ≈18 cm

A képről leolvasható, hogyan aránylik az átmérő a labda hosszához, azaz a sugár a
labda hosszának feléhez.
Én a következő adatokat mértem a képen: hossz 8 cm, szélesség 5 cm. Ebből adódik
a körszelethez tartozó húr felére:
8
a= ⋅9=14,4≈14 cm
5
Megvan most már a felírandó körszelet húrja és „magassága”. A könnyebb számolás
érdekében úgy helyezzük a kört a koordináta-rendszerbe, hogy a húr az x tengelyre
illeszkedjen, és az y tengely felezze azt.
Így ismerjük a kör 3 pontjának koordinátáját illetve azt is tudjuk, hogy a középpontja
az y tengelyre esik.
P1 (0; 9)
P2 (14; 0), P3 (-14; 0)
K (0; v)
A

kör

általános

egyenletébe

ezeket

behelyettesítve,

az

egyenletrendszert
megoldva

a 35. ábra: Az amerikai focilabda közelítése körrel

kapjuk

következő köregyenletet:
2

2

x  y6,4 =15,4

2

Ennek a körnek a [-14; 14] intervallum feletti körszeletét kell megforgatnunk az x
tengely körül, hogy megkapjuk a labdát közelítő forgástestet.
Az egyenletet átrendezve kapjuk a függvényt (35. ábra), melyet felhasználva
integrálszámítás segítségével megkaphatjuk a labda térfogatát.
f  x = 15,42 −x 2−6,4
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b

V =∫ f 2  x  dx
a

14

14

2

V =∫   15,4 − x −6,4 dx= ∫ 15,42− x 2 −12,8  15,4 2−x 2 −6,42 dx
2

2

0

0

14

14

0

0

V =∫ 278,12− x 2 dx−12,8 ∫  15,42 −x 2 dx
3

∫ 278,12−x dx =278,12 x− x3 c
∫  15,42− x 2 dx értékét helyettesítéses integrállal számolhatjuk :
x
x =15,4sin t t =arcsin 

15,4
dx
=15,4 cos t dx=15,4 cos t dt
dt
∫  15,42− x 2 dx=∫  15,42 −152 sin 2 t⋅15,4 cos t dt
1cos 2t 
t sin 2t
15,42∫ cos 2 t dt =15,42 ∫
dt=15,42  
c 
2
2
4
x
x
arcsin 
 sin 2 arcsin 

15,4
15,4
15,4 2⋅

c
2
4
Itt felhasználhatjuk , hogy sin 2 t=2 sin t cos t .Tehát :
x
x
x
x
x 2
sin 2 arcsin
=2 sin arcsin
cos arcsin
=2⋅
1−
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
Ezek alapján a következő kifejezést kapjuk a térfogatra :
2

[

]



[

[



x3
x
1 x
x 2
2 1
V = 278,12 x− −128⋅15,4
arcsin 
 ⋅
⋅ 1−

3
2
15,4 2 15,4
15,4

[

[

x3
x  237,16−x 2
V = 278,12 x− −12,8⋅ 118,58 arcsin 0,065 x 
3
2

]]

14

0

14

]]

≈672 

0

V ≈2110,68 cm3
A labda térfogata ennek duplája, vagyis körülbelül 4221 cm3 .
Ebből kiszámoljuk, hogy hány pumpálás kell, hogy megteljen levegővel:
4221 :94≈44,9

Tehát legalább 45 pumpálásra van szükség, ami az imént is feltételezett sebességgel
45 másodpercet jelent.
b) A labda alakjáról esetleg beugorhat parabola forma is a modellezéshez.
A megfelelő parabola egyenletének megtalálása után ugyanazok a lépések
következnek, mint a körszelet esetében. A parabolának tehát ugyanarra a 3 pontra
kell illeszkednie, mint a fenti körnek.
Ehhez a következő egyenlet (36. ábra) megfelelőnek bizonyult :
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2

y=−0,046 x 9

Ez a forma kevésbé követi a labda alakját, mint a körív, de végső soron elfogadható
ötlet ezzel számolni. A következő megoldásra jutunk belőle:
14

14

V =∫ −0,046 x 292 dx=∫ 0,002116 x 4 −0,828 x 281 dx
0
5

V =[0,002116

0

3

14

x
x
3
−0,828 81 x ] =[0.0004232x5 −0,276 x 381x ]14
0 ≈1898,3 cm
5
3
0

Ez itt is a labdának a
fele,

tehát

térfogat

a

teljes

körülbelül

3797 cm 3 . Nem tér el
nagyságrendekkel

az

előző eredménytől, de én
azért jelentősnek találom
a különbséget.
A

szükséges

pumpálásszám

a

következőképpen alakul:

36. ábra: Az amerikai focilabda közelítése parabolával

3795 :94≈40,37
Eszerint csak 41 pumpálásra, azaz 41 másodpercre lenne szükség a labda
felpumpálásához.
4. A rögbilabda
A rögbilabdás feladat kiszámításának módja hasonló az amerikai fociséhoz, azonban
mint látszik, a rögbi nem annyira csúcsos, mint az amerikai foci, ezért közelítésére
alkalmasabb egy ellipszis.
Megjegyzés: Ez a feladat is 11-12. osztályos tanulóknak javasolható, és ott is emelt
szintű csoportoknak vagy szakkörre.
A megoldás menete a következő:
A labda kerületéből kiszámítható a labda szélessége:
K =60cm=2r 
r ≈9,6 cm

d ≈19,2 cm

A képről leolvasható, hogyan aránylik az átmérő a labda hosszához, azaz a sugár a
labda hosszának feléhez.
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A következő adatokat mértem a képen:
hossz: 57 mm, szélesség: 36 mm
Ebből adódik a nagytengelyszakasz
felére:
a=
A

57
⋅9,6=15,2 cm
36

kistengelyszakasz

egyenlő

a

fele

sugárral,

pedig
azaz: 37. ábra: A rögbilabda közelítése ellipszissel

b=r ≈9,6 cm
Ebből az ellipszis egyenlete könnyen felírható:
x2
y2

=1
15,2 2 9,62
Kis átrendezéssel megkapjuk a függvényt (37. ábra), aminek segítségével a térfogat
számolható:



f  x =  9,62−
15,2

V = ∫ 9,62−
0

9,62 2
x
2
15,2
9,62 2
3
x dx≈[92,16 x −0,133 x 3 ]15,2
0 ≈⋅933,89≈2932,41 cm
2
15,2

Ez a labda felének térfogata, az egész labda tehát körülbelül 5865 cm3.
A szükséges pumpálások száma:
5865: 94≈62,39

Tehát legalább 63 fújásra van szükségünk, ami 63 másodperc.
Megjegyzések:
•

A számolás sokféleképpen módosítható. Figyelembe vehetjük, hogy a pumpa
esetleg nem tud annyi levegőt a labdába fújni, amekkora a térfogata.

•

Természetesen azzal is mindenki tisztában van, hogy a labda akkor van jól
felfújva, ha kemény, tehát belül nagy a nyomás. Ehhez nem elég éppen annyi
levegőt

fújni

bele,

ami

kényelmesen

kitölti.

Ehhez

kutatómunkát is

végeztethetünk, hogy mekkorának kell lennie a labda nyomásának pl. egy
hivatalos meccsen, és fizikai ismereteket felhasználva további számításokat is
végezhetünk.
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Összefoglalás
Szakdolgozatomban

először

körüljártam,

hogy

mit

jelent

a

modellezés

a

matematikában, igyekeztem rávilágítani az ilyen típusú feladatok jellegére és az
oktatásban betöltött szerepükre.
A legnagyobb hangsúlyt az ilyen típusú feladatok készítésére és kidolgozására
fektettem. Úgy tapasztaltam, hogy ez általában összetett folyamat. A feladatok készítése
során nagyon ügyeltem arra, hogy minden modellezési kritériumnak megfeleljenek,
illetve a megoldás során is fontosnak tartottam, hogy kövessem a modellezési folyamat
lépéseit. Ez mind nagy odafigyelést igényelt. Azonban úgy gondolom, hogy megéri a
fáradságot, mert érdekes témákkal foglalkoztam, melyekből hasznos és szép
matematikai feladatok kerekedtek. Különösen jónak találom, hogy a matematika
legkülönbözőbb tárgykörei jöhettek elő egy-egy feladat megoldása során.
Szemléletmódomra nagyban rányomta bélyegét ez a munka, mert mostanában
észreveszem magamon, hogy „felvettem a matematikai szemüveget”, és azon
gondolkodom, hogy milyen jó feladat lehetne bizonyos szituációkból.
Remélem, hogy egyre többen fogják megismerni és alkalmazni a modellezési
feladatokat a magyarországi oktatásban, és ez hozzájárul a diákok készségeinek
fejlődéséhez, illetve a matematika népszerűségének növeléséhez.
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