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1. Bevezetés
Tapasztalatom szerint a mai oktatásban kevés tanár foglalkozik azzal, hogy a
diákok számára érdekessé tegyék a matematika órákat. Egyesek úgy gondolkodnak, hogy
én csak letanítom az órát; ha csoportmunkát akarok, akkor azzal sok időm elmegy, és nem
is biztos, hogy sikerülni fog, a diákok se biztos, hogy tanulni fognak annyit belőle, mint
frontális munka esetén. Így csak időpazarlás lenne, ezért inkább nem csinálom.
Véleményem szerint csak félnek tőle. Félnek az ismeretlentől, az újtól, a nem
megszokottól. Én viszont úgy gondolom, hogy mind a csoportmunkát, mind a frontális
munkát is kell alkalmazni. Mindegyiknek megvan a maga szerepe az oktatásban, csak jó
időben és jó helyen kell egyiket, másikat alkalmazni. Másrészről lehetne támaszkodni a
gyerekek érdeklődési körére is, hiszen könnyen át lehet fogalmazni feladatokat oly
módon, hogy az osztályok számára érdekesek legyenek. És akkor már nem mindig a
megszokott, diákok számára sokszor unalmas matematika órákat tartunk.
A diplomamunkámban ez a fent említett érdeklődési kör a zene. Az alapötletet az
adta, hogy 17 éve zenélek a Bicskei Fesztivál Fúvószenekarban, és sokakon láttam és
látom, hogy nagyon jól teljesítenek a zenében, de valahogy mégsem megy nekik a
matematika, és minden órát kínszenvedésként élik meg. Ezek okoknál fogva kezdtem el
érdeklődni a téma iránt. Először csak interneten, majd később könyvtárban olvastam
utána a témának, és egyre több ötletet merült fel bennem azzal kapcsolatban, hogy egy
zenét tanuló embernek hogyan tudnék segíteni, illetve, hogy akár egy konzervatóriumban
milyen feladatokon keresztül tudnám érdekesebbé tenni a matematika órákat. Mivel nem
találtam hozzá sok szakirodalmat, ezért gondoltam, ez a téma méltó lenne a
diplomamunkám témájául.
Diplomamunkám

egy

segédanyag,

mind

tanároknak,

akik

zenei

szakközépiskolában tanítanak, mind pedig azon tanulók számára, akik valamilyen módon
kapcsolatban állnak a zenével – akár ilyen típusú szakközépiskolába járnak, akár csak
hobbi szinten űzik a zenélést. Mivel „hobbizenészek” számára is készült ez a dolgozat,
ezért fontosnak tartom, hogy képekkel illusztráljam az egyes feladatokat, hiszen számukra
nem elvárás, hogy minden hangszert ismerjenek. Hiszen a fúvószenészek fiatal korukban
főleg fúvószenekarban játszanak ahol, nincsenek vonós hangszerek, a vonósok, pedig
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vonós együttesekben, ahol nincsenek fúvószenészek, így nem biztos, hogy mindenki ismer
minden hangszert.
Célom az lenne, hogy megmutassam, hogy milyen típusú matematika feladatokon
keresztül lehetne motiválni a zene iránt érdeklődőket, hogy a matematika is örömet
jelentsen a számukra, illetve szeretném, ha ezzel hozzá tudnék járulni a tartós tudás
megszerzéséhez.
Diplomamunkám első részében megpróbálok minden olyan témakört érinteni,
mely előfordul középiskolai matematika tananyagban, és mely témákat valamilyen módon
össze tudom kapcsolni a zenével. Néhol a matematika oldaláról közelítem meg a témákat,
néhol azonban a zenéből kiindulva fogalmaztam meg különböző feladatokat. Ahol
tudtam, ott saját mérésekre támaszkodva alakítottam ki a feladatokat, ahol nem, ott a
szakirodalomra támaszkodtam. Dolgozatom második részében tapasztalataimat írom le
azzal kapcsolatban, hogy mit is láttam az általam választott konzervatóriumban, és
próbálok megoldásokat keresni arra, amit a zenei tagozatos iskolában, és a matematika
óráikon problémának véltem. (Itt szeretném leszögezni, hogy amiket problémának véltem
az egyik iskolában, az nem feltétlenül probléma minden ilyen típusú szakközépiskolában.)
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2. Zene szerepe a középiskolai matematikaoktatásban
2.1 Példák általános iskolai alkalmazásra
Az általános iskolák közül is találunk már olyan típusúakat, ahol a zenének nagy
jelentőséget tulajdonítanak. Ilyenek a zenei tagozatos általános iskolák. Már itt fontos
lenne, hogy a gyerekekkel a zene mellett megkedveltessük a matematikát. Úgy gondolom,
ebben nagy segítség lenne, ha a matematika órákra „bevinnénk” a zenét.
A fejezetben először a törtekkel foglalkozom. Megszoktuk, hogy az általános
iskolában a törtek bevezetésénél gyakran használunk mindenki számára ismert példákat:
téglalap bizonyos részének beszínezése, torták szeletekre való osztása… Azonban zenei
oldalról is meg lehet közelíteni a témát. Mivel már elsős koruktól fogva tanulnak énekzenét, ezért vannak biztos alapok, - (amit 3 év alatt azért mindenkinek sikerül
elsajátítania, még aki nem is ilyen érdeklődési körrel rendelkezik) - amire tudunk építeni.
Most megmutatom, hogyan is lehet a zene oldaláról megközelíteni a törteket, és ezzel
kapcsolatban mutatok példákat és feladatokat. Ezzel persze nem azt akarom mondani,
hogy a hagyományos feladatokat ki kellene hagyni a tananyagból, hanem hogy másfajta
példákkal is lehet illusztrálni a törteket.
Másik téma, amit említek ebben a fejezetben, a párhuzamosság és merőlegesség
fogalma. A lent említett feladaton keresztül is le tudjuk mérni, hogy mennyire sikerült
megérteni ezt a két fogalmat.

2.1.1 Törtek
1. Példa: Kérjük meg a tanulókat, hogy soroljanak fel különböző típusú
ütemmutatókat, amikkel már találkoztunk. A választ hamar megkapjuk: , , , …
Ebből is látszik, hogy a matematikán kívül a zenében is találkozunk igen korán
törtszámokkal, hiszen az ütemmutatókat is törtszámmal jelöljük. (Bagi, 2001)
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A számláló azt adja meg, hogy hány
negyed hang lehet egy ütemben.

A nevező egy hanghosszt ad meg

Tehát a -es ütemmutató azt mutatja meg, hogy két darab negyedértékű hangnak
megfelelő hosszúságú hangot tartalmaz egy ütem.
Mielőtt nekiállnánk a törtekkel dolgozni, meg kell beszélni, hogy az egyes
hanghosszúságokat hogyan is írjuk fel törtek segítségével:
Egész hang: 1
Fél hang:
Negyed hang:
Nyolcad hang:

…

2. feladat: Írd az ütemek alá, hogy az egyes ütemek milyen hosszúságú hangokból
tevődnek össze!

1
Következésképpen könnyen meg tudjuk ezek utána mondani, hogy egy -es
ütemet, azaz az egész hangot, vagyis az egyet hogyan kaphatjuk meg számolással:

=
Ebből a példából is jól látszik, hogy a törtek összeadása itt is működik.
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3. feladat: Írjátok fel törtekkel, hogy
-

a fél hang hány negyed hangból áll?

-

egy negyed hang, hány nyolcad hangból áll?

-

egy negyed hang, hány 16-od hangból áll?

Ellenőrizzétek, hogy az előző feladatban is ugyanerre az eredményre jutottunk-e!

4. példa: A zenében az összeadást a kötőív jelenti, azaz

Azaz a kötőív alatt szereplő hangok összességében egy félhangot adnak ki.
Ezzel a módszerrel most már több féle, különböző hosszúságú hangot is
meg tudunk adni, nem csak az eddig említett negyed, nyolcad, tizenhatod vagy
harmincketted hosszúságú hangokat.

Megjegyzés:

Ezzel

a

típusú

feladattal

a

törtek

összeadása

kiválóan

gyakoroltatható, és mégsem annyira unalmas, mint ha csak különböző törtek
összeadását látnánk hosszas oldalakon keresztül.

5. feladat: Milyen hosszan kell játszani az első két hangot hangújraindítás nélkül?

, azaz

Megjegyzés: Ilyen típusú feladatokat nagyon könnyű készíteni, és gyakorlásnak is
megfelelnek.
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6. feladat: Mivel kell kiegészíteni az ütemet, hogy egy teljes ütemet kapjunk? Add
meg a legegyszerűbb esetet is, majd minél több különböző lehetőséget írjál fel,
amennyit csak tudsz!

a.

b.
Megjegyzés: Ez azon típusú feladatokra jó példa, amikor a törtek összeadásánál
kiegészítéses feladatról van szó, illetve ezzel rá lehet vezetni a gyerekeket a törtek
kivonására.
Itt az a. példán keresztül bemutatva:

7. példa: Ahogy a matematikában, a zenében sem csak negyed, nyolcad, tizedhatod
... hosszúságú hangok és ezek egészszámszorosa szerepelhet. Azonban az előző
„felezős” módszer az -ad felírására már nem alkalmas.
Az egész hang 3 részre osztása a zenében így néz ki:

A fél hang 3 részre osztása:

Ezeket nevezzük triolának. Felmerül azonban a kérdés, hogy ezt hogyan is lehet
értelmezni a matematikában? Például a fél hang 3 részre osztása (

) esetén

az egy ütem lejátszásának az 1/6 részéig kell tartani a triolának egy hangját. Vagy
másképpen a fél hang lejátszási ideje alatt kell 3 hangot úgy lejátszani, hogy
mindegyik egyenlő hosszúságú legyen.

(Ezen módszerrel akár ötöd, heted…

hosszúságú hang felírására is képesek vagyunk.)
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2.1.2 Párhuzamosság, merőlegesség
Sok példát találunk a mindennapokban arra, hogy mely dolgok párhuzamosak
egymással, és mely dolgok merőlegesek egymásra. A következő feladatot akár házi
feladatnak is fel lehet adni, vagy akár csoportmunkában is megoldhatják a tanulók,
mellyel akár a kreativitásukat, és leleményességüket is megmutathatják.

Feladat: Soroljatok fel minél több példát a zenei életből, ahol a párhuzamosság és a
merőlegesség fogalma megjelenhet!
Megoldásként itt most csak néhány példát fogok megmutatni.

Merőleges:

kottakép
Tuba

A kottában a vonal és a
hangjegy szára merőleges
egymásra, illetve az
ütemvonalakra, ismétlőjelekre
is ezek vonatkoznak.

A fuvola csöve játék közben a
fúvás irányára merőlegesen,
oldalsó helyzetben áll, ezért
harántfuvolának1 is nevezik.

Tubánál a tölcsér felfelé néz, a
fúvóka rá merőleges,
vízszintes helyzetű.2

Lantnál3 a hangoló fej erősen,
néha nyakra merőlegesen
hátrahajlik.

Zongora esetén a kézfejünk és a
zongora billentyűi egymáshoz
képest derékszögben kellene,
hogy álljanak.

Helyes trombitatartás.

1

http://www.vaczigyula.hu/tanszak_fuvola.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tuba_(hangszer)
3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lant
2
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Párhuzamos:

A kotta vonalai egymással
párhuzamosak.

Zongora4 esetén a húrok
párhuzamosak.

Gitár6 esetén a gitár
húrjának a pengető lapjával
párhuzamosnak kell lennie.

4

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zongora
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csembal%C3%B3
6
http://www.myeasyguitar.com/gitartanfolyam/akkordpengetes.php
5
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Csembaló5 esetén a
billentyűkkel,
párhuzamosan futnak a
húrok.

2.2 Gondolkodási műveletek
2.2.1 Halmazok
Ebben a fejezetben olyan halmazokkal kapcsolatos feladatokat sorakoztattam fel,
melyek valamilyen módon kapcsolódnak a zenei élethez. Először a halmazműveletek
értelmezésével

kapcsolatos

példák

találhatóak,

majd

összetettebb

feladatokat

találhatunk. Végül pedig egyetlen fontos kombinatorikai momentumot sem kihagyva a
Venn-diagram és a logikai szita formula alkalmazására is találhatunk példákat.
A feladatok könnyen módosíthatóak az aktuális osztályra vonatkozóan, azaz hogy
milyen hangszereken játszanak a legtöbben az osztályban vagy éppen hány fős az adott
osztály.

1. Legyen A a klarinétozni tudó, és B a szaxofonozni tudó
konzervatóriumba járó diákok halmaz. Adja meg szöveggel az
halmazokat!

klarinét

szaxofon

Megoldás:
Azon konzervatóriumba járó diákok halmaza, akik szaxofonoznak és
klarinétoznak is.
Azon konzervatóriumba járó diákok halmaz, akik vagy klarinétoznak,
vagy szaxofonoznak, vagy mindkettőt csinálják
Azon konzervatóriumba járó diákok halmaz, akik klarinétoznak, de
nem szaxofonoznak.
Azon konzervatóriumba járó diákok halmaz, akik szaxofonoznak, de
nem klarinétoznak.

2. Egy 8 fős osztályban a diákok hegedülni, és csellózni tanulnak.
Mindkettő hangszeren 3-an játszanak. Bizonyítsd be, hogy a
hegedülni és csellózni tanuló diákok száma nem lehet egyenlő!

hegedű
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cselló

Megoldás:
Mivel 8-an járnak az osztályba, ebből hárman mindkét hangszeren
játszanak, ezért csak egy hangszeren játszó tanulók száma 5. Az 5-t viszont
nem lehet felbontani ugyanazon két egész szám összegére, ezért nem
lehet, hogy a csellózni, és hegedülni tanulók száma megegyezzen.

3. Tudjuk, hogy egy 28 fős osztályban nincs jelese 23 tanulónak összhangzattanból és
21 tanulónak zenetörténetből. Hány tanulónak van összhangzattanból és
zenetörténetből is jeles osztályzata, ha tudjuk, hogy összhangzattanból és
zenetörténetből 10-en kaptak jelest? Ábrázold Venn-diagrammal is!
Megoldás:
28-23=5 embernek van jelese összhangzattanból.
28-21 = 7 embernek van jelese zenetörténetből.
Összesen 10-en kaptak jelest összhangzattanból és zenetörténetből, de
5+7=12 jeles osztályzat van, ezért 12-10=2 tanulónak van mindkét tárgyból
jelese.

x

u

v

u: összhangzattanból jeles
v: zenetörténetből jeles
x: mindkettőből jeles
Ekkor:
+u + x = 5
+ v + x =7
- u + v + x = 10
u+x+v+x – (u+v+x) = 5+7-10
x=2
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4. Egy iskola tanulói trombitaversenyt rendeztek egymás
között. Az első kitűzött darabot a tanulók 70%-a játszotta
el hibátlanul, a második kitűzött könnyűzenei darabot 60%-a

trombita

játszotta el hibátlanul. Tudjuk, hogy minden diák legalább az egyik darabot jól
játszotta el, és 9 tanuló mindkét darabot hibátlanul adta elő. Hányad indultak a
versenyen?

Megoldás:
Mivel mindenki eljátszotta legalább az egyik darabot hibátlanul, így a két
művet hibátlanul eljátszó tanulók száma az indulók létszámának 30%-a
(60% + 70% = 130 %). tehát a versenyen 30 tanuló indult, ugyanis ennek a
30 %-a 9.
Ellenőrzés:
Első darabot hibátlanul játszotta: 30*0,7 = 21 fő. A második darabot
hibátlanul játszotta: 30*0,6 = 18 fő. 21 + 18 = 39 és ez pontosan 9-el
több a 30-nál, tehát 9-en játszották el mindkét darabot hibátlanul.

5. Egy hangszerkészítő cég felmérést készített egyik üzlete
forgalmáról. Az üzletben háromfajta cikket árulnak:

trombita

trombitát, harsonát és tubát. Az eladó így számolt be
főnökének a napi forgalomról: „Az üzletben 40-en fordultak

harsona

tuba

meg,

közülük 15-en nem vettek semmit. Trombitát 15-en vásároltak, harsonát 12-en,
tubát 10-en. 6-an vásároltak trombitát és harsonát, 1 ember vásárolt harsonát és
tubát is, és 3 vevő vásárolt trombitát és tubát.” Ha Ön lenne az eladó, mint
mondana az alkalmazottnak?
Megoldás:
Szita módszert alkalmazva számoljuk ki a mindhárom árucikkből vásárlók
számát. Legyen ez x. Ekkor:
15+12+10-6-1-3+x = 40-15

=>

x = -2

Ez azonban lehetetlen. => Figyelmeztetni kell az eladót, hogy máskor
pontosabban számoljon!
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6. Egy speciális konzervatóriumba csak 3 fajta hangszeren
lehet tanulni: fuvolán, dobon, és hegedűn. A tizedik
osztályba 30 tanuló jár összesen. Fuvolán 14-en

fuvola

tanulnak, dobon 15-en tanulnak, hegedűn pedig csak 5en. Pontosan két hangszeren tanulók száma 6. Hányan
tanulnak mindhárom hangszeren?

dobszerelés

hegedű

Megoldás:
Legyen F a fuvolán, D a dobon, H a hegedűn játszó tanulók halmaza. Ekkor

azaz:

30

= 14 + 15 + 5 -

30

= 28 -2x

( 6+ 3x )

+

x

Mivel x < 0 , ezért nincsen megoldás.

2.2.2 Logika
Ebben a fejezetben először egy tipikus matematikai logikai feladat átfogalmazását
olvashatják, mely a 3 ládika 3 kulcs problémája. A másik feladat pedig egy érdekes kérdést
feszeget. Sok helyen lehet hallani a mondást, miszerint „Aki jó a matematikában, az jó a
zenében”, illetve a fordítottját is: „Aki jó a zenében, az jó a matematikában”. Ezen okoknál
fogva fogalmazódott meg, és került ide ez a feladat.

1. A fuvolatanár úgy dönt, hogy játszik egy kicsit az egyik tanítványával. Azt mondja a
tanítványának, hogy akkor kapja meg az új fuvoláját, ha megtalálja a teremnek a
kulcsát, ahol a hangszer van. A kulcsot az egyik ládikába rejtette. A ládákon az
alábbi feliratok vannak.

a. Melyik ládát válassza, ha a három állítás közül csak az egyik igaz?
b. Hogyan módosul a helyzet, ha a három állítás közül csak az egyik hamis?
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Megoldás:
a. Ha az első láda felirata igaz, akkor a második láda felirata is igaz lenne, ami
nem lehet, hiszen csak az egyik felirat igaz.
Ha a második láda felirata igaz, akkor vagy az első ládában van a kulcs, vagy a
harmadikban. Ha az elsőben van a kulcs, akkor két láda felirata lenne igaz,
tehát nem lehet az első ládában a kulcs, ha a harmadik ládában van a kulcs,
akkor a 3. felirat is igaz volna.
Tehát csak a harmadik felirat lehet igaz. Ekkor az első felirat igaz, tehát nem ott
van a kulcs, és a második felirat is hamis, tehát ott van a második ládában a
kulcs. Ezt kell választania a tanítványnak, hiszen ebben van annak a teremnek a
kulcsa, ahol az új fuvolája van.
b. A fenti megoldás szerint két olyan eset lehetséges, amikor a három felirat
közül pontosan 2 kettő igaz, és egy hamis: Ha az első vagy a harmadik ládában
van a kulcs. Ekkor a tanítvány nem választhat egyértelműen jól.

2. Melyik állítás igaz és melyik hamis?
a. A matematikusok között a legjobb zenész és a zenészek között a legjobb
matematikus ugyanaz a személy?
b. A matematikusok között a legöregebb zenész és a zenészek között a
legöregebb matematikus ugyanaz a személy? (Hortobágyi és mtsi, 2003)

Megoldás:
Legyen a matematikusok halmaza M, a zenészek halmaza Z. Ekkor azok, akik a
zenéhez és a matematikához is értenek az az

halmaz elemei.

a. A matematikusok között a legjobb zenész az

halmaznak az az

eleme, aki a legjobban ért a zenéhez. A zenészek közül a legjobb
matematikus szintén az

halmaz eleme, de azon eleme, aki a

legjobban ért a matematikához. Ez a két személy nem feltétlenül azonos.
b. A matematikusok között a legöregebb zenész és a zenészek között a
legöregebb matematikus is az

halmazhoz tartozó személyek közül a

legöregebb. Tehát ez a két személy ebben az esetben azonos.
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2.2.3 Kombinatorika
Ebben a fejezetben példákat szeretnék felhozni minél több fajta kombinatorikán
belüli témakörben, melyek kapcsolatban vannak valamilyen módon a zenéléssel és persze
a kombinatorikai fogalmakkal: permutáció, variáció, kombináció. Mindemellett a
fejezetben találhatóak egyszerű összeszámlálási feladatok is.

1. Egy zenekari versenyre 8 hazai, és 4 külföldi zenekar jelentkezett. Egy első, két
második és három harmadik díjat osztanak ki. Hányféleképpen történhetett ez?
Hány esetben lehet külföldi győztes?

Megoldás:
Az egy darab győztes

= 12 féleképpen választható ki, ugyanis az azonos

helyezések között nincsen különbség. A többiek közül, azaz a maradék 11
versenyző közül,

féleképpen válaszható ki a második helyezett, a

többiek közül

választható ki a harmadik helyezett.

Tehát összesen: 12*55*84=55440 a lehetséges díjazások száma.
Ha a győztes külföldi, akkor az első helyezett

a

többi helyezés lehetséges száma nem változik. Így, ha annyit tudunk, hogy
külföldi nyer, akkor a lehetséges díjazások száma: 4*55*84=48480.

2. Egy

zongoraversenyen

6

induló

van,

mivel

elég

kevés

önbizalommal rendelkeznek a tanulók.
a. Hányféle lehet a sorrend?
b. Hányféle dobogós sorrend lehetséges?
zongora

Megoldás:
a. 6 tanuló lehetséges sorrendje: P6 = 6! = 720. (Permutáció)
b. A 6 tanulóból az első hármat kell sorrendben kiválasztani (Ismétlés nélküli
variáció)

17

3. Három fiú és két lány, konzervatóriumi végzős fuvolisták,
állást keresnek. A városban 3 szimfonikus zenekarba
vesznek fel 2 fiút, két fúvószenekar hirdet felvételt
lányoknak és van még két kisebb zenekar, ahol fiúkat és

fuvola

lányokat egyaránt alkalmaznának. Hányféleképpen helyezkedhet
el az 5 fiatal, ha minden munkahelyen legalább 5 dolgozót tudnak alkalmazni?

Megoldás:
Mindegyik lány 4 munkahely közül választhat, és mindegyik fiú 5
munkahely

közül.

Összesen

tehát:

féleképpen

helyezkedhetnek el.

4. Hányféleképpen választhat ki egy kvartettethez zenészeket egy 30 tagú
fúvószenekar vezetője?

Megoldás:

5. Hányféleképpen olvashatóak ki a következő hangszernevek az
ábra bal felső sarkából a jobb alsóig haladva?

szárnykürt

T

R

O

M

B

S

Z

Á

R

N

Y

R

O

M

B

I

Z

Á

R

N

Y

K

O

M

B

I

T

Á

R

N

Y

K

Ü

M

B

I

T

A

R

N

Y

K

Ü

R

N

Y

K

Ü

R

T

trombita

Hogyan változik a helyzet, ha a trombita helyett a szaxofon szót írom le ugyanilyen
elrendezésben?
Megjegyzés: Természetesen ezt akármilyen hangszernévvel, vagy egyéb zenei
fogalommal el lehet játszani!
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Megoldás:
A trombita szó 35 féleképpen olvasható ki, míg a szárnykürt szó pedig 126
féleképpen olvasható ki.
A szaxofon szó ugyanúgy 8 betűből áll, mint a trombita, és mivel ugyanilyen
elrendezésben írjuk le, ezért ugyancsak 35 féleképpen olvasható ki ez a szó
is.

6. Egy hangszerboltban kétfajta szárnykürt és 4 fajta trombita kapható.
a. A zeneiskola igazgatója hányféleképpen vehet 3 darab hangszert?
b. Hányféleképpen vehetünk 3 hangszert úgy, hogy semelyik féléből nem
akarunk kettőt?
Megoldás:
a. Három egymást kizáró esetre bontsuk fel az eseményt, így az esetszám a
lehetőségek számának összege lesz.
i. Minden hangszerből egyet veszek:
ii. Az egyik fajtából kettőt veszünk. Hatféleképpen választhatom ki ezt
a fajtát, amiből kettő van, s ezekhez mindig 5 féle másik hangszer
választható, azaz 6*5 = 30 féleképpen lesz valamelyikből kettő.
iii. egy fajtából van mind a három kiválasztott, ez 6 féleképpen tehető
meg.
Azaz az összes esetek száma: 20+30+6 = 56
Megjegyzés:

ez

tulajdonképpen

hangszerből hármat

ismétléses

kombináció.

Hatféle

féleképpen választhatok ki, ha egy

fajtából többet is vehetek.
b. Ha semelyikből nem akarok egynél többet venni, akkor tehát a 6
hangszerből kell hármat kiválasztani:
kombináció.)
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(Ez egy ismétlés nélküli

7. Zeneelméletből a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban az 5,4,3,2,1
jegyek bármelyike állhat. Az elvileg lehetséges összes eset hány százalékában lesz
legalább olyan jó az év végi jegy, mint a félévi?

Megoldás:
A bizonyítványokban a félévi és év végi osztályzatok rendre a következők
lehetnek:
1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

1 3

2 3

3 3

4 3

5 3

1 4

2 4

3 4

4 4

5 4

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

A lehetséges esetek száma: 25 (ld. táblázat). Ebből 15-ször teljesül, hogy
legalább olyan jó az év végi jegy, mint a félévi. Ez az összes eset 60%-a.

2.2.4 Módszerek
Ebben a fejezetben szintén gondolkodtatós feladatokról van szó, de elsősorban
matematikai módszerek bemutatásáról lesz szó adott példákon keresztül, mint például a
skatulya-elv, a logikai szita formula.

1. Egy hangszernádakat gyártó cég nyereményjátékot szervez. A nádak
dobozaiba hatféle hangszer képét teszi, s a nyeréshez vagy 6
egyforma vagy 6 különböző hangszer képét kell visszaküldeni.
Legalább hány doboz nádat kell vennie a zeneiskolának, hogy egy jó

klarinétnád

sorozat biztosan kijöjjön?

Megoldás:
A legrosszabb eset, hogy hét különböző kép mindegyikéből van 5 darabunk,
azaz összesen 25 darab képünk van. Egy 26. kép már vagy a hatodik féle
ábra lesz, vagy az 5 már meglévő valamelyikéből a hatodik darab, ezért 26
doboz nád után biztosan lesz jó sorozatunk.
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2. A harsona tanszakon a fiúk és a lányok feljegyezték, hogy hány
másnemű partnerrel duóztak már együtt.
a. Igaz-e, hogy a fiúk által feljegyzett számok összege
egyenlő a lányok által feljegyzett számok összegével?

harsona

b. Mi a helyzet abban az esetben, ha mindenki azt írja fel, hogy hányszor
játszott másnemű partnerrel?

Megoldás:
a. Amikor egy fiúnál eggyel nő azon emberek száma, akivel már játszott duót,
ugyanakkor a lánynál is eggyel nő a duótársak száma. A két összeg tehát
egyenlő, hiszen kezdetben mind a fiúknál, mind a lányoknál nulla volt ez a
szám.
b. Amennyiben a feltevés igaz, hogy csak másik nemű párral duózhatnak,
akkor a két összeg egyenlő.

3. Egy kereskedésben hárfa hangszeres kitűzőket árulnak, 12
fekete, 6 aranyozott és 7 ezüstözött van raktáron. 25 vevő
jelentkezik, közülük 4-en ezüstözöttet, 3-nak mindegy, csak ne
aranyozott legyen, 5-en szeretnének fekete vagy aranyozott
kitűzőt, 10-en aranyozottat vagy ezüstözöttet, és 3 embernek
mindegy, hogy milyen színű kitűzőt tud vásárolni. Eladhatja-e
hárfa

az összes kitűzőt az eladó?

Megoldás:
Ha el akarjuk adni az összes kitűzőt, akkor mind a 25 vevő igényeit ki kell
elégítenünk. Ehhez a 7 ezüstből négyet azoknak kell adni, akik ehhez
ragaszkodnak. Ám így annak a 10 embernek, akik aranyozottat vagy
ezüstözöttet akarnak csak 6 aranyozott és 3 ezüstözött marad, vagyis nem
tudunk minden kitűzőt eladni.
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4. Egy 50 fős kollégiumi társaságból 40-an járnak nagyzenekarra, 20-en kiszenekarra,
és 12-an mindkettőre. A társaság hány tanulója nem vesz részt egyik próbán sem?

Megoldás:
Ha 12-an járnak minkét zenekarra, akkor 40 - 12 = 28-en járnak csak
nagyzenekarra (N), és 20-12=8-en járnak csak kiszenekarra (K).

Így 50-28-12-8 = 2 tanuló nem vesz részt egyik zenekaron sem.
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2.3 Algebra és számelmélet
2.3.1 Oszthatóság
Ebben a fejezetben az oszthatóságon belül a legkisebb közös többszörössel, illetve
egy szám osztóival és egy szám osztóinak számával kapcsolatos feladatokkal
találkozhatunk.

1. Egy városban koncertet szerveznek, azonban a koncert helyszínét a nézők csak
buszokkal közelíthetik meg. A helyszínre 50 fős busz szállítja a nézőket több
fordulóval, a koncert után pedig 72 fős buszokkal jöhetnek vissza. Hány néző odavissza szállítása oldható meg, ha a buszokon minden helyet ki kell használni, de a
nézők állva nem utazhatnak a buszokon? Mennyi a minimális nézőszám, amelyre
megoldható a szállítás?

Megoldás:
Az 50 és a 72 bármely közös többszörösére megoldható a szállítás. A
minimális nézőszám a legkisebb közös többszörös.
Ebben az esetben:

Tehát a legkisebb közös többszörös:
[50,72] =

.

Megjegyzés:
A feladat módosítható oly módon, hogy a több zenekar indul egy nemzetközi
versenyen, azonban a zenekarok nem közelíthetik meg saját buszokkal a koncert
helyszínét, csak a bérelt buszokkal. Kérdésként pedig megfogalmazható, hogy hány
fő szerepel minimum a versenyen a fenti buszszállítási feltételek mellett?
A feladat bonyolításaként pedig szerepelhet olyan feltétel is, hogy a buszok aljába
nem szeretnek a zenészek hangszereket pakolni, ezért a doboknak minden buszon
4 hely fenn van tartva, ezért egy-egy buszon ennyivel kevesebb ember utazhat.
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2. Egy katonazenekari fesztiválon 80 katonát téglalap alakban szeretnének
felsorakoztatni. Hányféleképpen lehetséges ez, ha legalább két sor, illetve két
oszlopban kell állniuk?

Megoldás:
A 80 valódi osztói kellenek, ugyanis egy sorban vagy egy oszlopban nem
állhatnak fel.

vagyis az összes osztók száma: (4+1)*(1+1) = 5*2 = 10, de ebből az 1 és a 80
nem jó, marad 8 eset. Felsorolva ezeket: 2;4;5;8;10;16;20;40. Mivel a sorok
és az oszlopok nem felcserélhetőek, ezért marad a 8 eset.

Megjegyzés:
Ez utóbbi feladatnak könnyen elkészíthetjük a változatait is.
1. változat: A katonazenekari fesztiválon hány zenekar lépett fel, ha tudjuk,
minden zenekar létszáma 80, mindegyik zenekar téglalap alakban helyezkedik
el, de mindegyik másmilyenben, és a zenészeknek legalább két sorban illetve
két oszlopban álltak?
2. változat: Egy katonazenekari fesztiválon 80 katonát téglalap alakban
szeretnének felsorakoztatni. Hányféleképpen lehetséges ez?
3. változat: Egy katonazenekari fesztiválon hány zenekar lépett fel, ha tudjuk,
minden zenekar létszáma 80 fő, és mindegyik zenekar téglalap alakban
helyezkedik el, de mindegyik másmilyenben?

24

2.3.2 Egyenes arányosság

1. példa: Feszítsünk ki egy húrt a 12 részre osztott mérővessző
(kánon7) fölé. Pendítsük meg az egész húrt, majd fogjuk le a
felét, és újra pendítsük meg. Mit tapasztalunk? (Hortobágyi,
2003)

1. monochor
ábra

(Használhatunk monochordot8 is, csak kell hozzá készíteni egy
skálát.(1. ábra))
Segédeszköz: az iskolában legegyszerűbben úgy végezhetjük el a kísérletet, ha
vesszük a szék 2 lábát, kifeszítünk közé egy húrt, és a 2 lába közé készítünk
akár papírból is egy 12 részre osztott mérőeszközt (papírcsíkot).
Ha a teljes húrt megpendítjük, akkor egy hangot hallunk. Ha lefogjuk a húr felét, –
azaz 6 egységnyi húrt - akkor az előbbi hangnak éppen a felső oktávját
hallhatjuk.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet akkor, hogyha nem 12 részre osztott
mérővesszőnk van, hanem csak 8 egységre osztott. Hol kell ekkor
lefognunk az adott húrt?
Próbálgatás alapján hamar rá lehet jönni, hogy 4 egységnél.
Sok más feladatban találkozhatunk hasonló összefüggésekkel. Ezért erre a
kapcsolatra bevezethetjük az egyenes arányosság fogalmát.
Ha két változó mennyiség összetartozó értékeinek az aránya állandó, akkor azt
mondjuk, hogy a két mennyiség egyenesen arányos.
Írjuk fel az első példában lévő adatokat áttekinthető módon.
12 egység

6 egység

8 egység

x egység

Itt egyenes arányosság található, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy az
összetartozó értékek aránya állandó.
7
8

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1non
http://www.kislexikon.hu/keres_cimszo.php?f=monokord&p=elejen&s=0
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Már csak ezt kell megoldani. Látszik, hogy egy darab ismeretlen szám van, és
három ismert. Emiatt könnyű lesz megoldani a feladatot.

Tényleg azt az eredményt kaptuk, amit próbálgatással is megkaptunk. Tehát
valószínűleg jó volt az elgondolás.

Ennek a feladatnak rengeteg változatát el lehet készíteni. Most mutatok belőle egy párat.
2. példa: Feszítsünk ki egy húrt a 12 részre osztott mérővessző fölé. Pendítsük meg az
egész húrt, majd a 9 egységnyi részét. Mit tapasztalunk?
Ha egy 24 egységre osztott mérővesszőnk van, akkor mekkora egységnyi részét
pendítsük meg, hogy ugyanazt a hangközt halljuk?

Ha a teljes húrt pendítem meg, majd utána a 9 egységnyi részét, akkor egy
alaphangot és annak a kvartját fogom hallani.
A második kérdésnek a megválaszoláshoz legegyszerűbb az arányok felírása:
12 egység

9 egység

24 egység

x egység

Most oldjuk meg az egyenletet:
12 * x = 9 * 24
12 * x = 216

/:12

x = 18
Tehát a 24 egység hosszú húrnak a 18 egységnyi részét kell megpendíteni, hogy a
hang kvartját halljam.
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3. példa: Feszítsünk ki egy húrt a 12 részre osztott mérővessző fölé. Pendítsük meg az
egész húrt, majd a 8 egységnyi részét. Mit tapasztalunk?
Ha egy 15 egységre osztott mérővesszőnk van, akkor mekkora egységnyi részét
pendítsük meg, hogy ugyanazt a hangközt halljuk?

Ha a teljes húrt pendítem meg, majd utána a 8 egységnyi részét, akkor a hangot és
annak a kvintjét fogom hallani.
A második kérdésnek a megválaszoláshoz legegyszerűbb az arányok felírása:
12 egység

8 egység

15 egység

x egység

Az egyenletet megoldva azt kapjuk: x = 10.
Tehát a 15 egység hosszú húrnak a 10 egységnyi részét kell megpendíteni, hogy a
hangot és annak a fölötte lévő kvintjét kapjam meg.

Megjegyzés: A legegyszerűbb a kifeszített kötelek helyett egy hárfán bemutatni óra
végén a kapott eredményeket. Hárfán próbálgatni a dolgokat akkor van értelme, ha
egy osztályban sokan hárfáznak.

Érdekesség:
Ugyanezeket az akkordokat kapjuk, hogy a következőket próbáljuk ki:
1. Készítsünk négy azonos átmérőjű bronzkorongot. A következő vastagságúakat
készítsük el: 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm-es. Próbáljuk ki a következőket:
a) először a 2 cm vastag és az egy cm vastag korongot szólaltassuk meg.
b) először a 4 cm vastag és a 3 cm vastag korongot szólaltassuk meg.
c) Először a 3 cm vastag, majd a 2 cm vastag korongot szólaltassuk meg.
Mit tapasztalunk? (Szabó, 1978)
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2. Vegyünk azonos méretű edényeket, és töltsük meg vízzel oly módon, hogy a víz
feletti levegőoszlop magassága feleljen meg a keresett aránypároknak. Mit
tapasztalunk? Itt a levegőoszlop rezgése és a visszhang adja meg a megfelelő
konszonanciát.
(Szabó, 1978)

Most pedig mutatok egy ellenpéldát, melyről csak Püthagorasz gondolta, hogy a
konszonancia arányszámainak megfelel.

3. Püthagorasz egy kovácsműhely mellett elmenve különböző magasságú hangokat
hallott a kalapácsütésekben. Püthagorasz úgy gondolta, hogy a hangok magassága
a kalapács fejének nagyságától függ. Az tény, hogy különböző magasságú hangokat
hallunk, de a konszonanciák arányszámai nem vezethetőek le ebből.

4. Adottak egyenlő hosszúságú húrok, és mindegyik végére egységnyi súlyokat
tegyünk fel. Mit tapasztalunk a húrok megpendítésekor, ha
a. az egyik végére 12 egységnyi súlyt, a másik végére 6 egységnyi súlyt
teszünk?
b. az egyik végére 12 egységnyi súlyt, a másik végére 9 egységnyi súlyt
teszünk?
c. az egyik végére 12 egységnyi súlyt, a másik végére 8 egységnyi súlyt
teszünk?
Mekkora súlyt helyezzünk a másik húrra, ha
a. az egyik húron 8 egység súly van, és az oktávját szeretnénk megkapni?
b. az egyik húron 24 egység súly van, és a kvartját szeretnénk megkapni?
c. az egyik húron 15 egység súly van, és a kvintjét szeretnénk hallani?
Vajon ugyanazokat az eredményeket kapjuk, mint a fenti példákban említett
esetekben? Az tény, hogy a nagyobb súllyal kifeszített húrhoz magasabb, kisebb
súlyhoz kifeszített húrhoz alacsonyabb hang tartozik. Persze az arányok
szempontjából ez csak püthagoraszi mese.
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2.3.3 Százalékszámítás
Ebben a fejezetben egyszerűbb és bonyolultabb százalékszámítással kapcsolatos
feladatok találhatóak.

1. Egy országos hírű zenekar a Die Fledermaus Overture kottáját szeretné
megvásárolni. Azonban az interneten csak a kotta nettó ára szerepel, ami 90.000
Ft. Mennyit kell valójában fizetni a kottáért, ha a kottára az állam 20 %-os áfát
szabott ki?

Megoldás:
Nettó ár: 90000 Ft
Bruttó ár: x Ft
x = 90000 * 1,2 = 108000

A kottáért valójában 108000 Ft-ot kell fizetni.

2. Zenekedvelő nevű falu zenekara kottát szeretne vásárolni. A Kék Duna keringő
kottáját partitúrával együtt 40.000 Ft-ért árulják. Azonban ha a partitúra nélkül
szeretnék megrendelni a kottát, akkor az árnak csak a 80 %-át kell kifizetni.
Mennyit költ ekkor erre a kottára a zenekar?

Megoldás:
Kotta + partitúra: 40000 Ft
Kotta: x Ft
x = 40000 * 0,8 = 32000 Ft

Csak a kottáért 32000 Ft kell fizetni.
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3. Egy 150000 Ft-os angolkürtöt árleszállításkor 15%-al olcsóbban adtak.
a. Mennyiért?
Az angolkürtből még így is maradt raktáron, ezért végkiárusításban
újból leértékelték 8%-al.
b. Mennyiért árulták így?
c. Hány százaléka ez az eredeti árnak?

angolkürt

d. Hány százalék összesen az árengedmény?
Megoldás:
a. A 15%-os árleszállítás azt jelenti, hogy az eredeti ár 85%-áért kínálták a
hangszert, vagyis 150000 * 0,85 = 127500 Ft-ért.
b. Hasonlóan az a. feladathoz, csak ekkor az (új) ár 92%-áért árulták az
angolkürtöt, azaz 127500 * 0,92 = 117300 Ft-ért.
c.

; ez 78,2%. (Ezt úgy is megkaphatjuk: 0,85*0,92=0,782)

d. Az összes engedmény tehát 100%-78,2% = 21,8 %, ami láthatóan nem
egyezik meg a 15%+8%=23%-al.

4. Szabolcs régóta trombitán játszik, és úgy érzi, hogy eljött az idő
hogy hangszert vegyen. El is ment a hangszerboltba. Most a

trombita

trombita ára, amit kinézett magának 400.000 Ft. Azonban az eladó mondott neki
néhány információt, ami hasznos lehet számára.
-

„Januártól 20%-al lesznek drágábbak a hangszerek.”

-

„Márciusban 19 %-kal lesz olcsóbb ez a hangszer, amit kinéztél magadnak.”

Vajon mikor vegye meg a hangszert Szabolcs?

Megoldás:
Mostani ár: 400000 Ft
Januártól: 400000 * 1,2 = 480000 Ft
Márciusban: 480000 * (1-0,19) = 480000 * 0,81 = 388800 Ft

Szabolcsnak márciusban érdemes megvennie a hangszert, mivel akkor lesz
a legolcsóbb.
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5. Egy hangszergyárban hetente 5%-al növekszik az árukészlet, de kéthetente
a. 8%-ot
b. 12%-ot
eladnak. Hány százaléknyi áru van a raktárban a kezdő készlethez képest nyolc
héttel a nyitás után?

Megoldás:
Nyolc hét alatt nyolcszor történik 5%-os, azaz 1,05-szoros növekedés, és
négyszer 8 illetve 12%-os csökkenés, azaz 0,92 és 0,88-szororsváltozás.
Ezért nyolc hét múlva a kezdő készlethez képest
a.

tehát kb. 106 %-nyi

b.

-szoros tehát kb 89%-nyi áru van raktáron.

6. A B trombita csőhossza 140 cm. Ennek 21 %-a a fúvóka rész, 29 %-a a hengeres
cső, 50%-a a szélesedő tölcsér szakasz.

Hány centiméter hosszúak az egyes

részek?

Megoldás:
Fúvóka: 140 * 0,21 = 29,4 cm
Hengeres cső: 140 * 0,29 = 40,6 cm
Szélesedő tölcsér: 140 * 0,5 = 70 cm

7. Egy B klarinét összeszerelve 67 cm. Ebből a fúvóka 9
cm; a hordó 6,5 cm; a felső rész 22,5 cm; az alsó rész
25,5 cm; tölcsér 10,5 cm. Hány százaléka a szétszerelt
hangszernek a parafás rész?

klarinét darabok:
1.fúvóka, 2.nád, 3.hordó, 4. első
rész, 5.alsó rész, 6.hordó

Megoldás:

Összeszerelve: 67 cm; szétszerelve: 74 cm; parafás rész => 74-67 = 7 cm
Százalék: 7 / 74

0,0946 => 9,46%

Tehát a hangszernek a 9, 46 %-a a parafás rész
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8. Egy fuvola fejének hossza: 22,5 cm, a teste 36 cm, a lába 13
cm.9 Hány százaléka nem látszik a fuvolának összeszerelés után,
ha hangoláskor nem kell kihúzni a fejből semennyit, és
összeszerelve a fuvola 66,5 cm hosszú?

Megoldás:
A fuvola hossza szétszerelve: 22,5+36+13= 71.5 cm
A fuvola 66,5 cm hosszú összeszerelve. Tehát

, azaz kb. 7%-a

nem látszik a fuvolának az összeszerelés után.

9. Egy B trombita 1,2 kg és anyaga sárgaréz. A sárgaréz a réz és cink ötvözete. 1-7 %
cink csak halvány vörössé, 7-14 % cink vöröses-sárgává, 14-17% cink pedig tiszta
sárgává változtatja a vörösréz színét. Ennek a trombitának az alapanyagában 18 %
cink van. Ez grammban mennyit jelent? Mennyi rezet tartalmaz a trombita?

Megoldás:
1,2 kg = 120 dkg = 1200 g
cink: 1200 * 0,18 = 216 g
réz: 1200 – 216 = 984 g
A trombita 216 g cinket és 984 g rezet tartalmaz.

10. Egy konzervatóriumi felmérésen azt vizsgálták, hogy melyik zenei műfajt kedvelik
leginkább az iskola tanulói. Az eredményt a táblázat mutatja.
lányok

lányok

fiúk

pop

40%

50%

pop

jazz

43%

45 %

jazz

népzene

17%

5%

népzene

fiúk

Az iskolának 150 tanulója van, közöttük 80 fiú. Töltse ki a táblázatot a megfelelő
tanulói létszámokkal!
9

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fuvola
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Megoldás:
Összesen 150 tanulója van az iskolának, ebből 80 fiú, tehát 150 – 80 = 70
lány tanuló tanul az iskolában.
A 80-nak az 50 %-a: 80*0,5 = 40. Ennyi fiú szereti a pop zenét!
80*0,45 = 36 fiú szereti a jazzt, és a maradék 80-40-36=80*0,05 = 4 fiú
szereti a népzenét.
Hasonlóan kiszámítható a lányoknál is.
lányok

fiúk

pop

28

40

jazz

30

36

népzene

17

4

5. Két hangszergyárnak a tervek szerint egy hónapban 400 db
szaxofont kellett készíteni. Az első gyár 112%-ra teljesítette a
tervet, a másik pedig 110%-ra, így a két üzem egy hónap
alatt 400 db hangszert gyártott. Hány szaxofont készített
terven felül külön-külön a két gyár?

Megoldás:
Egyik gyárnak x db terméket kellett készíteni, a másiknak y db-ot.
Így felírva a két egyenletet:
x + y = 360
x*1,12 + y*1,1 = 400

Az első egyenletből kifejezve x-et, a második egyenletbe beírva azt kapjuk:
(360-y)*1,12 + y* 1,1 = 400
403,2 – 1,12*y + 1,1*y = 400
3,2 = 0,02*y
160 = y
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Tehát az egyik gyárnak 360-160 = 200 szaxofont, a másiknak 160 szaxofont
kellett volna legyártania.
De ehhez képest az első gyár: 200*1,12 = 224-et gyártott, ami 24-el több az
elvártál, a második gyár pedig: 160*1,1 = 176–ot gyártott le, ami 16-tal
több az elvártnál.

10. Gergő a Benkó Dixieland Band 2 cd-jét adta el azonos áron. Az egyiken 20%-ot
nyert, a másikon 20%-ot vesztett, így összesen 100 Ft-tal kapott kevesebbet értük,
mint amennyiért vette. Mennyiért adta és vette a cd-ket?

Megoldás:
Egyik cd került: y1 Ft

Eladta: y1*1,2 =x

kifejezve: y1 = x / 1,2

Másik cd került: y2 Ft

Eladta: y2*1,2 =x

kifejezve: y2 = x / 0,8

Tudjuk: y1 + y2 >

2*x

Felírva az egyenletet: y1 + y2 -100 = 2 * x
Behelyettesítve y1-et és y2-t
/ *1,2*0,8
0,8*

x = 1200
Tehát 1200 Ft-ért adta el a cd-ket.
Kell még, hogy mennyiért vette eredetileg a cd-ket:
y1 = 1200 / 1,2 = 1000 Ft
y2 = 1200 / 0,8 = 1500 Ft
Eredetileg a cd-ket 1000 és 1500 Ft-ért vette.
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2.3.4 Fordított arányosság
A zenében köztudott, hogy
-

kvart + kvint = oktáv

-

kvint + kvart = oktáv

Azonban ekkor felmerülhet a kérdés, hogy két hangköz összetevésének milyen
matematikai művelet felel meg az arányok esetén, azaz hogyan lehet megkapni a kvartot
jellemző (4:3) és a kvinthez rendelt (3:2) arányokból az oktáv arányát (2:1).
Ezt könnyen ki lehet találni, hiszen

(Tehát a zenében az összeadás az

arányok nyelvére lefordítva szorzást fog jelenti.)
Ebből azonban könnyen meg lehet mutatni, hogy oktáv – kvart = kvint, azaz
azaz a kivonásnak az osztás fog megfelelni.

Összefoglalva:
„Két hangintervallum összegének az arányszáma egyenlő a két összetevő hangköz
arányszámának szorzatával.”
„Két hangintervallum különbségének az arányszáma egyenlő a két összetevő hangköz
arányszámainak hányadosával.” (Sain, 1986)
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Feladat:
Ezzel a fenti módszerrel számoljuk ki a többi hanghoz tartozó arányszámot is. Az eddigi
ismereteink alapján ennyit tudunk. Csak a kvint és az oktáv arányszámát használd!
c
1

d

c

e

d

f
4/3

e

g
3/2

a

f

h

g

c’
2

a

d’

e’

h

c

Kezdjük el a számolást:
g hangnak a kvintje: d’ => Ennek megfelelően:

(ugyanis az előbb

láttuk, hogy a zenében az összeadás a matematikában a szorzást jelenti)
d’-nek az alsó oktávja d =>
d-nek a kvintje a =>
a-nak a kvintje e’ =>
e’-nek az alsó oktávja e =>
e-nek a kvintje h = >

Töltsük ki a táblázatot:
c

d

e

f

1

9/8

81/64

4/3

g

a

h

c’

d’

e’

27/16

243/128

2

9/4

81/32

Nézzük meg a szomszédos hangközöket:
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Tehát azt lehet észrevenni, hogy nagyszekundoknál az arányszám: 9/8, a kisszekundoknál:
256/243. Ezt nevezik nyolcfokú Püthagoraszi skálának.

Mese:
Tudjuk, hogy az emberi hang a hangszalagok rezgése által keletkezik. Ezért a hang
magasságára vonatkozó kísérletekhez húros hangszereket, úgynevezett monochordokat
használtak és a következőket figyelték meg.(ld. 2.3.2 )
-

Ha egy adott hosszúságú húrt rezgésbe hozunk, azon állóhullámok
keletkeznek.

-

A húr egy adott pontja mindig ugyanakkora maximális kitérésű (amplitúdójú)
rezgéseket végez, melynek nagysága a pont helyzetétől is függ. (l a húr hossza)
*2. ábra+

2. ábra

Az így keletkezett rezgéseket a levegő továbbítja fülünk dobhártyájához, melynek
rezgéseit meghatározott intervallumban hangként érzékeljük. (16 és 20000 Hz közötti
érték10)
Tehát az alaphang hullámhossza a húr hosszának kétszerese, ugyanis a
hullámhossz az a távolság, amekkora távolságonként a hullám ismétlődik. Hullámhossz
jele: λ. (3. ábra)
λ = 2*l

λ
3. ábra

10

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hertz
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Fogjunk egy két végén rögzített húrt, és pontosan a közepén támasszuk alá, ekkor
a keletkezett hang hullámhossza az eredetinek (az alaphang hullámhosszának) a fele,
rezgésszáma pedig a kétszerese. Tehát a húrhosszak aránya egyenlő a nekik megfelelő
rezgésszámok fordított arányával!
Példa:
Amikor a hangközöket az arányszámokkal jellemezzük, akkor úgy jártunk el, hogy a
hangokhoz nem a húrhosszakat, hanem a rezgésszámokat rendeltük.
A normál a hang rezgésszáma
Alsó c hang rezgésszáma
az alsó c –re következő f
a következő g

440
264
352
396

Nézzük az arányokat itt:
264:352 = 396 : 528 /: 44
6 : 8 = 9: 12

Itt az alaphangokhoz tartozik a legkisebb szám, és a felső oktávjához a legnagyobb.
kvart arányszáma:

352:264 = 4:3

kvint arányszáma:

396: 264 = 3: 2

oktáv arányszáma:

528 : 264 = 2:1

Kérdéses, hogy ha a rezgésszámokkal végezzük el ugyanazt a kísérletet, amit e téma
elején, akkor is ugyanazokhoz az arányszámokhoz jutunk-e?

Püthagoraszi
arányokkal
Amit
használunk

c
264

d
297

e
334,1

f
352

g
396

a
445,5

h
501,2

c’
528

d’
594

264

297

330

352

396

440

495

528

59411

Felmerülhet jogosan a kérdés, hogy akkor mi a hiba? Hol számoltam el? Nem
számolta el senki. Ez azért van, mert ez már nem püthagoraszi találmány, hanem később
11

http://nyelveszet.btk.ppke.hu/Kurzusok/fonet/zene.pdf
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jött létre. Ezt nevezik diatonikus hangolásnak vagy tiszta hangolásnak 12. Itt az arányok: 1,
9/8, 5/4, 4/3, 3/2, 5/3, 15/8, 2.
Tehát a diatonikus skála is a természetes számok hányadosaként kapott hangokból
felépülő skála. A C-vel jelzett hanggal rendelkező ilyen hangsor a C-dúr skála, melyben az
5.hang rezgésszáma a C alaphang rezgésszámának 3/2-szerese, a húr hossza pedig annak
2/3 része.
Jogosan felmerülhet a kérdés, hogy minek kellett megváltoztatni. Mert a zenei
ízlés is változik, és amit a pithagoreusok idejében tisztának hallottak, azt ma már kicsit
hamiskásnak halljuk, ezért a „kor” hozta magával a változást.

Megjegyzés: Ha az alaphang megváltozik, akkor a rezgésszám is megváltozik, de a skála
hangjainak az alaphangra vonatkozó viszonya az alaphang megváltozásával változatlan
marad.
Feladat:
Ábrázoljuk a húrhossz és a rezgésszámok közötti kapcsolatot egy derékszögű
koordinátarendszerben (diatonikus skála esetén)! (ld. ebben a fejezetben korábban)
(Hámori, cop. 1994)

Ezen pontok, mint ahogy a számokból könnyen kiolvasható, egy hiperbolán helyezkednek
el.

12

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszta_hangol%C3%A1s
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2.3.5 Közepek
Ebben a fejezetben a számtani és mértani közép tárgyalására fektetek hangsúlyt,
bár nem elsősorban feladatokon keresztül, hanem hogy a zenei hangközök esetén ezeket
a fogalmakat hogyan is kell értelmezni. (Szabó, 1978) Persze az alfejezetek végén azért
egy-két példa is szerepel.
2.3.5.1 Számtani közép (aritmetikai közép)
Először is ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a zenében hol is
találkozhatunk számtani középpel, majd egy-két életbeli feladatot fogunk látni, mint az
előző fejezetekben.

Probléma:
Hogyan lehet kisebb egységekre bontani az oktáv intervallumot? Vágjuk
gondolatban ketté a 9-es számnál a 12 és 6 közé eső szakaszt. Ekkor a 9 számtani közép a
6 és a 12 között, ugyanis:
A két részintervallum: 12, 9 és 9, 6 között egyenlő.
Azonban felmerül ekkor az a kérdés, hogy mint zenei intervallumok, akkor is egyenlőnek
tekinthetőek-e? Nem, ugyanis 12:9 arány a kvartnak felel meg, a 9:6 arány pedig a
kvintnek fog megfelelni. Tehát a nagyobb számok jelölik a kisebb intervallumot, a
kisebbek a nagyobb intervallumot.

Feladatok:
1. Kétféle minőségű klarinétnádból egy-egy darabot vásároltunk, az
egyiket 750 Ft-ért, a másikat 600 Ft-ért. Mit mondhatunk, átlagosan
mennyit fizettünk darabjáért?
Megoldás:

klarinétnád

x : átlagár. Eredetileg (750+600) Ft fizettünk. Ezért

x = 675
A vásárlás átlagára 675 Ft/db.
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2. Budapestről 120 km-es autópálya vezet Győrbe. Pisti egy fellépésre megy le
kisegíteni a vidéki nagyvárosba, de mivel ráér, ezért az utat 2 óra alatt tette meg.
Visszafele már sietnie kellett, mivel vacsorára volt hivatalos a karmesteréhez este
7-re. 6-kor indult Győrből, de a nagy forgalom miatt csak 80 km/h-s sebességgel
tudott menni.
a. Mennyi időt késett a vacsoráról?
b. Mekkora volt a teljes oda-vissza útra számított átlagsebessége? Ez a
sebesség egyenlő-e a Budapestről Győrbe illetve a visszafelé vezető úton
elért átlagsebesség számtani közepével?

Megoldás:
a.
b.

, így fél órát késett a vacsoráról
Ez viszont nem egyenlő a 60 km/h és a 80 km/h
számtani közepével, ami 70 km/h.

3. Egy 20 fős zenekart koncertezni hívnak vidékre. Mivel egyik zenekari tagnak
sincsen jogosítványa, ezért a buszmegállóból gyalog kell megközelíteni a helyszínt,
ami nincsen közel. Így egy órán át 4 km/h sebességgel gyalogoltak, majd a
közeledő sötétedést észrevéve a következő 2 órában 6 km/h sebességgel haladtak.
Mekkora volt az átlagsebességük?

Megoldás:
1 órán át 4 km/h sebességgel haladtak, azaz 4 km-t tettek meg.
2 órán át 6 km/h-val haladva 12 km-t tettek meg.
Tehát 3 óra alatt: 12+4 = 16 km-t tettek meg.
Így az átlagsebességük:
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2.3.5.2 Geometriai közép
A számtani közepes bevezető példa után felmerül a kérdés, hogy nem osztható-e
az oktáv 2 olyan részre, hogy a részek egymás között egyenlőek legyenek zenei
szempontból? Azt a számot keresték 12 és 6 között, amely kielégíti az aránypárt, azaz
12 : x = x : 6
2: x = x:1

De ilyenkor nem kapunk törtet, ugyanis nem fejezhető ki 2 szám hányadosaként.
(Irracionális számot kapunk.) Mivel ezt csak geometriai szerkesztéssel lehet megoldani,
ezért ezt a fajta közepet geometriai középnek nevezték el.
De vajon az eredeti egyenlethez is kell a gyökvonás? Igen kell, ugyanis

, azaz

Megjegyzés:
1. 2 : x = x : 1 => 2*1 =

, azaz a belső tagok szorzata egyenlő a külső tagok

szorzatával.
2. Ha a nagyobb szám 1-el nagyobb, mint a kisebbik: 3:2, 4:3, akkor epimoron
diasztémának vagy superparticularis proportionak13 nevezzük.
3. Ilyen arányokból állapították meg a pithagoreusok, hogy 2 tagjuk közé sohasem
iktatható be olyan szám, amely geometriai középarányos volna közöttük. Azaz:
nincs olyan szám: (n+1) : x = x: n , ahol x egész szám. Sőt nem csak ezekre, hanem
a többszöröseikre is bizonyították.

Feladatok
1. Egy hangszergyárban naponta 9 hangszert készítenek. Hetenkénti azonos
növekedéssel szeretnének 2 hét alatt 15-re növelni. Egy hét alatt mennyi legyen a
napi elkészített termék?

13

http://en.wikipedia.org/wiki/Superparticular_number
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Megoldás:
Legyen y az egy hét múlva esedékes napi feldolgozás. Az azonos arány
miatt:

Egy hét múlva kb. 10,7 darab legyen a napi elkészített termékek száma.

2.3.5.3 Harmonikus közép
A 12 és a 6 közé eső szakaszt gondolatban vágjuk ketté a 8-nál. Ekkor a 12 és 8
közé eső intervallum a hosszabb, a 8 és 6 közé eső intervallum a rövidebb. Ezt nevezik
harmonikus középnek, ugyanis a 12-8 ugyanannyiszor van meg a 12-ben, mint a 8 és a 6
különbsége a 6-ban.
12 : (12-8) = 6 : (8-6)
Ezt általános alakban felírva úgy, hogy c az a és b harmonikus közepe:
a : (a-c) = b : (c-b)

(1)

Ez azonban másfajta definíció, mint amit a könyvekben eddig megszokhattunk. Azaz: Két
pozitív szám harmonikus közepe a két szám reciprokjából számított számtani közép
reciproka. A szokásos jelöléssel:
H(a,b) =

(1)

(2)

(2)

a : (a-c) = b : (c-b)

Tehát tényleg ugyanazt az eredményt, és mivel ekvivalens lépéseket hajtottam végre,
ezért a két definíció tényleg megfelel egymásnak.
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Feladatok:
1. A zenészek autóbuszon utaznak le Budapestről Zamárdiba. A 116 km-es távolság
első felében 120 km/h sebességgel haladnak, majd a buszsofőr rosszul lett, és az
egyik karmesternek kellett átvennie a kormányt. Neki megvolt buszra is a
jogosítványa, de mivel még soha nem vezetett buszt, azért az út másik felében
csak 80 km/h-val haladtak. Mennyi volt az átlagsebességük?

Megoldás:
A menetidő: t = t1 + t2 =
Így az átlagsebesség (a két részsebesség harmonikus közepe)
v=

2. Nyári táborukat töltve a zenészek úgy döntenek, elmennek túrázni. Az első 10 km-t
4 km/h sebességgel tették meg, majd mivel elkezdett esni az eső, és hideg lett, a
másik 10 km-t 6 km/h-val. Mekkora volt az átlagsebességük?

Megoldás:
Az első 10 km-t 2,5 óra alatt, a következő 10 km-t 1,6 óra alatt tették meg.
Összesen a túra 20 km-es volt, az összes idő pedig: 4,16 óra volt. Az
átlagsebesség most:

. Ez a két sebesség harmonikus

közepe.

2.3.6 Elsőfokú egyenletek
Ebben a fejezetben példákat sorakoztatok fel arra vonatkozóan, hogy hogyan
lehetne érdekesebbé tenni ezt az elsőre száraznak tűnő témakört a zenét tanulók
számára.
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1. Egy klarinét párnázását Antal egyedül 4 óra alatt, Béla egyedül
6 óra alatt végzi el. Hány óra alatt készülnének el a munkával,
ha együttdolgoznak?
klarinét párnák

Megoldás:
A munkával ketten együtt x óra alatt készülnek el.
Antal 1 óra alatt egyedül a munka egynegyedét, míg Béla az egy hatodát
végzi el, míg ketten együtt a munka -ed részét végeznék el.
Tehát

, azaz x = 2,4.

Együtt tehát 2,4 óra alatt végeznék el egy klarinét párnázását.

Megjegyzés: Ez a munkamegosztás akkor jönne jól, ha időre kell valamilyen
klarinétot felújítani.

2. Egy hangszerboltos hétfőn eladta a készlet felét és még 4 darabot, kedden a
maradék készlet felét és még 2 darabot, szerdán 5 darab hangszert adott el, és így
elfogyott az összes hangszere. Hány hangszer volt az üzletben hétfő reggel?

Megoldás:
Tegyük fel, hogy eredetileg x darab hangszer volt az üzletben. Ekkor

Ennek az egyenletnek a megoldása x = 36, azaz 36 darab ékszer volt hétfőn
az üzletben.
Ezt könnyedén le is ellenőrizhetjük:
Hétfőn: 18+4 = 22-t adtak el; kedden: (36-22)/2 + 2 = 9, tehát 5 maradt,
amit szerdán el is adtak.
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Megjegyzés: A feladat módosítható annyival, hogy esetleg kedd vagy szerda reggel
nyitás előtt jött még valahány hangszer, és ezekkel az adatokkal számolunk utána
tovább vagy úgy is módosítható, hogy a végén nem fogy ki a készlet, hanem marad
még valamennyi darab hangszer szerda estére a boltba.

3. Négy oboistának összesen 120 darab kottája van. Antalnak annyi,
mint Bencének, Cilinek és Dénesnek együtt. Bencének annyi, amennyi
Cilinek és Dénesnek együtt. Cili kottáinak száma kettővel több, mint
Dénesé. Hány kottája van külön-külön az oboistáknak?
oboa

Megoldás:
Nyilvánvaló, hogy a kották fele, azaz 60 darab Antalé. Tehát a többieknek
összesen 60 darab kottájuk van. Bencéé ennek a fele, azaz 30 darab. A
maradék 30 darab kottából pedig 16 Cilié és 14 Dénesé.

4. Pisti múlt hónapban kiadta első önálló cd lemezét. Mostani hónapban kétszer
annyi fogyott el, mint a piacra dobás hónapjában. Ha a következő két hónapban is
mindig az előző havi kétszeresét adják el a lemezboltok, akkor 1000 darab fog
hiányozni a 10000 eladott példányhoz. Mennyi cd-t adtak el ebben a hónapban?

Megoldás:
Ha a mostani hónapban x cd-t adtak el, akkor a megjelenés hónapjában
darabot, és ha ez lenne a tendencia a továbbiakban is, akkor a következő
hónapban 2x-et, majd az utána levő hónapban 4x darab cd-t adnak el.
Ekkor az eladott példányszámok összege 1000 híján 10000 lenne.

Tehát ebben a hónapban 1200 darab cd-t adtak el a lemezboltok Pisti múlt
hónapban megjelent cd-jéből.
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2.3.7 Másodfokú egyenletek
Az előző feladatcsoporthoz hasonló feladatok találhatók ebben a fejezetben is.
1. A pergődob 14 tetejére és aljára állatbőrből készítünk dobbőrt.
Körülbelül mekkora átmérőjű a dobbőr, ha területe 993,147 cm2?
pergődob

Megoldás:
Tudjuk, hogy a kör területe r2 , ami ebben az esetben 993,147 cm2. Ezt az
egyenletet megoldva kapjuk, hogy r = 17,78 cm. De ez a kör sugara és
minket a kör átmérője érdekel, ami ennek az értéknek a kétszerese, azaz
36,56 cm.

2. Egy B klarinét tokjának tetejét műbőrrel vonják be. A segédnek, aki
kiszabdalja a megfelelő nagyságú darabokat, csak annyi információja
van, hogy területe 792 cm2 és kerülete 116 cm. Mekkora oldalú
téglalapokat kell kivágnia a segédnek?

klarinéttok

Megoldás:
A téglalap oldalai a és b, területe: ab = 792, és kerülete 2(a+b)=116, azaz
a+b = 58, amiből b=58-a. Ezt bírva az első egyenletbe: a*(58-a)= 792. Ennek
a másodfokú egyenletnek a gyökei: 36 illetve 22. Tehát a kivágandó
téglalap oldalai 22 cm és 36 cm-esek.

Megjegyzés: A klarinét tokja téglatest alakú. A példában most a tetejének az
adataival számoltunk, de bármely oldalának az adataival számolhattunk volna.

a = 36 cm, b = 22 cm, c = 10 cm.

14

http://hu.wikipedia.org/wiki/Perg%C5%91dob
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Azonban nemcsak a klarinétnak van téglatest alakú tokja, hanem például a tenor
vagy bariton szaxofonnak is. A tenorszaxofon tok adatai: a = 85 cm; b = 20 cm;
c = 35 cm.

3. A hangszergyárban elfogytak az apró csavarok és utánrendelnek
belőle. Annyit tudunk, hogy 50 csavar annyiba kerül, ahány csavart 72
Ft-ért kapunk. mennyibe kerül egy csavar?

klarinét csavarok

Megoldás:
Ha egy csavar x Ft-ba kerül, akkor 50 csavar 50x Ft-ba kerül, és 72 Ft-ért
pedig

darab csavart kapunk. Ezek egyenlőségéből adódik, hogy egy

csavar ára 1,2 Ft. (Negatív értékkel nem kell foglalkoznunk, hiszen ha
veszünk valamit, akkor nem nekünk fizetnek még érte.)

4. Egy komplett partitúrát szólamokkal 3 féleképpen árulnak: bőrkötésben,
papírkötésben és vászonkötésben. A következőket tudjuk a különböző kötések
árairól.
-

Ha a bőrkötés k %-kal olcsóbb lenne, akkor annyiba kerülnek, mint a
vászonkötés.

-

Ha a vászonkötés 2k%-al olcsóbb lenne, akkor annyi lenne, mint a
papírkötés.

-

Ha a bőrkötés 40%-al lenne olcsóbb, akkor ennyi lenne, mint a papírkötés.

Hány százaléka a vászonkötéses partitúra ára a bőrkötésesnek?

Megoldás:
Legyen a bőr, a vászon és a papírkötéses partitúra ára rendre: b,v,p.
Ekkor:
Majd ezt az egyenletrendszert megoldva, azaz például az első egyenletbeli
v-t beírva a másodikba, majd p két kifejezését egyenlővé téve b esik ki, és
marad:
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Ennek gyökei: 135 és 15. Ebből a 135 a feladat szövege miatt értelmetlen, a
második révén a vászonkötéses partitúra ára 85%-a a bőrkötéses partitúra
árának.

Megjegyzés: A feladat módosítható úgy, hogy
o bőrkötés

helyett

egy

díszkötéses

partitúrát

veszünk

meg

szólamokkal együtt
o vászonkötés helyett a partitúrát vesszük meg a szólamokkal együtt
o papírkötés helyett pedig csak a szólamokat vesszük meg
zongorakivonattal.
Ha ezeket rendre kicseréljük, akkor szövegezésében teljesen új feladatot kapunk,
ami megoldását tekintve ugyanaz, mint az előző.

5. Két munkás együtt 4 nap alatt készít el egy hangszert. Ha ezen a munkán különkülön dolgoznának, akkor az egyik 6 nappal rövidebb idő alatt készülne el, mint a
másik. Hány nap alatt készítenek el külön-külön egy hangszert?

Megoldás:
Az egyik munkás x nap alatt készíti el a hangszert, akkor a másik x+6 nap
alatt lenne kész vele, ha külön-külön dolgoznak. Tehát az egyik munkás egy
nap alatt a munka -ed részét, a második munkás

-od részét készíti el.

Ha együtt dolgoznak, akkor egy nap alatt a hangszer

-od részét

végeznék el. Ez a munka negyede, ugyanis együtt 4 nap alatt végeznének.
Tehát:

Az egyenletet megoldva a két gyök 6 és -4, amiből nyilván a -4 nem
megoldás, hiszen negatív számú nap alatt nem lehet elvégezni egy munkát.
Tehát az első munkás 6 nap alatt, a második pedig 12 nap alatt végezné el a
munkát, ha külön-külön készítenének hangszereket.
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Megjegyzés: A feladat változtatható oly módon, hogy a „munkások” nem
hangszert készítenek, hanem hangszert felújítanak, vagy csak párnáznak, vagy
festenek.
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2.4 Függvények
2.4.1 Bevezető feladatok
A bevezető feladatokban olyan példákat szerettem volna felsorakoztatni,
amelyekkel azt tudom lemérni, hogy a tanuló megértette-e mi is a függvény, mikor
mondjuk valamire hogy függvény, és a függvények ábrázolása esetén mikor van értelme a
pontok összekötésének, mikor nincsen.

1. A hangszerbolt tulajdonosa minden hónap végén feljegyzi, hogy mennyibe került a
Buffet klarinét. Az adatokat ábrázold koordináta rendszerben! Összeköthetem-e az
ábrázolt pontokat? Válaszodat indokold!

Megoldás:
Nem feltétlenül jó, ha összekötjük az értékeket, hiszen egy hangszer ára
úgy, mint a boltban egy kiló liszt ára nem folyamatosan változik, hanem
egyszer csak nő. Másrészt elvileg nem rossz az ötlet, csak nem lineáris a
változás. (Vannak olyan esetek, amikor egyáltalán nincsen értelme az
összekötésnek)
2. Vegyük a fúvós hangszerek15 halmazát, és rendeljük hozzá, hogy milyen típusú
családba tartozik (fafúvós vagy rézfúvós). Hozzárendelés legyen a következő:
minden hangszerhez rendeljük hozzá azt, hogy milyen családba tartozik. Függvényt
kapunk-e?

Megoldás:
Természetesen nem, hiszen például a fafúvósok családjába tartozik a
fuvola, a klarinét, vagy az oboa is, emiatt nem egyértelmű a hozzárendelés.

Megjegyzés: Könnyen gyártható olyan feladat is, amikor a hozzárendelés
egyértelmű.
15

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAv%C3%B3s_hangszerek
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3. Milyen feltétel mellett lesz függvény a következő hozzárendelés: minden
személyhez hozzárendeljük a saját hangszerének a számát? Mi lesz az értelmezési
tartomány?

Megoldás:
Az értelmezési tartomány halmaza azon személyek halmaza, akik
rendelkeznek saját hangszerrel. Ez akkor lesz függvény, ha minden ember
tulajdonában egy darab hangszer van.

4. Egyfelől minden hangszerhez hozzárendeljük a számát, másfelől minden
hangszertulajdonoshoz, akinek van hangszere, hozzárendeljük a hangszerét.
Milyen sorrendben lehet a két függvényből összetett függvényt képezni, és mi lesz
az? Mihez mit rendel az összetett függvény?

Megoldás:
f függvény: amelynek értelmezési tartománya a hangszerek halmaza, és a
hangszer számát rendeli hozzá a hangszerhez.
g függvény: amelynek értelmezési tartománya a hangszertulajdonosok
halmaza, és értékkészlete a hozzájuk rendelt hangszerek.
Kétféleképpen lehet a függvényekből összetett függvényt csinálni, de itt
csak egy megoldás lehetséges, ugyanis a másodikként használt függvény
értelmezési

tartományának

kell

megegyeznie

első

függvény

értékkészletével, vagy annak egy része kell legyen. Tekintsük először g-t,
majd f-et. Ez jó sorrend lesz. Viszont ha a másik sorrendet követnénk, akkor
először hangszerhez a hangszer számát rendelnénk, akkor utána olyan
függvény jöhetne, ami a hangszámhoz rendel valamit, ami itt nincs, tehát f
után g függvény nem alkalmazható.

52

2.4.2 Abszolút érték függvény
Itt egy gyakorlati példát szeretnék bemutatni, miszerint abszolút érték függvényes
feladatokat nagyon könnyen tudunk érdekessé tenni, ha egy hangszert helyezünk bele a
koordinátarendszerbe.

1. Egy

triangulumot

16

elhelyezünk

az

alábbi

módon

egy

koordinátarendszerekbe, azonban csak két oldalát jelenítjük meg.
Add meg a függvényt (már ha függvényt kapunk), az értelmezési
tartományát, értékkészletét! Töltsd ki a táblázatot!

triangulum

(A koordinátarendszerbeli értékek nem egyeznek meg a valós centiméterben mért
értékekkel!)
Hogyan kellene elhelyezni a triangulumot vagy melyik két oldalát kellene
megjelenítenünk, hogy ne kapjunk függvényt?

Függvény-e?...………………………………
Függvény: …………………………………….
Értelmezési tartomány: ……………….
Értékkészlet: ………………………………..

x
f(x)

16

-10

0
6

5
-8

http://hu.wikipedia.org/wiki/Triangulum_(hangszer).
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0

Megoldás:
-

Igen, függvény: f(x)=|x|

-

Értelmezési tartomány: *-12;12]

-

Értékkészlet: *0;12+

x

-10

6 vagy -6

0

--

5

0

f(x)

10

6

0

-8

5

0

Megjegyzés:
Ugyanígy megfogalmazható a többi abszolút értékes függvénnyel foglalkozó feladat.
(Ezekhez nem mellékelek ábrákat, hiszen nagyon könnyen ki tudunk találni abszolút
értékes függvényeket.)
1. változat: Írd fel a függvényt, ha a triangulumot más módokon helyezzük el egy
koordináta-rendszerbe vagy másik kettő oldalát jelenítjük!
2. változat: Függvénytranszformáció segítségével add meg a hozzárendelési szabály,
ha a triangulumot az alábbi módokon helyezzük el a koordináta-rendszerben!
Bármely feladatban az értelmezési tartományt, az értékkészletet, táblázatba való felírást,
paritást, periodicitást, invertálhatóságot, zérus helyet, szélsőértékhelyet, monotonitást
vizsgálhatunk.

2.4.3 Exponenciális függvény
Felmerül a kérdés, hogy ha a zongorát felülről nézzük, akkor vajon hasonlít-e
valamilyen „egyszerűbb”, ismert függvényhez. Igen, mégpedig az exponenciális
függvényhez, ugyanis a nagy zongorák felülnézeti képén látható ívelt él az exponenciális
függvény grafikonját követi.
Ezt sajnos méréssel igen nehéz ellenőrizni, hiszen csak megközelítő értékeket
kaphatunk. De a zongorák hangolásánál ennek fontos szerepe lehet.
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2.4.4 Sin és Cos függvény
Képzeljük fel, hogy fel van egy x hosszúságú húrunk. A görögök észrevették, hogy
ha ezt a húrt felosztjuk 1:2 arányban, akkor a megpendített húrok esetén az alaphangot
és annak oktávját halljuk. (ld. 2.3.2) Ezt a Mathematica17 program segítségével, a Play
paranccsal meg tudjuk jeleníteni, és tiszta szinuszos hullámokat lehet vele generálni,
harmonikus rezgőmozgást.
Nézzük először az A hangot:

(A képre kattintva meg is hallgathatja!)

Kirajzoltatva:
1.0

0.5

0.005

0.010

0.015

0.010

0.015

0.5

1.0

Ennek az oktávja:

Ugyanazon az intervallumon ábrázolva:
1.0

0.5

0.005

0.5

1.0

17

http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html
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Ezt egymás után meghallgatni a következőképpen lehet:

A kettőt párhuzamosan meghallgatva a következőképpen lehetséges (itt most
éppen kvinttel illusztrálva):

Az alaphang és az oktáv grafikonjának egy koordinátarendszerben való ábrázolása
során jobban látszik, hogy a két görbe hogyan is viszonyul egymáshoz. (Vö. 2.3.4)
1.0

0.5

0.005

0.010

0.015

0.5

1.0

(alaphang a kék színű grafikon, az oktávja a lila színű)

Az előzőekben megjelenített oktávon kívül a Püthagoraszi arányok bármelyikét ki
lehet próbálni, meg lehet szólaltatni. Ezen arányok táblázatba foglalva:

2:1

oktáv

9:8

nagy szekund

6:5

kisterc

5:4

nagyterc

4:3

kvart

3:2

kvint

8:5

kisszext

27:16

nagyszext

9:5

kisszeptim

15:8

nagyszeptim
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Ezek az arányok nem minden korban voltak így. Ezek az arányok a pithagoreusok
idején voltak érvényben. Később ezek az arányok változtak, ahogy a kor zenei ízlése is
változott, változik.

Később Zarliano felfedezte a temperált vagy kiegyenlített skálát. Ezt az előző
részben tárgyaltam, így csak egy példán keresztül mutatom be.
A pithagoreusok idejében a kvint így hangzott:

Temperált skála esetén:

A fül számára igen nehezen hallható az eltérés, azonban van. És ez ki is számítható.
Hogyan is lehetne összemérni a két hangot? Rakjuk egymás mellé a két hangot, azaz az
interferencia jelenségét próbáljuk meg létrehozni.

Ekkor azt érzékeljük, hogy a hang erőssége változik, azaz oszcillál. (Ennek
hátterében az addíciós tételek vannak, de ebbe most nem szeretnék belemenni.)

A matematikában azonban nem csak a szinusz függvény létezik, nem csak ezt
tudjuk ábrázolni. Ha az előző kísérleteket a cosinus függvényre hajtjuk végre, akkor nem
szabad különbséget észlelnünk, hiszen a koszinusz függvény lényegében a szinusz
függvény eltoltja, tehát ugyanazt a hangot kell hallanunk.
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Most nézzünk függvénykompozícióra egy példát.
Elég érdekes, és furcsa hangzásokat is létre lehet függvénykompozíciókkal hozni,
ezt mindenkire rábízom, csak egy példát mutatok:
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2.4.5 Ábrafelismerés
1. Az f függvény értelmezési tartománya *-12,5 ; 12+ intervallum, grafikonja az alábbi
ábrán látható.

a. Határozza meg a következő függvényértékeket: f(-12,5); f(-12); f(0); f(2); f(3)!
(Fontos megjegyeznem a feladathoz, hogy az E pont koordinátája: (3.01; 0.1) és a
D pont pedig rácspont.)
b. Olvassa le a grafikonról, mely számokhoz tartozik a 3 és a 0,1 függvényérték?
c. Határozza meg a függvény értékkészletét, zérushelyeit, maximumát, minimumát,
írja le a függvény növekedési viszonyait!
d. Az alábbi kijelentések közül melyek igazak?
-

Az ábrázolt függvény páratlan.

-

Az ábrázolt függvény páros.

-

Az ábrázolt függvény periodikus.

-

Az ábrázolt függvénynek végtelen sok zérushelye van.

-

Az ábrázolt függvény értékkészlete zárt intervallum.

e. Vajon melyik hangszer körvonalait ábrázolja a függvény?
Megjegyzés: Ezt a „játékot” bármely hangszer körvonalával meg lehet csinálni úgy, hogy
függvényt kapjuk, sőt úgy is, hogy ne kapjunk függvényt! Ezt a Geogebra18 program
segítségével készítettem.

18

http://www.iot.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=655:geogebra-a-digitalis-tablandinamikus-matematikai-szoftver-geometria-algebra-es-szamitasi-feladatokhoz&catid=130:ikt-azosztalyomban&Itemid=215
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Megoldás:
a. f(-12,5) = 1 ; f(-12) = 2; f(0) = 3; f(2)= 3,5; f(3) = 5
A pontos értékek, amelyekből felépül a függvény a következő ábrán látható:

b. A 3 függvényérték a 0-hoz, illetve a 3,004 tartozik.
Ezen második értéket háromszögek arányosságából kiszámolható:
2
5

x
0,01

Ennek megfelelően az arányok:

, amiből x = 0,004, tehát a 3

függvényértéket a 3+0,004 = 3,004 helyen is felveszi.
A 0,1 függvényérték pedig egy egész intervallumhoz tartozik: *3,01;12+.
c. Értékkészlet: *0,1;5+
Zérushely: nincsen
Maximum: 5
Minimum: 0,1
Menete:
x

[-12;3]

[3;3,01]

[3,01;12]

szigorúan
monoton növő

szigorúan monoton
csökkenő

nem csökkenő és
nem is növő

d. A függvény nem páratlan, nem páros, nincsen végtelen sok zérushelye, de
értékkészlete viszont zárt intervallum.
e. Harsona.
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2.5 Sorozatok
Ebben a témakörben főleg az életből vett példák fognak előfordulni a számtani és
mértani sorozat esetében, persze belekeverve a zenei élet momentumait is. A Fibonacci
számsorozatot viszont a zeneszerzők művein keresztül és a hangközök területén fogom
tanulmányozni.

2.5.1 Számtani sorozat

1. Egy zenekar könyvespolcokon tárolja a kottáit. Összesen 7 polc van. A legalsó
polcon 51 kotta van, és minden további polcon hárommal kevesebb, mint az alatta
levőn. Hány kotta van ebben a szekrényben?

Megoldás:
A feladat szövegéből könnyen kiolvasható, hogy a kották száma egy (-3)
differenciájú számtani sorozat hét egymást követő tagja.
S7 =

= 294,

A könyves szekrényen tehát 294 db kotta van.

Megjegyzés: A feladat szövegéből adódóan könnyen kiszámolható, hogy az egyes
polcokon hány darab könyv van, és ezután összeadással is könnyen megoldható a
feladat, de természetesen itt nem ez a cél.
A feladat könnyen módosítható úgy, hogy nem a legalsó polcon lévő kották számát
adjuk meg, hanem a legfelső polcon lévőkét.
A másik módosítási lehetőség, hogy nem csökkenek a kották száma polconként,
hanem nőnek.
És persze szintén újabb megoldás, ha az előző kettő lehetőséget más polcszámmal
adjuk meg.
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2. Egy kottás szekrényben a legfelső polcon 17 kotta van. A 20 polcos szekrényben
lefelé haladva egyre több könyv van. soronként mindig ugyanannyival több.
Lehetséges-e, hogy a szekrény minden polcán prímszámnyi darab kotta van?
Válaszát indokolja!

Megoldás:
Nem lehet minden polcán prímszámnyi darab kotta. Ha a1 = 17, és minden
polcon d-vel több darab kotta van, akkor a 18. polcon 17 + 17d darab könyv
van, ami osztható 17-el, tehát nem lehet prímszám.

Megjegyzés: A feladat módosítható úgy, hogy egy hasonló típusú feladatban azt a
kérdést tesszük fel, hogy lehetséges-e, hogy a szekrény minden polcán összetett
számú kotta van.

3. Egy versenyen 150000 Ft értékben hangszervásárlási bónt kaptak a jutalmazottak.
Az első helyezett 30000 Ft-ot kapott, a továbbiak sorra 2000 Ft-tal kevesebbet,
mint az előttük végzettek. hány versenyzőt tudtak így megjutalmazni?

Megoldás:
Először is vegyük fel az adatokat: a1 = 30000; d = -2000; Sn=150000; n = ?
Tudjuk: an = a1+(n-1)*d és Sn =( a1 + an )*
Helyettesítsük be a második egyenletbe az első egyenletet, és írjuk be az
ismert adatokat: Sn = (a1 + an )* = ( a1 + a1+(n-1)*d )* =
= (2*30000+(n-1)*(-2000))* = 150000
Kifejtés és egyszerűsítés után az alábbi másodfokú egyenletet kapjuk:

Ezt megoldva a gyökök: n = 6 és n = 25, de n = 25 nem jó megoldás, hiszen
akkor az n-edik ember már negatív összeget kapna, azaz neki kellene
fizetnie azért, hogy 25. helyezett lett.
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Megjegyzés: A feladat képletek nélkül is megoldható, mivel n-re elég kis szám jött
ki, de ha a megoldást pl. n = 25-re kapnánk meg, akkor azért az előbbi megoldás
sokkal gyorsabb.

4. A Csabi diplomakoncertjének helyszínéről annyit tud, hogy az első sorba 60
személy ülhet, és minden további sorban az előzőnél 8-al több ember fér el, és
összesen 20 sor van? Hány vendég fér el a teremben Csabi diplomakoncertjén?

Megoldás:
A sorok ülőhelyeinek száma egy számtani sorozat egymást követő tagjai.
a1 = 60; d = 8; a20 = ?
Ezen adatokból adódik, hogy a 20. sorban 212 embernek van helye.
Ebből könnyen kiszámolható már, hogy összesen hány ember fér el a
teremben: S20 = 20* (

) = 2720.

A terembe összesen 2720 vendég fér el Csabi diplomakoncertjén.

2.5.2 Mértani sorozat
1. Három klarinéttartozékért összesen 7280 Ft-ot fizettünk. A legdrágább 1520 Fttal volt olcsóbb, mint a másik kettő együttvéve. Mennyibe kerültek a
tartozékok, ha az áruk egy mértani sorozat egymást követő 3 tagja?

Megoldás:
Mivel egy mértani sorozat 3 egymást követő 3 tagjáról van szó, ezért az
áruk:

. Ha q > 1, akkor

Így:

A két egyenletet egymással elosztva, majd rendezés után a következő
másodfokú egyenletet kapjuk:
Ennek pozitív gyöke: q = 1,2, így a = 2000. Így a legolcsóbb tartozék 2000 Ft,
a középső 2400, a legdrágább 2880 Ft.
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2. A karmester össze akarja „trombitálni” a konzervatóriumban a
zenekari tagokat, hogy próbáljanak délben. Reggel 8 órakor
közöljük a hírt az egyik fuvolistával, hogy mikor lesz próba. Ő
negyed óra alatt 3 embernek tudja elmondani, majd
a. aki újonnan tudta meg a hírt
karmester

b. mindenki aki már tudja a hírt

negyed óra alatt 3-3 új embernek adja tovább. Mennyi idő alatt értesül a
hírről az 100. ember?

Megoldás:
a.

8.00

1 ember tudja

8.15

1+3 ember tudja

(3 új)

8.30

1+3+3*3 ember tudja

(9 új) ….

n darab negyed óra elteltével:
Ha jól megfigyeljük, akkor az egyenlet bal oldala egy mértani sorozat n+1
egymást követő tagja, melynek hányadosa q=3.

Mivel mindkét oldal pozitív, ezért vehetjük mindkét oldal 10-es alapú
logaritmusát:

=>

így n = 3 darab negyedórát jelent, ami háromnegyed óra. Tehát
háromnegyed óra alatt értesül róla mind a 100 ember.
b.
8.00

1 ember tudja

8.15

1+3 ember tudja

8.30

1+3+(1+3)*3 = (1+3)2 ….

8 + n*15 perckor

Tehát 3,322*15perc

50perc, azaz 1 óra múlva tudja meg a 100. ember is,

hogy délben próba lesz.
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3. Az egyik kürtös új hangszerre gyűjt. Januártól kezdve minden
hónap első napján 10000 Ft-ot tesz a takarékbetétkönyvbe
havi 1%-os kamatra. A kamatokat a bank év közben egy
külön számlán nyilvántartja, de csak az év végén tőkésíti.
Elegendő pénzem lesz-e 10 év múlva, hogy megvegyem a 2,5

kürt

millióba kerülő hangszert?

Megoldás:
A januárban elhelyezett 10000 Ft-ra év végén 12%-oa kamat jár, a
februárban elhelyezettre 11%, .. , a decemberben elhelyezettre 1% kamat
jár. Év végén két részből tevődik össze a betétkönyvben lévő összeg:
-

befizetett: 120000 Ft

-

kamatok összege: 10000 * (0,12+0,11+0,10+…+0,01) Ft = 7800 Ft.

Így első év végén 127800 Ft-ja lesz a betétkönyvben.
Hasonlóan számolva a 2. év végén: 127800+127800*1,12 = 270900 Ft lesz a
betétkönyvben.
A harmadik év végén:
lesz a betétben.
A 10. év végén:

A zárójelben álló összeg egy mértani sorozat egymást követő 10 ragja, ezt
az összegképlettel könnyen kiszámolhatjuk:

Tehát a 10. év végére összesen 127800*17,55 = 2242900 Ft-ot tud a kürtös
összegyűjteni, amiből sajnos még nem tudja megvenni a hangszerét.
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2.5.3 Aranymetszés és a Fibonacci számsorozat
Az aranymetszés egy olyan arányosság, ami a természetben, a művészetben is
megjelenik. Ennek megfelelően a zenében is.
De mi is az aranymetszés19? Két rész aranymetszés szerint aránylik egymáshoz, ha az
egész rész úgy aránylik a nagyobbik részhez, mint ahogy a nagyobbik rész aránylik a
kisebbik részhez.

Azaz:

. Átalakítások után könnyen megkaphatjuk az arányt, miszerint

A feladat jellegéből adódik azonban, hogy az arány:
Most már tudjuk mit is jelent az aranymetszés, de egyáltalán ebben a matematikában
még hol van szerepe?
Az 1200-as évek elején a pisai tudósok felfedezték a számok egy igen különleges
sorozatát. Ez a számsorozat:

A szabály pedig a következő:
0+1 = 1 ; 1+1 = 2 ; 1+2 =3 ; 2+3=5 ….

Azaz ez egy lineáris rekurzív sorozat, melynél a szabály:

azaz az első két elem 0 és 1, a további elemeket az előző kettő összegeként kapjuk.

19

http://hu.wikipedia.org/wiki/Aranymetsz%C3%A9s
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Ezt Fibonacci számsorozatnak20 nevezzük, és jellegzetessége az, hogy két szomszédos
szám hányadosa egyre jobban megközelíti az aranymetszést:

Felmerül a kérdés, hogy az aranymetszés és a Fibonacci számsorozat kapcsolódik-e a
zenéhez, és ha igen, akkor hogyan? Igenis kapcsolódik. Egy pár példán keresztül most ezt
meg is mutatom.

1. Pentatónia és aranymetszés (Hámori, cop. 1994)
A pentaton hangsor olyan ötfokú hangsor, melyben nem szerepel a fá és a ti, azaz
a hangközök nagyszekundok és kistercek.
Ha jobban megvizsgáljuk a pentatóniára épülő dallamokat, akkor észrevehetjük,
hogy olyan hangközökből épülnek fel, melyek félhangközre átszámítva a 2, 3, 5, 8
számokat adják.
Figyeljük meg például a fríg-pentaton hangsort. Ekkor a hangsor szolmizálva:
m-s-l-d-r, azaz a hangsor törzshangokkal: e-g-a-c-d. (4. ábra)

4. ábra

Ha ezt a rajzban kiegészíthetjük a 13. félhangköznek megfelelő kisnónával, akkor a
Fibonacci számsorozat elemeinek megfelelő sorozat áll elő.
Tehát az ötfokú skála hangjainak viszonya a Fibonacci számoknak megfelelően az
aranymetszési szabályt követi, tehát a pentatónia az aranymetszés zenei
hordozója.

20

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-sz%C3%A1mok

67

Ez az aranymetszési szabály nem csak ebben az esetben figyelhető meg, hanem
bármelyik pentaton hangsor esetén:
hangsor neve

hangsor szolmizálva

hangsor törzshangokkal

dúr-pentaton, dó-sor

d-r-m-s-l

c-d-e-g-a

dór-pentaton, re-sor

r-m-s-l-d

d-e-g-a-c

fríg-pentaton, mi-sor

m-s-l-d-r

e-g-a-c-d

mixolíd-pentaton, szó-sor

s-l-d-r-m

g-a-c-d-e

moll-pentaton, lá-sor

l-d-r-m-s

a-c-d-e-g

2. Kodály Zoltán: Hej, Dunáról fúj a szél! című dala szintén egy (lá) pentaton
hangjaiból tevődik össze.

Az első, második és harmadik üzem hangközei a 2, 3, 5 Fibonacci számokat
reprezentálják, azaz a g-a-c’-d’. És ugyanez a dallam ismétlődik meg egy kvinttel
lejjebb, így arra is igaz, hogy a hangjai és hangközei a Fibonacci számokat
reprezentálja.

3. Arányok a zenemű szerkezetében (Hámori, cop. 1994)
Régebben figyeltek arra a zeneszerzők, hogy a mű időben terjedelmének
megfelelően határozzák meg az ütemek szerkezetét, a tételnek megfelelő ütemek
számát és a teljes zenemű felépítését.
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A klasszikus zeneszerzők szerkesztésmódjára általában a szimmetria a jellemző. A
modern zeneszerzők szerkesztésmódja viszont aszimmetrikus, kiemelkedő ezek
között is az aranymetszésnek megfelelő szerkesztésmód.
Bartók

Béla

például

tudatosan

alkalmazta

az

aranymetszés

arányait

zenedarabjainak megkomponálásánál nemcsak a harmóniában, az akkordok
felépítésében, hanem a zenemű egyes részeinek arányában, formai tagolásában is.
Bartók Béla Kánon című műve 3 részre tagoldóik: az első és harmadik része 8-8
ütemes, míg a második 13 ütemet tartalmaz. Az első rész továbbá 2 részre
bontható: 3 + 5 ütemre, míg a harmadik rész 5+3 ütemre tagolható tovább. (2.
számú melléklet)
Tehát a zenemű felépítése a Fibonacci számoknak megfelelően az aranymetszés
szabályait követi.

4. A népdalok ősi rétegeiben az aranymetszési arányok és az asszimetria nemcsak a
hangok viszonyában, hanem sokszor az ütemek felépítésében, a zenemű
szerkezetében is kimutathatóak. Példa erre a lá-pentaton hangokból felépülő Egy
gyenge kismadár című népdal is.

Az első három ütem negyedekben mérve a 3:2:3 arány mutatja, ami 2,3,2+3=5 és
3+2+3 = 8, ami éppen a Fibonacci sorozat elemeit adja.

5. Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus című műve 395 ütemből áll, a 245., vagyis a
395x0,618-adik taktus kezdetével esik egybe a mű eszmei mondanivalójának
kimondása: „Istenben vessed bizalmadat.” (1. számú melléklet)
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6. Műveik közül még sok darabban van az aranymetszés szerinti ütemfelosztásnak
jelentősége (fordulópontként, tetőpontként). Néhány ilyen darab: Mese a kis
légyről (3. számú melléklet); Tört hangzatok (4. számú melléklet); Háry János.

2.5.4 Érdekességek
A pithagoreusok az első fejezetekben látott módon osztották fel az oktávot.
Azonban a későbbiekben észrevették, hogy ezeket a skálákat nehéz modulálni, azaz nehéz
egyik hangnemről áttérni egy másik hangnemre, ugyanis hamis hangokat fognak ekkor
hallani. Ezért találta ki Zarliano a temperált vagy kiegyenlített skálát, amely eltér a
racionális arányokra épülő skáláktól. Ez a fajta felosztás azt a célt tűzte ki maga elé, hogy
az oktávot osszuk fel 12 egyenlő félhangközre, azaz itt az arányok legyenek egyenlőek.

Tehát ha az alaphang frekvenciája x1 az oktávjának a frekvenciája x12, akkor

Tehát ha a normál A hang rezgésszáma 440 Hz, akkor a felette, fél hanggal elhelyezkedő
Aisz hang rezgésszáma:

. Ha ezeket a rezgésszámokat sorra kiszámoljuk,

akkor már a számolásnál észrevehető, hogy egy geometriai sorozatot kapunk q =

-es

hányadossal. Ezzel a módszerrel megoldották, hogy könnyű legyen egyik hangnemből a
másikra áttérni minden hamis hangot kiküszöbölve. (Lóczi, 2007)
A mai ember számára ez hallatszik tisztának, és a görögök által meghatározott
hangközök pedig hamiskásnak.
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2.6 Statisztika
Ebben a fejezetben példákat fogok mutatni az egyes statisztikai feladattípusokra.
Az első két altémakörben említett példák esetében könnyen át lehet az egyik témakörből
a másikba konvertálni a feladatokat, de ezzel most itt csak említés szintjén foglalkozom.

2.6.1 Grafikon alapján táblázatkészítés
1. A diagramon egy osztály szolfézs dolgozatának eredményei láthatóak, osztályzatok
szerinti összesítésben.
a. Olvassa le az eredményeket és készítsen táblázatot és kördiagramot!
b. Mennyi a dolgozat jegyeinek átlaga és szórása?
8

6
4
2
0
1

2

3

4

5

Megjegyzés: Ez csak egy példa a feladatra, azonban érdekesebbé tehető, ha az
osztályban ténylegesen felmérjük, hogy mennyi jeles, jó, … jegy született és
„valódi” értékekkel számolunk.
Megoldás:
jegy (xi)

1

2

3

4

5

db (ni)

4

3

6

5

2

1
2
3
4
5
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b. Átlag: x =

Szórás: σ =
Megjegyzés: Ez a feladat módosítható oly módon, hogy akár egy tanszakon belül
nézzük meg az aktuális dolgozatok, vizsgák átlagát, szórását, de akár tanszakon belüli
életkor szerinti megoszlását is ábrázolhatjuk.

2. Matyi megkérdezte a barátait, hogy milyen stílusú zenét szeretnek. A kapott
válaszokat az alábbi diagram mutatja.
a. Foglalja az adatokat táblázatba
b. Melyik válasznak mennyi a gyakorisága és a relatív gyakorisága?
c. Rajzolja át az eredményt kördiagramba!
10
8
6
4
2
0

Megoldás:
a.

stílus

R&R

válasz(db) 8

hip-hop

R&B

népzene komolyzene

5

4

2

6

b. Az egyes válaszok gyakorisága épp a táblázat alsó sorában található. A
relatívgyakoriságot ezekből a számokból kapjuk, az összes válasz számával
való osztás után:
Összes válasz: 8+5+4+2+6 = 25
Így ezek rendre: R&R :
Népzene:

;

; Hip-hop:

Komolyzene:
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R&B:

;

c.

R&R
24%

32%

hip-hop
R&B

8%

népzene
16%

20%

komolyzene

Megjegyzés: Ez a feladat szintén módosítható úgy, hogy nem az érdeklődési
körüket mérjük fel, hanem például egy osztályon belül melyik hangszeren hányan
tanulnak, vagy akár melyik hangszercsoporton belül hányan tanulnak.
A kiinduló grafikonnak nem kell mindig oszlopdiagramnak lennie, akár
kezdhetjük a feladatot kördiagrammal, sávdiagrammal, pontdiagrammal. És az
alapján táblázat készítés illetve különböző adatok kiszámítása.

2.6.2 Táblázat alapján grafikonkészítés
1. Egy hanglemezkészítő cég 3 helyszínen készíti el a Weiner zeneiskola által kiadott
hanghordozókat:
kazetta

cd

mini diszk

Molnár utca

20

40

10

Menyecske utca

40

80

0

Neszmélyi út

50

100

30

a. Hány kazetta / cd / mini diszk készül naponta?
b. Hány hanghordozó készül összesen naponta a Molnár utcában /
Menyecske utcában / Neszmély úton?
c. Melyik hanghordozóból a legnagyobb a napi termelés?
d. Mennyi hanghordozót készítenek hetente?
e. Melyik helyszínen a legkisebb az összes napi termelés?
f. Készítsd diagramot!
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Megoldás:
a. Naponta: 20+40+50 = 110 darab kazetta készül (első oszlop összege);
40+80+100 = 220 darab cd készül naponta és 10+0+030 = 40 darab mini
diszk készül naponta
b. A Molnár utcában: 20+40+10=70 darab (az első sor összege)
A menyecske utcában: 40+80 = 120 darab
Neszmélyi úton: 50+100+30 = 180 darab
c.

A napi termelés a legnagyobb a cd (az a. feladat értékei közül a
legnagyobb)

d. Naponta: 110+220+40 = 370 darab hanghordozót készítenek, ez
hetente 370*5 = 1850.
e. A molnár utcában (a b. feladatbeli értékek közül a legkisebb)
f.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Molnár utca
Menyecske utca
Neszmélyi út

kazetta

cd

minidiszk

2. A hangszerkészítő cég 3 fajta hangszert készít, a feltüntetett költségekkel, eladási
árra, és napi termelési darabszámmal:

fuvola
szaxofon
harsona

nyersanyag
20000
40000
150000

munkabér
20000
13000
30000

egyéb költség
3000
4000
1000

eladási ár
100000
300000
200000

termelés
12
16
4

a. Melyik hangszeren a legnagyobb a haszon? Mennyi?
b. Mennyi a napi termelés összes haszna, ha minden terméket el tudnak adni?
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Megoldás:
a. A haszon az eladási ár és a költségek különbsége.
Egy fuvola esetén: 100000-(20000+20000+3000)= 57000 Ft
Szaxofon esetén: 300000-(40000+13000+4000) = 243000 Ft
Harsona esetén: 200000-150000-30000-1000 = 19000 Ft
Tehát a szaxofon haszna a legnagyobb.
b. Az összes napi haszon a darabonkénti hasznok és a darabszámok
szorzatának összege:
57000*12 + 243000*16 + 4*19000 = 684000+3888000+76000 = 4648000.

3. A betöltetlen álláshelyek számát mutatja az alábbi táblázat a győri zenei oktatási
intézményekben:
1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

zeneiskola

5

3

0

6

konzervatórium

4

10

5

2

zenei főiskola

3

3

2

0

zenei egyetem

2

1

0

2

Készíts sávdiagramot az egy es iskolatípusok adatait figyelembe véve!
Megoldás:

1999/2000
zenei egyetem

1998/1999

zenei főiskola
1997/1998

konzervatórium
zeneiskola

1996/1997
0

5

10

Megjegyzés: A feladat módosítható úgy, hogy az egyes neves zenekarokban
évente hány darab üres hely van.
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4. A következő táblázat egy éves magyarországi fúvós hangszer értékesítést
tartalmaz. Az összes eladott hangszerek száma: 61801 volt.
a. Számítsd ki az eladási darabszámok átlagát!
b. Mekkora az átlagtól való átlagos eltérés a Selmer, a B&S és a York márkák
esetén?
c. Az első hány márka értékesítése fedi le az eladott darabszám felét?
sorszám

cég neve

1.

Arnolds and Sons

2.

Garry Paul

3.

db

sorszám

10000 17.

cég neve

db

Roy Benson

605

9563 18.

York

523

Schreiber

5623 19.

Melton

489

4.

B&S

5236 20.

Wilson

326

5.

Marigaux

4289 21.

Getzen

253

6.

Fratelli

4158 22.

Holton

156

7.

Selmer

3800 23.

Edwards

96

8.

Holton

3562 24.

Roy Benson2

85

9.

Keilwerth

3215 25.

Hoyer

75

10.

Chester

2800 26.

Boston

54

11.

Sankyo

1500 27.

Yanagisawa

45

12.

Muramatsu

1356 28.

Champion

36

13.

Rigoutat

1250 29.

Cadesom

28

14.

Patricola

1000 30.

Aura

15

15.

Buffet

896 31.

Schneider

8

16.

Mönnig

756 32.

Dolmetsch

3

Megoldás:
a. Az eladási darabszámok átlaga: 61801 : 32

1931

b. Az átlagtól való eltérés:
Selmer: 1869
B&S : 3305
York: 1408
c. 61801 : 2 =30900,5, tehát az első 5 márka értékesítése lefedi az eladott
darabszám felét.

76

2.6.3 Gyakoriság, relatív gyakoriság
1. Egy harmadikos osztály egyik szolfézs dolgozatának eredményei:

osztályzat

5

4

3

2

1

gyakoriság

1

3

6

11

4

relatív gyakoriság

a. Töltse ki a relatív gyakoriság sorát!
b. Ábrázolja az osztályzatok relatív gyakoriságát vonaldiagrammal!
c. Határozza meg a dolgozatokkal elért osztályzatok móduszát és mediánját!
d. Hogyan érvelnél amellett, hogy ez a dolgozat „elég gyengén sikerült”!

Megoldás:
a. relatív gyakoriságot az összes tanuló számával való osztással kapjuk:
összes eset: 1+3+6+11+4 = 25
Így a relatív gyakoriságok:
osztályzat

5

4

3

2

1

gyakoriság

1

3

6

11

4

0,04

0,12

0,24

0,44

0,16

relatív gyakoriság

b.
relatív gyakoriság
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

2

3

4

5
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c. Módusz: a leggyakrabban előforduló érték, ebben az esetben arra az
osztályzatra van szükségünk, amelyből a legtöbben kaptak azonos jegyet,
ez pedig a kettes, így a módusz: 2
Medián: egy adathalmaz közepén lévő számot adja meg, ami jelenleg a 13.
szám, ami a kettes.
d. Ahhoz hogy valóban értékelni tudjuk az eredményeket, tudnunk kellene,
hogy milyen nehézségű volt a dolgozat, mennyi idő állt a rendelkezésre.
Mivel ezekkel az információkkal nem rendelkezünk, ezért csak a statisztikai
jellemzők puszta felsorolása marad:
-

módusz = medián = 2

-

átlag = 2,44

2. Egy hangszerkészítő robot programja által előírt működése során egy adott
ponttól 7,25 mm távolságra kell ponthegesztést végezni. A robot tesztelése során
méréseket végeztek, azért, hogy megállapítsák, milyen pontosan is végzi a
munkáját. A következő táblázat mutatja a teszt eredményeit:
osztályhatárok

gyakoriság

6-6,5

2

6,5-7

4

7-7,5

12

7,5-8

4

8-8,5

2

relatív gyakoriság

a. Készítsen gyakoriságok eloszlását szemléltető oszlopdiagramot!
b. Töltse ki a relatív gyakoriság oszlopát!
c. A mérések mekkora részében felelt meg a robot működése, ha a
megengedett tűrés

?
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Megoldás:
gyakoriság
15
10
5
0
6-6,5

6,5-7

7-7,5

7,5-8

8-8,5

b.
osztályhatárok

gyakoriság

relatív gyakoriság

6-6,5

2

0,08

6,5-7

4

0,16

7-7,5

12

0,5

7,5-8

4

0,16

8-8,5

2

0,08

c. Az előírások szerint a távolság 7,25-0,75 = 6,5 mm és 7,25 + 0,75 = 8
mm között kell lennie. Ez 20 alkalommal fordul elő, tehát a mérések
részében, azaz kb. 83%-ában jól dolgozik a robot.
3. A klarinét és szaxofon nádak élettartalmát vizsgálva egy 100 elemű véletlen
mintára a mellékelt diagram szerinti eloszlást tapasztalták.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0-5 óra 5-10 óra 10-20
óra

20-30
óra

30-40
óra

40-50
óra

50-60
óra

a. Készítsen a diagramhoz tartozó gyakoriság táblázatot!
b. Mennyi egy véletlenszerűen választott nád várható élettartalma?
c. Töltse ki a táblázatot és ábrázolja a kapott értékeket vonaldiagramon!
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A nád élettartalma legfeljebb (óra)
5
10
20
30
40
50
60

Relatív gyakoriság

Megoldás:
a. .
élettartam

gyakoriság

0-5 óra

5

5-10 óra

9

10-20 óra

18

20-30 óra

39

30-40 óra

18

40-50 óra

9

50-60 óra

2

b. Átlagot érdemes számolni, hiszen ez jó becslés a várható időtartamra:
óra
c.
A nád élettartalma legfeljebb (óra)
5
10
20
30
40
50
60

relatív gyakoriság
0,05
0,09
0,18
0,39
0,18
0,9
0,2

A nád élettartalma legfeljebb (óra)
80
60
40
20
0
1

2
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3

4

5

6

7

2.6.4 Adatok tömörítése
1. Egy zenekar karmestere utánanézett, hogy 2006-ban papíron jegyzett 60 zenész
hány próbáról hiányzott. Az alábbi adatokat kapta:
10

31

17

22

7

1

9

36

5

13

26

2

8

6

0

24

8

6

15

18

20

11

38

3

4

19

15

23

5

6

8

10

9

22

4

7

6

11

23

8

9

2

4

40

6

9

13

27

30

5

7

3

27

15

12

28

4

29

41

40

Csoportosítsa az adatokat egyelő szélességű osztályokba, majd foglalja táblázatba,
végül rajzoljon egy szemléltető diagramot!

Megoldás:
A legkevesebb hiányzás: 0 alkalom
A legtöbb hiányzás: 41 alkalom
Ez összesen 42 féle adat, ezt például 6 db hetes csoportba lehet osztani: 0-6; 713; 14-20; 21-27; 28-34; 35-41. (Ez csak egy fajta felosztás, de lehetne 7 db 6os csoportba, vagy lehet 3-as csoportba is, de ebből nem sok minden olvasható
ki.)
Táblázat:
Osztály
Gyakoriság

0--6

7--13

14--20

21--27

28--34

35--41

18

18

7

8

4

5

Gyakoriság
20

15
10
5
0
0--6

7--13

14--20
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21--27

28--34

35--41

2.6.5 Adatok jellemzője jósága
1. A budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus zenekar valamely 10 egymást követő
koncertjén elhangzott dalok száma a következő:
Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem

8

Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központ

8

Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem

12

Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központ

5

Olasz Kultúrintézet

8

Olasz Kultúrintézet

3

Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem

1

Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központ

4

Olasz Kultúrintézet

3

Művészetek palotája - Fesztiválszínház

1

a. Mennyi az elhangzott számok számának átlaga és mediánja?
b. Melyik adat minek a jellemzésére használható?

Megoldás:
a. Az átlag:
A medián meghatározásához soroljuk fel nagyság szerint rendezve a10
adatot: 1,1,3,3,4,5,8,8,8,12. A páros számosság miatt „középső ” adat
nincs, az 5. és 6. adat 4 és 5, ezek átlaga, 4,5 a medián.
b. Ha valaki mindegyik koncerten ott volt, akkor átlagban 5,3 dalt hallott. Ha
valaki a 10 koncert közül véletlenül ment el valamelyikre, akkor 5,4 dalra
számíthatott.

Az átlag és a koncertek számának ismeretében

meghatározható, hogy a 10 koncerten összesen hány darab szám hangzott
el.
Medián: a koncertek felében ennél kevesebb, és felében ennél több szám
hangzott el.

2. Egy kiszenekar 13 tagot számlál. A karmester úgy akarja a fizetéseket
meghatározni, hogy az átlag és a medián 50000 Ft, a módusz 45000 Ft legyen.
Adjon meg egy lehetséges megoldást!
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Megoldás:
Egy embernek: 35000 Ft
Öt zenésznek: 45000 Ft
Egy zenésznek: 50000 Ft
Négy zenésznek: 55000 Ft
Két zenésznek: 60000 Ft
Medián: Sorba rendezve a számokat, majd a középső értéket véve, épp az
50000 Ft-os értéket kapjuk.
A módusz, azaz a leggyakrabban előforduló érték a 45000 Ft, hiszen ilyen
fizetést kaptak a legtöbben.
Tehát tényleg jó fizetéseket gondolt a karmester.

3. Az alábbi táblázat 30 megkérdezett zenész heti gyakorlási idejét mutatja meg.
15

13

10

6

20

8

12

11

18

19

2

5

9

14

17

19

12

9

7

6

8

13

21

20

6

7

9

15

16

13

a. Számolja ki az adatok átlagát, szórását, mediánját!
b. Ossza be az adatokat a következő csoportokba: 0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25.
Ezek után adja meg az átlagot, a szórást a csoportközepekkel számolva!
c. Hasonlítsa össze a két eredményt!

Megoldás:
a. Az átlag: x1 = 12; szórás: σ = 5,19; medián: m = 12
b. A táblázat:
0-5

6--10 11--15

16--20 21--25

2

11

7

9

1

Az osztályközepek:
0-5 esetén: 2,5; 6-10 esetén: 8; 11-15 esetén: 13; 16-20 esetén: 18
21-25 esetén: 23
83

Ezzel az átlag:
óra
A szórásnégyzet:

Tehát a szórás ebben az esetben kb. 4.96.
c.

A kétféle átlag alig tér el, a szórást viszont csökkentette az osztályba
sorolás. De osztályba soroláskor bármilyen irányban lehet eltérés.

4. Egy hangszergyártó cég mérnökének kétféle eljárás közül kell választania. Egy-egy
8 elemű mintát vesz mindkét eljárással gyártott hangszerekből, és első
párnacseréig számított hónapokat nézi. Ezen adatok a táblázatban hónapok
számában vannak megadva:
A eljárással
gyártott
B eljárással
gyártott

21

24

22

23

25

23

26

20

23

27

20

22

26

20

27

19

Mi az egyes minták számtani közepe és szórása? Melyik eljárást ajánlaná a
mérnöknek? Válaszát indokolja!
Megoldás:
Az A eljárás esetén:
-

az átlag: 23

-

szórás: 1,87

A B eljárás esetén:
-

átlag: 23

-

szórás: 3,08

Tehát a várható élettartam a két minta esetén megegyezik, csak a második
szórása nagyobb. Ezért egyenetlensége miatt talán megbízhatóbb az A eljárás.
Azonban fontos megjegyeznünk, hogy jóval nagyobb mintát kellene
választanunk ahhoz, hogy a legjobb döntést hozzuk.
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5. Egy zenekar tagjainak hiányzásaira vonatkozó adatok egy évben:
egymás utáni hiányzások száma

hiányzások száma

0

15

1

12

2

3

3

1

4

7

7

4

a. Készítse el a hiányzások relatív gyakoriságának sorát! Ábrázolja oszlopdiagram
és kördiagram segítségével a relatív gyakorisági sort!
b. Számolja ki az átlagot és a szórást!
Megoldás:
a.

egymás utáni
hiányzások száma
0

relatív gyakoriság
0,357142857

1

0,285714286

2

0,071428571

3

0,023809524

4

0,166666667

7

0,095238095

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

b.

9%
36%

17%
2%
7%

29%

0
1
2
3
4

c. Átlag: 1,84 alkalom egy évben. Szórás: 2,18.
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1

2

3

4

7

2.7 Valószínűségszámítás
Mint minden matematikai tudományághoz, így a valószínűség számításhoz is egy
matematikai struktúra szükséges. Ez ebben az esetben az eseményalgebra, mely a
tapasztalati problémák modellezésére jó. A fejezet első részében erre látunk először
egyszerű példákat. Majd a teljes valószínűség tételének alkalmazására találhatók
feladatok. Ezt a tételt úgy alkalmazzuk, hogy a valószínűségi mezőt részekre bontjuk úgy,
hogy az egyes részeken belül a (feltételes) valószínűség egyszerűen kiszámolható legyen,
és ezen valószínűségeket a részek valószínűségével súlyozva összeadjuk.
Ezek után példákat találunk még a lehetséges kimenetelekre és ezek
valószínűségére. A fejezet végén pedig egy-egy példa található a hipotézisvizsgálatra
illetve a hipergeometriai eloszlásra.

2.7.1 Elméleti alapok, eseményalgebra, valószínűségi modell
1. Egy nemzetközi zenekarnak 24 magyar, 18 német és 12 francia tagja van, más
nem. A zenészek közül a karmester véletlenszerűen ki szeretne választani egy
személyt, aki a következő koncerten szólózni fog. Mennyi a valószínűsége, hogy a
kiválasztott személy
a. magyar
b. nem német
c. orosz
d. nem angol?

Megoldás:
Összesen 24+18+12 = 54 zenész tagja a zenekarnak.
a.
b. Nem

német

tagja

a

zenekarnak:

54-18=36

fő,

a

valószínűsége, hogy a kiválasztott személy nem német.
c. Mivel orosz nemzetiségű tagja nincs a zenekarnak, ezért a
valószínűsége hogy orosz származású ember játssza a szólót 0. (Azaz
lehetetlen.)
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d. Mivel a zenészek között nincsen angol, ezért biztos, hogy nem angol
származású fogja játszani a szólót, ezért ennek valószínűsége 1.

2. Pista bá éppen koncertre siet. Három úton is mehet a koncert helyszínére. Az
utakon ebben az időben rendre 0,3; 0,2; 0,7 eséllyel kerül dugóba. Arra gondol,
hogy pénzfeldobással dönti el, hogy merre menjen. Feldob 2 szabályos érmét. Ha
2 írást kap, akkor első úton fog menni, ha egy fejet és egy írást dob, akkor a
második úton, egyéb esetben a harmadik úton fog menni. Mekkora az esélye,
hogy
a. dugóba kerül, és nem ér oda a koncertre?
b. nem kerül dugóba és odaér a koncertre?
Megoldás:
a. Két szabályos érmes feldobásakor annak a valószínűsége, hogy két fejet
vagy két írást dobok 0,25, míg annak a valószínűsége, hogy egy fejet és egy
írást dobok 0,5. Tehát Pista bá ekkora valószínűséggel indul el egyik vagy
másik úton. Annak valószínűsége, hogy az egyik úton megy, és ott dugóba
kerül: 0,3*0,25 = 0,075, hogy a második úton megy, és ott dugóba kerül:
0,2*0,5=0,1; végül, ha a harmadik úton megy, és ott kerül dugóba:
0,7*0,25 = 0,175. Így annak az esélye, hogy dugóba kerül: 0,075+0,1+0,175
=0,35 az esélye annak, hogy dugóba kerül.
Megjegyzés: A teljes valószínűség tételét használtuk itt.

b. Az hogy Pista bá nem kerül dugóba, és odaér a koncertre épp a
komplementer, kiegészítő eseménye annak, hogy dugóba kerül, ezért
ennek valószínűsége: 1-0,35 = 0,65.
Megjegyzés: Itt is számolhatunk a teljes valószínűség tételével.
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3. Egy hangszer 45 kisebb-nagyobb alkatrészből tevődik össze. Az alkatrészek
mindegyike esetén 0,5% annak a valószínűsége, hogy egy éven belül
„meghibásodik”. Mekkora a valószínűsége annak, hogy 1 éven belül valami baj lesz
a hangszerrel?

Megoldás:
A hangszer tehát akkor nem hibásodik meg, ha minden része ép marad. Ennek
valószínűsége:

. Tehát a hangszer valamely részének

meghibásodásának valószínűsége: 1-0,778 = 0,222.

4. A 30 fős fuvolatanszakon 15 fiú és 15 lány van. Ebből a tanár egy fuvola-kvartett
eljátszásához 4 személyt szeretne kiválasztani, de hogy ne legyen igazságtalan,
sorsolással dönti el, ki fog játszani. Mennyi a valószínűsége, hogy a kisorsolt
személyek között
a. ugyanannyi fiú és ugyanannyi lány szerepel;
b. több leány, mint fiú szerepel?

Megoldás:
A tanszak létszáma 30, ebből 4-et

-féleképpen sorsolhatunk ki.

a. Ebben az esetben a 15 fiúból kettőt, és 15 lányból kettőt kell kisorsolni.
Ezek száma:

Tehát a keresett valószínűség:

= 0,402.

b. Azok az esetek lesznek nekünk jók, amikor vagy 4 lányt választunk, vagy 3
lányt és egy fiút.
Az hogy 4 lányt választunk annak a valószínűsége:
Annak a valószínűsége, hogy 3 lány és 1 fiút választunk:
Tehát a keresett valószínűség:

=

(Ezt - a feladat a. része ismeretében - kevesebb számolással meg tudtuk
volna mondani, ugyanis szimmetria okok miatt több lány kisorsolásának
esélye ugyanannyi, mint több fiú kisorsolásának esélye ebben az esetben,
így a több lány kisorsolásának valószínűsége
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körülbelül.)

5.
a. A Mozaik nevű zenekarnak 4 tagja van. Egy dobos, egy énekes, egy
ritmusgitáros, és egy szólógitáros. Azonban szeretnének egy kicsit újítani,
és egy szaxofonos hölgyet vagy urat keresnek.

(A fiúk és lányok

bekerülésének esélye 0,5.) Mekkora a valószínűsége, hogy az ötödik tag
lány lesz?
b. Mekkora a valószínűsége annak, hogy mind az öt tag fiú és egyetlen lány
tag sincsen?
c. Mekkora a valószínűsége, hogy egy öttagú zenekarban 2 fiú és 3 lány van?

Megoldás:
a. 0,5
b.
c.

6. Egy újonnan alakuló zenekarba 8 trombitást hívnak meg.
Őket véletlenszerűen leültetik egymás mellé. Viki és Zsófi
régóta ismerik egymást, és megszokták, hogy Viki bel
oldalán ül Zsófi. Mekkora a valószínűsége, hogy ez most is
így lesz?

trombitás

Megoldás:
Az összes esetek száma: 8!, azaz ennyi féleképpen ülhet le egymás mellé 8
személy. A kedvező esetekben Viki bal oldalán ül Zsófi, ezért elég
megszámolni azokat az eseteket, amikor is 7 embert ültetetünk le egymás
mellé valamelyik sorrendben: ezen esetek száma: 7!, ugyanis ekkor Zsófi
leültetésével Viki helye is egyértelmű. Tehát a keresett valószínűség:
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7. Az előző feladatban említett trombitasor most egy asztal köré ül le, hogy
megbeszéljék a próbát. Itt azonban már Zsófi nem ragaszkodik ahhoz, hogy Viki
mellé üljön. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a fiúk nem ülnek egymás mellett,
azaz a fiúk és lányok felváltva ülnek? (Két ülésrendet akkor és csak akkor tekintünk
különbözőnek, ha legalább egy valakinek legalább egyik oldali szomszédja más az
egyik ülésrendben, mint a másikban.)

Megoldás:
Először ültessük le Vikit. Viki után a többi lány 3!-féleképpen ülhet le.
Ezután a fiúk ülhetnek le, akik 4!-féleképpen ülhetnek úgy, hogy a
feladatban lévő megkötés érvényben marad, ezért a kedvező esetek száma:
3!*4!
Így a keresett valószínűség:

8. Anikó, Barna, Döme, Cili harsonaversenyre készülnek.
Azonban a döntőbírók kikötötték, hogy egy iskolából
ketten szerepelhetnek. A tanár nem akar beleszólni a
döntésbe, ezért a diákok sorsolással döntik el, ki menjen
a versenyre. Nevüket felírják egy-egy papírra, beleteszik
egy kalapba, és egyszerre húznak két darabot. Azok indulnak majd a versenyen,
akiknek a nevét ily módon kihúzták.
a. Mennyi a valószínűsége, hogy a két lány fog indulni?
b. Mennyi a valószínűsége, hogy Döme és Barna fog indulni?
c. Mennyi a valószínűsége, hogy a kihúzott cédulák egyikén sem szerepel
Döme neve?

Megoldás:
a. Az összes esetek száma:

. Az, hogy a két lány indul a versenyen, az 1

eset, ezért a keresett valószínűség: .
b.
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c. Itt a kedvező esetet akkor kapjuk meg, ha a másik 3 versenyzőjelölt
közül húzunk ki kettő valakit. ezek száma:

. tehát annak

valószínűsége, hogy Döme neve nem szerepel a kihúzott papírok
egyikén sem: 0,5.

Megjegyzés: Mivel itt nem sok elemről beszélünk, ezért az összes eset fel is írható,
és abból is kiolvasható a megoldás.

9. A washingtoni és a bostoni zenekarok gyep-show versenyt rendeznek. Annak az
esélye, hogy a washingtoniak nyernek egy játszmát 0,6, és annak a valószínűsége,
hogy a bostoniak nyernek egy játszmát 0,4. (A játszma egy zenei számot jelent!)
Összesen 3 kategóriában mérik össze a zenekarok magukat, és az a győztes, aki
több „játszmát” nyer.
a. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a bostoniak – bár előzetes becslések
szerint a gyengébbek – megnyerik a versenyt?
b. Mekkora a valószínűsége, hogy a bostoniak vesztes játszma nélkül nyerik
meg a versenyt?

Megoldás:
a. A bostoniak akkor nyernek, ha kétszer vagy háromszor legyőzik a
washingtoniakat.
Az első esetben 3*0,6*

az esély, hiszen Washington egyszer nyert,

vagy az elsőt vagy a másodikat vagy a harmadikat, és emiatt van a
hármas szorzó.
A második esetben

az esély.

A két esély összege: 0,064+0,288 = 3,352, azaz majdnem egyharmad
eséllyel nyerhetnek a Bostoniak.
b. Az a) feladat alapján: 0,064.

91

2.7.2 Lehetséges kimenetelek és ezek valószínűsége
1. Egy

klarinét

fogvédő

élettartalma

véletlenszerű.

Az

élettartam valószínűség-eloszlását az alábbi táblázat mutatja.

élettartam (hónapokban)
valószínűség

fogvédő

0

1

2

3

4

5

6

0,16

0,42

0,28

0,07

0,05

0,01

0,01

Határozza meg a fogvédő várható élettartalmát!

Megoldás:
0,16*0+0,42*1+0,28*2+0,07*3+0,05*4+0,01*5+0,01*6=1,5,

tehát

a

fogvédő várható élettartalma 1,5 hónap.

2. A szolfézs tanárnak hétvégén programja van, és nem szeretne sokat foglalkozni a
dolgozat javításával, de dolgozatot ígért a diákoknak, és mivel nem szeretné
megszegni az ígéretét, ezért egy feleletválasztós tesztet állít össze, amiben csak
igennel és nemmel lehet válaszolni. Egy tanulónak nem volt ideje tanulni, azaz
csak tippelt. Mekkora a valószínűsége, hogy a 10 feltett kérdésből
a. legalább 5-re
b. legalább 7-re
c. mind a 10-re
helyesen válaszol?

Megoldás:
Mivel teljesen vakon tippel, ezért a találat esélye 0,5. A 10 feltett kérdés
esetén ismét binomiális eloszlás lesz a találatok száma, feltéve, hogy
egymástól függetlenek a tippek.
a.

= 0,623

b.

= 0,172

c.
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2.7.3 Mintavétel
1. Egy hangszerboltban 500 hangszer közül 10 selejtes. A minőségellenőrzés során
találomra kiválasztanak 20 hangszert. Mekkora valószínűséggel van ezek között
a. 0 selejtes?
b. 5 selejtes?

Megoldás:
k darab selejtest a 10 közül

- féleképpen választhatunk, a többi (20-k)

darabot pedig a jók közül

-féleképpen. Az összes esetek száma:

Ezek után már könnyű megmondani k darab selejtes termék
előfordulásának valószínűségét:

.

Megjegyzés: Ha k végigfut 0-tól 20ig, akkor ez egy hipergeometrikus eloszlás.

2. Egy zenekarnak 4 lány és 5 fiú tagja van. Egy versenyen aranyérmet nyert a
zenekar, és a kupa átvételéhez véletlenszerűen kisorsolunk a zenészek közül két
személyt, hogy kimenjen átvenni a díjat. Mekkora a valószínűsége, hogy egy lány
és egy fiú lesz közöttük?

Megoldás:
azaz kb 53% az esélye annak, hogy egy lány és egy fiú fogja
átvenni a díjat.

3. Egy szaxofon zenekar 20 állást hirdet meg. Több százan
jelentkeznek az üres helyekre. A jelentkezők 75%-a nő. A zenekari
tagok végül úgy döntenek, hogy 8 férfit és 12 nőt választanak az
üres pultok betöltésére. Az elutasítottak körében nagy volt a
csalódás, és mindegyik nem azt állította, hogy diszkrimináció
áldozatai lettek. Igazolhatjuk-e a diszkriminációt?
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szaxofon

Megoldás:
A

férfiak

nem

beszélhetnek

diszkriminációról,

maximum

pozitív

diszkriminációról, hiszen a felvettek között 0,4 a felvettek aránya, míg a
jelentkezők között csak 0,25.
Panaszt csak a nők tehetnek negatív diszkrimináció miatt. Ehhez meg kell
nézni, hogy mi az esélye annak, hogy 12 vagy annál kevesebb nőt vesznek
fel. (hipotézisvizsgálat elve)
Jelölje X a felvett felnőttek számát. Ekkor

azaz 10,2% az esélye, hogy csak 12 vagy annál kevesebb nőt vesznek fel. Ez
még nem szokott kicsinek számítani, azaz nem lehet egyértelműen
kijelenteni, hogy női diszkriminációról volt szó. Ennek megállapításához
további vizsgálatok szükségesek.

Megjegyzés:
Hipotézisvizsgálat: Van egy hipotézisünk egy ismeretlen valószínűség
értékéről, és egy mintával szeretnénk ellenőrizni az állítást. A lényeg az,
hogy a legvalószínűbb érték körül meghatározunk egy intervallumot,
amelybe a feltételezés szerint bele kell esnie az eredménynek egy adott
biztonság mellett, ami leggyakrabban 95% és 99%. (Ennek komplementere
a hipotézis elvetési tartomány). HA ebbe az intervallumba esik az esemény,
akkor elvetjük az adott biztonsági szint mellett a hipotézist. Ilyenkor az
eredményt szokás szignifikánsnak is nevezni.21

21

Kröpfl-Peschek-Schneider-Schoenlieb: Alkalmazott statisztika, Műszaki kiadó 2000.
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2.8 Geometria
Ebben a fejezetben terület, felszín és térfogat számítással kapcsolatos feladatokat
fognak találni az érdeklődők.

2.8.1 Síkgeometria
1. Lehet-e az alábbi szám egy triangulum oldalainak hossza?

triangulum

Megoldás:

= 4*1 = 4
Elvileg lehetséges ez egy háromszög oldalainak hossza, hiszen teljesül a
háromszög egyenlőtlenség.

Megjegyzés:
Lehetséges a diákok között olyan megjegyzés a feladattal kapcsolatban,
hogy de hát ez nem egyenlő oldalú háromszög, vagy nem egyenlő szárú
háromszög. Ekkor meg lehet nekik jegyezni, hogy a triangulum nem
feltétlenül az említett speciális háromszög, hiszen létezett téglalap alakú
triangulum is, akkor miért ne lehetett ilyen adatokkal rendelkező
háromszög alakú is.
Persze lehetséges könnyen olyan feladatot is kitalálni, ahol az adatok úgy
vannak megadva, hogy ne lehessen egy triangulum oldalainak hossza.

2. Egy szabályos háromszög alakú triangulumot letettek egy papírlapra, majd
körberajzolták. Mi csak az eredményt látjuk messziről és annyit tudunk róla, hogy
a lerajzolt háromszög területe

volt. Mekkora oldalú volt a triangulum?
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Megoldás:
Mivel szabályos háromszögről van szó, ezért több féleképpen eljuthatunk
az eredményhez. Én most itt egyet fogok megmutatni.
Tudjuk, hogy a szabályos háromszögnek minden szög egyenlő, azaz egy
darab szöge

. Ekkor, ha az oldalakt a-val jelölöm, akkor a terület:

Ebből arra az eredményre jutunk, hogy a háromszög oldala, azaz a = 6.
Tehát egy 6 egység oldalú triangulumot rajzoltak körbe.

3. A velencei karneválon zenészek vonulnak fel a sok beöltözött jelmezes között,
hogy ezzel is egy kis hangulatot csináljanak a közönségnek, és a felvonulóknak.
Azonban egy buszról rengeteg konfettit szórnak le, és a harsona korpuszába ezek
beesnek, ami nem jó a zenésznek, hiszen egy idő után nem fog tudni belefújni a
hangszerbe. Mekkora területű hálót kell a harsona korpuszára felszerelni, ha
tudjuk, hogy a korpuszának átmérője 25 cm?

Megoldás:
Itt egyszerűen egy 25 cm átmérőjű kör területének a kiszámolásról van szó.
Mivel az átmérő 25 cm, ezért a sugara ennek a fele, azaz 17,5 cm. Ebből
már könnyen kiszámolható, hogy egy

területű

hálót kell kifeszíteni a korpuszra.

Megjegyzés: Ez a feladat könnyen módosítható akár trombita, tuba, tenor vagy
bariton korpuszára is, vagy például klarinét esetén a tölcsérre is.

4. A hangszerkészítő mester vesz egy 19,5 cm szélességű és 10,4 cm hosszúságú
anyagot, amiből a fuvolákhoz szoktak párnákat készíteni. Hány darab 1,3 cm
átmérőjű fuvolapárna szabható ki ebből az anyagból? Mekkora volt egy párna
területe? Mennyi felesleges anyag (hulladék) maradt?
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Megoldás:
Összesen: 15*8 = 120 darab párnát tudnak kivágni az anyagból.
Egy párna területe:
De 120 darab párnánk van, így az összes kivágott párna területe az egy
párna területének 120-szorosa, azaz kb. 159,28

. Az eredeti

téglalapból tehát 202,8-159,28 = 43,52

-nyi hulladék

maradt.

Megjegyzés: A feladat módosítható úgy, hogy nem párnákat akarunk kiszabni,
hanem a trombita billentyűire szeretnénk műanyag anyagból védőréteget
készíteni. És ezt szeretnék kiszabni egy adott nagyságú lemezből.

6. Egy hangszerforgalmazó cégtől vett egy hangszerjavító műhely 1,3 cm átmérőjű
fuvola párnákat. Egyik napon egy lyukas fuvolát hoztak be javításra, mert
elhasználódott az egyik párna. Mekkora lesz a körgyűrű alakú párna területe, ha a
lyuk átmérője 0,7 cm?

Megoldás:
Az eredeti párna területe:
A lyuk területe:

.

A körgyűrű területe pedig ennek a kettőnek a különbsége, azaz
-

.

Megjegyzés: A fuvolának nem csak egyfajta nagyságú billentyűje van felpárnázva.
Másik billentyűk átmérője: 2 cm és 1,5 cm. Ezen adatokra is meg lehet csinálni a
feladatot. Azonban nem a fuvola az egyetlen olyan hangszer, amit párnázni kell.
Párnázott hangszer még például a klarinét vagy a szaxofon is, bár ezeken
nincsenek lyukas billentyűk.
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2.8.2 Térgeometria
1. A zenészek táborozni mennek a Balatonra. A szálláshely és a strand elég messze
van egymástól, ezért kitalálták, hogy kiszedik a téglatest alakú tenor szaxofontok
bélését, és műanyagból bélést készítenek neki, hogy italt tudjanak tölteni bele,
nehogy míg leérnek a strandra, kiszáradjanak. Mekkora területű műanyag anyagra
van szükség a béleléshez? Hány liter üdítőt tudnak így beletölteni a gurulós
hangszertokba, ha a tok adatai következők: hossza: 85 cm; magassága: 35 cm;
szélessége: 20 cm?

Megoldás:
Lényegében a téglatest felszínét és térfogatát kell kiszámolnunk:
A

felszíne:
, tehát ekkora területű anyagra van szükségünk a béleléshez.

A térfogata:

, azaz ennyi a

térfogata a hangszertoknak. De mind emellett tudjuk, hogy

,

tehát 59,5 l italt tudunk beletölteni az ital szállítására alkalmas átalakított
hangszertokba.

Megjegyzés: Ezt más hangszertokokkal is el lehet játszani, hiszen nem csak a tenor
szaxofonnak van téglatest alakú tokja, hanem van téglatest alakú fuvola, klarinét,
trombita tok is, csak persze ezeknek mások az adatai.

2. Egy zenekar pergődobja 35,5 cm x 13 cm-es. Mekkora a felszíne és a
térfogata ennek dobnak?
pergődob

Megoldás:
Mivel a 35,5 cm a pergő alapjának átmérője, ezért a forgáshenger alakú
pergődob alapjának a sugara ennek a fele, azaz
A felszín:

.
.

A térfogat: V =
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Megjegyzés: A pergődobok, a tamok és általában a dobok mérete igencsak
különböző. Ezért lényegében minden dobnak a térfogatát, felszínét ki lehet
számítani. A feladat úgy is módosítható, hogy azt a kérdést tesszük fel, hogy
mekkora a térfogata illetve a felszíne egy pergődob vagy egy akármilyen dob
táskájának?

3.

A régi, kézzel készített trombita szordínók csonka forgáskúp alakúak voltak. Az
alap átmérője 65 mm, a tetejének az átmérője 25 mm, a magassága 19 cm volt.
a. Mekkora volt a térfogata?
b. Mekkora volt a felszíne, ha tudjuk, hogy a teteje teljes mértékben lyukas
volt?

Megoldás:
a. A térfogata a legkönnyebben úgy számolható ki, ha kiegészítjük egy teljes
forgáskúppá, és a teljes forgáskúp térfogatából levonjuk a „levágott”
forgáskúp térfogatát.

x

190

12,5

32,5

Ebből háromszög arányosságot felírva:

Ezen adatokból már könnyedén kiszámolható, hogy a teljes gúla
térfogata:

A levágott test térfogata:
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Tehát a keresett test tréfogata:

b. Hasonló a megoldás menete, mint a térfogatszámításnál.

Tehát a keresett test felszíne:

Megjegyzés: Hasonlóan gyártottak régen tubához, harsonához ilyen szordínókat,
ezek felszínét és térfogatát is könnyen ki lehet számolni.

Megjegyzés: A területek témakörnél megfogalmazott feladatokat könnyen át lehet
alakítani felszín és térfogat számításos feladatokká, hiszen minden „síkbeli
dolognak” van magassága, akár egy papírlapnak is.
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3. Iskolai megvalósítás
Egyre több felé lehet hallani mostanság, hogy mennyire fontos, hogy motiváltak
legyenek a gyerekek az iskolában, a matematika órákon. Úgy gondolom, hogy ez a
dolgozat nem érne semmit, hogyha a való életben nem próbálnám ki. Ezért
meglátogattam egy budapesti zenei szakközépiskolát, ahol betekintést tettem a
mindennapi életükbe és a matematikaoktatásba is. Azt szeretném leszögezni, hogy
nyilvánvalóan nem minden ilyen típusú iskolában vannak a lent említett problémák,
nyílván vannak kivételek. Vagy lehet, hogy ez éppen a kivételes iskola.

3.1 Az iskola
A Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, mint nevéből is
látható, komplex intézmény. A XI. kerületi Állami Zeneiskolából nőtte ki magát, és 1989től önálló intézményként működik.
Mint a pedagógiai programból és a helyi tantervből is látszik, hogy a
szakközépiskola elsődleges célja, hogy zenészeket neveljen, főleg profikat. Ez sajnos a
dokumentumokban is erősen megjelenik, hiszen a dokumentum nagy százalékában is
elsősorban erről van szó, és csak a maradék részében van szó arról, hogy milyen fontos az
érettségire, illetve az életre való felkészítés. Ezt azonban a gyerekek is nagyon megérzik,
hogy ez az alapvető koncepció az iskolában, és sajnos így is állnak a dolgokhoz az első két
évben. Majd a harmadik illetve a negyedik évben jönnek rá (ha rájönnek), hogy
érettségizni is kellene, és fontosak az egyéb, „megszokott” tárgyak is.
A közismereti tárgyakat tanító tanároknak, azonban nem kellene, hogy problémát
jelentsen a motiválás, hiszen ezen tárgyakat tanító tanárok nagy részének valamilyen
formában köze van a zenéhez. Egy része csak hobbi szinten zenél, másik része viszont
ugyancsak zenei pályára készül annak idején, de valahogy a sorsuk másképp alakult. Ezen
okoknál fogva nem kellene, hogy gondot jelentsen az, hogy érdekessé, izgalmassá tegyék
az egyes órákat a tanulók számára, hiszen „minden” ott van a kezükben, és ezzel akár már
első osztályban felhívhatnák a figyelmet arra, hogy mind a magyar, mint az idegen nyelv,
mind a matematika fontos kellék ahhoz, hogy valakiből jó zenész legyen.
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3.2 Matematikaoktatás általában
Mint sok szakközépiskolában, itt is heti 3 órában tanulják a matematikát. Azonban
minden évfolyamon lehetőség nyílik arra, hogy fakultációs óra keretében több órát is
foglalkozzon a diák egy adott tárggyal. A diákok első két évben ezt a fakultációs órát
általában nyelvtanulásra fordítják, majd harmadik évtől kezdenek el egyre többen
jelentkezni matematika fakultációra, mikor tudatosodik bennük az érettségi közelsége.
Az iskola büszke arra, hogy a matematika kompetencia felmérésekkor az országos
átlag feletti eredményeket produkáltak a diákok 10. osztályban matematikából.

Év

Pontszám

Országos átlag

Szakközépiskolai átlag

2007

520 pont

499 pont

495 pont

2008

498 pont

490 pont

484 pont

Azonban úgy érzem, valami probléma mégiscsak van, hiszen ha megnézzük az
érettségi eredményeket, akkor a matematika tantárgy érettségi átlaga elmarad a többi
tárgy eredményitől.
Tanulmányi átlag

Tanulmányi átlag

2007/2008

2008/2009

Magyar

3,9

3,2

Történelem

3,6

3,3

Matematika

2,6

2,7

Földrajz

3,7

3,7

Angol

3,1

3,07

Német

3,3

3,7

Művészettörténet

3,7

4

Informatika

3,2

2,8

Tantárgyak

Az, hogy mi lehet a probléma, arra most megpróbálok válaszokat keresni, amiket
lehet akár kifogásoknak is nevezni. Persze sok probléma alapvetően nem a matematika
órákból fakad, de most ezeket is itt sorolom fel.
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1. A helyi tantervben a zenei oktatás után a legfontosabbnak a humán tárgyak
oktatását nevezik meg, majd csak harmadlagos szempontnak tekintik a
természettudományi tárgyak oktatását. Az, hogy ez a tényleges oktatásban hogyan
jelenik meg, azt sajnos nem tudom megmondani, de egyben biztos vagyok: nem
szabadna így hozzáállni a dologhoz. Például matematika ugyanolyan fontos a
mindennapi életben, és a zenében is, mint a magyar vagy az idegen nyelv.
2. Az iskolát látogatva megdöbbentett az a felfedezés, hogy nem mindegyik terem
van hangszigetelve. Az hagyján, hogy a folyosóra kihallatszik az, amikor egy
felsőbb éves, vagy egy éppen lyukas óráján lévő diák gyakorol, de az azért
megdöbbentő, hogy a többi terembe is behallatszik. Így érdekes lehet matematika
(vagy bármilyen más) órát tartani. Nem csoda, ha a gyerekek nem figyelnek oda
arra, amit a tanár mond. Ez lényegében olyan, amikor egy tanuló órán cd-t hallgat,
csak most nem egy gyerek teszi ezt, hanem az egész osztály.
3. Harmadik igen súlyos problémának tartom a tiszteletlenséget. Nyilvánvalóan
sokan csak hobbi szinten kezdenek el zenélni a zeneiskolában. Ebből kifolyólag a
légkör is teljesen más. Sokkal szabadabbak a diákok, nincsen annyi kötöttség.
Amikor bekerülnek a konzervatóriumba, úgy gondolják, hogy az egész iskolában
ugyanolyan szabadon viselkedhetnek, mint régen a zeneiskolában. A hangszeres
tanárok sokszor megengedik a diákoknak, hogy tegezzék őket, hiszen ez a zenész
szakmában megszokott. Azonban a diákok nagy része ekkor úgy érzi, hogy minden
tanárt havernak lehet tekinteni, és ha a tanár első év elején nem vívja ki a
tiszteletet (akár tegezik az illetőt, akár nem), akkor nem megfelelő módon
beszélnek a tanárral, és olyan dolgokat engednek meg maguknak vele szembe,
amit sokan még haverokkal szemben sem tesznek meg. És ez persze sokszor az
oktatás kárára megy.
4. A negyedik súlyos problémának tartom a társadalmi előítéleteket. Sok zeneiskolai
tanár vagy akár karmester azt mondogatja a tanítványainak, hogy „milyen jó vagy,
ha bekerülsz egy konzervatóriumba”. Régen még tényleg elismerést jelentett, ha
valakit felvesznek konzervatóriumba zenét tanulni. Azonban manapság már nem
kell hozzá akkora tehetségnek lennie valakinek, hogy bekerüljön egy ilyen iskolába.
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De a társadalomban ez a megítélés tovább él. Sőt a diákokban is. Egyfelől erősíteni
kell a diákokat, hogy jók abban, amit csinálnak, de azért túlzásba sem szabad esni.
A diákok nagy része hatalmas önbizalommal rendelkezik. Azonban a felvételikor
csak egy részüket veszik fel egyetemre, főiskolára. És ha megnézzük, a zenész
szakma is egy telített szakma. Sok helyre csak akkor lehet bekerülni, ha valaki
kiöregszik onnan. Szóval fel kellene készíteni a diákokat arra is, ha esetleg nem úgy
alakul az életük, ahogy ők elképzelik. A túl sok önbizalom miatt csak esetleg
érettségi után tudatosul bennük, hogy ő csak amatőr zenész lehet, ami nekik ekkor
egy igen nagy pofon az élettől.
5. Visszatérve a matematikaoktatáshoz, problémának tartom a motiválatlanságot.
Sokan úgy gondolják a matematika egy száraz, felesleges tárgy, ami kínai
számukra, meg különben is hol tudnák használni a zenében. Motiválni elsősorban
a tanár tudja a diákokat, mégpedig ebben az intézményben úgy, hogy rávilágítja a
diákokat arra, hogy a matematika és a zene egymással párhuzamosan fejlődött, és
sok közös kapcsolódási pont van. Ha a gyerekekkel ezt a felfedezést nem tetetjük
meg, akkor tényleg csak azok fognak figyelni az órákon, akiket érdekel a
matematika, vagy akitől otthon elvárják, hogy jó legyen ebből is, mint minden
tárgyból. De nem ez a cél!

A matematika órát nem csak egyfajtaképpen lehet megtartani. Mindannyian
hozzászoktunk a frontális munkához, az egyéni munkához. Lehet páros munkákat is
szervezni és csoportmunkákat is. Nyilvánvalóan frontális munkára is szükség van a
matematikaoktatásban, de nem mindig ez a legcélravezetőbb. Csoportmunkára, páros
munka során a tanulók megtanulhatják, hogyan kell együttműködni a társaikkal, illetve a
munkamegosztás fortélyait is. Ez a későbbi életükben is fontos lehet és lesz. Ezzel is az
életre készítjük fel a gyerekeket.
Az óra megtervezésénél nem mindig kell a tankönyvben feltüntetett feladatokat
kiadnunk a diákoknak. Lehetünk ennél kreatívabbak is. Erre szeretnék most példákat
mutatni:
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1. Egy osztályra vonatkozó feladatokat nagyon könnyen aktualizálhatjuk. Gyakran
találunk a matematika könyvekben olyan feladatokat, amikor például egy
tantárgyra vonatkozóan adnak meg adatokat, és abból kell valamit kiszámítani.
Ezt könnyű az adott osztályra vonatkozóan átfogalmazni, vagy akár egy adott
tárgyra, itt példaként gondolok valamilyen zenei szaktárgyra, mint például
összhangzattan, zenetörténet, … (ld. 2.6.1)
2. Az előzőhöz hasonlóan könnyen át lehet alakítani a tanulmányi versenyekkel
kapcsolatos feladatokat zenei versenyekkel kapcsolatos feladatokká, a
vásárlással kapcsolatos feladatokat pedig hangszervásárlásos feladatokká. (ld.
2.3.3)
3. Sok feladatot azonban csak úgy tudunk átalakítani, ha van a háttérben zenei
tudás is. Bizonyos feladatokhoz nem kell sok ismeret, hiszen elég, ha a tanár
tudja, hogy az egyes hangszerek hogy néznek ki, hogyan épülnek fel, milyen
alkatrészekből állnak és milyen jellemzőik vannak. Egyes részekhez viszont mint például a Fibonacci számoknál vagy a törteknél prezentált példákban kellenek azért mélyebb zenei ismeretek is. Mind emellett a zenei életben való
részvétel is szükséges ahhoz, hogy a feladatok tárháza minél szélesebb körű
legyen.
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3.3 Egy matematika óra

Ebben az alfejezetben egy konkrét matematika órának az óravázlatát prezentálom,
amiben bemutatom, hogy hogyan is képzelem el a csoportmunkát, az együttműködést
egy tanórán.

Idő

Tananyag

Módszerek, formák

Eszközök

5 perc

Ismétlés:
arány fogalma
sorozatok
másodfokú
egyenlet
megoldó képlete
Aranymetszés
problémájának
felvetése, értékének levezetése
Miért is kell ez nekünk? Mire jó
még?
Fibonacci számsorozat tagjainak
felsorolása, képlet megalkotása
Milyen kapcsolat van az
aranymetszés és a Fibonacci
számsorozat között?

frontális munka

-

frontális munka

tábla, füzet

ötletroham szerűen

-

egyéni
és
munka
ötletroham

füzet + számológép

8 perc
1 perc
5 perc
6 perc

2 perc
12 perc
5 perc

csoportalakítás
Fibonacci számsorozat és az csoportmunka
aranymetszés a zenében
Eredmények
megbeszélése, Frontális munka
prezentálása

páros füzet

nyomtatott kotta
Kinagyított kotta

Aranymetszés problémájának felvetése, arány kiszámítása:
Probléma felvetés: Adott egy szakasz, melyet két részre bontunk – a és b.

Kérdés: Milyen arányokat tudunk felírni?
Megoldás:
Kérdés: Mely arányok lehetnek egyenlőek?
Megoldás:

vagy
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Aranymetszés: Két rész aranymetszés szerint aránylik egymáshoz, ha az egész rész
úgy aránylik a nagyobbik részhez, mint ahogy a nagyobbik rész aránylik a
kisebbik részhez. Azaz:

.

Feladat: Számoljuk ki az arányt!
Megoldás:
A jobboldali tört számlálóját és nevezőjét is osszuk el b-vel:

Legyen c =
Ekkor:

, melyet átrendezve kapjuk a

egyenletet.
Ezt megoldva: c =

. De a feladat jellege miatt csak az

lesz

a keresett arány, a megoldás.

Fibonacci számsorozat:

Feladat: Adott egy számsorozat, melyről azt tudjuk, hogy az első és a második
tagja 0 és 1. A következő tagok mindig az őket megelőző két tag
összegével egyenlőek. Sorold fel a sorozat elemeit! Próbáld meg felírni a
szabályt!

Megoldás:
A számsorozat: 0;1;
Képlettel:
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Kapcsolat az aranymetszés és a Fibonacci számsorozat között:
A sorozat két szomszédos tagjának hányadosa egyre jobban közelíti az
aranymetszést.

Csoportalakítás:
Mindenki húz egy kalapból egy lapot! Akik ugyanolyan színű lapot húztak, azok
kerülnek egy csoportba! (4 csoport alakul ki)

Fibonacci számsorozat és az aranymetszés a zenében
Feladat: A csoportok megkapják vagy a Hej, Dunáról fúj a szélnek, vagy a Kánonnak
a kottáját és fel kell fedezniük a kottákban az aranymetszés szabályát,
vagy a Fibonacci számsorozat néhány elemét!

A csoport
Anyag

B csoport

Hej, Dunáról fúj a szél

Bartók Béla: Kánon

Segítség Nézzétek meg az alaphangokat, Az ütemekre, ütemszámokra
rakjátok sorba, és számoljátok meg a koncentráljatok!
közöttük lévő félhangok számát!

Megoldások prezentálása
Minden csoportból tetszés szerint kijön egy tanuló és elmagyarázza, hogy mire is
jutottak a feladattal kapcsolatban.

108

3.4 Eredmények
A diákok nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy idegen, majdnem velük egykorú
fiatal tartja nekik a matematika órát. Ez az elején meglepetést okozott neki. De
szerencsére hamar megtaláltuk a közös hangot ahhoz, hogy együtt tudjunk működni.
Az óra eleje a megszokott rendben zajlott, mint az őket tanító tanárnál (frontális
munka). De mivel készültem kérésekkel, és már az óra elejét is próbáltam érdekessé,
interaktívvá tenni, ezért meg tudtam tartani a figyelmet sokáig.
A Fibonacci számsorozat téma végén mát láttam, hogy kezdik elveszteni az
érdeklődésüket a téma iránt, ezért pont jól jött az általam kitalált csoportmunkás feladat.
Ez furcsa volt számukra, hiszen ilyet nem csináltak még, és nem tudták mire számíthatnak.
Mivel a padokat a szünetben elrendeztettem velük csoportmunkához, így ezzel nem ment
el túl sok idő az órából. A feladat kiosztásakor először furcsa volt számukra, hogy mit is
keres egy kotta a matematika órán. Aztán már érdekesnek találták a feladatot, hiszen
mégiscsak valamilyen módon a zenéről volt szó az órán, ami az ő életük. A csoportban
való dolgozás „szabályait” azonban még nem igazán alkalmazták jól, meg kell tanulniuk
még az együttműködést, a kooperációt. Amikor azonban rájöttek a megoldásra, mintha
boldogság öntötte volna el az arcukat, hogy ezt meg tudtam csinálni, és egy „élményt”
jelentett számukra. Szóval úgy érzem, a célomat – ha most csak egy óra erejéig is – de
elértem. Érdekessé tettem számukra a matematika misztikus világát.
A diákoktól abszolút pozitív visszajelzéseket kaptam. Óra után odajöttek, hogy
érdeklődjenek, hogy más témakörökben is előfordul-e ilyesfajta kapcsolat a zene és a
matematika között, valamint hogy a hangszerükhöz kapcsolódóan milyen érdekes
feladatok vannak még.
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4. Összefoglalás
Diplomamunkám célja az volt, hogy megmutassam, hogyan lehetne a
konzervatóriumokban érdekessé tenné a matematika órákat. Próbáltam figyelni arra,
mint ahogy a cím is tükrözi, hogy ne mindig a matematika oldaláról közelítsem meg a
zenét, hanem némely esetekben a zene oldaláról közelítsem meg a matematikát. Egyes
fejezetekben az egyik megközelítés tükröződik, másokban a másik megközelítés,
némelyekben mindkettő. Mindemellett fontosnak tartottam, hogy dolgozatomban
kiemeljem a csoportmunka és a páros munka szerepét az oktatásban, amit egy
matematika óra keretein belül újra kipróbálhattam.
A segédanyag tovább bővíthető és fejleszthető. Bővíthető olyan szempontból,
hogy én most leginkább a fúvós hangszerek családjába tartozó hangszerekre vonatkozóan
mutattam be példákat, de nyilvánvalóan rengeteg olyan hangszer létezik, amit esetleg
csak említettem (hiszen nem ismerem őket annyira), vagy esetleg nem is említettem.
Illetve továbbfejleszthető olyan szempontból, hogy olyan feladatokkal is bővíthető az
anyag, amik megoldásához már „felsőbb” matematika (pl. integrálszámítás) vagy fizika is
szükséges. Innentől kezdve a feladatok tárháza igen széles körű.
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5. Fogalomtár
Akkord Különböző magasságú hangok egyidejűleg való megszólaltatása.
Diatónia Olyan hétfokú hangrendszer, melynek tagjai egymástól tiszta kvint távolságban
is ábrázolhatóak.

Hangfok A hangsor (skála) egy-egy lépcsője.
Hangközök (v intervallum) Két hang egymástól való távolsága. Fajtái: tiszta, nagy, kis,
szűkített, bővített.
Hangolás Az abszolút hangmagasság megállapítását jelenti. Az egyes hangok abszolút
magasságát a kamarahang (egyvonalas A hang = 440 teljes rezgés)
hangmagasságához viszonyítjuk.
Hangrendszer Egymástól meghatározott arányban különböző magasságú hangok
valamilyen logikus elv alapján rendszerezett készlete. Fajtái: ötfokú (pentaton);
hétfokú (diatonikus); de hat ~, nyolc ~, kilenc ~, tíz ~ és huszonnégy fokú is
elképzelhető.
Hangsor Valamely hangrendszerből kialakított részlet, mégpedig annyi fok van benne,
ahány különféle hang az illető hangrendszerben.
Hangsúly: Általában valamely okból fontos hang kiemelése erősebb hangvétellel.
Konszonancia Összehangzás. A zenei hangok harmonikus összecsengése. A disszonancia
ellentéte.
Kulcs A hangjegyek olvasásmódját meghatározó jel. Mindig a vonalrendszer kezdetén áll,
csak változás esetén fordul elő sorközben.

Kvart Mint hangfok: valamely hangsor alaphangtól számított negyedik hangja. Mint
hangköz lehet (a) tiszta, (b) bővített, (c) szűkített.
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Kvint Mint hangfok: valamely hangsor alaphangtól számított ötödik hangja. Mint hangköz
lehet: tiszta, bővített, szűkített.

Laszosz (Kr.e. 5. század) Görög költő. A Szuda-lexikon szerint ő volt az első, aki könyvet írt
a zene elméletéről.
Metrika: A zenének időmértékkel foglalkozó része. A metrikai alapegységeket szabályos
időközökben fellépő természetes hangsúlyok tagolják.
Modális hangsor A diatonikus hangrendszer hét hangsorának gyűjtőneve (dúr, dór, fríg,
líd, mixolid, eol (moll), lokriszi).
Monochord „Egy húr”, az antik görög fizikusok (Pythagoras) egyhúros hangszere, melyet
a hanghosszúság és a hangmagasság viszonyainak mérésére, tehát kísérleti célokra
használtak.
Nóna Mint hangfok: valamely hangsor kilencedik hangja, a szekundnak az oktávon túli
ismétlődése. Mint intervallum lehet: nagy, kis, bővített, szűkített.

Oktáv Mint hangfok: valamely hangsor alaphangtól számított nyolcadik hangja. Mint
hangköz lehet: tiszta, bővített, szűkített.

Pentaton Öt hangból álló hangsor.
Szekund Mint hangfok: valamely hangsor alaphangtól számított második hangja. Mint
hangköz lehet: kis, nagy, bővített és szűkített.

Szeptim Mint hangfok: valamely hangsor alaphangtól hetedik hangja. Mint intervallum
(hangköz) lehet: nagy, kis, bővített, szűkített.
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Szext Mint hangfok: valamely hangsor alaphangtól számított hatodik hangja. Mint
intervallum lehet: nagy, kis, bővített, szűkített.

Terc Mint hangfok: valamely hangsor alaphangtól számított harmadik hangja. Mint
intervallum lehet: nagy, kis, bővített, szűkített.

Ütem A kotta egyik legfontosabb, metrikus egysége az ütem illetve annak hosszúsága. A
hosszúságot a kulcsok mögött jelölik ütemmutatóval. Az ütemek határát
ütemvonal jelzi. Két ütemvonal között lévő hangok hossza ki kell, hogy adja az
ütemmutatót.

Ütemmutató A zeneművek elején vagy közben álló törtszám. A törtszám nevezője azt
mutatja meg, hogy mi a metrikai alapegység, vagy is milyen értékű hangjegyek
osztják be egyenlő részre az ütemet; a számláló pedig azt mutatja, hogy a metrikai
egység egy ütemben hányszor fordul elő.
Például:

és
Ez a kettő a legközönségesebb, azaz a négynegyedes és a háromnegyedes
ütemmutató. A 6/8-os ütemmutató pedig tulajdonképpen ugyanaz, mint a 3/4-es,
csak arra utal, hogy inkább a nyolcad az alapegység és nem a negyed.

Ütemvonal Az egyes ütemeket egymástól elválasztó függőleges vonal.
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