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1 Bevezetés
„Ami megmutatható az oktatásban,
azt meg kell mutatni.”
/ Comenius /
A matematika szép. Szerintem. A magyarországi matematikaoktatásnak viszont
vannak hiányosságai, amin a közvélemény általános álláspontja, miszerint a műveltség
egyenlő a humán területeken való jártassággal, sem sokat segít. Sokak számára a
matematika nem egyszerűen nehéz, hanem értelmetlen, felesleges tudomány is.
Véleményem szerint sokkal többen szeretik a matematikát, mint ahányan tudnak róla.
Személyes tapasztalatom, hogy sokaknak, akiknek látszólag nem megy a matematika,
egy egyszerű magyarázat, szemléltetés után hamar megjön a kedvük, és megtetszik
nekik a matematika. Az egyik nagy probléma a matematikaoktatásban, hogy a
szemléltetés ideje korán eltörpül az absztrakt gondolkodás mellett.
Szakdolgozatom célja, hogy kiragadott példákon keresztül megmutassa, hogy a
szemléltetés fontos és hasznos, hogy a diákok könnyebben megértik és megjegyzik az
anyagot, ha nem csupán algebrai módszerekkel kell operálniuk. Összegképletek
bizonyítását fogom bemutatni, amelynél azért különösen fontos a szemléltetés, mert
ezzel a szemléltetéssel nem csak egy lexikai tudást adunk a tanulóknak, hanem egy
módszert, amelyet alkalmazva maguktól is levezethetik különböző nevezetes összegek
összegképleteit még akkor is, ha azt előtte nem tanulták. Ezzel egy szemléletet,
problémamegoldó készséget is elsajátíthatnak, ami véleményem szerint alapvető
feladata a matematikaoktatásnak.
A szakdolgozatban szereplő összegképletek a következők: az első n pozitív egész
szám összege; az első n pozitív páros szám összege; az első n pozitív páratlan szám
összege; a számtani sorozat első n tagjának összegképlete; az első n négyzetszám
összege; az első n köbszám összege; az első n háromszögszám összege. Bemutatom
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ezek algebrai és szemléletes bizonyítását is. Néhány tanulói, és tanári interjúval pedig
azt próbáltam kideríteni, hogy diákként és tanárként hogyan látják a szemléltetés
helyzetét, fontosságát, hogy kell-e tenni valamit, és ez esetben mi az, amit tehetünk
annak érdekében, hogy a szemléltetés nagyobb mértékben jelenjen meg a tanórákon.
Lehetőséget adva a matematika szikár előadásától eltérő értelmezésre, a matematika
megértésére, és esetleg megszeretésére is.
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2 Elméleti háttér
Az ember az őt körül ölelő világot érzékszervein keresztül ismeri, tapasztalja meg.
A szaglás, a hallás, a látás az ízlelés és a tapintás együtt, egymást erősítve segítik a
megismerést, megértést. A begyűjtött információkat végül az agyunk dolgozza fel,
tárolja akár egészen hosszútávon is, és ezeket a tárolt információkat is képes
felhasználni a későbbi új ismeretek feldolgozásánál.

2.1 Vizualitás és szemléltetés
Jogosan tehető fel a kérdés, miért is kell szemléltetéssel foglalkozni, ha
matematikáról van szó. A matematika oktatás célja sokkal több kell legyen, mint
megtanítani egy tanulónak hogyan számolhatja ki egy másodfokú egyenlet
megoldását, vagy hogy egy hajó egyenes vonalú egyenletes mozgással hogyan is jut el
egy bizonyos kikötőhöz.
A matematika egy gondolkodásmód, egy bizonyos féle rálátás a világ dolgaira,
ami sajnos sok emberből hiányzik. Közel kell hozni a tanulókhoz a számokat, láttatni
kell velük a matematika szépségét és hasznosságát. Olyan módszerekkel, amelyek nem
csupán a számok egymás után írásából állnak. A szemléltetésben az a jó, hogy egy új
nézőpontot ad, hogy elrugaszkodik a matematika algebrai megjelenésétől. Az
összegképletek szemléltetésében pedig az a még jobb, hogy elindíthatja a tanulók
fantáziáját, és maguktól keresgélhetnek különféle bizonyításokat, találhatnak újabb
összegképleteket.
A jól ismert érzékszervek közül az emberek jelentős többségének esetében
kiemelkedő szerephez jut a látás, hiszen a vizuális információ a világról szerzett
összes információ mintegy 50%-át teszi ki. Ennek a ténynek ismeretében nem lehet
kérdéses, hogy az oktatás során a vizualizációnak kiemelt szerepet kell kapnia, hiszen
a természetes információszerzéshez ez áll a legközelebb.
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Ahogy dr. Majoros Mária fogalmaz, „Az absztrakció centrális matematikai
képesség. Amikor szemléltetünk, és a szemléletből vezetünk le fogalmakat, akkor is a
gyerekek absztrakciós készségére támaszkodunk.” Számtalan példát felsorolhatunk, és
bemutathatunk, a végső cél az marad, hogy a gyerekek képesek legyenek
elvonatkoztatni az ábrák, tárgyak, eszközök minden egyedi tulajdonságától, és csak
arra az egy közös tulajdonságra tudjanak koncentrálni, amely az aktuális
megismerendő új fogalomhoz elvezet.
Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy „fel kell ismerniük azt az invariáns elemet,
ami minden szemléletes megjelenésben közös.” Ez pedig úgy segíthető elő, ha az adott
fogalom a lehető legtöbb módon reprezentálva van, sokféle képi és tárgyi
megjelenéshez kötődik, így a gyermek számára sokkal könnyebb a változó
információk figyelmen kívül hagyása, és az egy közös jellemző értelmezése.
Természetesen a szemléltetés sem elegendő önmagában, a cél semmiképpen sem
lehet az algebrai okoskodások felváltása a geometriai bizonyításokkal. A vizuális
levezetések és az algebrai bizonyítások közös, együttes alkalmazása biztosítja az
érzéki megismerés és az elvont gondolkodás szoros kapcsolatának kiépítését a
tanulókban.
Az információs pszichológiai tanuláselmélet szerint szoros összefüggés mutatható
ki az észlelési csatornák száma, és a megjegyzés sebessége valamint tartóssága között.
A megjegyzés sebessége és tartóssága növelhető az észlelési csatornák (az észlelésben
részt vevő érzékszervek) számának növelésével és az észlelés intenzitásának
növelésével (fizikai határok).
Két féle megközelítés képzelhető el az algebrai és szemléletes bizonyítások
párhuzamos tanításánál:
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1. A megfigyelések képezik az ismeretek forrását A tanár magyarázat
segítségével irányítja megfigyelést, vagy a tanulók előzetes tapasztalataira
támaszkodva vezeti őket az általánosítások megfogalmazásához.
2. A megfigyelések a magyarázat illusztrálását, a törvények igazolását képezik.
Az ismeretek forrása a magyarázat. Az elméleti órákon elsajátított
ismeretekkel a laboratóriumban, illetve a tanműhelyben is találkozik.
Hogy melyik szituációban melyik a célravezetőbb, annak eldöntése a tanár
feladata. Valójában azt fontos szem előtt tartani, hogy mindkét módszer forduljon elő
az órákon, kialakítva ezzel a diákban mind a két irányú megközelítést az előforduló
problémákhoz.
A reprezentációk két nagy csoportját különbözteti meg a pszichológia, név szerint
a belső és a külső reprezentációt. Ahogy anevükből is sejthető, a külső szolgál az
általunk birtokolt információk kifejezésére, a belső pedig segíti agyunkat az újabb
információk

befogadására.

Bruner

elméletére

támaszkodva

mely

a

külső

reprezentációkkal foglalkozik, mondhatjuk, hogy az emberi gondolkodási folyamatok
három féle síkon megehetnek végbe, ami azt jelenti, hogy szerinte az ember az
elsajátított ismereteket háromféleképpen tudja reprezentálni. Ez a három féle mód a
következő:
1. Materiális sík – Enaktív sík
Konkrét tárgyi tevékenységek, cselekedetek.
2. Ikonikus sík
Szemléletes képek, elképzelt szituációk.
3. Szimbolikus sík
Matematikai szimbólumok,

nyelvi

kifejezés.

A szimbólumok abban

különböznek a képektől, hogy nem hordoznak plusz információt a fogalomról.

6

A fenti három síkot Winter akciósíknak is nevezi, ez a három reprezentációs mód
az ismeretek elsajátításában, valamint az oktatás különböző szintjein egyaránt fontos
szerepet játszik. A következő táblázat (Ambrus András – Bevezetés a matematikadidaktikába című könyvében megjelent táblázat alapján) jól összefoglalja ezeket a
síkokat:

Materiális sík -Tárgyi

Ikonikus sík - Képi

Szimbolikus sík

Természetes
számok

Négy darab Matchbox
kisautó

4; négy; „négy”; IV

Törtek

Egy szelet pizza,
harmad pohár tej

; 33%; egyharmad

Függvények

A tavirózsa a
megfigyelés kezdetén 1
m2 vízfelületet fed le, ez
havonta
megduplázódik.

y = 2x
f(x) = 2x
f: R  R , x  2x

Transzformációk

Asztal eltolása, ajtó
nyitása

Tv ; F o ,

Ezzel szemben, a belső reprezentációk nem figyelhetőek meg közvetlenül, így
csak a külső reprezentációk alapján következtethetünk rájuk. Ezek természetesen
kapcsolatban állnak egymással, egy belső reprezentációhoz többféle külső tartozhat, és
fordítva. Vegyünk néhány példát. Belső reprezentáció például a páratlan számok
halmaza. Ez megadható többféle külső reprezentáció formájában is:
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-

Zptlan

-

{…; -7;-5;-3;-1;1;3;5;…}

-

2x+1; x Z

-

páratlan számok
A következő példa a másik eset, amikor egy külsőhöz tartozik több belső

reprezentáció. Legyen a külső reprezentációra példa: 3 . Ehhez többek között a
következő belső reprezentációk tartozhatnak:
-

egy számot

-

egy műveletet (például szorzást)

-

egy téglalap területét, melynek oldalai 3 és

-

egy függvényt

-

egy algebrai kifejezést

egység hosszúságúak

Az absztrakt fogalmak szemléltetése fontos szerepet játszik a tanulási
folyamatokban, a megértésben. Kisiskolás korban nagy hangsúlyt kapnak a
reprezentációs, képi elemek, de később ezek háttérbe szorulnak, és a geometriai
problémákon kívül akár teljes mértékben el is tűnhetnek. A szemléletes
okoskodásoknak meg kellene maradniuk az algebrai bizonyítások mellett, hiszen nem
egy kísérlet igazolja, hogy ezek hozzásegítik a diákokat a megértéshez, illetve támaszt
nyújtanak az újabb matematikai problémák megoldásánál is. A szemléletes
bizonyítások bemutatása, megértetése, hogy ezek egyenértékűek az algebrai
bizonyításokkal elősegíti azt a szemléletet, hogy egy problémát minél több felől
próbáljanak megközelíteni a diákok.
Tanári oldalról közelítve a dolgokat fontos észben tartani, hogy egy egyszerűbb
megoldás nem rosszabb, és nem feltétlenül fontosabb az algebrai bizonyításokat
belesűríteni a tantervbe. Nem szabad a középiskolás diákokban azt az érzetet kelteni,
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hogy a rajzos megoldások csak általános iskolában helyénvalóak, és nekik a
matematika csupán a számokat, a szimbolikus megoldásokat, levezetéseket jelenti.
Fontos tehát a két féle megközelítés párhuzamos alkalmazása a matematika
oktatásban.
2.2 Az agyi működés
Az emberi agy két féltekére oszlik, melyek különböző feladatokat látnak el,
különböző jellegű problémákkal dolgoznak. Ezzel a témával foglalkozik Hámori
József is Az agy aszimetriái című könyvében. Erre a könyvre támaszkodva mutatnám
be a fontosabb részleteket.
Az emberi agy tulajdonságait befolyásolják genetikai és környezeti tényezők
egyaránt. A környezeti hatások közül nagy szerepe van a kultúrának, hogy az a
racionálisabb vagy a mitikusabb gondolkodásmódot, világfelfogást közvetíti-e. Hogy
mi a különbség a két agyfélteke működése, feladatai között az a következő táblázat
foglalja össze:
Bal félteke

Jobb félteke

Beszéd, nyelvhasználat

Néma, látó, térmanipuláló

Szekvenciális, digitális

Egyidejű, analóg

Logikus, analitikus

Szintetikus, holisztikus

Algebrikus

Geometrikus

Intellektuális

Ösztönös

Konvergens

Divergens

Következtető

Képzelőerő, kreativitás

Racionális

Irracionális

Absztrakt gondolkodás

Tárgy centrikus gondolkodás

Realisztikus, objektív

Impulzív, szubjektív

Humorérzék nincs

Humorérzék

Irányított

Szabad

Időérzék

Időtlen
9

Ahogy a táblázatból is jól látszik, a logikus, racionális, analitikus gondolkodást a
bal agyfélteke végzi, elemeiben látja a világot, míg a jobb félteke felelős a dolgok
egészének felfogásában, harmonikusan látja a világot. A matematikai feladatok,
problémák megoldását tehát a bal agyfélteke végzi, viszont a képi feldolgozást a jobb
agyfélteke. Tekintve, hogy a matematikában is sok szimbólumot, képet használunk,
fontos szerepe van ezen képességek fejlesztésének. A két agyfélteke együttes
használatával maradandóbb eredményeket érhetünk el.
A magyar matematikaoktatásban jelentősen nagyobb hangsúlyt kapnak az algebrai
okoskodások, bár növekvő tendenciát mutat a szemléltetés megjelenése, a tankönyvek
is egyre színesebbek, és egyre több kép jelenik meg a számok mellett. Tanárként
mégsem szabad megelégedni szemléltetés gyanánt a színes ceruzával rajzolt ábrákkal,
valódi képi és tárgyi reprezentációkra van szükség. Azok a tanulók, akiknek
nehézségeik vannak az algebrai okoskodásokkal, sokszor egy személetes bizonyítás
segítségével egészen egyszerűen ráéreznek a matematikára.
Mivel matematika tanárként szeretnék dolgozni a jövőben, fontosnak tartom a
matematika megszerettetését, például érdekes szemléletes bizonyítások segítségével.
Szakdolgozatomban

ezekből

mutatok

összegképletek bizonyításait.
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be

néhányat,

méghozzá

nevezetes

3 Néhány összegképlet bizonyításainak bemutatása
3.1 Az első n pozitív egész szám összege

3.1.1 Algebrai bizonyítások
(1) Első bizonyítás:

Írjuk fel kétszer egymás alá az első n pozitív egész számot! Először egytől n-ig,
majd n-től egyig:

Az ily módon egymás alá került számokat tekintsük pároknak, és képezzük a
páronkénti összegeket:

n + 1 = (n+1)
n-1 + 2 = n+1
…

Látható, hogy minden pár összege (n+1) lesz. Tehát, összeadva a két n darab
pozitív számból álló sort, összegük minden n pozitív egész esetére n·(n+1). Ezt az
összeget 2-vel osztva kapjuk meg az egyik sor összegét, vagyis az első n pozitív egész
szám összegét, ami tehát:
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(2) Második bizonyítás

Párosítsuk az első n pozitív egész számot úgy, hogy az első párja legyen az utolsó,
a második párja az utolsó előtti, és tovább folytatva kívülről befelé képezve az
összegeket:

Az így képzett párok összege minden alkalommal (n+1) lesz. Két esetet kell
megkülönböztetnünk, és vizsgálnunk, hiszen más a helyzet, ha az n páros, illetve ha
páratlan.
(a) n páros
Ebben az esetben

darab pár lesz, amelyek összege egyenként (n+1). Így tehát:

(b) n páratlan

Most

darab (n+1) összegű pár lesz, valamint a középső tag:

összegezve:
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. Így ezeket

Az összeget közös nevezőre hozva:

A számlálóban kiemeléssel szorzattá alakítva és összevonva megkaptuk az első n
elem összegképletét:

(3) Harmadik bizonyítás

Az első n pozitív egész szám tulajdonképpen egy n tagú számtani sorozat ahol az
egymást követő számok különbsége 1. Tehát az összeg kiszámítására felhasználhatjuk
a számtani sorozat összegére vonatkozó képletet:

n

Ahol az

, az

. Behelyettesítve a számtani sorozat összegképletébe

helyes eredményt kapunk:
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(4) Negyedik bizonyítás

Induljunk ki a következő azonosságból: (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

Az egyenletet nullára rendezve:

A zárójelben megjelenik az első n pozitív egész szám összege, amit szokás szerint
-nel jelölve:
0=𝑛2−2∙𝑆𝑛+𝑛

Majd átrendezve, és szorzattá alakítva kapjuk az összeg képletet:
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(5) Ötödik bizonyítás

Az eddigi bizonyítások mind nyitott levezetések voltak, amikor a képletet magát a
bizonyítás végén kaptuk meg. Az utolsó algebrai bizonyításom a teljes indukció
módszere lesz.

1. Ellenőrizzük, hogy n=1 – re teljesül-e:

Az n=1 –re teljesül az állítás.

2. Indukciós feltevés: tegyük fel, hogy az állítás n=k –ra is igaz:

3. Most pedig belátjuk, hogy n=k+1 –re is igaz:

A 2. pontban levő n=k-ra való feltevésünket behelyettesítjük:
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Közös nevezőre hozzuk:

A számlálóban kiemeljük a (k+1)-t

Az állítás teljesül n=k+1-re, A teljes indukció módszerével beláttuk, hogy az első n
elem összeg képlete teljesül minden pozitív egész n-re.

3.1.2 Szemléletes bizonyítások
(1) Első bizonyítás:

Az első n pozitív egész számnak könnyen megfeleltethetünk egy egybevágó
négyzetekből álló rajzot, ahol minden oszlopban eggyel több négyzet van. Válasszuk a
négyzetek területét egységnek, így minden oszlop területe annyi, ahány négyzetből áll.
Az oszlopok területe mindig eggyel nő, tehát sorban hozzárendelhetjük a természetes
számokat.
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Erre a lépcsőzetes alakzatra most fordítsuk rá önmagát még egyszer, és így egy
téglalapot kapunk, melynek egyik oldalhosszúsága n, a másik pedig (n+1):

Ez az ötlet hasonló az algebrai bizonyítások közül ahhoz, amikor sorban felírjuk
egymás fölé kétszer a tagokat.
Ennek a téglalapnak a területét könnyen meg tudjuk határozni, hiszen ismerjük a
két oldalának hosszát:

A téglalap területének pontosan a fele a zöld, illetve kék lépcső, amelyek
mérőszáma pedig éppen az első n pozitív szám összegének felel meg, tehát az összeg
megadható, mint a téglalap területének mérőszámának a fele:
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(2) Második bizonyítás

A második bizonyítás szintén egy lépcsős alakzatból indul, ennek területe most is
megegyezik a keresett összegképlettel. A lila színű terület kiszámítható, mint az
-es négyzet területének a fele, a sárga háromszögek pedig olyan egyenlőszárú
derékszögű háromszögek, melyek befogói megegyeznek a kis egységnégyzetek
oldalhosszúságával. A háromszögek területe
oszlop tetején áll egy.

Az egész alakzat területe tehát:
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, darabszámuk pedig n, hiszen minden

3.2 Az első n pozitív páros szám összege

3.2.1 Algebrai bizonyítások
(1) Első bizonyítás:

Az első n pozitív egész szám mintájára írjuk fel kétszer egymás alá az első n pozitív
páros egész számot! Az egymás alá került számokat pároknak tekintjük.

Az így képzett párok összegei megegyeznek:
2+2n=(2n+2)
4+(2n-2)=(2n+2)
…
Minden buborékban található összeg: (2n+2). Ezeket összeadva megkapjuk az
összes felsorolt szám összegét, tehát az első n pozitív páros szám összegét kétszer.

A rendezés után, ebből a keresett összeg:

19

(2) Második bizonyítás
Párosítsuk az első n pozitív páros számot úgy, hogy az első párja legyen az utolsó, a
második párja az utolsó előtti, és tovább folytatva kívülről befelé képezve az
összegeket:

A két eset, amit meg kell különböztetni:
(a) ha n páros: darab olyan tag lesz, melyek mindegyike (2n + 2):

(b) ha n páratlan, akkor

db pár képezhető, és az

n 1
-edik szám pár nélkül
2

marad.

Közös nevezőre hozunk, majd 2(n+1) kiemelünk:

Szögletes zárójelben összevonunk, valamint a 2-vel való egyszerűsítéssel
bizonyítjuk a képletet:

20

(3) Harmadik bizonyítás

A páros számok valójában egy olyan számtani sorozatot alkotnak, melynek a
differenciája 2, ezért az első n db páros szám összege megadható a számtani sorozat
összegképlete alapján is:

n

Ahol az

, az

. Behelyettesítve a számtani sorozat összegképletébe

helyes végeredményhez jutunk:

(4) Negyedik bizonyítás

A számolás visszavezethető az első n pozitív egészek összegzésére, amelyre már
bebizonyítottuk, hogy összegük képlete:

Az első n pozitív páros számokból rendre kiemelhetünk kettőt, az alábbiak szerint
okoskodhatunk:

Beírva az az első n elem összegképletét, megkapjuk az első n páros szám
összegének a képletét:
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(5) Ötödik bizonyítás
A teljes indukció alapján bizonyítjuk, hogy:

1. Ellenőrizzük, hogy n=1 – re teljesül-e:

A képlet n = 1-re igaz.

2. Indukciós feltevés: tegyük fel, hogy az állítás n=k –ra is igaz:

3. Most pedig belátjuk, hogy n=k+1 –re is igaz:

Az egyenlet bal oldalát alakítva, felhasználva, hogy n=k –ra igaznak feltételeztük
az állítást:

Kiemelve (k+1)-et a baloldalon:

Azonosságot kaptunk, tehát igaz az állítás.
22

3.2.2 Szemléletes bizonyítások
(1) Első bizonyítás:

Az előző képlet első bizonyításának ötletét felhasználva alkossunk olyan lépcsős
alakzatot, amelynek oszlopai a pozitív páros számoknak felelnek, legyen az oszlopokat
alkotó téglalapok területe két egységnyi. Az oszlopokhoz hozzárendelhetjük az első n
pozitív páros számot 2-től 2n-ig. n darab oszlopunk lesz, az utolsó oszlop magassága
2n.

Most ismét meg tudjuk tenni, hogy egy, az alakzattal egybevágó alakzatot fölé
fordítunk, és így egy téglalapot kapunk, aminek mar tudjuk a területét számolni. Az
egyik oldala n hosszúságú a másik pedig 2n+2.
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A téglalap területe:

A keresett összegképlet pedig ennek a fele, tehát:

(2) Második bizonyítás

Kezdjük a bizonyítást azzal, hogy felrajzoljuk az első n pozitív számot reprezentáló
lépcsős alakzatot. Ez tehát egy n oszlopból álló alakzat, amelynek legnagyobb oszlopa
n magas, és az összes négyzet száma egyenlő az első n pozitív egész szám összegével.
Felezzünk meg minden egyes négyzetet két egybevágó háromszögre. Így minden
oszlopban kétszer annyi alakzat lett, mint az eredeti ábrán. Feleltessük meg a pozitív
páros számokat az oszlopoknak, és így azok összege egyenlő lesz a háromszögek
számával, amit ki tudunk számolni:
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A négyzetek száma:

Ebből a háromszögek száma:

Ennek megfelelően az első n pozitív páros szám összege:

(3) Harmadik bizonyítás

Az eddigiekhez hasonlóan legyen a négyzetek területe egységnyi, és egy alakzathoz
azt a számot rendeljük hozzá, ahány darab négyzetből áll. Tehát olyan alakzatokat kell
keresnünk, amelyek páros számú négyzetből állnak. A 2-nek feleltessünk meg egy
olyan téglalapot, amelynek egyik oldalhosszúsága egy, a másik pedig kettő.
Észrevehető, hogy ha e köré rajzolunk egy alakzatot ’L’ alakban, akkor abban az
egységnégyzetek száma négy lesz. A két alakzat együttesen egy 2x3-as téglalapot ad.
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E köré a téglalap köré most egy olyan hasonló módon elkészített új alakzatot
rajzolunk, amelyben az egységnégyzetek száma hat lesz. Így most egy 3x4-es
téglalapot kapunk, és a sort egészen n-ig folytathatjuk, ahol az oldalhosszúságok n és
(n+1) lesznek:

Könnyen belátható, hogy a feltételek valóban teljesülnek (n+1)-re is, hiszen ha
hozzáadunk még egy tagot az ábrához, akkor az oldalak hosszúsága minkét esetben
eggyel növekszik, tehát (n+1) és (n+2) lesznek. Ezt a teljes indukció elve biztosítja.

A páros számok összege tehát szimbolizálható a fenti téglalap területével, ami
alapján az összeg tehát:

(4) Negyedik bizonyítás

Ebben a bizonyításban azt az egyszerű ötletet használjuk fel, hogy az első n pozitív
páros számok összege kétszerese az első n pozitív egész számok összegének, hiszen a
következőképpen párosíthatjuk őket:
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12
24
36
.
.
n-1  2n-2
n  2n

Az ötlet az, hogy az első n pozitív számoknál használt lépcsőt kétszer rajzoljuk fel,
méghozzá a következőképpen:

Jól látszik, hogy felrajzoltuk a páros számoknak megfelelő négyzetek számát, és az
is jól látszik, hogy az ábra két része összesen az első n pozitív egész számot jelképezi.
Tehát a páros számok összegét az alábbi módon számíthatjuk:
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(5) Ötödik bizonyítás

Erre a képletre az utolsó bizonyítás, amit megmutatok, szintén a pozitív egész
számokra való visszavezethetőségen alapszik. Kézenfekvőnek látszik, hogy a páros
számokat olyan téglalapokkal szemléltessünk, melyek egyik oldala egységnyi hosszú,
a másik pedig az adott páros szám. Tegyük ezeket a téglalapokat egymás alá, és egy
piramisszerű alakzatot kapunk. Ez az alakzat szimmetrikus lesz, tehát ha a szimmetria
tengelye mentén ketté vágjuk két egybevágó alakzatot kapunk, amelyek éppen a
pozitív egész számokat reprezentáló lépcső alakok:

Ezek alapján a páros számok összege előáll a pozitív számok összegének
kétszereseként:
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3.3 Az első n pozitív páratlan szám összege

3.3.1 Algebrai bizonyítások
(1) Első bizonyítás:

Írjuk fel kétszer egymás után az első n pozitív páratlan számot, az első sorba az
egyessel kezdve, a másodikban (2n-1)-gyel kezdve. Párosítsuk az egymás alá kerülő
számokat, és adjuk össze őket páronként:

Ezzel pontosan kétszer adtuk össze az első n pozitív páratlan számot. Tehát az első
n páratlan szám összege:

(2) Második bizonyítás

Párosítsuk az első n pozitív páratlan számot úgy, hogy az első párja legyen az
utolsó, a második párja az utolsó előtti, és tovább folytatva kívülről befelé képezve az
összegeket:
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Az így képzett párok összege
1+(2n-1)=2n
3+(2n-3)=2n
… minden alkalommal 2n lesz.

Két esetet kell megkülönböztetnünk, és vizsgálnunk, hiszen más a helyzet, ha az n
páros, illetve ha páratlan.
(a) n páros
Ebben az esetben

darab pár lesz, amelyek összege egyenként 2n. Így tehát:

(b) n páratlan
Most

darab 2n összegű pár lesz, valamint az
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-edik tag. Így ezeket összegezve:

(3) Harmadik bizonyítás

A páratlan számok 1-től n-ig olyan számtani sorozatot alkotnak, ahol a sorozat első
tagja 1 (a 1 = 1), a differenciája 2 (d = 2), az n-edik tagja pedig a n = 2n – 1. Így nézve
az első n pozitív páratlan számra a sorozat összegképlete alapján:

n

A képletben az összevonás, egyszerűsítés elvégzése után bizonyítottam az
összegképletet.
(4) Negyedik bizonyítás

Ehhez az összeghez az új ötlet az, hogy használjuk fel az előző két összeg
bizonyítását, hiszen a pozitív egész számoknak két diszjunkt részhalmaza a páros
illetve páratlan számok, melyek összessége megadja a pozitív egész számokat. Tehát a
páros számokat kivesszük a pozitív egészek közül, és így a páratlan számokat kapjuk:
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(

)

Behelyettesítve az első 2n+1 szám, valamint az első n pozitív páros összeg képletét:

Rendezve az egyenletet megkapjuk az első n páratlan szám összeg képletét:

(5) Ötödik bizonyítás

A teljes indukció módszerével.

1. Ellenőrizzük, hogy n=1 – re teljesül-e:

A képlet n = 1-re igaz.

2. Indukciós feltevés: tegyük fel, hogy az állítás n=k –ra is igaz:
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3. Most pedig belátjuk, hogy n=k+1 –re is igaz:

Az egyenlet bal oldalát alakítva, felhasználva, hogy n=k –ra igaznak feltételeztük
az állítást:

Mindkét oldalon ugyanaz a kifejezés áll, az
nevezetes azonosság miatt, vagyis kész a bizonyítás.
3.3.2 Szemléletes bizonyítások
(1) Első bizonyítás:

Először válasszuk most is azt a megoldást, hogy a számoknak olyan téglalapokat
feleltetünk meg, amelyek egyik oldala egységnyi hosszúságú. Így kapunk egy
lépcsőzetes alakot.
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Fordítsunk a tetejére egy ezzel egybevágó alakzatot, így kapunk egy téglalapot,
melynek egyik oldala n, a másik pedig (2n-1) +1.
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Az ábrán szemléletesen látszik, hogy a téglalap területe pontosan kétszerese az első
n páratlan szám összegének:
Tehát a keresett képletünk a terület fele:
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(2) Második bizonyítás

Azt az ötletet vizsgáljuk, amikor az egységnégyzeteket kettéosztjuk derékszögű
háromszögekre, és azok darabszáma jelképezi a számokat. Így egy n oldalú négyzetet
rajzolva, és háromszögekre bontva a következő alakzathoz jutunk:

Az ábrán a zöld egyenesek által határolt részekben rendre 1, 3, 5, … , 2n-1 darab
háromszög található. A háromszögek darabszáma pontosan a kétszerese az
egységnégyzetek darabszámának, vagyis a négyzet területének, tehát az összegképlet a
négyzet területének kétszeresének a fele:
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(3) Harmadik bizonyítás

A páros számokhoz hasonlóan a páratlan számoknak megfeleltetett négyzeteket is
felrajzolhatjuk egymás köré, ebben az esetben a keletkező téglalapok négyzetek
lesznek. Az n-edik páratlan számnak megfelelő alakzatot felrajzolva egy n
oldalhosszúságú négyzetet kapunk, az első n pozitív páratlan szám összege egyenlő a
négyzet területével.

Így a képlet:
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(4) Negyedik bizonyítás

Vezessük vissza az összeget a pozitív egész számok összegére. Az alábbi ábrán jól
látszik, hogy a páratlan számokat felosztottuk két pozitív egész szám összegére, és egy
olyan lépcsős alakzathoz jutottunk, amelyben az egység négyzetek száma megfelel a
pozitív páros számok összegének. Ezt az alakzatot úgy kaptuk meg, hogy a sárga
négyzetek megjelenítik egyszer az első n pozitív számot, a piros négyzetek pedig az
első (n-1)-et:

Az összegképlet tehát felírható a két említett összeg összegeként:
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(5) Ötödik bizonyítás

Rajzoljuk fel piramis alakban a páratlan számokat jelképező egységnyi
oldalhosszúságú téglalapokat. Vágjuk két részre az alakzatot az ábra szerint:

Látható, hogy a páratlan számok összege kifejezhető, mint az első n valamint az
első (n-1) szám összegeként:

39

3.4 A számtani sorozat első n tagjának összegképlete
A számtani sorozat definíciója:
Számtani sorozatnak nevezzük azokat a sorozatokat, amelyekben a második tagtól
kezdve bármelyik tag és az azt megelőző tag különbsége állandó. A számtani sorozat
tagjai: a1; a2; a3; a4; a5;

… ; an-1;

an.

A tagok közötti különbséget a számtani sorozat differenciájának nevezzük, és d-vel
jelöljük.

3.4.1 Algebrai bizonyítások
(1) Első bizonyítás:

Írjuk fel a számtani sorozat tagjait

-től

-ig kétszer egymás alá. Először az első

tagtól kezdve az n-edikig, majd az n-ediktől kezdve az elsőig, és párosítsuk össze az
egymás alá kerülő tagokat:

Ezeket páronként összeadva megkapjuk a számtani sorozat összegének kétszeresét,
tehát:

A számtani sorozat definíciója alapján a sorozat egyes tagjait felírhatjuk a
differencia segítségével is:
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…
Ez alapján látható, hogy minden pár összeg felírható (a1+ an) –ban.
Mivel pontosan n darab párt alkottunk, ezért azok összege:

𝑛

Ez pedig ahogy fentebb is megjegyeztük a számtani sorozat összegének kétszerese,
tehát a keresett összegképlet:

(2) Második bizonyítás

Teljes indukció módszerével.

1. ellenőrizzük, hogy n=1 esetre igaz-e:

A képlet igaz n=1-re.

2. Tegyük fel, hogy igaz (n=k)-ra – indukciós feltevés.

41

3. Harmadik lépésként vizsgáljuk meg, hogy n=k+1 –re teljesül-e az állítás:

Közös nevezőre hozzuk:

A számtani sorozat definíciója alapján a sorozat egyes tagjait felírhatjuk a
differencia segítségével is:

Összevonunk, zárójelet bontunk:

Kiemeljük a

és a

-t:
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További kiemelés

Szétbontva a

-et:

-re :

és behelyettesítve, hogy

:

Ezzel pontosan a bizonyítandó állítást kaptuk, tehát a számtani sorozat
összegképlete:
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3.4.2 Szemléletes bizonyítások
(1) Első bizonyítás
Az alábbi szemléletes bizonyítás ötletének alapja az első algebrai bizonyítás elve. a
képlet érvényes lesz bármilyen számtani sorozatra annak ellenére, hogy a bizonyítás
jellegéből adódóan fel kell tennünk, hogy pozitív számokról beszélünk. Ahogy az
eddigi hasonló bizonyításoknál, most is téglalapokat feleltetünk meg számoknak,
ezúttal a számtani sorozat minden tagjának az értékével egyező magasságú, egységnyi
alapú oszlopot.
Így lesz az első téglalap területe

, a másodiké

, és rendre a többi tagnak

megfelelő. Az oszlopokat n-ig egymás mellé téve a kapott síkidom területe
𝑆
lesz. Készítsük el ezt a síkidomot még egy példányban, és „fordítsuk rá” az
eredetire.
an an -1

… a3 a2 a1

an an -1

a1 a2 a3 … an -1 an

a1 a2 a3 …

… a3 a2 a1

an -1 an

Az összeillesztés egy téglalapot eredményez, melynek oldalai n illetve
területe pedig ezek szorzata:
𝑛

, ami éppen kétszerese a keresett síkidom területének.
T = 2 ∙ Sn  Sn =

T n  (a1  a n )

.
2
2

Tehát a számtani sorozat első n elemének az összege:𝑆
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),

3.5 Az első n négyzetszám összege

3.5.1 Algebrai bizonyítások
Az első n négyzetszám összegére vonatkozó képlet megtalálásához, és algebrai
úton

történő

bizonyításához

ötletet,

módszer

találni

kicsit

rafináltabb

gondolkodásmódot igényel. Teljes indukcióval bizonyítható, ám mielőtt azt
bemutatnám két másik ötletet is bemutatok.

(1) Első bizonyítás (a):

Az első ötlet, hogy használjuk fel a nevezetes azonosságokat. Írjuk fel a köbszámok
összegeit, a következő különbségek köbeiként:

Látható, hogy az oszlopokat összeadva a baloldalon az első (n – 1) természetes
szám köbének összege áll, a jobb oldalon az első oszlopban az első n pozitív egész
szám köbének összegét kapjuk, a másodikban az első n pozitív egész szám
négyzetösszegének háromszorosát, a barnával keretezett oszlopból az első n pozitív
egész szám összegének háromszorosát, s végül a piros oszlop összege n.
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Első lépésként vonjuk ki az egyenletből a baloldalon álló összeget:

Ezután az egyenletet rendezgetve, és az első pozitív egész szám összegére
vonatkozó, fentiekben bizonyított összegképlet felhasználásával megkapjuk a keresett
összeget:

Az egyenlet jobb oldalát két csoportként, két törtre bontva:

Az első n elem összege szerepel:

Alkalmazva a szorzattá alakításhoz az n kiemelését és a
nevezetes azonosságot:
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Kiemelünk:
﴾

﴿

Közös nevezőre hozzuk:

Ezzel:

(1) Első bizonyítás (b):

Nagyon hasonló módon megtalálható úgy is az összeg, hogy a köbszámokat az
(n+1)3 –ra vonatkozó azonosság alapján bontjuk fel, és azt összegezzük. Továbbá ez a
módszer kiválóan alkalmazható nagyobb kitevőjű esetekben is.
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(2) Második bizonyítás

Teljes indukció módszere.

1. Ellenőrizzük az

képletet n=1 esetre:

n=1 –re teljesül a képlet.

2. Második lépésként tegyük fel, hogy n=k-ra igaz, tehát az indukciós feltevésünk:

3. Végül belátjuk, hogy amennyiben teljesül k-ra, úgy (k+1)-re is:

Közös nevezőre hozás

Kiemelünk

-t:

A szögletes zárójelben elvégezzük a szorzást és összevonunk:
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A szögletes zárójelben csoportbontást csinálunk, majd csoportos kiemeléssel
szorzattá alakítjuk:

Ez pedig éppen az n=(k+1)-re vonatkozó állítás, tehát az eredeti feltevésünk teljesül.

3.5.2 Szemléletes bizonyítások
(1) Első bizonyítás

A négyzet számokat szemléltessük megfelelő oldalhosszúságú négyzetekkel,
rajzoljuk ezeket egymás mellé. Az alap ötlet ezúttal is két síkidom egymásra
fordításából indul, de most egy egység kihagyásával mérjük fel őket, és rajzoljuk meg
a kapott nagy téglalap oldalait.
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Ebben a nagy téglalapban a keresett összeg kétszer is szerepel a színes részekként,
továbbá a fehér négyzetek is pontosan ugyanazt az összeget adják. az ábra jobb szélén
5 darab egységnégyzet van, a két 4 x 4–es négyzet között 4 egységnégyzetnyi sáv van,
a 3 x 3-as négyzetek között 3 darab 5 egységnyi magas oszlop. A 2 x 2-es négyzetek
között 2 db, egység alapú, 7 egység magasságú négyzet látható. A bal szélen pedig 9
egységnégyzetből áll az oszlop.
Innen könnyen kiszámolható egy ügyes csoportosítással:
1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 52 = 25
1 + 3 + 5 + 7 = 4 2 = 16
1 + 3 + 5 = 32= 9
1 + 3 = 22 = 4
1 = 12 = 1
A fehér négyzetek területének összege: 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55.
A képlet megtalálásához már csupán a nagy téglalap területét kell megkeresni.
Ennek egyik oldala (1 + 2 + 3 + 4 + 5), a másik oldala (2 ∙ 5 + 1), területe ezek
szorzata lesz:
T = (1 + 2 + 3 + 4 +5) ∙ (2 ∙ 5 + 1) = 15 ∙ 11 = 165.
Ez az összeg háromszorosa a fehér négyzetek területének, amely pont a
négyzetszámok összege. Ezt a terület képletet bármely n  N+ esetén felírva a két
szorzótényező a következőképpen alakul:
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1 + 2 + 3 + … + n (azaz az első n pozitív egész szám összege) és (2n + 1)
lesznek.
Felhasználva a pozitív egész számok összegére vonatkozó képletet a következő
összefüggéshez jutunk:

3∙S n 2 = (1 + 2 + 3 + … + n) ∙ (2n+1) =

n  (n  1)
∙ (2n + 1)
2

A keresett képlet tehát a következő:
S n2 =

n(n  1)(2n  1)
.
6

(2) Második bizonyítás

Ez a bizonyítási ötlet a térbe viszi át a problémát. Ezúttal egységnyi
oldalhosszúságú kockákkal reprezentáljuk a négyzetszámokat, négyzet alapú
hasábokat alkotva, ahol a négyzetek alapterülete adja a négyzetszámokat. Tegyük
ezeket a hasábokat egymás tetejére, egy piramis szerű alakzatot alkotva.
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Az ábrán látszik, hogy az első öt négyzetszám összege: 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55.
Ebből a testből egy négyzet alapú gúlát kaphatunk, ha az éleit összekötjük a jobb
oldali ábra szerint, ahol az egyik él merőleges az alapra. A gúla alapélei és a
magassága is hat egység hosszúságú. A keresett térfogat innen úgy számítható, hogy a
gúla térfogatából kivonjuk a keletkezett kiegészítő fél, illetve harmad kockák
térfogatának összegét.

=

6 3 30 6
- =
2 3
3

72 – 15 – 2 = 55.

Most átvezethetjük ezt a gondolatmenetet egy n rétegből álló „piramis” esetére. Ez
a térfogat adja majd a keresett összegképletet, mivel:

V = 12 + 2 2 + 3 2 + … + n 2 .

Az n rétegű gúla esetében:
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛
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𝑛
𝑛

𝑛
𝑛

∙

A kiszámítandó térfogatot kifejezhetjük a következőképpen:

𝑛

𝑛

𝑛

∙

Közös nevezőre hozás után:
𝑛

𝑛 𝑛

𝑛

Kiemelünk (n+1)-et, és felbontjuk a zárójelet:
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

Innen összevonással, n kiemelésével a következőre jutunk:
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

Ez alapján felírható a két féle megközelítés egyenlősége:
𝑛
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𝑛

𝑛

𝑛

(3) Harmadik bizonyítás
Ez a bizonyítás szintén térbeli elemekre épül, és az első lépés egy ugyanolyan gúla
összeállítása mint a második bizonyítás első fázisában:

Ezúttal viszont három ilyen alakzatot illesszünk egymáshoz az alábbi ábrán látható
módon:

Az ábrán a legfelső réteg térfogata fele akkora, mint a többi szinté. Viszont, ha az
ábrán látható módon a magasságánál elfelezzük, az alapterületét pedig kétszeresére
növeljük, akkor a térfogata természetszerűleg nem változik.
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Ezekkel az illesztésekkel kaptunk egy olyan testet, melynek élei
n, (n + 1), (n + ); ezek alapján térfogata:

1
V = n  (n  1)  (n  ) .
2
Mivel három egybevágó alakzatból indultunk ki, melynek térfogatát keressük, így:

1
n  (n  1)  (n  )
2 = n(n  1)(2n  1) .
V= 12 + 2 2 + 3 2 + … + n 2 =
6
3
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3.6 Az első n köbszám összege
𝑛

﴾

﴿

3.6.1 Algebrai bizonyítások
(1) Első bizonyítás:

A következő bizonyítás hasonlatos az első n négyzetszám összegénél használt
levezetéshez, ahogyan ott is felmerült, hogy ez a módszer remekül alkalmazható
magasabb kitevők esetén is. Ezúttal írjuk fel a nemnegatív számok negyedik
hatványait, és az idevonatkozó nevezetes azonosságokat, majd alkossunk oszlopokat,
és összegezzük azokat:

Nem meglepő módon tapasztaljuk, hogy a baloldalon az első (n-1) szám negyedik
hatványának összege áll, s a jobb oldalon is egyértelműen látszódnak az n segítségével
felírható összegek, köztük megjelenik az első n köbszám összegének 4-szerese.
Egészen egyszerű egyenletrendezési műveletekkel pedig megkapjuk az n-től függő
keresett összegképletet:
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A négyzetszámok esetéhez hasonlóan itt az első lépésünk a baloldalon álló összeget
kivonása az egyenletből:

Ezután vegyük észre, hogy a jobb oldalon találhatóak olyan összegek, amelyekre
vonatkozó összegképleteket már a fentiekben bizonyítottunk, használjuk fel ezeket a
folytatáshoz:
Az első n négyzetszám összege:

Az első n pozitív egész szám összege:
𝑛

A keresendő összeget pedig jelöljük

𝑛

-mal.

Behelyettesítve tehát:
𝑆

Átrendezve, behelyettesítve a képleteket:

𝑛

𝑛

Ezután fejezzük ki az

𝑛

𝑛

-at, és egyszerűsítsük a törtet amennyire lehetséges,

zárójelfelbontással és összevonásokkal:
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𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

Kiemelve

-t, és alkalmazva az

nevezetes

azonosságot:

﴾

﴿

Az első n köbszám összege tehát a fentiek alapján:

﴾
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﴿

(2) Második bizonyítás

Teljes indukció módszerrel bizonyítjuk.
﴾

1.

﴿

n=1 eset vizsgálata:

﴾

﴿

n=1-re teljesül.
2.

Igaznak tekintjük a n=k –ra az indukciós feltevést:

﴾
3.

﴿

n=k+1-re teljesül-e?

﴾

﴿

Elvégezve a négyzetre emelést, és közös nevezőre hozva:

Kiemelünk a számlálóban

-t:
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﴾

﴿

﴾

﴿

Megkaptuk a megfelelő képletet, tehát, az első n köbszám összege:

﴾

﴿

3.6.2 Szemléletes bizonyítások
(1) Első bizonyítás
A most következő bizonyítási ötlet arra alapszik, hogy a köbszámokat szorzattá
bontja a következő alakban:

.

A lenti ábrán a kis négyzetek rendre 1, 2, 3, 4, 5 egységnyi oldalhosszúságúak. Az
elrendezés jól látszik a fehér, egységnégyzetes felosztáson, miszerint középen van egy
darab 12 területű négyzet, alatta kettő darab 22 területű, és így tovább, egészen az öt
darab, 52 területű négyzetig
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Ebből egyértelműen látszik, hogy fehér egységnégyzetből
225.
Ez a terület négyszer szerepel az ábrán látható négyzetben, ahogy a színek jól
szemléltetik, mely négyzet oldalhosszúsága pedig: 52+5, innen a területe: T=(52+5)2.
A gondolatmenetet n-re alkalmazva a következőt kapjuk:
𝑛

𝑛

𝑛

Innen a köbszámok összege:
𝑛

𝑛

𝑛
[

𝑛

]

𝑛
[

𝑛

]

(2) Második bizonyítás
Ugyanezzel a kiindulással, miszerint a köbszámokat mint szorzatot két tényezőre
bontjuk,

, majd ezúttal másként felrajzolva a négyzeteket szintén

eredményre jutunk.
Ha ezeket a négyzeteket a következő ábra szerint helyezzük egymás mellé, akkor
egy lépcsős síkidomot kapunk, amelynek tetején egy darab 12 területű négyzet, alatta
kettő darab 22 területű , harmadik szintjén három darab 32területű négyzet van, …,
folytatva az n-dik sorban n darab n2 méretű négyzet lesz.
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Ha ezeket a négyzeteket egy alakzatnak vesszük, akkor ennek területe az első n
köbszám összegét adja. Ezt pedig könnyen átdarabolhatjuk egy derékszögű
háromszöggé, amelynek ki tudjuk számítani a területét, ugyanis alapja

n(n  1)
2 .
hosszúságú, magassága pedig: 1 + 2 + 3 + … + n =
Innen a háromszög területe, vagyis a keresett képlet:
𝑛 𝑛

𝑆

[

𝑛 𝑛

]
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𝑛 𝑛

𝑛

𝑛

3.7 Az első n háromszögszám összege

A háromszög számok azok a számok, amelyek szemléltethetőek háromszög
alakzatban:

Jól látszik, hogy az n-edik háromszögszám a következő:
𝑛
3.7.1

𝑛 𝑛

𝑆

bizonyítások

(1) Első bizonyítás
A bizonyítási ötlet onnan jön, hogy az n-edik háromszögszámot tehát felírhatjuk a
következőképpen:

. Itt pedig felhasználhatjuk az első n négyzetszám, és az első n

egész szám összegére vonatkozó képleteket.
𝑛

𝑆

𝑛

Majd minden egyes szám helyére a képletes kifejezést írva:
𝑛

𝑆

𝑛

Az egyenletet rendezve:
𝑛

𝑆

𝑛

Behelyettesítve a fentebb már bizonyított képleteket:
𝑆

𝑆

𝑆

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛 𝑛

Közös nevezőre hozás és rendezés:
𝑆

𝑛 𝑛

𝑛

𝑛 𝑛
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𝑛

𝑛 𝑛

𝑛

(2) Második bizonyítás
A teljes indukció módszere.

1. n=1 eset vizsgálata:

n=1-re teljesül.
2.

Igaznak tekintjük a n=k –ra az indukciós feltevést:

3.

n=k+1-re teljesül-e?

Elvégezve a kiemeléseket, és közös nevezőre hozva:

Megkaptuk a megfelelő képletet, tehát, az első n háromszögszám összege:
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3.7.2 Szemléletes
(1) Első bizonyítás
A bizonyításhoz a Pascal háromszöget írjuk fel, kihasználjuk különleges
tulajdonságait, miszerint különféle összegek jelennek meg az átlókban. Az ábrán
látszik, hol jelentkeznek sorban a háromszögszámok összegei.

A sorokat tekintve az első n háromszögszám összege pontosan az (n+2)-dik sorban
jelenik meg, így hát a következőképpen kaphatjuk meg az összeget:
𝑛
(

)

𝑛
𝑛

𝑛
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𝑛

𝑛

𝑛 𝑛

𝑛

4 Tanulói interjúk
A tanulói interjúkat hat különböző képességű, különböző korú és különböző típusú
iskolába járó tanulóval készítettem el. A magyarázataim során megpróbáltam a
többféle bizonyítási módszerből válogatni, így nem mindegyik tanulónál ismertettem
ugyanazt a módszert. Azt tapasztaltam, hogy algebrai bizonyítások során nagyon
különbözött a megértési idő, leginkább attól függően, hogy melyik módszert
nevezetes azonossággal bizonyított

alkalmaztam. Legnehezebben az

elgondolást tudták követni. Amikor ezt bizonyítottam, ezzel próbálták az első n páros
szám összegét is levezetni, amely kudarcba fulladt.
A szemléletes bizonyítási módok közt nem tapasztaltam különbséget a megértési
folyamatában, nem tűnt nehezebbnek egyik változat sem. Viszont ebben az esetben is
azt figyeltem meg, hogy nem jöttek rá önállóan a 2n és 2n-1 vagy 2n+1 jelölések
praktikusságára a páros illetve páratlanszámok jelölésénél.
Az egyenlőtlenség megoldásánál mindenki az algebrai módszert választotta. Ennek
lehetséges oka, hogy egyszerű, mindkét oldalon lineáris függvény szerepelt. Ebben az
esetben az általános iskolai tananyag alapján, mondhatni rutin megoldásokat
alkalmaztak.
Az interjúk során említést tettem, mit tenne, ha egy másodfokú függvény lineáris
függvénnyel lenne a feladat. Akkor is csak három tanuló hajlott volna szemléletes
megoldásra. Viszont ha már egy másodfokú függvény például abszolút függvénnyel
lenne, a hatból öt diák a szemléletes, koordináta rendszerben ábrázolt grafikus
megoldást választaná.
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Első tanuló (leány, 10. évfolyam)
Hatosztályos gimnáziumba jár, jó képességű, jó tanuló. Nem reál beállítottságú,
inkább tanulja és megjegyzi a matematika törvényeit, 4-es 5-ös matematikai jegyei
vannak.
Elsőre megértette az első n szám összegére és az egyenlőtlenségre vonatkozóan az
algebrai és a szemléletes bizonyítást is. Az egyéni munka során az algebrai bizonyítási
módszert választotta. Egyedül meg tudta csinálni az első n páros szám összegét. A
végeredmény képletet azonban előre mégis kérte, hogy segítse, hogy mit kell
bizonyítani. Az egyenlőtlenség megoldásához semmilyen segítség nem kellett.
-

Mit gondolsz a szemléltetésről?
Az algebrai jobban tetszett, mert alapból az algebrai dolgok jobban mennek.
Szükségesnek tartod-e matek órán?
Igen.
Milyen arányban fordul elő a matekóráidon?
Nem nagyon, kb 5%.
Milyen tankönyvből tanulsz?
Sokszínű matematika.
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Második tanuló (fiú, 11. évfolyam)
Hatosztályos gimnáziumba jár, közepes képességű tanuló. Hármas matematikai
jegyei vannak, de képes 4-est is elérni akár témazáró dolgozatban is. Ezt a figyelem
koncentrációja határozza meg. A riporti munkája is szétszórtságot tanúsít, az
egyenlőtlenségbe belefolyik a szemléletes ábra bizonyítása. A magyarázatomat tudta
követni, megértette az első n szám összegére és az egyenlőtlenségre az algebrai és a
szemléletes bizonyítást is.
Az egyéni munka során minden gondolkodás nélkül az első n páratlan szám
összegére szemléletes bizonyítási módszert választotta, sokkal jobban tetszett neki,
érthetőbbnek tartotta. Egyedül nem tudta elkezdeni az első n páratlan szám összegének
bizonyítását, segítséget az ábra elkezdésével adtam, a folyamatát azonnal értette és
tudta folytatni. Az egyenlőtlenség megoldásánál viszont az algebrai módszert
választotta, semmilyen segítség nem kellett, egyedül oldotta meg.
-

Mit gondolsz a szemléltetésről?
Jót. Jobb, mint az algebrai.
Szükségesnek tartod-e matek órán?
Igen.
Milyen arányban fordul elő a matekóráidon?
Alig, kb 5%.
Milyen tankönyvből tanulsz?
Sokszínű matematika.
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Harmadik tanuló (leány, 10. évfolyam)
Közgazdasági szakközépiskolás, képessége közepes-jó között, jegyei 3-tól 5-ig,
attól függ tanul-e. A magyarázatomat tudta követni, megértette az első n szám
összegére és az egyenlőtlenségre az algebrai és a szemléletes bizonyítást is.
Az egyéni munka során az első n páros szám összegére az algebrai bizonyítási
módszert választotta. Az algebrait választotta, mert a tanuló szerint egy adott dolgot
kell követnie, így ezt könnyebbnek találja.
Egyedül kezdte el az első n páros szám összegének bizonyítását, viszont nem
gondolta át melyik algebrai bizonyítás jó az első n páros szám összegére. A
véleményével megegyezett a gondolkodás módja, hogy egy adott dolgot kelljen csak
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követni-e. A bizonyítást az

nevezetes azonossággal szerette volna levezetni,

de sikertelenül. Utána próbálkozott a személetes módszerrel. Ebben az esetben sem
sikerült a bizonyítás. Az egyenlőtlenség megoldásánál is az algebrai módszert
választotta, semmilyen segítség nem kellett, egyedül oldotta meg.
-

Mit gondolsz a szemléltetésről?
Rövidebb ideig tart, de nagyobb logikát igényel.
Szükségesnek tartod-e matek órán?
Nem tartom szükségesnek, a számítás jobb.
Milyen arányban fordul elő a matekóráidon?
Kb 40%.
Milyen tankönyvből tanulsz?
Sokszínű matematika.
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Negyedik tanuló (leány, 9. évfolyam)
Informatikai szakközépiskolás, labilis diák, ami kihat a figyelmére és tanulmányi
eredményére. 2-es, 3-as jegyei vannak, bár képességei többet is engednének.
A magyarázatomat sokszor lassította, kérte ismételjem meg. Az egyszerűbb
módszereket mutattam meg, végül meg tudta érteni.
Egyedüli munka során az algebrai módszert választotta. A páros számokat elkezdte
leírni, de minden egyes lépés között újra el kellett mondanom, hogy én mit is
csináltam az első n pozitív egész számok esetén. Az egyenlőtlenség megoldásánál is
az algebrai módszert választotta, semmilyen segítség nem kellett, egyedül oldotta meg.
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-

Mit gondolsz a szemléltetésről?
Nem minden esetben tetszik.
Szükségesnek tartod-e matek órán?
Igen, ha jó.
Milyen arányban fordul elő a matekóráidon?
Keveset, a geometriánál csak.
Milyen tankönyvből tanulsz?
Sokszínű matematika.

Ötödik tanuló (fiú, 12. évfolyam)
Négyosztályos gimnazista, nagyon szorgalmas, képessége is jó. Matematikával
szeretne tovább tanulni, bár nem jár emelt specializációra, ami az általános
jelöléseknél tükröződött.
A magyarázat ismertetésének követése nem okozott gondot, megértette. Az első
páratlan szám összegének bizonyítását szemléletes módszerrel tette. A páratlan
számok jelölésénél, segítenem kellett, ez után gyorsan, hibátlanul megoldotta.
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Az egyenlőtlenség megoldásánál viszont az algebrai módszert választotta,
semmilyen segítség nem kellett, egyedül oldotta meg.
-

Mit gondolsz a szemléltetésről?
Tetszik, jónak tartom.
Szükségesnek tartod-e matek órán?
Feltétlenül.
Milyen arányban fordul elő a matekóráidon?
Nem ez a jellemző sajnos, kb 30%.
Milyen tankönyvből tanulsz?
Sokszínű matematika.

Hatodik tanuló (leány, 12. évfolyam)
Négyosztályos, általános gimnazista. Rossz tanuló, nagyon jó képességgel.
Félévkor megbukott matematikából, de most ráhajtott, hogy bebizonyítsa nem buta.
A magyarázatomat megértette, érdekes volt számára, nem emlékszik, hogy sok ilyet
hallott az iskolában, bár hullámzó teljesítménye adódhat abból, hogy nem figyelt
rendesen. Az önálló munkában az első n páros szám összegét algebrai utón
bizonyította, nála is csak a jelölési hiba volt.
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Az egyenlőtlenség megoldásánál az algebrai módszert választotta, semmilyen
segítség nem kellett neki sem, egyedül oldotta meg.
-

Mit gondolsz a szemléltetésről?
Jól hangzik, de nincs tapasztalatom.
Szükségesnek tartod-e matek órán?
Szerintem jó lenne, ha lenne.
Milyen arányban fordul elő a matekóráidon?
Szinte semmi, csak számolós példákat veszünk.
Milyen tankönyvből tanulsz?
Sokszínű matematika.
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5 Tanári interjúk
Hat tanár segítségét kérve készítettem el egy-egy rövid interjút szakdolgozatom
témájához kapcsolódóan. különböző háttérrel rendelkező, különböző életkorú
tanárokat választottam. A legérdekesebb tapasztalás számomra az volt, hogy minden
egyes tanár – ahogy minden egyes diák – esetében is a tankönyv a Mozaik kiadó
Sokszínű matematiká-ja.
A szemléletes módszerek felsorolásánál egy kivétellel a geometria témakör állt az
első helyen, ami mutatja ennek a területnek az alapvető helyét ebből a szemszögből. A
táblázat kitöltésénél a hatodik tanár számára nem volt egyértelmű mit is jelent a
szemléletes okoskodás, ennek ellenére a megjegyzéseiből az derül ki, hogy minden
témakört tanít szemléletesen is.
Alapvető felmerülő problémának bizonyult az érdektelenég. A XXI. század
diákjaival valóban nehéz dolga van még egy kreatív tanárnak is, hiszen annyi inger éri
a tanulókat, hogy egy matematikai szemléltetés csak akkor érdekes, ha valóban tud
újat mutatni, új szemszögből láttatni egy adott problémát.

Első tanár
- Mióta dolgozik tanárként?
1982 óta.
- Hol dolgozott idáig?
Általános iskolában két évig, azóta középiskolában.
- Tanítás során mikor és milyen mennyiségben használ szemléletes módszereket?
Geometria órán : szerkesztés
Térfogat- felszínszámítás: testek
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Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása: grafikus megoldási módszerrel
Statisztika: oszlopdiagram, kördiagram készítése, leolvasása
Függvények ábrázolása, tulajdonságok leolvasása
Ezeknél az óráknál nagy szerepe van az ábra készítésnek, szemléltetésnek (kb. 60 %ban tudom meghatározni a mennyiséget)
- Milyen problémákat észlel a diákok részéről a szemléletes okoskodások során?
Sokan csak sablonokban tudnak gondolkodni, új problémákkal nehezen birkóznak
meg, nem szívesen gondolkodnak. Hétköznapi problémák, szituációk felvetése jó, de
ez nem lehetnek sem fizikai, sem kémiai jellegű alkalmazások, mert ezekkel szemben
a tanulók erősen ellenállnak.
- Milyen módszerrel tanítja a következő típusú feladatokat?
Az alkalmazott oktatási módszert, X jellel kérem, jelölje.
Feladatok

Algebrai

Geometriai

Mindkettő

1.

x2 – 16 = 0

x

2.

2x2 +3  x + 2

x

3.

x  x  3  2

4.

(a + b)2 = ?

5

(a – b)2 = ?

6

x  y  9

y  2x 

7.

a b 

x
x
x
x

ab
2

x

Az első n pozitív

8.

egész szám
összegére

x

vonatkozó
képlet
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- Elegendőnek tartja-e a tanárképzésben a szemléletes okoskodások mértékét?
Nem
- Milyen tankönyvből tanít?
Sokszínű matematika – Mozaik Kiadó

Második tanár
- Mióta dolgozik tanárként?
1986
- Hol dolgozott idáig?
Általános Iskola, Középiskola
- Tanítás során mikor és milyen mennyiségben használ szemléletes módszereket?
Geometria: testek.
Táblai rajz mindig
Geogebra program alkalmanként
- Milyen problémákat észlel a diákok részéről a szemléletes okoskodások során?
Érdektelenség
- Milyen módszerrel tanítja a következő típusú feladatokat?
Az alkalmazott oktatási módszert, X jellel kérem, jelölje.

Feladatok

Algebrai

1.

x2 – 16 = 0

x

2.

2x2 +3  x + 2

3.

x  x  3  2

4.

Geometriai

Mindkettő

x
x

(a + b)2 = ?

x
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5

(a – b)2 = ?
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x

x

Az első n pozitív
egész szám összegére

x

8.
vonatkozó képlet

- Elegendőnek tartja-e a tanárképzésben a szemléletes okoskodások mértékét?
Elegendő
- Milyen tankönyvből tanít?
Mozaik Kiadó: Sokszínű Matematika

Harmadik tanár
- Mióta dolgozik tanárként?
9 éve tanítok.
- Hol dolgozott idáig?
Gimnázium és szakközépiskola
- Tanítás során mikor és milyen mennyiségben használ szemléletes módszereket?
Geometriából sokat, egyébként is szinte minden órán.
- Milyen problémákat észlel a diákok részéről a szemléletes okoskodások során?
Figyelem hiánya.
- Milyen módszerrel tanítja a következő típusú feladatokat?
Az alkalmazott oktatási módszert, X jellel kérem, jelölje.
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Feladatok

Algebrai

Geometriai

Mindkettő

1.

x2 – 16 = 0

x
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2x2 +3  x + 2

x

3.

x  x  3  2

x

4.

(a + b)2 = ?

x

5

(a – b)2 = ?

x

6

x  y  9

y  2x 
a b 

7.

ab
2

x

x

Az első n pozitív
egész szám összegére

x

8.
vonatkozó képlet

- Elegendőnek tartja-e a tanárképzésben a szemléletes okoskodások mértékét?
Nem.
- Milyen tankönyvből tanít?
Mozaikos, sokszínű matematika.
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Negyedik tanár
- Mióta dolgozik tanárként?
2003.
- Hol dolgozott idáig?
Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskőrös
- Tanítás során mikor és milyen mennyiségben használ szemléletes módszereket?
Amikor csak tehetem és a tananyagra szánható időkeret megengedi.
- Milyen problémákat észlel a diákok részéről a szemléletes okoskodások során?
Egyre több az olyan diák, akit nem érdekel, hogy miért van úgy, csak az hogy hogy
kell megcsinálni, és hiába strapálom magam a szemléltetéssel, nem akarja vagy nem
tudja meglátni a párhuzamot.
- Milyen módszerrel tanítja a következő típusú feladatokat?
Az alkalmazott oktatási módszert, X jellel kérem, jelölje.

Feladatok

Algebrai

Geometriai

Mindkettő

1. x2 – 16 = 0

x

2. 2x2 +3  x + 2

x

3.

x  x  3  2

x

4. (a + b)2 = ?

x

5

(a – b)2 = ?

x
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x
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a b 
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Az első pozitív egész
szám összegére
vonatkozó képlet

x

x

80

- Elegendőnek tartja-e a tanárképzésben a szemléletes okoskodások mértékét?
Igen.
- Milyen tankönyvből tanít?
Mozaik: Sokszínű matematika

Ötödik tanár
- Mióta dolgozik tanárként?
1984 óta.
- Hol dolgozott idáig?
Középiskola
- Tanítás során mikor és milyen mennyiségben használ szemléletes módszereket?
Geometria órán : szerkesztés
Térfogat- felszínszámítás: testek
Statisztika
Függvények ábrázolása
Valószínűség számítás (kártya, kocka)
- Milyen problémákat észlel a diákok részéről a szemléletes okoskodások során?
Nagyon figyelem felkeltőnek kell lenni-e, hogy figyeljenek. Kapok jó visszajelzéseket
is.
- Milyen módszerrel tanítja a következő típusú feladatokat?
Az alkalmazott oktatási módszert, X jellel kérem, jelölje.

Feladatok

Algebrai

Geometriai

Mindkettő

1.

x2 – 9 = 0

x

2.

x2  x + 2

x

3.

x  x  3  2

x
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4.

(a + b)2 = ?

x

5

(a – b)2 = ?

x

6

x  y  9

y  2x 
a b 

7.

x
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2

x

Az első n pozitív
egész szám összegére

x

8.
vonatkozó képlet

- Elegendőnek tartja-e a tanárképzésben a szemléletes okoskodások mértékét?
Nem
- Milyen tankönyvből tanít?
Sokszínű matematika – Mozaik Kiadó

Hatodik tanár
- Mióta dolgozik tanárként?
1978 óta.
- Hol dolgozott idáig?
Kezdetektől a kiskőrösi Petőfi Gimnáziumban tanítok.
- Tanítás során mikor és milyen mennyiségben használ szemléletes módszereket?
Geometriai feladatoknál - térgeometriánál modellezünk, továbbá szöveges
feladatoknál - ha csak lehet
- Milyen problémákat észlel a diákok részéről a szemléletes okoskodások során?
Probléma csak akkor van, ha nem mutatnak érdeklődést, ekkor nem jelent számukra
plusz segítséget egy ábra.
- Milyen módszerrel tanítja a következő típusú feladatokat?
Az alkalmazott oktatási módszert, X jellel kérem, jelölje.
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Feladatok

Algebrai

1.

x2 – 9 = 0

X(grafikus is)

2.

x2  x + 2

X(grafikus is)

3.

x  x  3  2

Geometriai

Mindkettő

X(grafikus is)

4.

(a + b)2 = ?

X

5

(a – b)2 = ?

X

6

x  y  9

y  2x 

7.

a b 

8.

X(grafikus is)

ab
2

Az első n pozitív egész
szám összegére
vonatkozó képlet

X

X

- Elegendőnek tartja-e a tanárképzésben a szemléletes okoskodások mértékét?
Nem, több módszert kellene a leendő tanároknak megmutatni
- Milyen tankönyvből tanít?
Sokszínű Matematika (Mozaik Kiadó)
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6 Összegzés
Egy jól működő oktatásnak a természetes tanulási folyamatokra kell alapozniuk, az
alapvető emberi működést előtérbe helyezve adni új információkat. Minél több
csatornán kapják a diákok az új anyagot, annál könnyebben fogják elsajátítani azt.
Tanárként sokat segíthetünk a megértésben, ha például szemléletes módszereket is
mutatunk az algebrai, „számolós” bizonyításokon kívül is. Ezzel érdekesebbé válhat a
matematika, közelebb kerülhet olyan diákokhoz is, akiknek a számokkal gondjuk van,
de vizuálisan megértik az anyagot.
A tanárképzésben is szükség lenne több szemléletes módszer bemutatására, felhívni a
leendő tanárok figyelmét erre a megközelítésre. A lehetőségeink egyre jobbak, a
rendelkezésre álló eszközök egyre bővebbek – például az interaktív tábla. Ezeket
kihasználva, hozzáértően használva, az algebrai módszerekkel párhuzamosan rengeteg
szemléletes okoskodással találkozhatnának a diákok
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