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Bevezetés
A Gyilkos számok (angol címén: Numb3rs) egy amerikai tévésorozat. Az Amerikai
Egyesült Államokban 2005-ben mutatták be az első részét, és 2010-ben ért véget,
hat évadot élt meg. Magyarországon 2006-ban kezdték sugározni, és szintén 2010-ben
mutatták be itthon is az utolsó epizódot[3].
A sorozat középpontjában egy testvérpár áll: Charlie Eppes matematikus és Don
Eppes, aki az amerikai Szövetségi Nyomozóirodánál (FBI) dolgozik. Rajtuk keresztül
kapcsolat alakul ki néhány matematikus és egy nyomozócsoport között, melynek révén a matematika segítségével göngyölítenek fel különböző bűnügyeket. Egy tipikus
rész valamilyen bűntettel kezdődik, ennek a nyomozását követheti szemmel a néző
a rész során. A felderítésében valamilyen módon mindig kritikus szerepet játszik a
matematika[10].
Szakdolgozatomban a Gyilkos számok néhány részét vizsgálom abból a szempontból, hogy helyesek-e a bennük szereplő matematikai következtetések, reális és
megvalósítható-e a matematikai elmélet alkalmazása, a magyar fordítás helyesen
adja-e vissza az eredeti szöveg értelmét. Legfontosabb célom pedig az, hogy találjak néhány olyan elemet, amit a matematikatanítás során is fel lehet használni,
ami felkeltené a diákok érdeklődését a matematika iránt, illetve segítené az adott
matematikai probléma jobb megértését.
A sorozat elemzésében az [7], [9] és [8] honlapok nyújtottak segítséget. Egy, a 4.
évad 4. részéhez kapcsolódó foglalkozást részletesebben kidolgozok, a többi helyen
főleg csak ötleteket adok, milyen feladatokat és kérdéseket lehetne megfogalmazni a
film jelenetei kapcsán.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Korándi Józsefnek, hogy a kellemetlen körülményeim ellenére is foglalkozott a dolgozatommal.
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1. fejezet
Matematika a Gyilkos számok
néhány epizódjában
1.1.

4. évad, 1. rész: Bizalom (Trust Metric)

Az epizód elején, kb. a 3. perc végén egy tanteremben látjuk Charlie Eppest,
amint a Gyáva nyúl (angolul Chicken) játékról beszél. Ebben a játékban két sofőr
közeledik egymás felé nagy sebességgel, akik valamikor kitérhetnek a másik elől.
Ha mindketten félre rántják a kormányt, döntetlen az eredmény, ha csak az egyik
rántja félre a kormányt, akkor ő a „gyáva nyúl”, és a másik játékosé a dicsőség. Míg
mindkét játékos számára az a legrosszabb kimenetel, ha egyikük se tér ki a másik
elől, és összeütköznek. A játékosok egy lehetséges nyereségmátrixa a következő:
Kitér Egyenesen halad
Kitér

0; 0

Egyenesen halad 1; −1

−1; 1
−10; −10

Charlie Eppes egy rövid ismertetésen kívül az atomfegyverkezéshez hasonlítja a
játékot, valamint megemlíti azt is, hogy 3 Nash-egyensúlya van. Valóban, azok a kimenetelek, amikor csak az egyik játékos tér ki a másik elől, tiszta Nash-egyensúlyok,
és ezeken kívül még egy kevert Nash-egyensúly létezik (például a fenti nyereségek
9 1
9 1
esetén kiszámoltam: ((( 10
; 10 ); ( 10
; 10 )).

A jelenet elég rövid, és nem tartalmaz sok többletet egy egyszerű magyarázathoz
képest, így a film használatát egy játékelméleti kurzuson nem látom kifejezetten
szükségesnek. Esetleg a levetítése után fel lehetne tenni azt a kérdést a diákoknak,
hogy vajon jól mondta-e a filmbeli matematikus, tényleg 3 Nash-egyensúly létezik,
és melyek ezek.
A jelenet legvégén, kb. a 4. perc felénél azonban megütötte a fülem, hogy Charlie
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Eppes így köszön el a diákjaitól: „Holnap viszont visszatérünk a paraméterekhez,
azok közül is az eloszlási egyenlőségekhez.” Nem tudom, hogy ez mit jelent, eddig
még sosem hallottam azt, hogy eloszlási egyenlőségek. Az eredeti angol változatban
így hangzik ez a mondat: „Tomorrow, however, we’re going to return to parameters –
specifically partition congruences.” Azaz a partíció-kongruenciákhoz fog visszatérni
az osztály, ami alatt szerintem azokra a kongruenciákra gondolnak, amik teljesülnek
a partíciófüggvényre (például p(5k + 4) ≡ 0 (mod 5) minden k ∈ N esetén).
Azon túl, hogy nem értem a magyar fordítást, az eredeti fogalomnak, sőt látszólag
a magyar szinkronban elhangzó fogalomnak sincs semmi köze a játékelmélethez. Ez
még inkább zavaróvá válik, amikor később az is kiderül az angol szinkronból, hogy
ez egy Bevezetés a játékelméletbe óra volt.
A rész egyik fő, visszatérő matematikai gondolata a 12. percben hangzik el először két szökött rab keresése kapcsán. Charlie Eppes azt javasolja, hogy a halmazfedéseket (angolul set covering deployment) használva állapítsák meg a rendőrségi
egységek optimális elhelyezését ahhoz, hogy minél jobban megfigyeljék Los Angeles
utcáit. Itt nem egyszerűen arra a problémára gondolnak, hogy adott egy n elemű
H halmaz részhalmazainak egy S = {S1 , S2 , . . . , Sk } rendszere, egy c : S → R+
költségfüggvény, és ki kell választani néhány S-beli halmazt úgy, hogy azok lefedjék
H-t és minimális legyen a költségeik összege.
Hanem a következő feladattípusról van szó: adott néhány régió, ezeknek valamilyen összeköttetése és a régiókban katonai egységeket helyezünk el. Egy régió
biztonságos, ha legalább egy egység állomásozik benne, és biztosítható, ha egy egység átmozgatható ide valamelyik szomszédos régióból úgy, hogy ott is maradjon még
katonai csapat. Továbbá tegyük fel, hogy minden régióban legfeljebb két egység állomásozhat, mivel a katonaság korlátozott számú és nem koncentrálható egy helyre.
A kérdés az, hogy lehet a régiót úgy biztosítani, hogy a lehető legkevesebb katonai
egységet használjuk fel?
A régiókat nyilván ábrázolhatjuk egy gráffal, mindegyik terület a gráf egy csúcsának felel meg, és két csúcs pontosan akkor van összekötve, ha a nekik megfelelő
régiók szomszédosak, pontosabban van közvetlen összeköttetés közöttük. Legyen a
gráf csúcshalmaza V = {v1 , . . . , vn }, és minden 1 ≤ i ≤ n-re rendeljünk hozzá vi -hez
két xi és yi változót, melyek rendre a régióban elhelyezhető első és második katonai
P
egységnek felelnek meg. Ekkor a feladat a ni=1 (xi + yi ) összeg minimalizálása a
következő feltételek mellett: minden 1 ≤ i ≤ n esetén xi , yi ∈ {0, 1}, xi ≥ yi és
Py
(xi + vijvj l ) ≥ 1. Tehát egy egészértékű programozási feladatot kapunk.
A sorozatbeli helyzetben azonban ez az optimalizációs feladat nem igazán lenne
használható, hiszen a rendőrség szinte akármilyen pozíciót felvehet, azaz nincs véges
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sok pontra korlátozva a rendőrségi csapatok elhelyezésének lehetősége.
Charlie Eppes fel is hoz egy példát, hogy megértesse, mire gondol: hogyan helyezzünk el a tengerparton véges sok világítótornyot úgy, hogy minél jobban megvilágítsák éjjel a partot? Valóban, hasonló a probléma, ha minden rendőrhöz hozzárendelünk egy bizonyos sugarú körlapot, amit belát, és ezekkel a körlapokkal akarjuk
lefedni a város adott részét, megfeledkezve az épületekről és egyéb akadályokról.
Csakhogy ezzel az előző halmazfedési problémától eltérő optimalizálási feladatot
kapunk, ez valójában nem is az előző fogalomra adott példa.
A rész másik fő gondolatát, amiről a címét is kapta, a 20. percben kezdik el
körüljárni, ez a „bizalom-méter”. Charlie Eppes felajánlja a nyomozóknak, hogy kiszámolja, mennyi a valószínűsége annak, hogy bízhatnak az egykori barátjukban,
Colby Grangerben, akit épp üldöznek. Ilyesmi bizalom-métereket használnak például internetes webáruházakban vagy az internetes keresőprogramokban is. De ott
könnyen elérhető és számszerű(síthető) adatokra támaszkodnak, itt én el se tudom
képzelni, hogyan akarják a barátjuk megbízhatóságát lemérni. Charlie Eppest nem
látjuk a szereplőket faggatni a keresetthez fűződő kapcsolatukról, korábbi eseményekről, a 32. perc legelején mégis megtudjuk, sikerült elhelyeznie Colby Grangert
a bizalom-méteren. Bár a pontos eredményt végül nem ismerjük meg a film során.
A film 34. percében megemlítenek egy érdekes problémát is: egy szoba minden
fala tükrökkel van borítva, ha meggyújtunk egy gyufát a szobában, vajon minden
pontba eljut-e a fénye? Azt is megemlítik, hogy George Tokarsky talált olyan 26szöget, amiben nem a válasz.
Ezt a megvilágítási problémát Ernst Straus vetette fel az 1950-es években. 1958ban Roger Penrose mutatott olyan részben ellipszisvonalú alakzatot, amelynek belsejében bárhol véve is fel egy pontot, lesz olyan része a síkidomnak, amit nem világítanak meg a pontból induló fénysugarak. Alább látható a három fő eset, a sárga
folt jelöli a fényforrást és szürkével vannak színezve azok a részek, ahova nem jut el
a fény [11]:
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Ezt követően vetődött fel a kérdés, hogy vajon létezik-e ilyen tulajdonságú sokszöglap is. Tokarsky 1995-ben mutatott olyan 26-szöget, melyben létezik olyan pont,
hogyha onnan indítjuk a fénysugarakat, lesz egy ettől különböző pont, ami megvilágítatlan marad. D. Castro 1997-ben kicsit javított ezen az eredményen, az ő példája
egy 24-szög. Az viszont máig megválaszolatlan kérdés, hogy olyan sokszögvonallal
határolt tartomány létezik-e, amelyik egyik pontjából sem világítható meg teljesen.
A következő ábrán látható Tokarsky sokszöge, pirossal van jelölve a két kitüntetett
pont, a kék vonalak néhány fénysugár útját mutatják [13]:

Ennek a megvilágítási problémának a megértéséhez nem szükséges jelentős előképzettség, gimnáziumi diákokkal is ismertethető a feladat. Főleg, ha kerítünk melléje néhány hasonló és néhány egyszerűbb feladatot is, mint például a képtárprobléma, érdekes és figyelemfelkeltő foglalkozást tudunk tartani. Ráadásul az [1] honlapon található egy (angol nyelvű) alkalmazás is, amivel ki lehet próbálni, hogyan
terjed a fény Tokarsky 26 oldalú szobájában. Kár viszont, hogy a filmnek nem szerves
része ez a témakör, szerintem elég erőltetett módon bukkan fel benne. Charlie Eppes a szökött rabok búvóhelyét a példában szereplő szoba sötét sarkához hasonlítja.
Mindenesetre a jelenetet felhasználhatjuk legalább arra, hogy egy szép animációval
szemléltessük a problémát a diákoknak.

1.2.

4. évad, 4. rész: Tizenhárom (Thirteen)

Ebben a részben a nyomozók egy sorozatgyilkost próbálnak kézre keríteni, aki
a gyilkosságok helyszínén számokat és egyéb motívumokat fest a falakra. A film 4.
percében, a második gyilkosság helyszínén Charlie Eppes az ábrákat, többek között
egy nautilusz házát nézegetve rájön, hogy a falon szereplő számok a Fibonaccisorozat tagjai.
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1.2.1.

A Fibonacci-sorozathoz kapcsolódó pár feladat

A Fibonacci-sorozat tanítását a Mozaik kerettantervrendszere a 12. évfolyamban
ajánlja, a rekurzív sorozatok kapcsán [6]. Például a Sokszínű matematika tankönyvcsalád gimnazisták számára készült kötetei közül a 11. osztályos tankönyvben kerül
sor a Fibonacci-számok bevezetésére néhány szokásos feladaton keresztül [4], majd
a 12. osztályos tankönyvben a rekurzív sorozatokra adott példaként jön elő ismét a
Fibonacci-sorozat, itt több tulajdonságát is megvizsgálja a tankönyv [5].
Persze, már sokkal fiatalabb tanulókkal is érinthetjük ezen sorozat fogalmát. Az
alapok, például a sorozat szabályának kitalálása első néhány tagja alapján, vagy a
hozzá kapcsolódó eset-összeszámlálási feladatok egyszerűbb esetei már kisebb gyerekek számára is érthetőek, érdekesek és hasznosak lehetnek.
A következőkben egy a Fibonacci-sorozatra épülő foglalkozás tervét írom le, melyben felhasználom a Gyilkos számok ezen epizódjának jeleneteit. A filmben látottakat
körüljárva megfogalmazok néhány kérdést, melyek többségének az lesz a nyitja, hogyan lehet egy egész számot bizonyos más egész számok összegeként leírni. Ezek megválaszolásához valójában a Fibonacci-sorozatnak csupán a definíciójára lesz szükség.
Azonban úgy gondolom, hogy sokkal hasznosabb, ha nem csak a sorozat meghatározásából indulunk ki, hanem az ismert bevezető feladatokon keresztül ismerkedünk
a Fibonacci-sorozattal, ezért röviden ezeket is közlöm.
A foglalkozásokat megfelelő módosításokkal a 7-12. évfolyamok bármelyikén meg
lehetne tartani szerintem. A Gyilkos számokhoz kapcsolódó kérdések közül egy-kettő
az iskolai tanórákba is beleszőhető a rendelkezésre álló idő függvényében. A problémakör alábbi részletesebb megvizsgálását azonban különórákon, például matematikatáborban vagy iskolai szakkörön képzelem el, és 9-10. osztályosoknak szólóan írom
le.
Célom a foglalkozásokkal egyrészt az, hogy a diákok a Fibonacci-sorozaton keresztül megismerkedjenek az eset-összeszámlálási feladatok egy új típusával és a
rekurzív sorozatokkal, illetve elmélyítsék tudásukat e téren. A Fibonacci-sorozattal
történő huzamosabb ideig tartó foglalkozás segítheti például annak a gyakran tapasztalható tévképzetnek a kiküszöbölését is, hogy minden sorozat számtani vagy
mértani. Másrészt, a filmhez kapcsolódó feladatokkal szeretném fejleszteni a diákok
kritikus gondolkodását, gyakorolni velük egy problémakör minél teljesebb körüljárását, az önálló kérdésfelvetést, valamint azt, hogyan bontsanak egy problémát
részesetekre, a részesetekre bontás célravezető és gyors legyen. Egy-két részfeladat
az oszthatóság gyakorlására is megfelelő.
A következő feladatot 1202-ben fogalmazta meg Fibonacci olasz matematikus:

8

1.2.1 Feladat: Hány nyúl származik egy pár nyúltól egy év alatt, ha mindegyik
pár kéthónapos korától kezdve havonta egy-egy új párt (egy nőstényt és egy hímet)
hoz a világra és közben egyetlen nyúl sem pusztul el?
1.2.2 Feladat: Hányféleképpen lehet egy 10 fokból álló lépcső tetejére eljutni, ha
egyszerre 1 vagy 2 fokot léphetünk?
Utóbbi feladat megoldása közben vagy után készíttessünk a tanulókkal táblázatot
is, amelyben leírják, hányféleképp lehet eljutni az 1., 2., . . . , 10. lépcsőfokra. Ekkorra
valószínűleg már minden diák észreveszi, hogy bármely szám a két előző összege, és
könnyűszerrel tudnak válaszolni arra a kérdésre, hogyan lehetne megmondani az
esetek számát 20, 100, n lépcsőfok esetén. Mondjuk el nekik, hogy a most megismert sorozatot nevezik Fibonacci-sorozatnak, és közösen fogalmazzuk meg a pontos
meghatározását.
1.2.3 Definíció: A következő rekurzióval megadott (fn ) sorozatot Fibonacci-sorozatnak
nevezzük: f1 = f2 = 1 és fj = fj−2 + fj−1 minden 3 ≤ j, j ∈ N esetén. A sorozat
tagjai a Fibonacci-számok. Szokták a sorozatot az f0 = 0 kezdőértékkel is definiálni.
1.2.4 Feladat: Egy emeletes házat úgy akarunk kifesteni, hogy minden szintet vagy
csupa fehérre, vagy csupa kékre festünk, de két szomszédos szintet nem festhetünk
fehérre. Hányféleképpen festhetünk ki egy házat, ha a szintek száma:
a) három;

b) négy;

d) n?

c) öt;

További feladatok találhatók például az [5],[12] könyvekben.
Ezek után térjünk át a Gyilkos számokra, vetítsük le az epizód 4. percének elején
kezdődő jelenetet, de ügyeljünk arra, hogy a durvább képsorokat hagyjuk ki.
A főszereplő, Charlie Eppes a gyilkosság helyszínén egy egyjegyű számokból álló,
7 × 7-es táblázatot nézegetve így szól: „Fibonacci-számsor. És az első hálóról indul
és a másikon folytatódik.” Eközben az első táblázatról készült fotón bekarikázza a
számokat. Itt láthatóak a filmben szereplő számok:
8 1 4 2 1 9 1

8 9 8 0 3 5 4

1 5 8 3 0 9 3

1 4 5 3 0 5 1

0 0 5 0 0 4 5

8 2 3 5 1 0 8

8 8 0 9 7 5 8

7 2 3 8 0 4 1

1 3 1 0 2 1 6

3 9 0 6 1 5 5

2 1 1 9 9 7 4

2 2 6 2 9 9 5

3 4 3 0 1 9 0

9 3 6 5 2 1 6

Charlie Eppes pedig a következőképpen karikázza be a számokat:
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Elsőre csak csodáltam, hogy milyen gyorsan felismeri a hétjegyű Fibonacciszámokat, valamint a 8-as miatt összezavarodtam, hogy akkor mégse sorrendben
követik egymást a számok. Azonban leállítva a jelenetet, és jobban megvizsgálva a
táblázatot, észrevehetjük, hogy 8-at és 0-t (ha úgy definiáljuk) leszámítva ezek nem
is Fibonacci-számok. Gondoltam arra is, hogy talán nem a sorok végén, illetve elején ér véget, vagy kezdődik egy szám, de így se fedeztem fel a Fibonacci-sorozatot.
Úgyhogy az első kérdés, amit feltehetünk a diákjainknak, a következő:
1.2.5 Feladat: Igaz-e, hogy a két táblázatban a Fibonacci-sorozat egy részlete látható?
A tanulók korábban már kiszámolták a sorozat néhány, legalább 12 tagját, de
ehhez és a következő feladatokhoz sokkal nagyobb Fibonacci-számokra is szükségük
lesz. Ezért osszunk ki nekik egy listát, amin a Fibonacci-sorozat első 40 tagja szerepel
[2]:

1 13 144 1597 10 946 121 393 1 346 269 14 930 352 102 334 155
..
1 21 233 2584 17 711 196 418 2 178 309 24 157 817
.
2 34 377 4181 28 657 317 811 3 524 578 39 088 169
3 55 610 6765 46 368 514 229 5 702 887 63 245 986
5 89 987

75 025 832 040 9 227 465

8
Ennek segítségével a diákok gyorsan megállapíthatják, hogy a Charlie Eppes által
bekarikázott számok közül például se 191, se 158 nem Fibonacci-szám, de 191 158
sem, stb.
1.2.6 Feladat: Találj minél több Fibonacci-számot a két 7 × 7-es táblázatban!
Miután megállapítottuk, hogy a filmben valójában nem is Fibonacci-számok szerepelnek, adódik a kérdés, hogy vajon mi ki tudnánk-e javítani a hibát, tudnánk-e
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táblázatokat alkotni a Fibonacci-számokból.
1.2.7 Feladat: Készíts két ilyen táblázatot a Fibonacci-sorozatból úgy, hogy a legelsőként és legutoljára felhasznált számok minden számjegye szerepeljen a táblázatban és:
a) a számok sorban kövessék egymást, nem fontos a sorok elején kezdődniük és
a sorok végén végződniük;
b) a számok sorban kövessék egymást, de egyik szám számjegyei se lógjanak át
a táblázat következő sorába!
Léteznek-e a b) részfeladatnak megfelelő táblázatok?
Megoldás: Az a) rész megoldását a diákok elkezdhetik próbálgatással is. Igaz,
elég sokáig tarthat, amíg leírnak 98 számjegyet, igyekezzünk segíteni nekik abban,
hogy egy minél gyorsabb utat találjanak. Fogalmazzuk át a feladatot úgy, hogy a
Fibonacci-sorozat egy olyan szeletét keressük, amiben a számok számjegyei számának összege pont 98.
Például így találhatunk ilyen szeletet: ha csak legfeljebb ötjegyű számokat veszünk, ott ez az összeg 1 · 6 + 2 · 5 + 3 · 5 + 4 · 4 + 5 · 5 = 72, nem elég. Ha hozzájuk
vesszük az összes hatjegyű Fibonacci-számot is, az összeg már 102 lesz, ami túl sok,
4-gyel több, mint kellene. Ezért hagyjuk ki az első négy számot. Tehát egy lehetséges
megoldás:
5 8 1 3 2 1 3

7 7 1 1 2 8 6

4 5 5 8 9 1 4

5 7 4 6 3 6 8

4 2 3 3 3 7 7

7 5 0 2 5 1 2

6 1 0 9 8 7 1

1 3 9 3 1 9 6

5 9 7 2 5 8 4

4 1 8 3 1 7 8

4 1 8 1 6 7 6

1 1 5 1 4 2 2

5 1 0 9 4 6 1

9 8 3 2 0 4 0

A b) részre is elég könnyen megtalálhatják a választ a diákok. Ahhoz, hogy ne
lógjanak át a számok több sorba is, legfeljebb hétjegyű számokat használhatunk fel.
Csak hétjegyűből nincs elég, csak 5 darab. Az előző gondolatmenettel beláttuk, hogy
legalább hatjegyű számokat is fel kell használni. De egy leírt hatjegyűt megelőző vagy
követő szám számjegyeit biztosan több sorba szétdarabolva kell leírnunk. Tehát nem
léteznek ennek a feltételnek eleget tevő táblázatok.
1.2.8 Feladat: Készíts két ilyen táblázatot a Fibonacci-sorozatból úgy, hogy a legelsőként és legutoljára felhasznált számok minden számjegye szerepeljen a táblázatban és:
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a) a számoknak nem kell szomszédosaknak lenniük, és nem is kell sorban szerepelniük a táblázatokban, de egyik szám számjegyei se lógjanak át a táblázat következő
sorába;
b) a számok alkossák a sorozat egy szeletét, nem kell a táblázatban sorban szerepelniük, de egyik szám számjegyei sem lóghatnak át a táblázat következő sorába!
Léteznek-e a b) részfeladatnak megfelelő táblázatok?
Megoldás: Az a) résznél segítsünk észrevenni azt, hogy az a feladat, hogy
bizonyos Fibonacci-számokból alkossanak 14 csoportot úgy, hogy minden csoporton
belül 7 legyen a számok számjegyei számának az összege. Tehát készíthető két ilyen
táblázat például az 5 darab hétjegyű, 5-5 darab hat- és egyjegyű, 4-4 darab öt- és
kétjegyű számból.
A b) részfeladat egy fokkal trükkösebb. A próbálkozás talán itt is segít. Például:
tegyük fel, hogy felhasználunk egy ötjegyű számot. Ehhez mindenképp kell még
válasszunk egy kétjegyűt, vagy két egyjegyűt. Mivel a kiválasztott számoknak részsorozatot kell alkotniuk, így minden három- és négyjegyű számot is le kell írnunk.
De háromjegyűből eggyel több van, ezért további egy- vagy kétjegyű számokat is fel
kell használnunk. Azonban nagyon sok esetet kapunk, nehéz ezeket kezelni.
Inkább használjuk ismét a már észrevett tulajdonságot: legalább hatjegyű számoknak is szerepelniük kell a táblázatban. Hogy a számjegyek ne lógjanak át különböző sorokba, a hatjegyű mellé választanunk kell egy egyjegyűt, de ekkor az összes
közöttük lévő tagot is fel kell használnunk. A 13-tól 75 025-ig terjedő Fibonacciszámok számjegyei számának összege 66 = 7 · 9 + 3. Tehát hogy ezek a számok teljes
sorokat töltsenek ki, még 4 darab egyjegyű szám is szükséges. Ezáltal már csak egy
fel nem használt egyjegyű számunk marad, ami mellé egy hatjegyűt választhatunk,
de a további hatjegyűeket már nem tudjuk felhasználni. Összefoglalva azt kaptuk,
hogy a Fibonacci-sorozat első 27 tagját le tudjuk írni a feltételeknek megfelelően,
de ezek csak 12 sort töltenek ki. Több számot már nem tudunk hozzájuk venni, a
d) feladatnak nincs megoldása.
Másképp: azt már láttuk, hogy a legfeljebb hatjegyű Fibonacci-számok számjegyei számának összege 102. Ha ebben a feladatban felhasználnánk legalább egy
hétjegyű számot is, ez az összeg már több lenne 109-nél, ezért ahhoz, hogy 98-at
kapjunk, legalább 109 − 98 = 11 számjegyet, azaz az összes egyjegyű számot el kellene hagynunk. Így nem írhatnánk hatjegyű számokat a táblázatba, nem tudnánk
elég sort kitölteni. Ha az összes hatjegyű számot felhasználjuk, akkor ezekhez kell 5
darab egyjegyű is, a felhasznált számok számjegyei számának összege már 101 lenne.
Ha a legnagyobb hatjegyű számot kihagyjuk, akkor a nála kisebb számok számjegyei
számának összege 96, már túl kevés. Ezt a három esetet végignézve beláttuk, hogy
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nem léteznek a b) részfeladatnak megfelelő táblázatok.
A Gyilkos számok jelenete úgy folytatódik, hogy Charlie Eppes azt is észreveszi, hogy egy, a két táblázatot összekötő, Fibonacci-szám hiányzik a sorozatból,
mégpedig 5 550 164. A nyomozók meglepődve állapítják meg, hogy ez az áldozat
telefonszáma. Azonban láthatjuk, hogy 5 550 164 sem Fibonacci-szám. Bár ez a hiba
még megbocsátható, hiszen az amerikai filmekben általában fiktív, 555-tel kezdődő
telefonszámokat használnak. Amikor a sorozatban a telefonkönyvet mutatják, ott is
feltűnik, hogy minden szám 555-tel kezdődik.
Az előző feladatok után ezt a pár másodpercet is levetítve a diákoknak, tovább
folytathatjuk a feladatsort az új információk alapján.
1.2.9 Feladat: Az 1.2.7. feladat a) pontja szerint járj el, de most:
a) hagyd ki a sorozat szeletének egyik tagját;
b) hagyj ki néhány számot úgy, hogy ezek számjegyei számának összege pont 7
legyen (azaz annyi, ahány számjegy szerepel egy telefonszámban);
c) egy hétjegyű számot hagyj ki a szeletből;
ahol a kihagyott szám(ok) nem lehet(nek) a sorozat felhasznált szeletének legelső
vagy legutolsó eleme(i)!
Megoldás: Az a) és b) rész megoldása nagyon egyszerű az 1.2.7. feladat a)
részének megoldásában szereplő példa esetén. Például a)-hoz a legelső szám, 5 helyett 3-at írunk, b)-hez kihagyunk egy három- és négyjegyű számot, de helyettük a
legkisebb hétjegyű Fibonacci-számot írjuk a táblázat végére.
A c) részfeladat kicsit számolósabb. Például próbáljuk azokat az eseteket vizsgálni, amikor néhány hétjegyű számot választunk ki, és az azokat megelőző számokat
vesszük hozzájuk. Így észrevehetjük, hogy 7 · 3 + 6 · 5 + 5 · 5 + 4 · 4 + 3 · 2 = 98. Azaz,
ha a második legnagyobb háromjegyű Fibonacci-számtól, 610-től indulunk, a három
legkisebb hétjegyű szám valamelyikét kihagyva, ki tudjuk tölteni a két táblázatot.
Tehát az áldozat telefonszáma lehetett volna mondjuk 2178-309.
1.2.10 Feladat: Megoldható-e az előző 1.2.9. feladat b) és c) pontja a filmhez hasonlóan úgy is, hogy a kihagyott tago(ka)t megelőző elemeket az egyik táblázatba
írjuk, míg az ő(ke)t követőket a másikba?
Megoldás: A kihagyott tagoknak szomszédosoknak kell lenniük. Ha egy háromés négyjegyű Fibonacci-számot hagynánk ki, az őket megelőző tagok számjegyei
számának összege 28 lenne, 49-nél kevesebb. Természetesen még kisebb kihagyott
számok esetén sincs megoldás. Most tegyük fel, hogy egy hétjegyű számot hagyunk
ki. Vegyük sorra, hogy az öt közül melyiket. Ha a legkisebbet, az őt követő hétjegyű
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számok számjegyei számának összege 7 · 4 = 28, ehhez még 21 számjegyet kellene
hozzávennünk, ami nem többszöröse 8-nak. Hasonlóan a 21+28, 14+32+3, 7+32+10,
32+17 alakú összegeket se tudjuk előállítani. Tehát nem léteznek ilyen tulajdonságú
táblázatok.
Ebben a feladatban azért nem kérdeztem rá az 1.2.9. feladat a) pontjának a kiegészítésére is, mert, ha jól számolok, egy darab, legfeljebb hétjegyű számot nem
tudunk így kihagyni. De ez még nem jelenti azt, hogy nem lenne megoldható a feladat. Hisz például, ha létezik három 49-jegyű Fibonacci-szám, akkor természetesen
van megoldás.
A film jelenetének még mindig nincs vége. A szereplők felteszik a kérdést: mi van,
ha lesz egy harmadik áldozat is, és hozzá is készít a gyilkos egy hasonló táblázatot?
Ha ismét kihagy egy számot a Fibonacci-sorozatból, akkor talán az a következő áldozat telefonszáma. Charlie Eppes kiszámolja a sorozat következő tagját, a nyomozók
utána néznek, és kiderül, hogy valóban egy eltűnt személy telefonszáma.
Ezeket a képkockákat is megnézve, további problémákat vethetünk fel:
1.2.11 Feladat: Készíts három 7 × 7-es táblázatot az 1.2.7. feladat a) pontjának
megfelelően! Létezik-e három olyan táblázat is, amire az 1.2.8. feladat a) pontjának
feltételei teljesülnek?
Megoldás: A legelső 1.2.7. feladat a) részéhez nagyon hasonlóan tudunk megoldást találni. Most összesen 49 · 3 = 147 számjegyet kell leírnunk. Ha legfeljebb
hétjegyű számokat használnánk fel, az még csak 137 számjegy lenne. Vegyük hozzájuk a két legkisebb nyolcjegyű Fibonacci-számot, és hagyjuk el az összes egyjegyűt.
Így 137 + 16 − 6 = 147.
A második részfeladatra is rögtön megkaptuk így a választ. Hiszen legfeljebb
hétjegyűekkel nem tölthető ki három táblázat, a nagyobb számok azonban nem
férnek el egy sorban. Másképp vizsgálva a feladatot, az a dolgunk, hogy találjunk 21
olyan csoportot, amelyek mindegyikében 7 a számok számjegyei számának összege.
Azonban könnyen összeszámolhatjuk, hogy legfeljebb 19 ilyet tudunk leírni. Tehát
ez a feladat már nem oldható meg.
1.2.12 Feladat: Ismét készíts három táblázatot az 1.2.7. feladat a) pontjának megfelelően, de most hagyj ki két hétjegyű számot a felhasznált szeletből! Tudsz-e ugyanígy olyan táblázatokat is készíteni, amikben a filmhez hasonlóan a szomszédos tagok
egy-egy táblázaton belül helyezkednek el, és a kihagyott hétjegyű elemek kötik össze
a táblázatokat?
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Megoldás: Az első részt az előző 1.2.11. feladat alapján könnyen meg tudjuk
oldani. Vegyük az ott felhasznált 13, 21, . . . , 24 157 817 szeletet. Hagyjunk el belőle
két tetszőleges hétjegyű Fibonacci-számot. De helyettük a következő két nyolcjegyűt
fel kell használnunk. Ekkor a számjegyek száma már 149 lenne, ezért hagyjuk ki még
13-at is.
A második részre is egyszerűen megtalálhatják a diákok a választ. Ha kihagyunk
két hétjegyű Fibonacci-számot, közöttük legfeljebb 7 · 3 = 21 számjegy áll rendelkezésünkre, amivel nem lehet egy 7 × 7-es táblázatot kitölteni.
A feladatsort, vagy csak néhány érdekesebb feladatát megoldva, a diákok rájöhetnek, hogy valójában nem is léteznek olyan táblázatok, amik eleget tennének a
filmben felsorolt összes feltételnek. Azt is kérdezzük meg tőlük, tisztázzuk le a végén,
mi az a legtöbb feltétel, amit még megkövetelhetünk úgy, hogy legyen megoldás.
Ha az osztálynak, csoportnak esetleg nem tetszik a téma, nincs kedve számolgatni, akkor csak egy-két feladatot beszéljünk meg közösen, valamint azt, hogy hogyan lehetne még változtatni a feltételeken. A többi esetet pedig adjuk fel házi
feladatként azok számára, akiket érdekel a probléma.

1.2.2.

Kis számok erős törvénye

Az epizód további részében felvetődik, hogy a keresett gyilkos talán egyéb számmisztikai jeleket is hagy a gyilkosságok helyszínén. Amikor egy numerológiával foglalkozó professzor elkezdi sorolni a furcsa egybeeséseket, Charlie Eppes a film 17.
percének végén így reagál: „A kis számok között Strong törvénye szerint mindig tudunk egybeesést találni, ha akarunk.” Az eredeti szinkronban „strong law of small
numbers” szerepel. Azaz itt a kis számok erős törvényére utalnak, ami a nagy számok erős törvénye után elnevezett, de ahhoz nem kapcsolódó megfigyelés. Olyasmire
utal, hogy kevesebb kis szám létezik, mint ahány állítást, tulajdonságot meg tudunk
velük kapcsolatban fogalmazni. Így könnyen lehet közöttük olyan összefüggéseket
találni, amik egyesek számára meglepőnek tűnhetnek.
Ezt a jelenetet egy másikkal összevágva mutatnám meg a diákoknak: az epizód
10. percének legelejéből kivágnék 17 másodpercet, amiben példákat mondanak néhány számhoz társított jelentésre, és utána ugranánk az imént leírt részhez, ahol
Charlie Eppes a kis számok erős törvényét említi. Ezután egy következő típusú kérdést tennék fel:
1.2.13 Feladat: Válaszolj a következő kérdésekre (számokkal), illetve végezd el az
utasításokat:
• Hányadik hónapban születtél?
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• A hónap hányadik napján születtél?
• Add össze születési éved utolsó két számjegyét!
• Hány éves vagy?
• Hány betűből áll a vezetékneved?
• Hány betűből áll a keresztneved?
• Hány különböző betű szerepel a nevedben?
• Add össze a lakhelyed házszámának számjegyeit!
Vannak azonosak a leírt számok között?
Nagy valószínűséggel sok diáknál szerepelnének ugyanolyan számok. Ennek kapcsán is látnák, és megbeszélném velük, hogy nem nehéz összefüggéseket találni, ha
keressük őket. Így például abból, hogy valakinél ugyanaz a válasz született az első
és ötödik kérdésre, nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.
A kis számok erős törvénye elnevezés egyik első használója, Richard K. Guy 1988as és 1990-es cikkében számos olyan példát mutat, amiket felületesen szemlélve olyan
szabályt fedezhetünk fel, amelyek valójában nem is teljesülnek. Ezek közül néhányat
a diákokkal is megnézhetünk.
1.2.14 Feladat: Sorold fel az an =

n4 −6n3 +23n2 −18n+24
24

sorozat első néhány tagját!

A számolásokat elvégezve: a1 = 1, a2 = 2, a3 = 4, a4 = 8, a5 = 16, azaz 2
hatványait kapjuk. Azonban a6 = 31, a7 = 57, stb.
Azokban a 11., 12. osztályokban, ahol volt már szó az e számról, a következő
feladatot is kitűzhetjük.
1.2.15 Feladat: Sorold fel a bn = de

n−2
2

e sorozat első néhány tagját!

Számológép segítségével az 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 számokat kapjuk.
A diákok akár azt is hihetnék ez alapján, hogy ez a Fibonacci-sorozat, így még
kapcsolatot is találtunk a két problémakör között. Azonban a következő tag már
b11 = 91.
Ennek a jelenetnek a részletesebb megbeszélése talán segíthet a diákoknak annak az elmélyítésében, hogy kevés adatból, részleges ismeret alapján ne vonjanak
le messzemenő következtetéseket. Illetve, egy sejtést csak akkor fogadhatnak el, ha
be is bizonyították. Az utolsó feladatok ennek egy speciális és fontos esetére alkalmazhatók, sajnos gyakori hiba a tanulóknál, hogy az rögzül bennük, ha adott egy
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sorozat kezdőszelete, az már egyértelműen meghatározza a sorozatot, azaz az csak
egyféleképpen folytatható. Hasznos minél többször felhívni a figyelmüket ennek az
ellenkezőjére.
Mindenesetre a sorozat szereplői észreveszik, hogy minden áldozat telefonszámában 26 a számjegyek összege, illetve még egyéb hasonlóságokat. Feltételezve, hogy a
sorozatgyilkos valamilyen mintát követ, és szándékosan választja ki így az áldozatait,
a nyomozók próbálják leszűkíteni azoknak a listáját, akikre a gyilkos legközelebb lecsaphat. Ezt és a filmbeli telefonszámok speciális tulajdonságát felhasználva újabb
kérdést tehetünk fel a diákoknak.
1.2.16 Feladat: Tegyük fel, hogy a sorozatbeli városban minden telefonszám hétjegyű és 555-tel kezdődik. Legfeljebb hány olyan telefonszám lehet ekkor, amiben 26
a számjegyek összege?
Megoldás: A feladatot átfogalmazhatjuk úgy, hogy hányféleképpen lehet 4
nemnegatív egész szám összegeként előállítani 26 − 15 = 11-et. Nem lesz az összes
előállítás megfelelő, hisz például 1 + 10 + 0 + 0-hoz nem tartozik telefonszám, azaz
minden összeadandónak egyjegyűnek kell lennie, de egyelőre ezzel ne foglalkozzunk.
11-et képzeljük el, ábrázoljuk úgy, mint 11 darab 1-es összege vagy 11 darab kör,
pont, stb. Ezt a 11 dolgot akarjuk négy csoportba sorolni, az első csoport elemeinek
száma lesz az első számjegy, és így tovább. A csoportokba sorolást elvégezhetjük úgy,
hogy három függőleges vonalat húzunk az elemek között. Ezek a vonalak kerülhetnek
egymás mellé is, vagy a 11 darab pont elé, után is. Tehát így fogalmazhatjuk át a feladatot: van összesen 14 alakzatunk, 11 pont és 3 vonal, hányféleképpen lehet ezeket
sorba rendezni? A választ az ismétléses permutációt alkalmazva is megkaphatjuk:
14!
11!·3!

= 364, valamint kombináció segítségével is: a 14 hely közül ki kell választani

azt a 3-at, ahova vonal kerül: 14
= 364.
3
Most ebből még el kell hagynunk azokat az összegeket, amelyekben van kétjegyű
összeadandó is. Négy olyan eset van, amiben 11 és három 0 szerepel. Olyanból, ahol

4!
10, 1 és két 0 szerepel, pedig 2!
= 12, vagy másképp számolva 42 · 2 = 12. Így 348
olyan telefonszám létezhet, amely gazdája a következő áldozat lehet.
Meg kell jegyeznem azonban, hogyha visszatekerünk ahhoz a pillanathoz, amikor
a telefonkönyvet mutatják, észrevehetjük, hogy abban nem is 26 az áldozat telefonszámában a számjegyek összege.
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1.3.

4. évad, 16. rész: 33-as atomszám (Atomic No.
33.)

Az epizód azzal kezdődik, hogy a sorozat három matematikusa és Alan Eppes,
Charlie Eppes édesapja egy furcsa folyadékkal teli kis medence mellett áll. Mint
kiderül, ez egy nem newtoni folyadék, aminek a viszkozitása megváltozik a ráható
erő hatására. Charlies Eppes be is mutatja: „Látod, ha rácsapsz, még szilárd, de ha
megbököd, már folyadék.” Itt a még és már szavak használatát nem tartom teljesen
helyesnek, bár ez nem okoz nagy gondot. Ezt követően Alan Eppes megkérdi, hogy
mindez miért része a fia órájának, amire a következő választ kapja: „Érdekes példa
az átmeneti rendszerelemzésre.” Erre az apa: „Azt hittem, számelméletet tanítasz.”
Charlie Eppes: „Hát a Riemann-zéta-függvénye . . . ” Alan Eppes: „Miii?”
Bennünk is joggal merül fel ugyanez a kérdés. Sajnos nem tudtam az átmeneti
rendszerelemzés értelmét meghatározni, az eredeti angol kifejezésre (transitional system analysis) rákeresve is csak egyetlen cikket találtam, de ezt se tudtam elérni. Így
nem tudom, mire gondolhatott Charlie Eppes, hogyan jön ide a Riemann-féle zétafüggvény, így a diákoknak sem tudnám megmagyarázni. A jelenet így legfeljebb az
érdeklődést keltheti fel bennük ezen számelméleti fogalom iránt, illetve ha esetleg
már tanultak róla, visszakérdezhetünk, hogy mi is volt az.
1.3.1 Definíció: Tetszőleges s > 1 valós számra a Riemann-féle zéta-függvényt a
következőképpen definiáljuk:
∞
X
1
ζ(s) :=
.
ns
n=1

A végtelen sor s > 1 esetén konvergens. Definiálható 1-nél nagyobb valós részű
komplex s számokra is.
1.3.2 Feladat: Bizonyítsd be, hogy minden s > 1 valós számra
ζ(s) =

1
!
1 − p1s
p prím
Y

A feladat megoldását a mértani sor összegének alapján, a végtelen összegekről
és szorzatokról szemléletes képpel rendelkező tanulók is kitalálhatják. A precíz bizonyításhoz azonban egyetemi szintű matematikatudásra van szükség.
P
1
1
1
1
Megoldás: 1. megoldás: ζ(s) = ∞
n=1 ns = 1 + 2s + 3s + 4s + . . . . Osszuk el
mindkét oldalt 2s -nel:

1
ζ(s)
2s

a másodikat: (1 − 21s )ζ(s) =

1
+ 41s + 61s + 81s +. . . . Vonjuk ki
2s
1 + 31s + 51s + 71s + . . . . Azaz a jobb

=
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az első egyenlőségből
oldalról kiesnek azok

az összeadandók, ahol a nevezőben a hatvány alapja 2 többszöröse volt.
1
(1− 21s )ζ(s) = 31s + 91s + 151s + 211s +. . . . Ismét
3s
(1− 31s )(1− 21s )ζ(s) = 1+ 51s + 71s + 111s +. . . . Azaz

Most osszuk el mindkét oldalt 3s -nel:
kivonva a két egyenlőséget egymásból:

a jobb oldalon már egy olyan tag se szerepel, aminek a nevezőjében a hatványalap
osztható volt 2-val vagy 3-mal.
Ezt az eljárást végtelen sokszor megismételve azt kapjuk, hogy · · · · (1 − 71s )(1 −
1
)(1
5s

−

1
)(1
3s

−

1
)ζ(s)
2s

= 1. Osszunk le a bal oldalon szereplő összes tényezővel,
Q
kivéve ζ(s)-t. Így valóban azt kapjuk, hogy ζ(s) = p prím 1−1 1 .
ps

A pontos bizonyításhoz még azt is be kellene látni, hogy a lépéseket végtelen
sokszor elvégezve, valóban 1-hez tart a jobb oldal.
Q
2. megoldás: Vizsgáljuk az p prím (1 + p1s + p12 s + p13 s + . . . ) = (1 + 21s + 41s + 81s +
. . . )(1 +

1
3s

+

1
9s

+

1
27s

+ . . . )(1 +

1
5s

1
+ . . . ) · . . . végtelen szorzatot. A
125s
1
tényező 1− 1 -vel egyenlő, a második 1−1 1 -sel,
2s
3s

+

mértani sor összegének alapján az első

1
25s

+

és így tovább.
Másrészt bontsuk fel a zárójeleket, „mindent szorozzunk meg mindennel”. A prímfelbontás egyértelműsége alapján így minden n1s alakú számot megkapunk pontosan
P
Q
1
1
egyszer. Ezzel igazoltuk, hogy ∞
n=1 ns =
p prím 1− 1 .
ps

A precíz bizonyításhoz azt is meg kellene fontolni, hogy itt a végtelen szorzat
ugyanúgy bontható fel, mint a véges sok tagból álló véges összegek szorzata.
A jelenetben ezt követően megpróbálnak átfutni a nem newtoni folyadékkal teli
medencén, de sajnos a közepénél elsüllyednek benne. Megállapítják, hogy még nem
megfelelő a keverék. Viszont a film végén, a 42. percben már valóban sikerül átfutniuk
rajta. Ezeket a jeleneteket összevágva egy látványos kísérletet mutathatunk be a
tanulóknak.
A Gyilkos számok ezen részében egy szektában történt tömegmérgezést próbálnak felgöngyölíteni. Charlie Eppes a 8. percben azt javasolja, hogy a szekta szociális hálójának elemzésével fölfedhetnék a gyilkos indítékait, „a bayesi hálóelemzés
feltárja a szekta ismeretlen, rejtett felépítését”. A bayesi hálózat olyan irányított
körmentes gráf, aminek csúcsai valószínűségi változóknak felelnek meg, az élekkel
pedig ezen változók közötti függőségi viszonyokat ábrázoljuk, azaz pontosan akkor
létezik X → Y él, ha Y függ X-től. A 16. perc végén tér vissza a film ehhez a
gondolatmenethez. Itt Charlie Eppes azt magyarázza, hogy a szociális háló elemzésekor a szekta látszólagos és valódi struktúrája közötti különbséget vizsgálják, ezt
egy bérház szerkezetével példázza. A szekta irattárából levont következtetéseket a
19. percben láthatjuk, amikor egy irányítatlan gráffal ábrázolják a szekta tagjainak
viszonyát.
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Így ennek kapcsán megbeszélhetünk a diákokkal pár gráfokkal kapcsolatos feladatot. Kérhetjük, hogy ábrázoljanak egy társaságon belüli bizonyos viszonyokat
gráf segítségével, megkérdezhetjük, milyen adatokat tudnak leolvasni a gráfról, stb.
A 27. percben Charlie Eppes megemlíti az affinitás-elemzést. Ez az adatbányászat
egy módszere, amivel egy személy vagy egy csoport tettei közötti összefüggéseket
vizsgálják, például a vásárlási szokások kapcsolatát. Charlie Eppes egyik barátja,
Larry Fleinhardt fizikus el is mesél egy példát: egy vegyesboltban azt mérték, hogy a
pelenkát vásárlók leggyakrabban sört vesznek még ezen kívül, így a két árut egymás
mellett helyezték el, és megnőtt a bolt forgalma. Végül Charlie Eppes elmondja,
hogy az affinitás-elemzés segítségével megállapították, hogy többen követték el a
bűntettet. Bár én nem értem, hogyan sikerült ezt az eredményt megkapniuk.
Végül ne felejtsük el megkérdezni a tanulóktól, hogy vajon honnan kapta az
epizód a címét. Az arzén után nevezték el, ugyanis arzénnel mérgezték meg a filmben a szekta tagjait, és az arzén rendszáma 33. A címben szereplő „atomszám” az
angol „atomic number” kifejezés tükörfordítása, ami a rendszám angol megfelelője,
helyesebb lett volna az utóbbi szót használni.
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Összegzés
A Gyilkos számok néhány epizódját megnézve azt tapasztaltam, hogy a bennük
szereplő matematikai problémák jelentős része a középiskolai tananyagon túlmutató
ismeretekkel kapcsolatos. Ráadásul nem találtam olyan részeket, amik jelentősen
segítenék a megértést, inkább az érdeklődés felkeltésére alkalmas, problémafelvető
elemeket láttam. Amikor egy elmélet alkalmazásáról volt szó, az gyakran elnagyoltan történt, és nem láttuk a módszer részleteit. Ráadásul a számomra legérdekesebb
matematikai témakörök csak mellékesen kerültek szóba, ritkán alkották a sorozat
vezérmotívumát. Így egyrészt csupán a sorozat megnézése nem biztos, hogy sokban segíti a diákok matematikai előremenetelét. Másrészt azonban önálló kutatásra,
problémafelvetésre ösztönözheti őket.
A 4. évad 4. részét leszámítva, nem tudtam sok középiskolában is használható
kiegészítést, feladatot, kérdést fűzni az epizódokhoz. Ellenben ez a rész szerintem kiválóan alkalmas a matematikai foglalkozások színesebbé tételére, akár csak egyetlen
hozzá kapcsolódó feladat kitűzésével. Azonban, ahogy említettem már a dolgozatomban, itt is és más részeknél is ügyelnünk kell az esetleg nem a tanulók korához
illő tartalom kerülésére.
Az iskolai foglalkozásokba becsempészett egy-két jelenet mellett, ajánlhatjuk a
diákoknak a teljes sorozat megtekintését is. De fontos, hogy felhívjuk a figyelmüket
arra, hogy talán pontatlan matematikai okfejtéssel is találkoznak majd, illetve a
fordítás is lehet néhol helytelen. Ezért ajánljuk nekik, hogy forduljanak hozzánk, ha
kérdés merül fel bennük a látottakkal kapcsolatban, és nekünk is fel kell készülnünk
ezen kérdések megválaszolására.
A sorozatra talán sok diák kíváncsi lesz, többek között azért is, mert manapság nagyon népszerűek a hasonló bűnügyi televíziósorozatok. A bennük szereplő
matematikai problémák pedig felkelthetik az érdeklődésüket, fejleszthetik a kritikus gondolkodásukat, önálló munkára késztethetik őket. Mindezt pedig csak fokozni
tudjuk, ha mi is ott állunk mellettük a folyamat katalizátoraiként.
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