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1. Bevezető

Szerencsésnek tartom magamat, amiért olyan iskolarendszerben tanulhattam ma-
tematikát, amely sikerrel keltette fel, sőt, segített kielégíteni a matematikai érdek-
lődésemet.

A magyar matematikai tanítási hagyományok nagy múltra tekintenek vissza, és
világszerte ismertek. Sok országból érdeklődtek szakemberek aziránt, hogy mivel
érte el hazánk ezt a színvonalat.

Ennek hátterében azok a 19. századi tudóstanárok és tanítványaik, követőik
álltak, akik amellett, hogy magas színvonalú matematikai kutatómunkát végeztek,
részt vettek a közoktatásban is. Csak néhány nevet említek a legismertebbek közül:
Arany Dániel, Kürschák József, König Dénes, Surányi János, Péter Rózsa, Gallai
Tibor, Varga Tamás, Pósa Lajos.

A rendszerváltással ránk irányult a reflektorfény, a külföldi kutatók is érdek-
lődtek a magyar matematikaoktatás sikereinek háttere iránt. Egy ilyen több éven
át tartó kutatási Paul Andrews vezetésével folyt, a METE (Mathematics Educa-
tion Traditions in Europe), amelybe amelybe magam is bekapcsolódtam. Számos
amerikai tanárcsoport járt hazánkban a matematikatanítási módszerek tanulmá-
nyozására.

Érdekességként megjegyzem, hogy A. Karp és B. R. Vogeli például eredetileg az
orosz matematikatanítást kívánták tanulmányozni, végül a magyar hagyományok
tanulmányozásában mélyedtek el. (Bruce, Vogeli, eds., 2010, 338–346.)

Az utóbbi két évtizedben néhány más országban (pl. Finnország) jelentősen
fejlődött a matematikaoktatás, nálunk meg kevesebb figyelem irányult rá, így ma
már a hazai matematikaoktatás nem olyan kiugróan jó, ám az élvonalbeli képzés
továbbra is kiváló. Ez részben tudatos munka eredménye (például a matematikus-
képzés 3 + 2 rendszerűvé válásakor többszintű párhuzamos kurzus bevezetésével
igyekeztünk megóvni a kutatóképzés színvonalát), másrészt a negatív hatások is
fékezve érvényesülnek az oktatásban, mivel a pedagógiai hagyományok kialaku-
lása hosszas folyamat, így a pozitív vonások jelentős része továbbra is jelen van a
tanítási rendszerünkben.
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Ennek a tradíciónak az egyik sarokköve a problémaorientált matematikaokta-
tás. Saját tanulásom és tanári munkám során is megtapasztaltam, hogy a mate-
matikai gondolkodás fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze a problémameg-
oldás.

Ez motivált arra, hogy dolgozatomat a matematikai gondolkodás probléma-
megoldáson keresztül történő fejlesztésének témakörében írjam meg.
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2. A NAT célkitűzései

A 130/1995. (X. 26.) Kormányrendelet szerint, amely előírta a Nemzeti Alaptan-
terv kiadását, előtérbe került a kompetencia alapú oktatás hazánkban.

Amellett, hogy a rendelet az oktatásban fontos etikai alapelveket, nevelési célo-
kat határozott meg, kijelölte azokat a műveltségi területeket is, amelyekben ezek-
nek az eszméknek érvényt kell szerezni a közoktatásban. Ezek:

1. Anyanyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom; kisebbségi nyelv és iroda-
lom)

2. Élő idegen nyelv

3. Matematika

4. Ember és társadalom: társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, em-
berismeret; történelem

5. Ember és természet: természetismeret; fizika; kémia; biológia és egészségtan

6. Földünk és környezetünk

7. Művészetek: ének-zene; tánc; dráma; vizuális kultúra; mozgóképkultúra és
médiaismeret

8. Informatika: számítástechnika, könyvtárhasználat

9. Életvitel és gyakorlati ismeretek: technika; háztartástan és gazdálkodás; pá-
lyaorientáció

10. Testnevelés és sport

Amellett, hogy az egyes területeket fejlesztjük, minden egyes területen belül
hatást gyakorlunk más területek fejlesztésére. Tipikus példa erre, hogy a köznapi
gondolkodás során a matematikai gondolkodásmódra alapozunk, vagy a matema-
tika területén fejlesztjük a kommunikációt.

A matematikatanítás célját a NAT 1995-ben az alábbiakban határozta meg:
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„A matematika rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra, a felfedeztetés, az
ötletes megoldások keresésére nevel. Így a követelményrendszernek a szükséges
ismeretek, a gyakran használt eljárások felsorolásán túl tartalmaznia kell a gon-
dolkodásra nevelés követelményeit is. A gondolkodási folyamatokban szerepe van a
heurisztikának, a konstruktív gondolkodásnak, az analógiák használatának. A ma-
tematikának a gyakorlatban, a természet- és társadalomtudományokban való al-
kalmazhatóságát is látniuk kell a tanulóknak. A matematika története igen sok
érdekességgel és tanulsággal szolgál. Ezek szerepeltetése is jól motiválhatja a ta-
nulókat.

A szöveges feladatok értelmezése, megoldása, egyszerű, rövid matematikai szö-
vegek tanulmányozása hozzájárul az önálló tanulás kialakításához. A kellően meg-
értett fogalmak, az alapvető matematikai ismeretek megtanulása fejleszti az emlé-
kezetet, az akaraterőt, erősíti a munkában, a tanulásban való kitartást.

A matematikai megismerési módszerek elsajátítása lehetőséget ad a valóság és
a matematika elemi kapcsolatainak felfedezéséhez.

A matematikatanítás nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy
– egyes tantárgyak bizonyos szinten viszonylag korán kívánnak alkalmazni alap-

vető matematikai ismereteket;
– az azonos életkorú tanulók absztrakciós képessége igen eltérő;
– a matematikai fogalmak, összefüggések érlelése és a gondolkodásmód kialakí-

tása önmagában is a spirális felépítést indokolja.”

Az általános fejlesztési követelmények évfolyamonként lebontva szerepelnek, de
minden évfolyamon fontosak az alábbiak, amelyek a 7–10. évfolyam követelményei
között szerepelnek:

1. Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása. Fejlődő matematikai
szemlélet

2. Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus
gondolkodásban

3. Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalma-
zása

4. Helyes tanulási szokások
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(Megjegyzem, hogy dolgozatom fő témája, – a matematikai gondolkodás prob-
lémamegoldáson keresztül történő fejlesztése – mindegyiket alátámasztja.)

A NAT alapján kidolgozott kerettantervek hivatottak érvényt szerezni a NAT-
ban foglaltaknak, illetve részletesen értelmezni azokat.

Dolgozatomban a matematika műveltségterület egy specifikus megközelítését
vizsgálom – a matematikai gondolkodás egyfajta fejlesztésének lehetőségét –, így
első sorban a matematikai kompetenciák fejlesztésére fogok szorítkozni.

Az Educatio Kht. (Educatio, 2008) keretei között készített módszertani segéd-
anyagok széleskörűen tárgyalták a matematikai kompetenciaterületeket.
[„A kiadvány az Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettan-
terve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési terv Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási
szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében
készült, a suliNova oktatási programcsomag részeként létrejött tanulói információ-
hordozó. A kiadvány sikeres használatához szükséges a teljes oktatási programcso-
mag ismerete és használata. A teljes programcsomag elérhető: www.educatio.hu
címen]

Mindenekelőtt meghatározza a matematikai kompetencia szükséges és elvár-
ható készség- és képesség-komponenseit:
Készségek Gondolkodási

képességek
Kommunikációs
képességek

Tudásszerző
képességek

Tanulási
képességek

számlálás,
számolás,
mennyiségi
következtetés,
becslés, mérés,
mértékegység-
váltás,
szöveges-
feladat-
megoldás

rendszerezés,
kombinativitás,
deduktív követ-
keztetés,
induktív követ-
keztetés,
valószínűségi
következtetés,
érvelés,
bizonyítás

relációszókincs,
szövegértés,
szövegértelmezés,
térlátás,
térbeli viszonyok,
ábrázolás,
prezentáció

probléma-
érzékenység,
probléma-
reprezentáció,
eredetiség,
kreativitás,
probléma-
megoldás,
metakogníció

figyelem,
rész–egész
észlelés,
emlékezet,
feladattartás,
feladat-
megoldási
sebesség

„A táblázat dőlt betűvel írt részei a matematika tanulása, a matematikai kom-
petencia szempontjából különösen meghatározó jelentőségűek, ezek közül valók a
kiemelt fejlesztési területek, amelyek kitüntetett figyelmet kapnak.”
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Az Educatio Kht. tananyagai a fent megfogalmazott irányelvek mellett modu-
lokat is tartalmaznak, amelyek jól meghatározott célokat tűznek ki, és hatékony
segítséget adnak a tanároknak azok felhasználásához. A leírás kiterjed a tanórai,
illetve a tanórán kívüli fejlesztésre is.

Mindenekelőtt meghatározzák a modul célkitűzéseit, ismertetik a felépítésüket,
tárgyalják a bemenetvezérelt építkezést, valamint fontos módszertani ajánlásokat
adnak. Ezekből idézek:

„Módszertani ajánlások

• A matematikatanulás lényegi összetevői a tartalmak mellett a tanulási mód-
szerek. Ugyanazt a tananyagot sokféleképen fel lehet dolgozni, de a módsze-
rek megválasztásához nagyon fontos néhány alapvetést figyelembe venni.

• A matematika kettős öröm forrása lehet, ha a gyerekek átélhetik a világ egyre
jobb megértésének izgalmát és a saját szellemi gyarapodásuknak élményét.

• A kisiskolás gyerekek valódi ismeretekhez nem juthatnak elvont közlések-
ből, magyarázatokból. A matematikatanulás az első szakaszban a cselekvő,
személyes tapasztalatszerzéssel kezdődik, és sok esetben még nem is léphet
túl rajta. Ha a kisgyerek megtanul helyzeteket, képeket, történéseket megfi-
gyelni, ezeket rekonstruálni, eljátszani, lerajzolni, elmondani, leírni, jelekkel
kifejezni, akkor megtette az első lépést a megismerés útján. Az absztrakció
alapja a sokszínű, sokféle konkrétum megismerése. Hasonlóan: a problémák
manipulatív, tárgyi tevékenységgel való, cselekvő megoldása lesz alapja a
gondolati problémamegoldásnak, s ez által a világ megértésének és a gondol-
kodás fejlődésének is. A cselekvő tapasztalatszerzéshez és problémamegol-
dáshoz eszközökre van szükség, amelynek egy része a gyerekek saját teste és
természetes környezetének tárgyai, más része viszont mesterséges, határozott
céllal készített taneszközök.

• A pedagógus szerepe a tanulási helyzetek megteremtése, megszervezése, a
megfelelő problémafelvetés, a megoldásához használható eszközök, és eseten-
ként a megfelelő támogatás biztosítása. Az ő feladata a nyugodt munkalégkör
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és a megfelelő motiváció kialakítása is. Ehhez járul hozzá a munka szükséges
mértékű irányítása, ellenőrzése.

• A matematikai problémák játékba ágyazása sok esetben alkalmas formája a
fejlesztő, nevelő munkának, hiszen a gyerekeknek az egyik leginkább megfelelő
tevékenysége a játék. Ezt nem kell a tanítási órán kívülre száműznünk, ha-
nem célszerű a tanulás legszervesebb részévé tennünk. Ugyanakkor, a tanórán
kívüli foglalkozásokra tervezett játékok, játékos tevékenységek hatékonysá-
gát növelhetjük, ha ezek kapcsolódnak a tanítási órákra tervezett fejlesztési
folyamathoz. Ezek megválasztását támogatják a mellékletben megjelenő (C
típusú) javaslatok.”

Fontos alapelvek ezek, amelyekhez szakmai lektorként magam is hozzájárultam,
és amelyhez jelen mukámban én is csatlakozom.
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3. A matematikai gondolkodás fejlesztéséről

Dolgozatom a matematikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségeihez kíván szerény
adalékul szolgálni.

Erről a témáról számos neves kutató és matematikus írt már, bőséges és igen
jelentős az irodalma, szakmai körökben minden bizonnyal (Pólya, 1994) a leg-
ismertebb. Talán éppen azért tart ekkora érdeklődésre számot, mert van, aki a
gondolkodást, problémalátást és -megoldást könnyen végzi, míg másoknak mindez
áthidalhatatlan akadályt okoz; ennek a vizsgálata pedig izgalmas és fontos feladat.

Tisztázzuk először, mit nevezünk problémának; mást a köznyelvben, mást a
matematikában, illetve a matematikadidaktikában:

Probléma
– a mindennapi életben – megoldatlan, megoldhatatlan szituáció; a megszokott
tevékenységsor elakad
– a matematikában természetes módon felmerülő még megválaszolatlan kérdés;
– a matematikadidaktikában – a tanulónak nem áll rendelkezésre ismert eljárás.

Dolgozatomban nem teszek szigorú különbséget a matematikai probléma, il-
letve feladat között, de itt tisztázzuk, hogy a feladat rendszerint és elsősorban
a rutin kialakítására szolgál, míg a probléma a matematikai gondolkodás fejlesz-
tésére, elmélyítésére. Mindazonáltal még ha feladatot mondok is, sokkal inkább
problémára gondolok.

A továbbiakban a gondolkodás fejlesztésének kérdésköréhez kapcsolódva tár-
gyalom saját gondolataimat, tapasztalataimat.

A matematika tanításának kölönböző megközelítései vannak.
Az elméleti matematika ismeretek összekapcsolásával, absztrakcióval, dedukci-

óval, indukcióval teremt új fogalmakat, ismereteket. Motivációja a megismerés, az
építés. Ez egyfajta építkezés.

A gyakorlati (vagy alkalmazott) matematika az elméleti ismeretek alkalmazásán
túl szintén megteremti az alkalmazáshoz szükséges új elméleti ismereteket is, de a
motivációja végig az alkalmazás marad.

Az oktatásban „tiszta” formájában természetesen egyik sem fordul elő. A leg-
magasabb szintű – oktatási célokat szolgáló – tankönyvben is szerepelnek felada-
tok. De gondoljunk Pólya György–Szegő Gábor Analízis (Pólya–Szegő, 2006) vagy
Lovász Lászó Kombinatorika (Lovász, 2008) feladatgyűjteményeire, amelyek ki-
mondottan egy problémagyűjteményen keresztül fejlesztik a matematikai gondol-
kodást.
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A tanítás során az építkezést és az alkalmazást ötvözzük más és más arányban,
amely arány a feladatainktól, célkitűzéseinktől és – sajnos – az oktatási feladata-
inktól függ.

Mondhatjuk, hogy a matematika tanításának két lehetséges megközelítése van:
– a matematikai ismeretek közvetítése és alkalmazása,
– a matematikai összefüggések felfedeztetése, gyakoroltatása.
Mindkét esetben elmaradhatatlan a problémamegoldás. Kétségtelen, hogy a

rutin elsajátíttatása érdekében végzett, „alkalmazott problémamegoldás” esetleg
kisebb kihívást jelent, de azt nem mondhatjuk, hogy nem igényel gondolkodást: fel
kell ismerni a probléma lényegét, rendelkezni kell a megoldáshoz szükséges eszkö-
zökkel, modellekkel, továbbá ismerni kell a használandó technikákat.

A 5. oldalon ismertetett fejlesztési követelményeknek is eleget tehetünk a prob-
lémamegoldáson keresztül.

• Rögzülhet egy-egy fogalom használata.

• Felismerhetünk kapcsolatokat az egyes fogalmak között.

• Elmélyülhet az elsajátított fogalom értelme.

• Elsajátíthatjuk a problémamegoldáson keresztül történő tanulás technikáját.

Magyarországon – bár gyökereiben korábban is fellelhető volt – az 1970-es évek-
től kezdve (Varga Tamás: Komplex matematikaoktatás) előtérbe került a „felfedez-
tető” matematikatanítás (amelyet korábban építkezésnek neveztem). Ám ez nem
azt jelenti, hogy csupán ezzel a módszerrel tanítunk, mindössze azt, hogy a tanítás
során – ha csak lehet – igyekszünk feltárni, felfedeztetni a mögöttes matematikai
tartalmat.

Nem állíthatjuk, hogy az egyik módszer jobb vagy rosszabb, mint a másik.
Számos nagy hírű európai és amerikai egyetem gyakorlata, hogy a témaköröket
problémacentrikusan tárgyalják, amikor is sok, egymáshoz nagyon hasonló, egy-
másra épülő problémán keresztül igyekeznek fejleszteni a hallgatók tudását.

Ilyenkor azok a diákok, akik maguktól eljutnak az absztrakció arra a szintjére,
hogy képesek feldolgozni (maguk) az elméleti hátteret, nyilván előnyben vannak a
többi, kevésbé „tehetséges” vagy „szorgalmas” társukkal szemben. Nem egyformák
a diákok, nem egyformák az adottságaik sem.

Nyilvánvaló, hogy az sem elegendő, hogy valaki egy-egy megoldott probléma
során a matematikai tartalom mögé lát, mert a gondolat nem rögzül, nem válik
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vérévé. Fontos a megismert gondolat feladatokon keresztül történő gyakorlása, ru-
tinná tétele. Még akkor is, ha csak az elméleti ismeretek elmélyítésére alkalmazza –
attól még ez is alkalmazás (l. Tudásszerző, illetve Tanulási képességek, 6. oldalon,
a táblázat utolsó oszlopa).

Mindez azt jelenti, hogy feladatok megoldása akkor is fontos, ha elméleti is-
meretekre akarjuk rávezetni diákjainkat, és akkor is, ha a megszerzett ismeretek
rutinná válását tűztük ki célul.

Talán csak rendkívüli géniuszok rendelkeznek olyan mély absztrakciós készsé-
gekkel, olyan szellemi adottságokkal, amelyek minden szinten,minden körülmények
között feleslegessé teszik a rutinszerű feladatmegoldást.

A matematikai gondolkodásmód nem csak matematikai ismereteket jelent, ha-
nem matematikai eszközöket, látásmódot is; nem mindenki birtokolja, de prob-
lémák megoldásával valamilyen szinten mindenki számára elsajátítható, sőt, jól
fejleszthető.

Ezért mindkét terület fejlesztéséhez szükség van matematikai problémák meg-
oldására.

A következő fejezetben tehát a matematikai gondolkodás problémamegoldá-
son keresztül történő fejlesztésének fontosságáról, eszközeiről, fejlesztési céljairól,
valamint a tanulói kompetenciák fejlesztési lehetőségéről írok.

Ehhez a klasszikus algebra területéről veszek konkrét példákat. Azért éppen ezt
a témakört választottam, mert nagyon változatos, a matematikán belül és kívül
igen sokrétű haszna van, ezért rendkívül fontos.
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4. Az Elemi matematika tantárgy oktatásáról

A tanári szakirányt választó matematika szakos egyetemi hallgatók az Elemi mate-
matika tantárgy keretein belül sajátíthatják el a problémamegoldással kapcsolatos
fontos ismereteket:

1. Elmélyülnek saját matematikai ismereteik;

2. Fejlődik a feladatmegoldó képességük és problémalátásuk;

3. Felismerhetik a problémamegoldás fontosságát, a tanulásban és a tanításban
betöltött szerepét;

4. Megismerkedhetnek a problémamegoldás tanításának néhány mozzanatával;

5. Megtanulhatják, hogy az egyes feladatok hogyan szolgálják majdani diákjaik
fejlődését;

6. Betekintenek saját diákjaik fejlesztését szolgáló feladatsorok összeállítási
szempontjaiba.

Amint Pólya György (Pólya, 1994) írja, a feladatmegoldás során az egyik lé-
nyeges lépés, hogy végiggondoljuk, találkoztunk-e már hasonló problémával. Az a
diák, aki sok feladatot old meg, szélesebb problémamegoldó látókörrel rendelkezik.

Ambrus András (Ambrus, 1995) – hivatkozva Pólya könyvére és más szerzőkre is
– kisebb részekre bontja le a problémák megoldásának lépéseit. Kétségtelen, hogy
a szisztematikus feladatmegoldás és gondolkodás fejleszti a 6. oldalon található
táblázat utolsó oszlopában szereplő képességeket (Tanulási képességek).

A rutin a Tudásszerző képességek fejlesztéséhez járul hozzá.

Az Elemi matmematika oktatásakor az első órát néhány idézettel szoktam kez-
deni, amelyek segítenek a hallgatóknak megérteni, hogy melyek a tárgy céljai.

„Először oldd meg a problémát, aztán oldd meg szépen is.” (Fried Ervin)
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Ezzel egyrészt arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a matematika nem
egységes, nem kötelező érvényű, vannak különböző helyes utak egy-egy probléma
megoldására, a gondolatok rugalmasak.

Másrészt arra, hogy az egy feladatra adott különböző megoldások más és más
matematikai háttérre vagy összefüggésre világítanak rá, a különböző megoldások
pedig kapcsolatot teremtenek a többféle fogalmi rendszer között.

Harmadrészt arra, hogy a matematikának van esztétikai tartalma is. Rend-
szerint azokat a megoldásokat nevezzük szépnek a matematikában (bár ez nem
szigurúan vett meghatározás), amelyek tömörek, mégis rávilágítanak a probléma
lényegére.

Ezek mindegyike szerepel a NAT-ban is a matematika céljainak meghatározá-
saként.

Az a problémamegoldás, amely több oldalon keresztül folyik, nem biztos, hogy
tartalmi megvilágítását adja a probléma megoldásának (algebrai problémák köré-
ben ez nagyon is gyakori – majd látunk rá példát). Igaz azonban az is, hogy ha
van egy egysoros megoldás, akkor az esetleg az absztrakció (és a háttérismeretek)
olyan szintjét igényli, amellyel nem mindenki rendelkezik. (Példának említeném
Fermat közismert sejtését, amelyet az ezredforduló környékén sikerült bizonyítani,
a bizonyítása kb. ezer oldalra rúg, és nagyon kevés ember nézte végig, talán ki-
csivel többen értik; mindazonáltal láttam egy olyan trikót, amelyre három sorban
elfért a bizonyítás, amit valószínűleg ugyanazok értenek csak, akik az ezer oldalas
bizonyítást is.)

Itt említeném meg azt is, amit a problémamegoldások során bátorításként szok-
tam mondani a hallgatóimnak: minden jó, ami nem rossz. Sokféle út vezethet egy
probléma megoldásához, nincs jobb vagy rosszabb.

A másik idézet: „Az különbözteti meg a zsenit az okos embertől, hogy míg
az okos ember egy problémára ránézve meg tudja mondani, milyen megoldási le-
hetőségeket kell megvizsgálnia, és azokat szisztematikusan végiggondolva eljut a
probléma megoldásához, addig a zseni azonnal tudja, melyik út vezet el a megol-
dáshoz.” (Fried Ervin)
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Ezután tisztázzuk, hogy olyan módszereket keresünk, amelyek – a zseniket sem
gátolva a fejlődésükben – segítik a szorgalmas diákokat, hogy gyakorlott, okos
matematikatanárokká váljanak. Ezt követően rendszerint kiosztok egy feladatsort,
amelynek a feladatait tilos megoldani, csak azt kell megtippelni, hogy meg tudnák-
e oldani az egyes problémákat. Ezzel az önreflexiós kompetenciájukat, szakmai
önértékelési képességeiket is felmérhetem. Sokkal jobban szeretem azonban, ha
maguk a diákok döbbennek rá a korlátaikra és a lehetőségeikre.

Szeretem alátámasztani a tantárgy céljait, és tisztázni a tartalmi lényegét,
ezért megemlítem, hogy „nem azért nevezzük elemi matematikának, mert egyszerű
(elemi) problémák szerepelnek, hanem azért, mert a megoldás eszközeit választjuk
meg elemi módon”. (Korándi József)

A hallgatóknak is tisztában kell lenniük azzal, hogy az Elemi matematika nem
egyszerűen a matematikai ismeretek megszerzésére irányul, hanem komoly peda-
gógiai cél áll mögötte.

Míg a szaktárgyak előadásaihoz tartozó gyakorlatokon a hallgatók célirányosan
az elmélet anyagát dolgozzák fel, addig az Elemi matematikához nem kötődik
körülhatárolt elmélet, minden matematikai téma előfordulhat. Sőt! Ez tipikusan
olyan tantárgy, ahol a matematika különböző területei összekapcsolódhatnak.

Nem egyszer panaszodnak hallgatók, hogy nem értik, hogyan lehetséges, hogy
analízisből, algebrából, számelméletből, geometriából jók a jegyeik, Elemi mate-
matikából azonban nem. Szinte biztosak lehetünk benne, hogy ez arra enged követ-
keztetni, hogy szorgalmasak, értelmesek, ám nem elég rugalmas a gondolkodásuk.
Egy lehetséges gyógyír: sok probléma megoldása az elemi matematika témakörből.

Mielőtt rátérnénk a dolgozat matematika tartalmának feldolgozására, megem-
lítem, hogy az előforduló matematikafeladatok jelentős része versenyfeladatgyűj-
teményekben, a Középiskolai Matematikai Lapokban, illetve Róka Sándor: 2000
feladat az elemi matematika köréből című könyvében szerepel. A matematikafel-
adatok rendszerint nem jogdíjasok, általában közkincs. A matematikatudomány
és a matematikatanítás elsődleges célja a fejlesztés, amelyhez elengedhetetlen a
közkinccsé tétel. Ezért egyes problémák több forrásban – hivatkozás nélkül – is
fellelhetők.
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A bemutatott megoldásokat pedig nagyrészt hallgatói munkákból vettem.

Itt jegyzem meg, hogy ez az a tantárgy, amelynek keretein belül a legjobb
lehetőség nyílik a kommunikációs készségek fejlesztésére. Míg más, elméleti anya-
gokhoz szorosan kapcsolódó tantárgyak esetén a feladatmegoldással azt mérjük,
hogy a hallgató mennyire sajátította el az elméleti tananyagot, addig Elemi mate-
matikából lehetőségünk van arra, hogy tudatosítsuk a diákokban: a feladat addig
nincs megoldva, amíg azt maradéktalanul el nem mondtuk hallgatótársainkak, vagy
hiánytalanul le nem írtuk az oktató számára. Rendszeresek az órai viták, a hall-
gatók sokszor indulataikat (ügyetlenül) leplezve vonják kérdőre az oktatót, aki a
hiányokra hívja fel a figyelmüket: miért nem érti azt, amire ő gondol.

Az oktató nehéz, de fontos feladata megértetni – néha pedagógiai és matema-
tikai művészettel, analógiával –, melyek a gondolatmenet hiányosságai.
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5. Néhány probléma

Ebben a részben megmutatom néhány feladaton és megoldásán keresztül, hogy
fontos látni

1. mire támaszkodik és mit fejleszthet egy-egy probléma;

2. hogyan használhatunk fejlesztésre egy problématípust (esetleg egyetlen prob-
lémát);

3. hogyan tágítható a látókör problémamegoldás kapcsán.

5.1. Egy tipikus példa

A következő négy feladatot közvetlenül egymás után szoktam – és mint megtudtam,
más is – feladani.

1. feladat. Darabolja három egybevágó részre az 1. ábrán látható alakzatot!

1. ábra.

Megoldás. A feldarabolás egyszerű, lásd az alábbi ábrát. �
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2. feladat. Darabolja fel négy egybevágó részre az 1. ábrán látható alakzatot!

Megoldás. A feldaraboláshoz gondolkodni kell, nem lehet egykönnyen rájönni.
Lásd az alábbi ábrát. �

3. feladat. Darabolja fel négy egybevágó részre a 2. ábrán látható alakzatot!

2. ábra.

Megoldás. A feldarabolás ismét nagyon egyszerű. Lásd az alábbi ábrát. �

4. feladat. Darabolja fel öt egybevágó részre a 2. ábrán látható alakzatot!

Nagyon sok diák elveszti a talajt, és bonyolult megoldásokon, elrendezéseken
és átdarabolásokon kezd gondolkodni. A feldarabolás azonban ebben az esetben is
egyszerű – bár kétségtelenül nem szokványos.

Megoldás. Lásd az alábbi ábrát (következő oldal tetején). �
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5.1. megjegyzés. Ebben a feladatban a pszichológiából ismert funkcionális rög-
zítettség érvényesül.

A tanuló figyelmét – megfelelő feladatokat előkészítve – eltereljük, átirányítjuk
egy másik vágányra. Az észlelés bizonyos aspektusai előtérbe kerülnek – ezáltal egy
másik, a megoldáshoz elvezető gondolatot segítő észlelés háttérbe szorul. (Hiszen
teljesen nyilvánvaló a megoldás, akinek nem irányítjuk a gondolkodását, akinek
nem vezetjük félre az észleléshez kapcsolódó gondolatait, magától értetődőnek fogja
találni a megoldást.)

Hasonló, de ezzel ellentétes hatású az előhuzalozás (priming), amit a matema-
tikaoktatásban nagyon gyakran használunk, például amikor megfelelő feladatso-
rokkal beindítunk egy gondolkozási irányt.

5.2. Mit nevezünk egyszerű megoldásnak

A matematikai analízis és az algebra egyik kapcsolódási pontja az úgynevezett
közepek alkalmazása.

5.2. definíció. Az a1, a2, . . . , an nemnegatív valós számok számtani (vagy aritme-
tikai), illetve mértani (vagy geometriai) közepe

A =
a1 + a2 + · · ·+ an

n
, illetve G = n

√
a1 · a2 · . . . · an.

Bebizonyítható, hogy ezek között fennáll az A ≥ G reláció, és egyenlőség csak
a1 = a2 = . . . = an esetén állhat fenn.

Az analízisben gyakran használjuk ezt az összefüggést, ezért nagyon fontos,
hogy a diákok minél többféle formájukban felismerjék.

Ennek egy tipikus példája a következő probléma:
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1. probléma. Ha a, b és c pozitív valós számok szorzata 18, akkor mely értékeikre
lesz a 2a+ b+ c maximális?

Hivatalos megoldás. Olyan tagok összegére kell felbontanunk a 2a+ b+ c össze-
get, amelyek szorzata abc(= 18) (vagy annak számszorosa). Ekkor ugyanis az össze-
get 18 (vagy annak egy számszorosa) felülről határolja, és a tagok egyenlősége
esetén maximális.

Például: 2a + b + c ≥ 3 · 3
√
2abc = 3 · 3

√
36, ami egy konstans érték. Az összeg

akkor a legnagyobb, ha éppen egyenlőség áll fenn, ami a tagok egyenlősége esetén
teljesül: 2a = b = c. Ekkor 2a = b = c =

3
√
36. �

Lássunk most egy szükségtelenül eszközigényes, egyszerű, de hibásan (ponto-
sabban nagyon hiányosan) kivitelezett megoldásötletet.

Írjuk fel a-t
18

bc
alakban, majd deriváljuk b és c szerint is, végül keressük a

deriváltak zérushelyét.
A megoldás mögött az rejlik, hogy ha egy többváltozós függvény deriválható

egy lokális szélsőértéke egy környezetében, akkor az iránymenti deriváltjai is lé-
teznek, és azoknak is szélsőértékük van a szélsőértékhelyek megfelelő vetületeiben.
Az állítás rendkívül összetett, a bizonyítása nagyon mély gondolatokat használ fel.
Jelen példában bizonyítani kellene, hogy az állítás alkalmazható, ezt azonban nem
bizonyítottuk. Való igaz, hogy a tétel alkalmazható; a fenti eredmény kijön; sőt,
az is igaz, hogy ebben az esetben a deriválás – technikailag – nem túl bonyolult
művelet.

Ezt a megoldást – hatalmas elméleti háttere miatt – azonban nem lehet az
elemi megoldások között említeni.

5.3. Egy megoldhatatlan probléma

A matematikában fontos szerepe vannak a téves gondolatoknak is. Ezek segítségé-
vel tudatosíthatjuk, hogy milyen típusú hibákat lehet elkövetni. A „hibás feladatok”
pedig sokszor kiterjedtebb gondolkodást igényelnek, mint a „hibátlanok”, mert hiá-
ba látjuk azokat az utakat, amelyeken el lehet jutni a megoldáshoz, egyik sem vezet
el oda. Így minden lehetséges gondolatmenetet végignézünk.

19



2. probléma. Igazoljuk, hogy ha a, b, c > 0, akkor az abc = 1 feltétel pontosan
akkor teljesül, amikor a+ b+ c ≥ 1

a
+

1

b
+

1

c
.

A probléma állítása képtelenségének átlátásához kell némi matematikai szem-
lélet vagy problémamegoldói rutin. abc = 1 pontosan akkor, ha

1

a
· 1
b
· 1
c
= 1.

Nyilvánvaló, hogy vagy a + b + c ≤ 1

a
+

1

b
+

1

b
, vagy a + b + c ≥ 1

a
+

1

b
+

1

b
teljesül.

Ha a és
1

a
, b és

1

b
, valamint c és

1

c
szerepét felcseréljük, akkor is 1 lesz a

három-három szám szorzata, így nem állíthatjuk, hogy biztosan az egyik irányú
egyenlőtlenség áll fenn.

Ez azt jelenti, hogy a probléma állítása nem lehet igaz.

Ám – ha ignorálva a fentieket megoldást keresünk – az egyik lehetséges gondolat-
menet alapján úgy tűnhet, hogy meg tudjuk oldali a problémát: ha abc = 1, akkor
a bizonyítandó a + b + c ≥ 1

a
+

1

b
+

1

c
egyenlőtlenséget 1 = abc-vel szorozva azt

kapjuk, hogy a + b + c ≥ ab + bc + ca. Ehhez abc− 1 = 0-t adva és átrendezve, a
bizonyítandó összefüggés

abc− ab− bc− ca+ a+ b+ c− 1 ≥ 0,

vagyis (a− 1)(b− 1)(c− 1) ≥ 0.
Ez azonban nem minden pozitív a, b, c számra teljesül.
Ha viszont feltesszük, hogy a, b és c még 1-nél sem lehet kisebb, akkor ez a

szorzat valóban nemnegatív. Ebben az esetben viszont abc = 1 csak a nyilvánvaló
a = b = c = 1 esetben áll fenn.

A matematikai problémamegoldás részeként fontosnak tartom, hogy meggon-
doljuk, mi lehetett vajon a probléma kitűzőjének a célja, mit szeretett volna be-
láttatni. („Mire gondolt a költő?”)

Ha ismerjük a szakirodalmat, akkor hamar rátalálunk arra a feladatra, ame-
lyet a probléma kitűzője idézni szeretett volna, sőt, azt sem nehéz kitalálni, mit
rontott el.

3. probléma. Igazoljuk, hogy ha a, b, c pozitív valós számok, akkor abc = 1 esetén
√
a+
√
b+
√
c ≤ ab+ bc+ ca.
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Ez a probléma is visszavezethető a számtani és a mértani közepek közti össze-
függésre.

Hivatalos megoldás. Az egyenlőtlenség állásából arra következtethetünk, hogy
esetleg három számtani-mértani közép közti egyenlőtlenség összege szerepel.

Az abc = 1 alapján
√
a =

√
1

bc
, ami

1

b
és

1

c
mértani közepe. Ezek számtani

közepe viszont
1

2

(
1

b
+

1

c

)
. Hasonló összefüggést felírva a másik két tagra és össze-

adva az egyenlőtlenségeket:

√
a+
√
b+
√
c ≤ 1

2

(
1

b
+

1

c
+

1

a
+

1

c
+

1

a
+

1

b

)
,

amiből
√
a+
√
b+
√
c ≤ 1

a
+

1

b
+

1

c
.

Mivel abc = 1,
1

a
=

abc

a
= bc, és hasonlót írhatunk fel a másik két tagra is, ebből

pedig következik az eredeti egyenlőtlenség. �

Ugyanezt a feladatot úgy is meg lehet oldani, hogy kifejezzük például c-t az a

és a b segítségével, majd alkalmas azonos átalakításokat végzünk.
Ezt a megoldást a hosszadalmas számolás miatt mellőzzük.

5.4. Egy hosszú és egy rövid megoldás

Az egyik legfontosabb kérdés a matematikában, hogy egy probléma megoldása
mennyit enged feltárni a mögötte rejlő tartalomból. Az a megoldás, amely technikai
lépések hosszú láncolatából áll össze, ugyanúgy jó, mint az, amelyik bepillantást
enged a probléma szerkezetébe (esetleg azt is megmutatja, hogy honnan ered a
probléma). Ez utóbbi rendszerint rövidebb is szokott lenni. De még ha hosszabb
is, nem kétséges, hogy sokkal többet tanulhatunk belőle: a megszokott technikai
lépéseken túl egy új világ tárul fel.

Fontos tehát, hogy inspiráljuk diákjainkat arra, hogy keressenek második, har-
madik megoldást egy-egy feladatra.

A következő probléma példa arra, hogyan láthatunk „mögé” egy alkalmas meg-
oldás által.
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4. probléma. Határozzuk meg az xy+ yz+ zx összeg értékét, ha x, y és z pozitív
valós számok, valamint

x2 + xy + y2 = 2, (1)

y2 + yz + z2 = 5, (2)

z2 + zx+ x2 = 3. (3)

1., hosszabb, technikai megoldás. Alakítsuk át az egyenleteket:

xy = 2− x2 − y2,

yz = 5− y2 − z2,

zx = 3− z2 − x2,

majd adjuk össze őket: xy+ yz+ zx = 10−2(x2+ y2+ z2) = 2
(
5− (x2+ y2+ z2)

)
.

Az xy + yz + zx összeg értékének meghatározása egyenértékű az x2 + y2 + z2

értékének meghatározásával.

Egy lehetséges ötlet szerint végezzünk el egy átalalkítást az eredeti egyenlete-
ken. Vegyük észre, hogy az első és a harmadik összegének jobb oldalán ugyanúgy
5 áll, mint a második jobb oldalán. Eszerint

x2 + xy + y2 + z2 + zx+ x2 = y2 + yz + z2,

átalakítva
2x2 + xy + zx− yz = 0,

amiből nem látszik, hogy rövid úton megfelelő alakot kaphatunk.

Egy másik ötlet szerint az „egyenlő együtthatók” gondolata alapján (2) és (3)
különbségének 3-szorosa ugyanannyi, mint (2) és (1) különbségének 2-szerese:

3(y2 + yz + z2 − z2 − zx− x2) = 2(y2 + yz + z2 − x2 − xy − y2),

ahonnan
3(y − x)(y + x+ z) = 2(z − x)(z + x+ y).
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Ebből vagy x + y + z = 0 (ami kizárt, hiszen a tagok pozitívak voltak), vagy
3(y − x) = 2(z − x), amiből x = 3y − 2z.

Ezt visszahelyettesítve (1)-be

9y2 + 4z2 − 12yz + 3y2 − 2yz + y2 = 2

adódik, amit átrendezve azt kapjuk, hogy

13y2 + 4z2 − 2 = 14yz. (4)

A (2) egyenletet yz = 5− y2− z2 alakba átírva látható, hogy a 14-szeresét kivonva
a (4) egyenletből, kiesik az yz-t tartalmazó tag:

13y2 + 4z2 − 2 = 70− 14y2 − 14z2.

Eszerint
27y2 + 18z2 = 72,

ahonnan 3y2 + 2z2 = 8 vagy 3y2 + 2z2 − 8 = 0.

Emeljük négyzetre az x-re korábban kapott 3y − 2z kifejezést!

x2 = 9y2 + 4z2 − 12yz.

12yz-t ki tudjuk fejezni (2) segítségével, így x2 = 9y2 + 4z2 − 60 + 12y2 + 12z2.
Rendezve az egyenletet

x2 = 21y2 + 16z2 − 60

adódik.

Ebből kivonva a korábbi, 3y2+2z2−8 = 0 egyenlet 7-szeresét, kiesik y2, illetve
8-szorosát, kiesik z2: x2 = 2z2 − 4, illetve x2 = 4− 3y2.

A (3) egyenletből z2 + x2 − 3 = −zx, vagyis (behelyettesítve az x2-re kapott
kifejezést) 3z2 − 7 = −zx.

Ezt négyzetre emelve

9z4 + 49− 42z2 = z2x2 = 2z4 − 4z2.
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Rendezzük át: 7z4 − 38z2 + 49 = 0.

Ezt, a z2-ben másodfokú egyenletet megoldva z2 =
38±

√
72

14
=

19± 3
√
2

7
.

Az egyenlet két megoldása: kb. 2,1 és 3,32.

z2 nagyságrendjére a (3) egyenlet alapján következtethetünk, eszerint 0 < z2 < 3.

Vagyis z2 =
19− 3

√
2

7
.

Ebből megkapjuk x2-et, amiből kijön y2 is:

x2 = 2z2 − 4 =
10− 6

√
2

7
, y2 =

4− x2

3
=

6 + 2
√
2

7
.

Ezek után 5− (x2+ y2+ z2) =
√
2, vagyis xy+ yz+ zx ennek a kétszerese, 2

√
2. �

5.3. megjegyzés. Ez a megoldás nagyon bonyolultnak tűnik, de azok számára,
akik próbálkoztak már a feladat megoldásával, nyilvánvaló, hogy nagyon impozáns,
tele van jó és rutinról árulkodó ötletekkel.

További érdeme, hogy nemcsak a felvetett kérdésre ad választ, hanem az is
kijön, hogy mennyi x, y és z értéke.

Egy azonban hiányzik: nem világít rá a mögöttes tartalomra, nem látszik, hogy
a kitűző hogyan találta ki ezt a problémát.

Nézzünk most meg egy második – feltehetően a hivatalos –, sokkal rövidebb,
a probléma mélyére világító, trükkös megoldást.

2., trükkös megoldás. Nézzünk úgy az

x2 + xy + y2 = 2,

y2 + yz + z2 = 5,

z2 + zx+ x2 = 3.

egyenletekre, mintha három, 120◦-os szöggel rendelkező háromszögre felírt koszi-
nusztétel lenne.

Vegyük észre, hogy ekkor egy x, y,
√
2, egy y, z,

√
5 és egy z, x,

√
3 oldalú

háromszöget vettünk. Ezeket az egyenlő oldalaiknál összeillesztve egy
√
2,
√
3,
√
5

oldalú derékszögű háromszöget kapunk (3. ábra).
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3. ábra.

Számítsuk ki kétféleképpen a háromszög területét! A két befogó szorzatának

fele: T =

√
2 ·
√
3

2
, illetve a három háromszögre két oldal és a közbezárt szög

szinusza segítségével:
1

2

(
xy

√
3

2
+ yz

√
3

2
+ zx

√
3

2

)
.

A két terület ugyanannyi, az utóbbi kifejezést átalakítva
√
2 ·
√
3

2
=

1

2
·
√
3

2
· (xy + yz + zx),

amiből xy + yz + zx = 2
√
2, amint azt az előző megoldásból is megkaptuk. �

5.5. Két rokon probléma

A következőkben két olyan problémát láthatunk, amelyek közül az első többfé-
leképpen is megoldható, ám az egyik megoldási ötletével szinte maradéktalanul
megoldható a második.

5. probléma. Oldjuk meg a valós számok halmazán az

x2 + 2y2 + 3z2 = 66 (5)

x+ y + z = 11 (6)

egyenletrendszert!

1. megoldás. Vonjuk ki a második egyenlet 6-szorosát az elsőből:

x(x− 6) + 2y(y − 3) + 3z(z − 2) = 0.
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Ennek ugyan megoldása az x = y = z = 0, de ez az eredeti egyenleteknek nem
megoldása. (Már önmagában ez is érdekes: hogyan lehet, hogy a különbségnek
egy megoldása nem megoldása egyik egyenletnek sem – ez is fontos matematikai
háttérinformációhoz vezet.)

Megoldás az x = 6, y = 3, z = 2 is, és ez az eredeti egyenleteket is kielégíti.
Nem lehetünk biztosak benne azonban, hogy nincs több megoldás. Tegyük fel,

hogy van még egy megoldás, az x = 6 + x1, y = 3 + y1, z = 2 + z1, ahol (6) miatt
természetesen x1 + y1 + z1 = 0.

Behelyettesítve x, y, z értékét az (5) egyenletbe x2
1 + 2y21 + 3z21 = 0. Világos,

hogy ez viszont csak az x1 = y1 = z1 = 0 esetben teljesül. �

Egy teljesen hasonló, de kicsit jobban átgondolt ötlettel sokkal egyszerűbben
eredményre jutunk:

2. megoldás. A (6) egyenletnek ne a 6-szorosát, hanem a 12-szeresét vonjuk ki
(5)-ből. Ekkor (egy kis – a matematikában megszokott – trükkel):

x2 − 12x+ 36− 36 + 2y2 − 12y + 18− 18 + 3z2 − 12z + 12− 12 = 66− 132,

(x− 6)2 + 2(y − 3)2 + 3(z − 2)2 = 0,

ami nyilván csak x = 6, y = 3, z = 2 esetén teljesül. �

Meglepő, hogy egy konstans alkalmas(abb) megválasztásával sokkal egyszerűbb
megoldásra jutunk.

Érdemes elgondolkodni, hogy mi áll a feladat hátterében.
Azt az előző probléma esetén már láttuk, hogy algebrai köntösbe bújtatva eset-

leg geometriai problémát oldunk meg.
Az első egyenlet egy origó középpontú ellipszoid, a második egy sík egyenlete.

Az, hogy egyetlen közös pontjuk van, azt jelenti, hogy a sík érinti az ellipszoidot.
Ellipszoid érintősíkjának meghatározása nem triviális feladat, de egy affin

transzformációval origó középpontú gömbbe vihető (míg a sík sík marad), és az
érintési pontban felírva a síkra merőleges egyenes egyenletét, azt tapasztalhatjuk,
hogy az valóban átmegy az origón.

Ez a gondolat ugyan sokat megmutat a probléma hátteréből, de mégsem való-
színű, hogy sokan választanák ezt, mert az algebrai megoldás sokkal rövidebb.
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Nem így a probléma párja, amelyben az affin transzformációt már nem kell
elvégeznünk, mert origó középpontú gömb szerepel benne. Igaz, hogy nem egészen
ugyanaz a kérdés szerkezete, sőt, elsőre nem is fedezhető fel a hasonlóság:

6. probléma. Igazoljuk, hogy ha x+ 2y + 3z ≥ 14, akkor x2 + y2 + z2 ≥ 14!

Az előző feladat ismeretében átfogalmazzuk a probléma kérdését: ha egy pont
az x + 2y + 3z = 14 sík origóval ellentétes oldalán van, akkor kívül esik az
x2 + y2 + z2 = 14 gömbön is. Más szóval: a gömb a sík origó felőli oldalára esik.

Felmerül a kérdés, hogy van-e közös pontja a síknak és a gömbnek. Az előző
probléma 2. megoldásához hasonló gondolatmenettel felírunk egy alkalmas egyen-
letrendszert, és ezúttal a sík egyenletének kétszeresét vonjuk ki a gömbéből. Azt
kapjuk, hogy egyetlen közös pontjuk van, mégpedig az (1; 2; 3).

Mivel a gömb középpontja az origó, így biztosak lehetünk benne, hogy a közös
ponttól eltekintve a gömb minden pontja a sík origó felőli oldalára esik.

Ennek a problémának a tisztán algebrai megoldása nyilván jóval komplikáltabb
lenne (másodfokú egyenlőtlenségrendszer), így ezt nem is vizsgáljuk.

Megjegyezzük, hogy ennek a problémának van még egy nevezetes algebrai meg-
oldása, amely szintén a számtani és a mértani közepek közti összefüggést alkal-
mazza.

5.6. Az üreshalmazról

Nehéz feldolgozni, hogy a matematikában az üreshalmaz minden elemére teljesül
minden állítás, vagyis minden állítás és annak az ellentettje is.

Eszerint például igaz az az állítás, hogy „a lila tehén teje lila”. És persze fehér
is, meg minden más színű is – hiszen nincs lila tehén.

A matematikai állítás így fejezhető ki köznyelvi értelemben: „Nem tudunk olyan
lila tehenet mutatni, amelyiknek ne lila lenne a teje.” Mivel ilyen nincs, ezért
mondhatjuk, hogy minden lila tehénnek lila a teje.

Nem véletlen, hogy a matematikában, amikor beszélünk valamilyen tulajdon-
ságú elemekről, meg kell mutatnunk, hogy valóban léteznek az adott tulajdonsággal
rendelkező elemek, különben bármit be lehetne bizonyítani róluk.
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Egy ismert magyar matematikus mesélte, hogy napokon keresztül foglalkozott
egy függvényosztállyal, amelynek az elemeire nagyon sok érdekes tulajdonságot
bebizonyított. Olyannyira, hogy gyanússá vált neki a dolog, és elkezdte vizsgálni,
miféle függvények lehetnek elemei az adott halmaznak. Elképzelhetjük, mennyire
megkönnyebbült, amikor rádöbbent, hogy nincs is ilyen függvény.

Nagyon fontos része a problémamegoldásnak az, hogy meggyőződjünk róla,
hogy nem az üreshalmazról beszélünk. Ezt – a konkrét feladatok kapcsán – nehéz
megértetni a tanulókkal. Ezért szeretek a következőhöz hasonló feladatokat feladni.

7. probléma. Igazoljuk, hogy ha a, b > 0 természetes számok és
a3 + b3

2
prím-

szám, akkor 3a2 − 6a+ 4 és 3b2 − 6b+ 4 is prímszámok.

Hivatalos megoldás. Ha a és b is páros, akkor a3 és b3 is osztható 8-cal, eszerint
a3 + b3

2
osztható 4-gyel, vagyis nem lehet prímszám.

Ha az egyik páros, a másik páratlan, akkor a tört nem egész szám, tehát nem
lehet prímszám sem.

Ebből az következik, hogy a feladat feltétele szerint csak az lehet, hogy a és b
is páratlan.

Ekkor a + b páros. Mivel pedig a3 + b3 = (a + b)(a2 − ab + b2) első tényezője

páros, a második páratlan,
a3 + b3

2
=

a+ b

2
· (a2−ab+ b2) két egész szám szorzata.

Ez a szorzat csak úgy lehet prímszám, ha valamelyik tényezője 1 (−1 nem lehet,
hiszen a természetes számok körében vagyunk), a másik tényezője pedig prímszám.

Ha a + b = 2, akkor ebből kifejezve b-t és behelyettesítve a második – prím –
tényezőbe a2 − 2a+ a2 + 4− 4a+ a2 = 3a2 − 6a+ 4 adódik.

Ha a-t fejezzük ki és helyettesítjük a prím tényezőbe, 3b2 − 6b+ 4-et kapunk.
És készen is vagyunk? �

Nos, nem egészen!
Nem vizsgáltuk ugyanis, hogy mi van, ha a + b a prímszám és a2 − ab + b2

egyenlő 1-gyel.
Ha azonban a2 − ab + b2 = 1, akkor (kis trükkel) a2 − 2ab + b2 = 1− ab, azaz

(a− b)2 = 1− ab.
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Igen ám, de a bal oldalon álló szám legalább nulla, a jobb oldalon álló pedig
legfeljebb 1 (és páros), tehát csak nullával lehet egyenlő mindkét oldal. Ekkor
azonban ab = 1, a = b = 1, amikor a2 − ab+ b2 = 1 nem prímszám.

Na, és akkor most készen vagyunk? Hát, még mindig nem!

Azt ugyanis láttuk, hogy a2 − ab+ b2 nem lehet 1-gyel egyenlő (így
a+ b

2
nem

lehet prímszám), azonban nem nehéz látni, hogy a + b sem lehet 2-vel egyenlő,
ekkor ugyanis a = b = 1 lenne – amit kizártunk.

Vagyis az üreshalmazról beszéltünk ilyen hosszan.

Ismét felmerül a lehetőség, hogy lehet, hogy valami rosszul lett megadva a
feladat kitűzésében. Esetleg nem a természetes számok, hanem az egész számok
halmazán kellett volna vizsgálódnunk?

Mivel
a3 + b3

2
csak úgy lehet prímszám, hogyha a és b is páratlan, addig korrekt

a gondolatmenet, hogy vagy
a+ b

2
= ±1, vagy a2 − ab + b2 = ±1 (míg a másik

tényező prímszám).
Ha a és b egész számok, akkor nyilván elég az ab < 0 esetet vizsgálni (ha

mindkettő negatív, az oszthatósági szemszögből ekvivalens azzal, hogy mindkettő
pozitív, a nulla pedig érdektelen – egyébként nem jön szóba). Eszerint ellenkező
előjelűek, és feltehetjük, hogy |a| > |b|. Ekkor a negatív b helyett a pozitív −b-re

vizsgálva az állítást:
a3 − b3

2
prím esetére kell

a− b

2
= ±1 és a2 + ab + b2 = ±1

eseteket vizsgálni. És most a > b > 0 páratlan számok.
Az a2 + ab+ b2 azonban pozitív, sőt legalább 3, így sem 1, sem −1 nem lehet.

Vagyis csak az fordulhat elő, hogy
a− b

2
= 1 és a2 + ab+ b2 prímszám (amiből

következik a feladat állítása), azt viszont továbbra sem tudjuk, hogy van-e olyan

a és b (pozitív egész szám), amelyekre
a3 − b3

2
prímszám.

Mivel a és b páratlan, a különbségük pedig 2, a = 2k + 1, b = 2k − 1. Ezekre
a2 + ab+ b2 = 4k2 + 4k + 1 + 4k2 − 1 + 4k2 − 4k + 1 = 12k2 + 1.

Ez például k = 1-re prímszám, vagyis a = 3, b = 1 esetén
a3 − b3

2
= 13,

a− b = 2, és persze a2 + ab+ b2 = 13 is prímszám.
Vagyis a feladat a természetes számokon – bár megoldható, mégis – semmit-

mondó, ám az egész számokon megoldható és értelmes probléma.
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6. Konklúzió

Igyekeztem a dolgozatomban bemutatni, hogy mely matematikai kompetenciákat
lehet feladatmegoldásokon keresztül fejleszteni.

Megvalósítható az ismeretek alkalmazása (számtani és mértani közepek közti
egyenlőtlenség). Az egymásra épülő feladatok fejlesztik a matematikai szemléletet.

A feladatmegoldás során jártasságot szereznek a tanulók a matematikai prob-
lémák megoldásában.

Az önálló feladatmegoldás során a logikus gondolkodást fejlesztik (minden fel-
adat).

A feladatok megoldása közben támaszkodnak korábbi ismereteikre. Ezzel isme-
reteik alkalmazását valósítják meg (például azonos algebrai átalakítások).

Kétségtelen tény, hogy a feladatmegoldás alkalmas eszköze a fejlesztésnek. Így
azok a tanulók, akik rendszeresen oldanak meg matematikai feladatokat, helyes
tanulási szokást vesznek fel.

A feladatok megoldásával, azok ismertetésével megvalósul a kommunikációs
képességek fejlesztése.

A 6. oldal táblázatában szereplő kompetenciák közül szinte mindegyiknek a
fejlesztése tetten érhető a felsorolt néhány feladat megoldásakor.

Összességében – és talán ez a legfontosabb hozadéka a feladatmegoldó straté-
giáknak – a matematikához való hozzáállással fejleszthető a diákok attitűdje is,
amely szintén nagyon fontos általános kompetencia.
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