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Előszó 

A matematika egy csodálatos „találmány”. Attól függően, hogy 
ki milyen szinten műveli, mi a célja vele, lehet tudomány, lehet kötelező 
tantárgy, de lehet a szórakozás/szórakoztatás eszköze is. Hiszen min-
den matematikai feladat felfogható egy rejtvénynek. Márpedig rejtvényt 
fejteni szinte mindenki szeret. Ki ne találkozott volna „Gondolj egy 
számot, … ” típusú feladatokkal? Bizonyára sokan közülük próbáltak 
rájönni a „titokra”, hogyan találták ki a gondolt számot. Pedig semmi 
ördöngösség nincs benne, a legtöbb ilyen feladat lefordítható a 
matematika nyelvére egy egyszerű egy ismeretlenes elsőfokú egyenlet 
formájában. És most gondoljunk bele … azok közül, akik szívesen 
vettek részt a szám kitalálásában, hányan lennének, akik szívesen 
oldanák meg ezt a „lefordított” egyenletet, ha minden körítés nélkül 
csak úgy odaadnánk nekik? Ugye nem sokan? 

Sajnos az iskolai tanrendbe nem fér bele, hogy minden 
megoldandó feladattal rejtvény formájában találkozzanak a diákok. Ők 
már csak a „lefordított” egyenleteket, egyenlőtlenségeket, kifejezéseket 
látják. Csoda hát, ha nem szívesen foglalkoznak velük? 
 Hála tanáraimnak, mindig szerettem és értettem a matekot. 
Szerencsés voltam, hogy olyan PEDAGÓGUSOK kezei közé 
kerültem, akik el tudták magyarázni, meg tudták értetni és szerettetni 
velem ezt a csodálatos világot. Tudom, hogy sokan nem ilyen 
szerencsések. Sok kiváló nagy tudású tanár van, akik valamilyen oknál 
fogva nem képesek érthetően átadni ismereteiket. Nem is feltétlenül ők 
a hibásak ebben. Az egyre erőltetettebb tantervben olyan sok ismeret 
elsajátítását követelik meg a diákoktól, hogy egyszerűen nincs idő 
közösen gyakorolni, példákat megoldani, házi feladatokat ellenőrizni. 
Márpedig ezek nélkül nem megy. 
 A „Rendhagyó matek” sorozat köteteivel azoknak próbálok 
segíteni, akik szeretnék ismereteiket elmélyíteni, és ennek érdekében 
hajlandóak önállóan feladatokat megoldani. E kötetek nem tankönyvek 
és nem feladatgyűjtemények, nem helyettesítik azokat, bár tartalmaznak 
megoldandó feladatokat és minden olyan elméleti ismeretet, amely 
szükséges ezeknek a feladatoknak a megoldásához. Leginkább 
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„megoldási módszertani útmutatóknak” lehetne nevezni őket. Az 
útmutatás alatt azonban itt részletes, „szájbarágós” megoldásokat kell 
érteni. Sokan talán túlságosan is annak fogják találni – ők majd 
gyorsabban haladnak ☺ –, illetve olykor visszalépek az általános iskolai 
tananyaghoz, de mindezt gyakorlati tapasztalat alapján teszem. Az itt 
felvetett és részletesen magyarázott problémák mindannyian 
előfordultak már a tanítványaim esetében, némelyek közülük sajnos 
tipikusnak mondhatók. 

Igyekszem kihangsúlyozni azokat az „apró betűs”, ám mégis 
nagyon fontos tudnivalókat, amelyek fölött könnyű átsiklani a 
tankönyvekből való tanulás során. A jobb megérthetőség érdekében 
olykor felhagyok a matematika szigorúan merev fogalmainak 
használatával, és olyan kifejezéseket használok, amelyek a „józan 
paraszti ész” szüleményei és távolról sem lehetne szabatos 
megfogalmazásnak nevezni őket. Ezzel bizonyára kiváltom sokak 
nemtetszését, de tapasztalatom szerint sokszor így könnyebben 
megértenek a diákok egy-egy nehezebb fogalmat. Szintén ilyen célzattal 
használok alkalmanként nem szokványos ábrákat – talán kötetlenebb 
formában és vizuálisan is megjegyezhető módon könnyebben rögzülnek 
az összefüggések. 

A feladatok kidolgozása közben többször „hangosan 
gondolkodom”, ezzel is megmutatva, olykor milyen rögös út vezet a 
célig. Bizonyára jó hatással van a diákok önbizalmára, ha látják, a 
tanárok is emberek. ☺ Ők sem TUDNAK minden feladatot „kívülről”, 
hanem MEGOLDJÁK őket, miközben gondolkodnak, kérdéseket 
tesznek fel maguknak, amikre válaszolva lépésenként jutnak el a 
megoldásig, nem is feltétlenül azonnal a helyes úton elindulva. 

Igyekeztem a középiskolai tananyag kapcsán az adott témakör 
leggyakoribb feladatgyűjteményeiben előforduló valamennyi feladat-
típus megoldási módszereit, lehetőségeit ismertetni. A leginkább 
használt Sokszínű Matematika tankönyv/feladatgyűjtemény-család 
valamennyi – témakörbeli – típusfeladata megoldható az itt bemutatott 
módszerekkel, a sorozatban szereplő feladatok is túlnyomó többségben 
innen származnak. 
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 Az egyes témakörök a kapcsolódó feladatok megoldásához 
szükséges elméleti ismeretekkel kezdődnek. Ezután következnek a 
feladatok a részletesen elmagyarázott és kidolgozott megoldásokkal, 
tippekkel, majd pár nem kidolgozott, csak végeredménnyel megadott, 
de az ismertetett módszerekkel megoldható feladat jön gyakorlás 
céljából. Ezek között megtalálhatók lesznek korábbi években előfordult 
érettségi feladatok (É), illetve a Nemzetközi Kenguru Matematika 
Versenyek feladatai (NKMV). A témakör zárásaként valamilyen 
kapcsolódó, talán nem annyira ismert történetet vagy egyéb 
érdekességet ismertetek. 
 A kötetekben szándékosan használok idegen szavakat, de csak 
azokat, amelyekkel találkozhatunk a matematikai tanulmányok során, és 
minden esetben megadom a magyar jelentésüket. 
 
        a szerző 
 
(A rendhagyo.matek@gmail.com címre szívesen fogadok minden 
kritikát, javaslatot és észrevételt, ami e sorozat jobbá, teljesebbé tételét 
szolgálja. A sorozat honlapja: http://rendhagyomatek.hu) 
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A	számok	világa	és	a	halmazok	

 Sokféle szám létezik, mindannyian találkoztunk már a 
többségükkel. E sorozat kötetei csak azokkal a számokkal foglalkoznak, 
amik a középiskolával bezárólag előfordulhatnak. Ahhoz, hogy kezelni 
tudjuk őket, szükség van a rendszerezésükre. Valamilyen tulajdonságuk 
alapján csoportosítjuk őket, halmazokba rendezzük. A legbővebbet, 
legtöbb számot tartalmazót a valós számok halmazának (jele: R) 
nevezzük. Többféleképpen szokták definiálni (egyértelmű módon 
meghatározni, körülírni) a valós számokat, de talán a leggyakoribb: „A 
végtelen tizedes tört alakban felírható számokat valós számoknak nevezzük”. 
 A valós számok halmazát két részre, két részhalmazra bontjuk 
– a racionális számok halmazára (jele: Q) és az irracionális számok 
halmazára (nincs külön jele, de szokták I-vel illetve Q*-gal is jelölni; e 
kötetekben én is ezt az utóbbi jelölést használom). Racionális 
számokon azokat a számokat értjük, amelyek felírhatók két egész szám 
hányadosaként, irracionális számok alatt pedig azokat, amelyek nem 
írhatók fel ily módon. A meghatározásokból következik, hogy egy valós 
szám vagy racionális, vagy irracionális – egyszerre nem lehet mindkettő. 
E két részhalmaz teljesen lefedi a valós számok halmazát, azaz nincs 
olyan valós szám, amely ne tartozna ezek egyikébe. Úgy is mondhatjuk, 
hogy minden valós szám e két részhalmaz közül pontosan az egyikbe 
tartozik. 

A matematikában a pontosan szónak kiemelt jelentősége van. 
Az, hogy egy valós szám pontosan az egyik halmazba 
tartozik, nemcsak azt jelenti, hogy beletartozik valamelyikbe, 
hanem azt is, hogy igenis csak az egyikbe tartozik bele! (Ez 

talán túlságosan triviálisnak (magától értetődőnek, bizonyítást nem 
igénylőnek) tűnik, pedig nem az. Gondoljunk bele … ha úgy 
fogalmaznék, hogy „minden valós szám e két részhalmaz közül az 
egyikbe beletartozik”, akkor ennek a kijelentésnek ellentmondana, ha 
egy valós szám mindkét részhalmazba beletartozna? Nem mondana 
ellent, hiszen valóban beletartozik az egyikbe! Vagyis nem kellően 
pontosan fogalmaznék!) 
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 A racionális számokon belül megkülönböztetjük az egész szá-
mokat (jele: Z), azokon belül pedig a természetes számokat (jele: N). 
Az egész számok a … –2, –1, 0, 1, 2, ... , a természetes számok a 0, 1, 2, 
3, 4, … . Úgy is szokták mondani, hogy a természetes számok a 
nemnegatív egész számok.1 Szokásos még a Z+ (pozitív egész 
számok) ill. Z– (negatív egész számok) jelölések használata is. 

Felhívom a figyelmet a nemnegatív kifejezésre! A hétköznapi 
életben egészen jól megértjük egymást kevésbé precíz 
megfogalmazások esetén is. A matematikában minden szó, 
mondat jelentésén pontosan azt kell érteni, amit jelent. 

Nem többet és nem kevesebbet. (Ez eleinte talán szokatlan lehet, 
hiszen a mindennapi életben sokszor el is várjuk, hogy a nem 
matematikai pontossággal megfogalmazott mondatainkba beleértsék a 
mögöttes gondolatainkat. Bizonyára nem aratnánk osztatlan sikert, ha 
például étkezés közben az asztalnál hozzánk fordulva „megkérdeznék”, 
hogy oda tudnánk-e adni a sót, és mi csak válaszolnánk, hogy „igen”, de 
nem adnánk oda. ☺) 

A nemnegatív tehát NEM jelenti azt, hogy pozitív! Azt jelenti, 
hogy nem negatív. Azaz pozitív vagy nulla. (A hétköznapi beszédben 
külön mondjuk/írjuk ezt a szót, de ebben az értelmében sokkal 
kifejezőbb egybeírva, ezért így található meg szinte mindenhol a 
szakirodalomban.) A természetes számokat ezek szerint úgy is 
definiálhatnánk, hogy a pozitív egészek és a nulla. E két meghatározás 
ekvivalens (egymással egyenértékű). 
 Értelemszerűen a racionális számok halmazában az egész 
számok halmazába nem tartozó számok a törtek – ezeket nem szokás 
külön jelölni.2 

                                                           
1 A 0 természetes számok közé sorolása vita tárgyát képezi a matematikusok körében. Így van 
ez a matematika tárgyú szakkönyvek esetében is. E sorozat köteteiben a 0-át természetes 
számnak tekintjük. 
2 Első értelmezéskor talán zavaró lehet, hogy az egész számokat a racionális számhalmaz 
részeként csoportosítottuk, hiszen az egész számok nem is törtek. De ha jobban 
belegondolunk, nincs itt ellentmondás. Úgy definiáltuk ugyanis a racionális számokat, hogy 
azok felírhatók két egész szám hányadosaként. Egy egész szám pedig valóban felírható így 
– olyan törtként, ahol a számláló maga az egész szám, a nevező pedig 1. 
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 Valamennyi említett halmaznak végtelen sok eleme van, és a 
természetes számok halmazát kivéve egyiknek sincs legkisebb vagy 
legnagyobb eleme. 
 Természetesen még sokféleképpen lehetne csoportosítani a 
számokat, de ez a felosztás a leggyakoribb, ezekkel biztosan találkozunk 
a középiskolai tanulmányok során. A szemléletesség kedvéért ábrázol-
juk ezeket a halmazösszefüggéseket ún. Venn-diagrammal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A valós számok halmaza kölcsönösen egyértelműen 
megfeleltethető a számegyenessel. Ez azt jelenti, hogy a számegyenes 
minden pontjához egyértelműen rendelhetünk egy valós számot, és 
viszont, minden valós számnak egyértelműen megfeleltethetünk egy 
pontot a számegyenesen. A számegyenes egy kijelölt szakaszát 
intervallumnak nevezzük, és kölcsönösen egyértelműen megfeleltet-
hető a valós számok egy részhalmazának. 

Jelölések 

- (balról és jobbról is) zárt intervallum 
[–1;2]   –1 ≤ x ≤ 2 

 
- balról zárt, jobbról nyitott intervallum 

[–1;2[   –1 ≤ x < 2 

[–1;∞[  –1 ≤ x 

Racionális számok halmaza 
(Q) 

Irracionális számok 
halmaza (Q*) 

Egész számok halmaza 
(Z) 

Természetes 
számok halmaza 

(N) 

Valós számok halmaza (R) 

–1     0    1    2 

–1    0    1    2 

–1    0    1    2 
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- balról nyitott, jobbról zárt intervallum 
]–1;2]   –1 < x ≤ 2 

]–∞;2]          x ≤ 2 
 

- (balról és jobbról is) nyitott intervallum 
]–1;2[   –1 < x < 2 

]–1;∞[  –1 < x 

]–∞;2[          x < 2 

Jól jegyezzük meg, hogy bár az intervallumok halmazoknak 
tekinthetők, jelölésükre nem használhatók a kapcsos 
zárójelek, érettségin pontlevonás jár érte! 

A jelölési módok (intervallum, egyenlőtlenség, számegyenes) 
egyenértékűek, egymással helyettesíthetők.3 
 
A relációs jelek (kapcsolat, viszony) magyarázata: 
a = b „a és b egyenlő” 
a ≠ b „a és b nem egyenlő” 
a ≔ b „a legyen egyenlő b-vel” (definiáló egyenlőség) 
a < b „a kisebb, mint b”; „b nagyobb, mint a” 
a ≤ b „a kisebb vagy egyenlő, mint b”; „b nagyobb vagy egyenlő, mint a” 
a > b „a nagyobb, mint b”; „b kisebb, mint a” 
a ≥ b „a nagyobb vagy egyenlő, mint b”; „b kisebb vagy egyenlő, mint a” 
a ≡ b „a és b azonosan egyenlő” (Leggyakrabban kifejezések összeha-

sonlításakor használatos fogalom. Két kifejezés azonosan egyenlő, 
ha a bennük szereplő ismeretlenek tetszőleges értékére fennáll 
az egyenlőség.) Az ilyen egyenlőséget, „egyenletet” azonosságnak 
nevezzük. 

                                                           
3 Régebbi kiadású (tan)könyvekben a nyílt intervallumot normál zárójellel, a zárt intervallumot 
szögletes zárójellel jelölték. Tehát pl. a –1 < x ≤ 2 intervallum jelölése ezekben a könyvekben 
így nézett ki: (–1;2] 

–1    0    1    2 

–1    0    1    2 

–1    0    1    2 

–1    0    1    2 

–1    0    1    2 
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a ≈ b „a és b közelítőleg egyenlő” 

Ha esetleg gondot okozna, hogy a „kacsacsőr” melyik állása 
mit jelent, próbáljuk a következőképpen megjegyezni. Ha 

leírjuk, hogy „a Kisebb b”(-nél), a „K” betűben ott van a keresett 
relációs jel: <. ☺ 

a    Kisebb b 
A „fekvő 8-as” a végtelen jele. Azt jelenti, hogy az inter-

vallumnak arról az oldalról nincs határa, bármekkora szám lehet. Ha ez 
a bármekkora szám pozitív, akkor „plusz végtelenről” beszélünk, de 
nem kötelező kitenni a pozitív előjelet. Ha ez a bármekkora szám 
negatív, akkor „mínusz végtelenről” beszélünk, és kötelező kitenni a 
negatív előjelet. 

 Miért is fontos ezekkel a halmazokkal tisztában lenni? 
 Nagyon sok feladat csak bizonyos halmazokon keresi a 
megoldást. Ez azt jelenti, hogy a végeredménynek az adott feladatban 
meghatározott halmazbeli elemnek kell lennie ahhoz, hogy megoldás 
lehessen! Ha például a feladat egy egyenlet megoldása az egész számok 
halmazán, és eredménynek 2,5 jön ki, akkor a feladatnak nem lesz 
megoldása! Hiába elégíti ki ugyanis az egyenletet a 2,5, nem eleme az 
egész számok halmazának. Nagyon fontos tehát a feladatok megoldása 
során a kapott eredmény visszaellenőrzése, hogy minden szempontból 
kielégíti-e a feltételeket. 

 Nemcsak a számokat csoportosíthatjuk, rendezhetjük halmazok-
ba. Bármilyen dolgok összetartozhatnak. Így pl. a „Napok” halmazába 
tartozhat a „hétfő”, „kedd” … stb., a „Lányok” halmazába tartozhat 
„Erzsébet”, „Éva”, „Mária” … stb., és bárki sorolhatna még végtelen 
számú példát. 
 Egy halmazt megadhatunk elemeinek felsorolásával, vagy 
egyértelmű utasítással, tulajdonsággal. A hangsúly az egyértelműn van! 
Bárki, aki olvassa ezt azt utasítást, tulajdonságot, tudja eldönteni egy 
adott dologról, hogy az beletartozik-e a halmazba vagy sem. A 
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halmazba egy elemet csak egyszer sorolunk be, és a felsorolás sorrendje 
nem számít.4 
 A halmazba tartozó dolgok a halmaz elemei. Attól függően, 
hogy egy halmaz elemszáma megadható-e egy természetes számmal 
vagy sem, véges- vagy végtelen halmazról van szó. Ha egy halmaznak 
egyetlen eleme sincs, Üreshalmaznak nevezzük. 

Most megint nyelvészkedjünk egy kicsit. Az „üres halmaz” 
esetében hasonló a helyzet, mint a „nem negatív” számok esetében. 
Mivel minden üres halmaz ugyanazt a halmazt jelenti, így csak egyetlen 
üres halmaz van. Ezt támasztja alá a halmazok egyenlőségének 
definíciója is, hiszen két halmaz akkor egyenlő, ha ugyanazokat az 
elemeket tartalmazzák. Mi alapján lehetne tehát megkülönbeztetni két 
vagy több üres halmazt? Véleményem szerint tehát sokkal ráutalóbb, 
kifejezőbb, ha egybeírjuk a jelzős szerkezetet, hiszen így gyakorlatilag a 
halmazt nevén nevezzük. Tehát annak ellenére, hogy a szakirodalomban 
sem szokás egybeírni az „üres halmazt”, én következetesen megteszem, 
és a nagy kezdőbetűvel való írásmóddal is hangsúlyozom, hogy egyetlen 
halmazról van szó, aminek ez a neve. És amíg máshol úgy kezdődik egy 
feladat, hogy „Legyen A és B két nem üres halmaz … ”, ebben a 
könyvben ugyanez így fog szerepelni: „Legyen A és B egyike sem az 
Üreshalmaz … ” 

 Azt mondjuk, hogy az A halmaz részhalmaza B-nek, ha A 
minden eleme B-nek is eleme. Ha B-nek ezen túlmenően van még 
olyan eleme is, ami nem eleme A-nak, akkor A valódi részhalmaza B-nek. 
A definíciókból következik, hogy minden halmaz nem valódi részhalmaza 

                                                           
4 Gyakran találkozni olyan megfogalmazással, hogy „a halmaz azonos tulajdonságú dolgok 
összessége”. Ezzel a definícióval több szempontból is lehet vitatkozni. Egyrészt a halmaz 
alapfogalom, nem definiáljuk. Másrészt egy halmazba tartozásnak nem feltétele a közös 
tulajdonság. Hiszen egy halmaz elemeit megadhatjuk felsorolással is, így pedig akármilyen 
dolgok kerülhetnek ugyanabba a csoportba – más kérdés, hogy bizonyára lehetne közös 
tulajdonságot találni nekik. Szintén nem értelmezhető a közös tulajdonság egyelemű 
halmazok illetve az Üreshalmaz esetén. Ugyanakkor, ha utasítással adunk meg egy halmazt, 
akkor a halmaz elemei elkerülhetetlenül rendelkezni fognak azzal a közös tulajdonsággal, ami 
alapján el lehet dönteni, hogy egy dolog beletartozik-e ebbe a halmazba vagy sem. Mivel 
gyakrabban találkozunk utasítással megadott halmazokkal, így természetesnek vesszük a 
közös tulajdonság meglétét, de tartsuk észben, hogy ez nem szükségszerű! 
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önmagának, és az Üreshalmaz – önmagán kívül – minden halmaznak 
valódi részhalmaza. Az Üreshalmaznak egyetlen részhalmaza van – 
önmagának nem valódi részhalmaza.5 

Alkalmazott jelölések 

- A halmazok jele általában nyomtatott nagybetű: A, B, C …  
- x ∈ A  „x eleme az A halmaznak” 
- x ∉ A  „x nem eleme az A halmaznak” 
- A = {a;b;c} „az A halmaz az a, b, c elemekből áll” 
- │A│  az A halmaz elemszáma 

(Ha A = {a;b;c}, akkor │A│= 3) 
- Ø vagy {} Az Üreshalmaz jele. 

(Ne feledjük, hogy az Üreshalmaznak egyetlen 
egy eleme sincs. Tehát sem az A = {0}, sem a  
B = {Ø} nem az Üreshalmaz! Mindkettő egyele-
mű halmaz, előbbi a „0” számot, utóbbi az 
Üreshalmazt tartalmazza.) 

- A = B „Az A és B halmazok egyenlők” 
- A ⊆ B A részhalmaza B-nek 
- A ⊂ B A valódi részhalmaza B-nek 

Ha valakinek gondot okoz, hogy merre is „nyíljon” a fekvő 
„U” betű, amikor leír egy ilyen tartalmazást (vagy hogyan 

értelmezze ezt a jelölést), képzelje azt, hogy B mintegy 
bekebelezi, magához öleli A-t, tehát B-nek kell 
tartalmaznia A-t. De megfeleltethetjük „kacsacsőrnek” 
is: ⊂ � <, hiszen mindkettő jobbról nyitott. Ha tehát 
A ⊂ (<) B, akkor B a „nagyobb”, tehát neki kell tartalmaznia A-t. 

                                                           
5 Talán nem mindenkinek világos, hogy az Üreshalmaz hogyan lehet részhalmaza bármely 
halmaznak, amikor egyetlen eleme sincsen. Pedig éppen ezért lehet az! Hiszen a részhalmaz 
minden elemének benne kell lennie a tartalmazó halmazban, másképp fogalmazva, a 
részhalmaznak egyetlen olyan eleme sem lehet, amely ne lenne benne a tartalmazó 
halmazban. Márpedig az Üreshalmaznak valóban nincs ilyen eleme – hiszen egyetlen eleme 
sincs –, tehát valóban részhalmaza bármely halmaznak. És mivel a – nem üres – tartalmazó 
halmaznak van eleme, ami nyilvánvalóan nem lehet eleme az Üreshalmaznak, ezért az 
Üreshalmaz tényleg valódi részhalmaza – önmagán kívül – bármely halmaznak. 
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Ne keverjük a „halmaz eleme” és a „részhalmaz” fogalmát! 
Attól, hogy egy dolog eleme egy halmaznak, még nem lesz 
részhalmaza! Még akkor sem, ha maga az elem is halmaz. 

Halmazműveletek 

Bár a halmazokon értelmezett műveletek eltérnek a számokon 
értelmezettektől, valamiféle párhuzam azért vonható közöttük. 

- Két halmaz „összegén” egyesítésüket értjük, a művelet neve 
pedig unió, jele: U Két (vagy több) halmaz uniója egy olyan 
halmazt eredményez, amely a műveletben részt vevő halmazok 
elemeit pontosan egyszer tartalmazza, más eleme pedig nincs. Az 
unió művelet kommutatív (felcserélhető) és asszociatív (csoportosítható, 
átzárójelezhető). 
A kommutativitás azt jelenti az unió műveletre vonatkozóan, hogy 
a halmazokon tetszőleges sorrendben elvégezhető, az eredmény 
nem változik. A U B = B U A 
Az asszociativitás azt jelenti az unió műveletre vonatkozóan, hogy 
a halmazokat tetszőlegesen csoportosítva is elvégezhető, az 
eredmény nem változik. A U (B U C) = (A U B) U C 

- Az A és B halmaz különbségén egy olyan halmazt értünk, amelynek 
elemei A azon elemei, amelyeket B nem tartalmazza. A művelet 
neve különbség, jele: \  
A különbség művelet NEM kommutatív és NEM asszociatív! 

- Két (vagy több) halmaz „szorzatán” a közös részüket, egy olyan 
halmazt értünk, amelynek pontosan azok az elemei, amelyek 
valamennyi, a műveletben részt vevő halmaznak eleme. A 
művelet neve metszet, jele: ∩ Ha két halmaznak nincs közös 
eleme, azaz metszetük az Üreshalmaz, akkor azt mondjuk, hogy 
ez a két halmaz diszjunkt (idegen, elkülönült, szétválasztott). A 
metszet művelet kommutatív és asszociatív. 

 
A most tárgyalt műveletekre igaz, hogy az unió disztributív a 

metszetre nézve és viszont, a metszet disztributív az unióra nézve. A 
disztributivitás (szétválaszthatóság) két művelet viszonyát, sorrendjét 
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határozza meg. Igaz tehát, hogy: A U (B ∩ C) = (A U B) ∩ (A U C) 
illetve A ∩ (B U C) = (A ∩ B) U (A ∩ C) 

Meg kell még ismerkednünk a komplementer halmaz fogalmával. 
Egy A halmaz komplementer halmazába azok az elemek tartoznak, 
amelyek nincsenek A-ban. Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, mely 
elemeket nem tartalmazza A, ismernünk kell azt a halmazt, amelyben 
vizsgálódunk. Ezt a halmazt alaphalmaznak szokás nevezni, ami számok 
esetében legtöbbször R, azaz a valós számok halmaza lesz. Az A 

halmaz komplementer halmazát �-val jelöljük, és szokták „nem A”-nak 
is mondani. 
 

1.) Melyik legszűkebb részhalmazba tartoznak a követ-
kező valós számok? (Csak az előzőekben említett hal-

mazokból kell választani.) 2; 1,328; ��; –0,3; π; e; √3; lg10; sin 30°; 0,666 …; √4; 1,011011101111011111… 
Megoldás: 

- A 2 egész szám, ezen belül is természetes szám. Ezt így jelöljük:  
2 ∈ N, és „2 eleme N-nek” mondjuk. 

- Minden véges tizedes tört racionális szám! Bármely véges 
tizedes tört felírható ugyanis két egész szám hányadosaként, ha 
megszorozzuk és el is osztjuk 10 megfelelő hatványával. Most pl.: 

1,328 = �������� azaz 1,328 ∈ Q 

A későbbiekben látható lesz, hogy mindig erőltetni fogom 
a törtek egyszerűsítését amennyiben lehetséges. Miért nem 

teszem most, hiszen nyilvánvaló, hogy az �������� tört egyszerűsíthető? 
Egyszerűen nincs értelme! Csak arra volt szükségünk, hogy 
eljussunk két egész szám hányadosáig. Nem lesz jobb a 
megoldásunk, ha egyszerűsítjük a törtet, számolni sem kell tovább 
vele – tehát nyugodtan ebben a formában hagyhatjuk. Mindig arra 
törekedjünk a feladatok megoldása során, hogy csak a feltett 
kérdésre válaszoljunk! Nem fogják értékelni plusz ponttal, ha olyan 
adatokat számolunk ki, amit nem kérdeztek … viszont alkalmasint 
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sok időnk elmehet vele. Márpedig egy dolgozatírásnál ritkán adódik 
felesleges idő, de ha mégis, akkor azt lehet például ellenőrzésre 
fordítani.  

- Nyilvánvalóan �� ∈ Q, hiszen két egész szám hányadosáról van szó. 

- –0,3 ∈ Q, hiszen –0,3 = ���� (vagy ����) 
- A π és az e irracionális számok (π; e ∈ Q*). Akit érdekel ennek bizo-

nyítása (a középiskolai tananyagon túlmutató ismereteket igényel), 
számos forrásban utánanézhet. (π az egységnyi átmérőjű kör kerü-
lete; e a természetes logaritmus alapszáma) 

- √3 ∈ Q*. Általában is igaz, hogy ha nem négyzetszámból vonunk 
négyzetgyököt, akkor irracionális számot kapunk. Még általánosab-
ban: √��  ∈ Q*, ha a nem n-hatvány. 

- lg10 = 1, tehát lg10 ∈ N; Egy logaritmusos kifejezés értéke lehet 
racionális és irracionális szám is. Ránézésre ritkán állapítható meg, 
leginkább – a logaritmus definícióját alkalmazva – hatvány alakba 
átírva vonható le a következtetés. 

- sin 30°= 0,5, tehát sin 30°∈ Q; Egy trigonometrikus kifejezés érté-
ke is lehet mindkét részhalmaz (Q és Q*) eleme. 

- Minden végtelen szakaszos tizedes tört racionális szám! A 
0,666… (egyszerűbb írásmódja: 0, 6 ; részletesebben a törteknél lesz 
szó róla) is az, tehát 0, 6  ∈ Q. Hogyan tudnánk ezt belátni, azaz 
átírni két egész szám hányadosaként? Mutatok erre egy egyszerű 
általános módszert, ami jól hasznosítható lesz majd a későbbiek 
során is. 
Először is megnézzük, hogy hány jegyű az ismétlődő szakasz. Most 
csak a 6 ismétlődik, tehát 1-jegyű. (Ha pl. a 2,325325… = 2, 3 25  
számról lenne szó, akkor 3-jegyű lenne az ismétlődő szakasz.) Ezek 
után írjuk fel az (1) egyenletet: 

(1) x = 0,666… (x lesz majd a keresett tört) 
Szorozzuk meg ennek az egyenletnek mindkét oldalát 10-nek 
annyiadik hatványával, ahány jegyű az ismétlődő szakasz – most 
tehát 101 = 10-zel: 

(2) 10*x = 6,666… 



17 

Most vonjuk ki (2)-ből (1)-et (bal oldalt a bal oldalból, jobb oldalt a 
jobb oldalból): 
9*x = 6-ot kapunk, hiszen a jobb oldalon a törtrészek eltűnnek. (Ha 
esetleg valakinek nem világos, hogy miért tűnnek el a törtrészek, 
bontsa fel a 6,666…-ot 6+0,666…-ra. Ebből kell kivonni 
0,666…-ot, az (1) egyenlet jobb oldalát, tehát valóban 6 egész marad 
a jobb oldalon.) 

Innen már egyszerűen adódik, hogy x = #$, illetve egyszerűsítés után 

x = ��. És mivel x = 0,666…-ból indultunk ki, azt kaptuk, hogy 

0,666… = ��, azaz sikerült átírnunk egy végtelen szakaszos tizedes 

törtet két egész szám hányadosára. ☺ 
- √4 = 2 egész szám, ezen belül is természetes szám, azaz √4 ∈ N. 
- Minden végtelen, nem szakaszos tizedes tört irracionális 

szám! (1,011011101111011111… képzési szabálya kiolvasható: 0-ák 
választják el a mindig eggyel több 1-esből álló szakaszokat.) 
1,011011101111011111… ∈ Q* 

Ha egy kifejezéssel megadott számról kell eldönteni, hogy 
racionális-e, és nincs ötletünk, segíthet elindulni, ha kiszámít-
juk az értékét számológéppel. A kapott eredményből sok 

esetben tudunk következtetni – aztán már csak a bizonyítás van hátra. 
 
2.) Igaz-e a következő állítás: bármely két irracionális szám összege 
irracionális? 
Megoldás: 
Nem igaz! Pl. π és (–π) irracionálisak, összegük azonban 0, ami 
racionális. 

Jól jegyezzük meg, hogy egy általános érvényű állítás 
csak akkor igaz, ha minden lehetséges esetben (az 
adott halmaz minden elemére) igaz! Ebben a konkrét 
feladatban állítottunk valamit az irracionális számok 

halmazára vonatkozóan. Ez az állítás csak akkor lenne igaz, ha 
bármilyen irracionális számokra igaz lenne. Azonban könnyen találtunk 
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egy ellenpéldát, ami cáfolta az állítást. Egy állítás megcáfolása akkor 
a legegyszerűbb, ha sikerül ellenpéldát találni. Ebből 1 is elegendő, már 
célhoz is értünk. Nehezebb dolog egy állítás igazát bebizonyítani. En-
nek lehetséges módszereiről konkrét feladatok megoldásakor lesz szó. 
 
3.) Igaz-e, hogy egy racionális és egy irracionális szám szorzata 
irracionális? 
Megoldás: 

Ez bizony igaz! Hogyan tudnánk ezt bebizonyítani? Hiába 
találnánk akárhány megerősítő példát, az még nem bizonyítaná az állítás 
általános igazát. Az ilyen jellegű állítások bizonyítását jellemzően az 
indirekt bizonyítás módszerével végezzük. Akkor alkalmazzuk ezt a 
módszert, ha egy állítás tagadását könnyebbnek véljük bizonyítani, mint 
magát az állítást. Kiindulunk tehát a bizonyítandó állítás tagadásából, és 
igaz átalakításokkal, helyes logikai lépések során ellentmondásra jutunk. 
Miért is jó ez a módszer? Nyilvánvalóan, ha egy állítás tagadása nem 
igaz, akkor kénytelen igaz lenni az állítás … és éppen ezt akartuk 
bebizonyítani. 

Tegyük fel tehát, hogy létezik legalább egy olyan racionális és 
irracionális számpár, melyek szorzata racionális. (Figyeljük meg a helyes 
állítás kimondását! Nem azt tesszük fel, hogy minden racionális és 
irracionális számpár szorzata racionális, hanem azt, hogy létezik 
legalább 1 ilyen számpár!) 

Jelöljük ezt a racionális számot %&'&-gyel, az irracionális számot 

x-szel, a feltételezett racionális végeredményt pedig %('(-vel. A bevezetett 

jelöléseknél felhasználtuk, hogy a racionális számok felírhatók két egész 
szám hányadosaként, az irracionálisak pedig nem. Tehát p1; p2; q1; q2 
egész számokat jelölnek (p1; p2; q1; q2 ≠ 0), x pedig nem írható fel két 
egész szám hányadosaként. Ezekkel a jelölésekkel a feltett állítás a 
következőképpen írható le: %&'&*x = %('( 
Fejezzük ki ebből az egyenletből x-et! 

x = %('( ∗ '&%&, azaz x = %(∗'&'(∗%& 
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Az utoljára kapott tört számlálója is, nevezője is két egész szám 
szorzata, azaz egész szám. Azt kaptuk tehát, hogy egy irracionális 
számot (x-et) fel tudtunk írni két egész szám hányadosaként, ami 
nyilvánvalóan ellentmond az irracionális szám definíciójának. Mivel a 
kiinduló feltételezés után már csak logikailag és matematikailag helyes 
lépések sorozatával jutottunk ellentmondásra, így csak a kiinduló 
feltételezés lehet hibás. Tehát nem igaz az, hogy létezik akárcsak 
egyetlen olyan racionális és irracionális számpár, amelyek szorzata 
racionális számot eredményezne, vagyis bármely racionális és 
irracionális számpár szorzata irracionális szám lesz … és éppen ezt 
akartuk bizonyítani. 
 
4.) Döntsük el, halmazok-e a következők: 

A = {az osztály magas tanulói} 
B = {az osztály 180 cm-nél magasabb tanulói} 
C = {az ötös lottó jövő heti nyerőszámai} 
D = {az ötös lottó 2000. évi nyerőszámai} 

Megoldás: 
Említettük, hogy a halmazokat egyértelmű utasítással, tulaj-

donsággal kell megadni. Hogy kinek mi magas, teljesen szubjektív 
dolog, nem ugyanazt jelenti mindenki számára. A jövőbe sem láthatunk, 
így nem lehet tudni, milyen nyerőszámokat fognak kihúzni a jövő héten. 
Így csak a B és D utasítások egyértelműek, azok halmazok. 
 
5.) Adjuk meg utasítással a következő, felsorolással megadott halmazo-
kat! A = {1;2;3;4;5} B = {R;k;c;z;F;C} 
Megoldás: 
Többféle megoldás lehetséges. Két példa: 

A = {az első öt pozitív természetes szám} 
B = {a „Rákóczi FC” sportklub nevének mássalhangzói} 

 
6.) Határozzuk meg az A = {1;2;3;4} halmaz összes részhalmazát! Ezek 
közül melyek valódi részhalmazok? 
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Megoldás: 
Felsorolásos, összeszámlálásos feladatnál nagyon fontos, hogy 

találjunk valami rendszert az összeszámolásban, mert így biztosan nem 
fog semmi kimaradni illetve semmit nem fogunk többször számolni. 
Az, hogy milyen rendszer szerint számoljunk, teljesen mindegy, csak 
tartsuk magunkat hozzá következetesen. Ebben a feladatban az összes 
részhalmazt meg kell határozni, tehát célszerű a részhalmazok 
elemszáma szerint haladni. 

• 0 elemű részhalmaz: csak 1 van, az Üreshalmaz 
• 1 elemű részhalmazok: 4 van, {1}; {2}; {3}; {4} 

A kételemű halmazok összeszámolására a következő módszert 
alkalmazzuk. Vegyük a halmaz első elemét, és hozzá sorban egyesével a 
másodikat, harmadikat, negyediket. Ezután vegyük a második elemet, és 
hozzá sorban egyesével a harmadikat, negyediket. Végül vegyük a 
harmadik elemet, és hozzá a negyediket. „Visszafelé” sosem kell 
mennünk ezzel a módszerrel, hiszen az elemek sorrendje nem számít, 
így pl. a {3;2} halmazt már számoltuk {2;3} formájában. Így tehát a 
következő 6 db. kételemű részhalmazt kapjuk: 

• 2 elemű részhalmazok: {1;2}; {1;3}; {1;4}; {2;3}; {2;4}; {3;4} 

A háromelemű részhalmazok összeszámolásánál is az előbbi 
módszer szerint járunk el. Vesszük a halmaz első és második elemét, 
majd hozzá sorban egyesével a harmadikat, negyediket. Ezután vesszük 
az első és harmadik elemet, majd hozzájuk a negyediket. Ezután 
vesszük a második és harmadik elemet, majd hozzájuk a negyediket. (Ez 
az összeszámolási módszer akárhány elemű halmaz részhalmazainak az 
összeszámolására alkalmas.) Tehát a 4 db. háromelemű részhalmaz: 

• 3 elemű részhalmazok: {1;2;3}; {1;2;4}; {1;3;4}; {2;3;4} 
• 4 elemű részhalmaz: csak 1 van, az {1;2;3;4} 

Azt kaptuk tehát, hogy a feladatbeli halmaznak összesen a felsorolt 
1+4+6+4+1 = 16 db. részhalmaza van, és a négyelemű kivételével 
valamennyi valódi részhalmaz. 
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Bizonyára többeknek feltűnik az 1 – 4 – 6 – 4 – 1 sorozat 
szimmetriája. Nem véletlen ez a szabályosság! Mit is jelentenek most 
ezek a számok? Azt, hogy nullaelemű részhalmaz éppen annyi van, mint 
négyelemű. Azt, hogy egyelemű részhalmaz éppen annyi van, mint 
háromelemű. Érdekes véletlen? Nem! Gondoljunk bele, ha 4 dologból 
kiválasztok egyet és félreteszem a megmaradt három mellé, de 
elkülönítve, akkor, ha egy kicsit szenilis vagyok ☺, kis idő után már 
nem fogom tudni, hogy a 4-ből az egyes „kupacot”, vagy a hármas 
kupacot választottam-e ki. Tehát amikor kiválasztottam egyet a négyből, 
ugyanakkor hármat is kiválasztottam a négyből. Így hát nyilvánvaló, 
hogy pl. ugyanannyi egyelemű részhalmaz van, mint háromelemű 
(négyelemű halmaz esetén). Általában is igaz, hogy n dologból k-t 
ugyanannyi féleképpen lehet kiválasztani, mint (n – k)-t. 
 
7.) Hányféle összeget lehet kihozni az 5, 10, 20, 50, 100 számokból, ha 
mindegyiket maximum csak egyszer használhatjuk fel? 
Megoldás: 

Mivel a pontos összegek meghatározása nem része a feladat-
nak, elég csak a különböző összegek számának a megadása. Ezeket az 
összegeket úgy kapjuk meg, hogy ebből az öt számból minden 
lehetséges módon kiválasztunk párat – legalább nullát, legfeljebb ötöt –, 
és összeadjuk őket. (Figyeljük meg a feladat megszövegezését: „… mind-
egyiket maximum csak egyszer használhatjuk fel”! Tehát kétszer vagy több-
ször egyiket sem lehet, de akár egyszer sem kell felhasználni!). Azaz 
gyakorlatilag az {5;10;20;50;100} ötelemű halmaz lehetséges részhalma-
zait kell képezni. Ezek pedig a már ismertetett összeszámolási módszer 
szerint: 
{}; {5}; {10}; {20}; {50}; {100}; {5;10}; {5;20}; {5;50}; {5;100}; 
{10;20}; {10;50}; {10;100}; {20;50}; {20;100}; {50;100}; {5;10;20}; 
{5;10;50}; {5;10;100}; {5;20;50}; {5;20;100}; {5;50;100}; {10;20;50}; 
{10;20;100}; {10;50;100}; {20;50;100}; {5;10;20;50}; {5;10;20;100}; 
{5;10;50;100}; {5;20;50;100}; {10;20;50;100}; {5;10;20;50;100} 
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Gyors áttekintés után látható, hogy semelyik két részhalmazban lévő 
számok összege nem adja ugyanazt az eredményt, így a feladat 
megoldása a részhalmazok száma lesz, azaz 32. 

 
8.) Soroljuk fel a következő halmazok elemeit! 

a.) Az egyjegyű pozitív prímszámok halmaza (prímszámok – vagy 
törzsszámok – azok az egész számok, amelyeknek – előjeltől 
eltekintve – csak az 1 és önmaguk az osztója). 

b.) {x|x egyjegyű pozitív prímszám} 
Megoldás: 

A két feladat ugyanaz, csak a b.) részben egy szokásos jelölés-
rendszert használtunk. Kiolvasása: „a halmaznak azok az x számok az 
elemei, amelyekre teljesül, hogy x egyjegyű pozitív prímszám”. Termé-
szetesen lehet rövidebben is fogalmazni. A halmaz elemei: {2;3;5;7} 
 
9.) Igaz-e a következő állítás: {x|x ∈ Z és x+1 ≥ x} véges halmaz? 

Megoldás: 
Az utasítással megadott halmaz elemeinek két feltételt kell 

kielégíteniük. Egyrészt egész számnak kell lenniük, másrészt 1-et 
hozzáadva önmaguknál nem kisebb számot kell, hogy kapjunk. Ez 
utóbbi feltétel minden valós számra igaz, így az egészekre is, tehát 
valójában semmitmondó. A keresett halmaz tehát Z, az egész számok 
halmaza, melynek végtelen sok eleme van, így nem lehet véges halmaz, 
azaz nem igaz az állítás. 
 
10.) Legyen A = {0;1}. Mely állítások igazak a következők közül? 

a.) 1 ∈ A b.) 1 ⊂ A c.) {0} ⊂ A  d.) Ø ⊂ A 
e.) 0 ∈ {} f.) Ø ∈ A 

Megoldás: 
a.) „az 1 eleme az A halmaznak” – igaz, hiszen az A halmaz elemei a 0 

és az 1 
b.) „az 1 valódi részhalmaza az A halmaznak” – hamis, hiszen az 1 

szám, és nem halmaz 
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c.) „a 0-t tartalmazó egyelemű halmaz valódi részhalmaza az A 
halmaznak” – igaz, hiszen az A halmaznak is eleme a 0, és ezen 
kívül van még olyan eleme (az 1), ami nem eleme {0}-nak 

d.) „az Üreshalmaz valódi részhalmaza az A halmaznak” – igaz, 
hiszen az Üreshalmaz önmagán kívül bármely más halmaznak 
valódi részhalmaza 

e.) „a 0 eleme az Üreshalmaznak” – hamis, hiszen az Üreshalmaz-
nak nincs eleme 

f.) „az Üreshalmaz eleme az A halmaznak” – hamis, hiszen az A 
halmaz elemei a 0 és az 1, nincs halmaz típusú eleme 

 
11.) Adjunk meg úgy egy A halmazt, hogy teljesüljenek a következő 
feltételek: a.) Ø ⊆ A b.) Ø ∈ A c.) {{Ø}} ⊂ A 

Megoldás: 
Mivel az Üreshalmaz minden halmaznak részhalmaza, így az 

a.) feltétel automatikusan teljesül, nem kell vele foglalkozni. A b.) fel-
tétel miatt az Üreshalmaz eleme kell, hogy legyen A-nak. A c.) feltétel 
miatt A-nak valódi részhalmaza egy olyan egyelemű halmaz, amely az 
Üreshalmazt tartalmazó egyelemű halmazt tartalmazza. Ezért {Ø}-t és 
még legalább egy másik elemet is tartalmaznia kell A-nak. A feltételeket 
kielégítő minimális elemszámú halmaz tehát A = {Ø;{Ø}} lesz. Termé-
szetesen minden olyan A halmaz megoldása a feladatnak, amelynek e 
két elemen kívül bármilyen és bármennyi további eleme van. 
 
12.) Legyen A = {téglalapok} és B = {rombuszok}. Határozzuk meg *-t, ,-t, A U B-t és A ∩ C-t, ha az alaphalmaz, amin a komplementer 
halmazok elemeit keressük: U = {paralelogrammák}! 
Megoldás: 

Téglalapok azok a négyszögek, amelyeknek minden szögük de-
rékszög. A rombuszok azok a négyszögek, amelyeknek minden oldaluk 
egyenlő hosszú. A paralelogrammák azok a négyszögek, amelyeknek 
szemközti oldaluk párhuzamos egymással. 
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Ezért * azokat a négyszögeket tartalmazza, amelyek paralelog-
rammák, de nem minden szögük derékszög. * = {nem derékszögű 
paralelogrammák} , azokat a négyszögeket tartalmazza, amelyek paralelogram-
mák, de oldalaik nem egyenlő hosszúságúak. , = {nem egyenlő oldalú 
paralelogrammák} 

Az A és B egyesítésével olyan négyszögeket kapunk, amelyek 
téglalapok vagy rombuszok, esetleg mindkettő egyszerre. A U B = {pa-
ralelogrammák, amelyeknek oldalai vagy szögei egyenlők} 

Azok a négyszögek, amelyeknek a szögei derékszögek és még 
az oldalaik is egyenlők, a négyzetek. A ∩ B = {négyzetek} 
 
13.) Legyen A = {2;4;6;7} és B = {1;3;5;6;7}. Határozzuk meg *-t, ,-t, * U B-t, * ∩ B-t, * U ,-t, A U ,-t, A ∩ ,-t, *	∩ ,-t, * ∩ ,-t, * ∪ ,-t, A\B-t, *\B-t, A\,-t, *\,-t, *\,-t, A U U-t, B ∩ U-t, 
A\U-t és ábrázoljuk Venn-diagrammal, ha az alaphalmaz: 
U = {1;2;3;4;5;6;7}! 
Megoldás:  

 * = {1;3;5} , = {2;4} * U B = {1;3;5;6;7} = B * ∩ B = {1;3;5} = * * U , = {1;2;3;4;5} 

A U , = {2;4;6;7} = A 
A ∩ , = {2;4} = , *	∩ , = {} ≡ Ø * ∩ , = {1;2;3;4;5} = * U , * ∪ , = {} ≡ Ø = * ∩ , 
A\B = {2;4} = , *\B = {} ≡ Ø 
A\, = {6;7} = A ∩ B *\, = {1;3;5} = * *\, = {1;3;5;6;7} = B 
A U U = {1;2;3;4;5;6;7} = U 
B ∩ U = {1;3;5;6;7} = B 
A\U = {} ≡ Ø 

BA
2;4 1;3;5 

6;7 

U 
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14.) Határozzuk meg az A és B halmazokat, ha tudjuk, hogy: 
         A U B = {5;6;7;8;9;10}         A\B = {8;9;10}         A ∩ B = {5} 
Megoldás: 

Az első feltételből tudjuk a két halmaz elemeit együttesen. A 
második feltételből kiderül, hogy a 8;9;10 számok nem lehetnek elemei 
B-nek (8; 9; 10 ∉ B), A-nak viszont elemei lesznek (8; 9; 10 ∈ A). 
(Hiszen A\B éppen azt a részhalmazt eredményezi, amelynek elemei 
A-nak elemei, de B-nek nem.) A harmadik feltétel miatt az 5 szám 
eleme A-nak és B-nek is (5 ∈ A; 5 ∈ B). Mi a helyzet a 6 és 7 számok-
kal? A-nak nem lehetnek elemei, hiszen ekkor, ha B-nek is elemei 
lennének, akkor szerepelnének a közös részben is (de nincsenek ott), ha 
pedig nem lennének B elemei, akkor szerepelnének a különbség hal-
mazban (de ott sincsenek). Azt kaptuk tehát, hogy csak 6; 7 ∈ B lehet, 
így a keresett két halmaz: A = {5;8;9;10}; B = {5;6;7} 
 
15.) Határozzuk meg az A, B és C halmazokat, ha tudjuk, hogy: 
a.) A U B U C = {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}    b.) A U B = {1;2;3;4;5;6;7;8;9} 
c.) A ∩ B = {1;2;5;6;7}         d.) A ∩ C = {5;6;7;8} 
e.) B ∩ C = {3;5;6;7}          f.) A ∩ B ∩ C = {5;6;7} 
g.) B\A = {3;9} 
Megoldás: 
Készítsünk Venn-diagramot az átláthatóbb megoldás érdekében. 
 

 

A

CB

A

CB

 
          I             4 
 
 

      II         III        1;2         8 
   IV      5;6;7 

     V 
              3 
 VI  VII       9  10 
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A bal oldali ábrán római számokkal jelöltük az egyes 
részhalmazokat, hogy könnyebb legyen hivatkozni rájuk. Nézzük, 
hogyan juthatunk el a kitöltött jobb oldali ábrához. 

Az a.) feltételből tudjuk, hogy az 1…10 számokat kell szét-
osztani az egyes részhalmazok között. Az f.) feltételből rögtön adódik, 
hogy IV = {5;6;7}, ezt be is írjuk. A c.) és f.) feltételek összevetéséből 
következik, hogy II = {1;2}. Hasonlón adódik d.)-ből és f.)-ből, hogy 
III = {8}, illetve e.)-ből és f.)-ből, hogy V = {3}. A g.) feltételből kö-
vetkezik, hogy 9 ∈ B és 9 ∉ A, az e.) feltételből 9 ∉ C, így csak 9 ∈ VI 
marad. Már csak a 4-ről és a 10-ről kell eldönteni, hogy hova is 
tartoznak. Rögtön látszik a b.) feltételből, hogy 10 csak C-ben lehet, 
azaz VII = {10}, a 4 pedig A és B valamelyikében, de c.) miatt csak az 
egyikükben. A g.) feltétel miatt B-ben nem lehet, így I = {4}. Most már 
fel tudjuk írni a keresett halmazokat: 

A = {1;2;4;5;6;7;8}; B = {1;2;3;5;6;7;9}; C = {3;5;6;7;8;10} 
 
16.) Minden zongorista énekkaros is egyben, és minden énekkaros 
hosszú hajú. Van olyan énekkaros, akinek ötöse van matematikából. A 
felsorolt állítások közül melyik biztosan igaz? 

a) Minden zongorista énekkaros és hosszú hajú. 
b) Nem minden zongoristának van ötöse matematikából. 
c) Minden zongorista hosszú hajú, és ötöse van matematikából. 
d) Van olyan, akinek ötöse van matematikából, és hosszú hajú. 

Megoldás: 
A feladat első mondata éppen a)-t jelenti, tehát a) 

szükségszerűen igaz. A b) állításra vonatkozóan nincs információnk, így 
az lehet igaz is, hamis is, nem tudjuk eldönteni. Ugyanez a megállapítás 
vonatkozik a c) állításra is. Bár az állítás első fele szükségszerűen igaz, a 
második felének igazságtartalmát nem tudjuk eldönteni, az „és” 
kapcsolat miatt viszont egyidejűleg kellene teljesülnie a kettőnek ahhoz, 
hogy igaz legyen. A d) állítás nyilvánvalóan szükségszerűen igaz. 
 
17.) Egy 30 fős osztály 20 tanulója tanul angolul, 15 tanulója németül. 
Hogyan lehetséges ez, hiszen 20+15 = 35 > 30? 
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Megoldás: 
Természetesen úgy, hogy pár diák (egészen pontosan 20 + 15 – 30 = 5) 
mindkét nyelvet tanulja. 

E példa kapcsán érdemes szót ejteni egy nagyon hasznos 
formuláról, aminek a neve logikai szita formula. Igazából 
akkor rendkívül előnyös a használata, ha kettőnél több 
halmazzal dolgozunk. 

Ebben a feladatban, ha összeadjuk az angolul és németül tanulók 
számát, akkor kétszer számoljuk azokat, akik mindkét nyelven tanulnak. 
Tehát ezek számát egyszer le kell vonni az összegből, hogy megkapjuk a 
valós osztálylétszámot. Ezt a gondolatmenetet folytatva általánosítható 
az eljárás három vagy több halmaz esetén is. Három halmaz esetén a 
logikai szita formula: 
│A U B U C│=│A│+│B│+│C│–│A ∩ B│–│A ∩ C│–│B ∩ C│+│A ∩ B ∩ C│ 

Szavakra lefordítva, és egyből általánosan megfogalmazva a következő-
képpen hangzik ez az összefüggés: 

Akárhány halmaz uniójának elemszámát megkapjuk, ha az 
egyes halmazok elemszámait összeadjuk, levonjuk a kettes metszetek 
elemszámait, hozzáadjuk a hármas metszetek elemszámait, levonjuk a 
négyes metszetek elemszámait, … stb. Még rövidebben: 

Akárhány halmaz uniójának elemszámát megkapjuk, ha a 
páratlan metszetek elemszámainak összegéből levonjuk a páros 
metszetek elemszámainak összegét. (Páratlan (ill. páros) metszet 
alatt azokat a metszeteket kell érteni, amelyek páratlan (ill. páros) számú 
halmazok metszetei.) 

Gondot szokott okozni, hogy melyikből is kell levonni a 
másikat. Próbáljuk úgy megjegyezni, hogy a „páratlan” több 
mint a „páros” (több betűből áll ☺), így abból kell levonni. 

 
18.) Egy 1000 házaspárból álló társaságban a feleségüknél magasabb 
férjek 2/3-a nehezebb is a feleségénél. A feleségüknél nehezebb férjek 
3/4-e magasabb a feleségénél. Ha 120 feleség van, aki magasabb is és 
nehezebb is a férjénél, akkor hány férj magasabb és nehezebb is a 
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feleségénél? (Feltesszük, hogy nincs olyan házaspár, ahol a férj és 
feleség azonos súlyú illetve magasságú lenne.) 
Megoldás: 

Soroljuk a férjeket két halmazba: A = {a feleségüknél maga-
sabb férjek} és B = {a feleségüknél nehezebb férjek}. Írjuk fel a logikai 
szita formulát erre a két halmazra! 
(1) │A U B│=│A│+│B│–│A ∩ B│ 
Mivel 120 feleség magasabb is és nehezebb is a férjénél, ezért éppen 
ennyi férj nem lesz eleme sem A-nak, sem B-nek. Így az egyenlőség bal 
oldala rögtön számítható: 

│A U B│= 1000 – 120 = 880 
│A ∩ B│-re, azaz „a feleségüknél nehezebb is és magasabb is” férjek 
számára két összefüggéssel is szolgál a feladat: 

│A ∩ B│= ��*│A│ illetve │A ∩ B│= �0*│B│ 

Az elsőből: ��*│A ∩ B│=│A│, a másodikból: 0�*│A ∩ B│=│B│ 
A kapott összefüggéseket helyettesítsük vissza (1)-be: 

880 = ��*│A ∩ B│+ 0�*│A ∩ B│–│A ∩ B│, majd összevonás és 
osztás után kapjuk, hogy │A ∩ B│= 480. 
Tehát 480 férj magasabb is és nehezebb is a feleségénél. 
 
19.) Adjuk meg a következő intervallumok metszetét és ábrázoljuk a 
számegyenesen:  [–1;5[ ∩ [–5;2] ∩ ]–4;7] 
Megoldás:  
Ábrázoljuk a három intervallumot egymás fölött a számegyenesen. 

- ]–1;5[  –1 < x < 5  
- [–5;2]  –5 ≤ x ≤ 2  
- ]–4;7]  –4 < x ≤ 7  

 
 
 
 
 
 

–7   –6  –5  –4  –3  –2   –1     0     1    2     3    4     5     6    7     8 
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A három intervallum közös része a számegyenes azon szakasza 
lesz, amelyet mindhárom vonal lefed. Ez pedig a ]–1;2] intervallum, ami 
balról nyitott, mert a –1 nem eleme mindhárom intervallumnak, jobbról 
pedig zárt, mert a 2 eleme mindhárom intervallumnak. 
 
20.) Jelölje T a tér összes pontjainak halmazát, d(X;Y) pedig az X és Y 
alakzatok távolságát. Milyen alakzat lehet a következő? (Az r pozitív 
valós számot jelent.) 
{P ∈ T|d(P;sz) = r, ahol sz ⊆ T adott zárt szakasz} 

Megoldás:  

Először is fejtsük meg ezt a hieroglifát. ☺ 
A {…} azt jelenti, hogy egy halmaz elemeit keressük. A „P ∈ T” 

azt jelenti, hogy ennek a halmaznak az elemei olyan P pontok, amelyek 
elemei T-nek … azaz térbeli pontok. A „|” jel után következnek a 
feltételek, amiknek eleget kell tenniük a keresett térbeli pontoknak. 
Most csak egy feltétel van, mégpedig az, hogy ezek a pontok egy 
állandó r távolságra legyenek a tér egy adott zárt szakaszától. (Zárt a 
szakasz, ha a végpontjai is a szakaszhoz tartoznak – azaz, ha nem 
„karikák” vannak a végein.) Tehát a hieroglifa megfejtése: „Keressük 
azon P pontok halmazát a térben, amelyek a tér egy adott zárt 
szakaszától állandó r távolságra vannak.” 

Egy pont távolsága egy szakasztól a pontból a szakaszra 
bocsátott merőleges szakasz hossza, illetve ha nem bocsátható 
merőleges a pontból a szakaszra, akkor a pont és a hozzá közelebb eső 
szakaszvégpont távolsága. Ezért ha síkban keresnénk a megoldást, a 
keresett pontok halmaza az adott szakasztól r távolságra lévő egy-egy, 
az eredetivel megegyező hosszúságú szakasz, valamint a szakasz két 
végpontjából r sugárral rajzolt egy-egy félkör lenne. 

 
 
 
 
A térbeli megoldást úgy kapjuk, hogy ezt a két szakaszt a 

félkörökkel megforgatjuk az adott szakaszon átmenő t egyenes, mint 

r

r

r r t 
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szimmetriatengely körül. Könnyű belátni, hogy így egy olyan hengert 
kapunk, amelynek az alapjain egy-egy félgömb csücsül. A henger 
magassága az adott szakasz hossza, alapköreinek – és egyúttal a 
félgömbök – sugara pedig r. A keresett pontok halmaza e test 
felszínének pontjai. 
 
21.) Ábrázoljuk derékszögű koordináta-rendszerben a következő 
halmazt: 
 A = {(x;y)|x ≤ 2 és y < 1, ahol x, y ∈ R} 

Megoldás:  
A feladat szavakkal: „Mi azon pontok mértani helye a síkban, 

melyeknek x koordinátája legfeljebb 2, y koordinátája pedig 1-nél kisebb 
valós szám?” 

Ábrázoljuk ugyanazon derékszögű koordináta-rendszerben 
előbb az egyik, majd a másik feltételnek megfelelő pontok halmazát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vízszintesen vonalazott félsík pontjai az x ≤ 2, míg a függő-
legesen vonalazott félsík pontjai az y < 1 feltételnek felelnek meg. A 
feladat megoldását e két félsík közös része, az x = 2 és y = 1 egyenesek-
kel határolt, felülről nyitott, jobbról zárt síknegyed pontjai adják. 

  

       y  x = 2 
 
 
     2   y = 1 
     1 
       0 
–1              1      2     3         x 
    –1 
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22.) Írjuk át tovább már nem egyszerűsíthető normál 
tört alakba a 3,213213213… végtelen szakaszos 
tizedes törtet! 
23.) Igaz-e a következő állítás: két irracionális szám 

szorzata lehet irracionális és racionális is? 
24.) Legyen A = {1;2;3}. Adjunk meg olyan B halmazt, hogy valódi 
részhalmaza legyen A-nak, de ugyanakkor diszjunkt is legyen vele! 
25.) Soroljuk fel a következő halmazok elemeit:  

a) {x|x+8 = 88} b) {x|x+1 = x} 
26.) Határozzuk meg az A és B halmazokat, ha tudjuk, hogy: 
 A U B = {5;6;7;8;9;10} B\A = {5;6;8;9;10} A ∩ B = {} 
27.) Az iskolában a matematika szakkörbe járó tanulók 80%-a 
kosarazik, és a kosárlabdázók 30%-a jár matematika szakkörbe. Ha 
összesen 15 tanuló jár matematika szakkörbe, akkor hány tanuló 
kosarazik? 
28.) Írjunk fel olyan irracionális számot, amely nagyobb 0,99-nál, de 
kisebb 1-nél! 
29.) Az A és B halmazokról tudjuk, hogy A ∪ B = {1;2;3;4;5;6;7;8;9} és 
B\A = {1;2;4;7}. Elemeinek felsorolásával adja meg az A halmazt! 
[É, 2013] 
30.) Az A és B halmazokról tudjuk, hogy A ∪ B = {1;2;3;4;5;6},  
A\B = {1;4} és A ∩ B = {2;5}. Sorolja fel az A és a B halmaz elemeit! 
[É, 2012] 
31.) Jelölje N a természetes-, Z az egész számok halmazát és ∅ az üres 
halmazt! Adja meg az alábbi halmazműveletek eredményét! [É, 2011] 

a) N ∩ Z;  b) Z ∪ ∅;  c) ∅\N. 
32.) Az A halmaz az 5-re végződő kétjegyű pozitív egészek halmaza, a 
B halmaz pedig a kilenccel osztható kétjegyű pozitív egészek halmaza. 
Adja meg elemeik felsorolásával az alábbi halmazokat: A; B; A ∩ B; 
A\B [É, 2011] 
33.) Adott az A és B halmaz: A = {a;b;c;d}, B = {a;b;d;e;f}. Adja meg 
elemeik felsorolásával az A ∩ B és A ∪ B halmazokat! [É, 2010] 
34.) Legyen az A halmaz a 10-nél kisebb pozitív prímszámok halmaza, 
B pedig a hattal osztható, harmincnál nem nagyobb pozitív egészek 
halmaza. Sorolja fel az A, a B és az A ∪ B halmazok elemeit! [É, 2009] 
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35.) Az A és a B halmazok a számegyenes intervallumai: A = [−1,5;12], 
B = [3;20]. Adja meg az A ∪ B és a B ∩ A halmazokat! [É, 2009] 
36.) Sorolja fel az A = {1;10;100} halmaz összes kételemű részhal-
mazát! [É, 2008] 
37.) Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B 
halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja 
fel az A ∩ B halmaz elemeit! [É, 2007] 
38.) Sorolja fel a H halmaz elemeit, ha H = {kétjegyű négyzetszámok}! 
[É, 2006] 
39.) Egy 10 tagú csoportban mindenki beszéli az angol és a német nyelv 
valamelyikét. Hatan beszélnek közülük németül, nyolcan angolul. 
Hányan beszélik mindkét nyelvet? [É, 2006] 
40.) Egy fordítóiroda angol és német fordítást vállal. Az irodában 50 
fordító dolgozik, akiknek 70%-a angol nyelven, 50%-a német nyelven 
fordít. Hány fordító dolgozik mindkét nyelven? [É, 2008] 
41.) Egy osztály tanulói valamennyien vettek színházjegyet. Kétféle 
előadásra rendeltek jegyeket: az elsőre 18-at, a másodikra 24-et. 16 
tanuló csak a második előadásra rendelt jegyet. 

a) Hány tanuló rendelt jegyet mindkét előadásra? 
b) Hány tanuló akart csak az első előadásra elmenni? 
c) Mennyi az osztály létszáma? [É, 2008] 

42.) A H halmaz elemei legyenek a KATALINKA szó betűi, a G 
halmaz elemei pedig a BICEBÓCA szó betűi. Írja fel a H ∪ G halmaz 
elemeit! [É, 2009] 
43.) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik 
hamis!  

I. Minden prímszám páratlan. 
II. Létezik páratlan prímszám. 
III. Minden egész szám racionális szám. 
IV. Van olyan irracionális szám, amelyik felírható két egész 

szám hányadosaként. [É, 2010] 
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44.) Hány olyan nem üres részhalmaza van az {1;2;3; … ;12} 
halmaznak, amelyben a legkisebb és legnagyobb elem összege 13? 
[NKMV, 2006]6 
 
 

Az egyik leghíresebb irracionális szám, a π jegyeinek minél 
pontosabb kiszámítása mindig is izgatta a matematiku-
sokat. A fennmaradt bizonyítékok szerint négyezer évvel 
ezelőtt az egyiptomiak a π = 4(8/9)2 = 3,1605, ugyanekkor 

a babiloniak a π = 3+1/8 = 3,125 értéket használták. Arkhimédész 
(i.e.287? – 212) kifejlesztett egy módszert a π tetszőleges pontosságú 
kiszámítására, amely esetében a pontosság a befektetett számítási 
munkával arányos. (Talán ennek köszönhető, hogy a π betű – a görög 
kerület szó első betűje – lett ennek a nevezetes számnak a jele.) Az arab 
kultúra egyik híres matematikusa, Al-Kashi 1430 körül már megadta a 
π-t 17 jegy pontossággal. Arkhimédész módszerével 1596-ban Ludolph 
van Ceulen kiszámította a π értékét 20 számjegynyi, majd később 36 
számjegynyi pontossággal. Ezért régebben a π-t elterjedten Ludolph-
féle számnak nevezték. 

E sorozat írásakor a π tíztrilliárd (10 000 000 000 000) tizedes 
jegy pontosságú! Kiszámítható-e a π teljes pontossággal? 1882-ben 
Lindemann kimutatta, hogy a π transzcendens (megismerhetetlen) szám, 
végtelen tizedes tört és semmilyen matematikai módszerrel nem 
állítható elő. 

A π eddig kiszámított egymás után következő számjegyei 
között előfordul néhány érdekes részlet: többször is a 01234567890 és a 
09876543210; egyszer a 314159265358 (ami magának a π-nek az első 
néhány jegye); egyszer a 271828182845, (ami az e természeti állandó 

                                                           
6 Megoldások: 22.) 

��2����  23.) Igaz, pl. √2 ∗ √3 irracionális, √2 ∗ √8 racionális 24.) B = Ø  

25.) a) {80}; b) {} 26.) A = {7}; B = {5;6;8;9;10} 27.) 40 28.) pl. √0,99 29.) A = {3;5;6;8;9}  
30.) A = {1;2;4;5}; B = {2;3;5;6} 31.) a) N; b) Z; c) ∅ 32.) A= {15;25;35;45;55;65;75;85;95};  
B = {18;27;36;45;54;63;72;81; 90;99}; A ∩ B = {45}; A\B = {15;25;35;55;65;75;85;95} 
33.) A ∩ B = {a;b;d}, A ∪ B = {a;b;c;d;e;f} 34.) A = {2;3;5;7}; B = {6;12;18;24;30}; 
A ∪ B = {2;3;5;6;7;12;18;24;30} 35.) A ∪ B = [−1,5;20]; B ∩ A = [3;12] 36.) {1;10}; {1;100}; 
{10;100} 37.) {5;7;9} 38.) {16;25;36;49;64;81} 39.) 4-en 40.) 10 41.) a) 8; b) 10; c) 34  
42.) {A; B; C; E; I; K; L; N; Ó; T} 43.) H, I, I, H 44.) 1365 
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első néhány jegye); egyszer az 111111111111; egyszer a 666666666666; 
egyszer a 777777777777; egyszer a 888888888888; egyszer a 
999999999999. ☺ 

Miért is kell ennyire pontosan kiszámítani a π-t? Természetesen 
a hétköznapi életben bőven elég a középiskolában használatos 3,14 
értékkel számolni. A csillagászatban azonban hatalmas számokkal 
dolgoznak, ott minden tizedes jegynek jelentősége van, így nem túlzás 
még a π ma ismert legnagyobb pontossága sem. 
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Matematikai műveletek 

A műveletek a következők lehetnek: 
- a 4 alapművelet [összeadás (+), kivonás (–), szorzás (*), 

osztás (/ vagy :)] 
- hatványozás (beleértve a gyökvonást, a logaritmust és a tetrációt 

(hatványtorony) is) 
- reciprokképzés 

Műveletek prioritása (elsőbbsége) 

A műveletek prioritási szabálya azt határozza meg, hogy zárójel 
nélküli kifejezésben melyik műveletet kell előbb végrehajtani (zárójeles 
művelet elsőbbséget élvez!). Ennek értelmében először a hatványozást, 
majd a szorzást (osztást), végül az összeadást (kivonást) végezzük el. A 
szorzás egyenrangú művelet az osztással, az összeadás egyenrangú művelet a 
kivonással. Egyenrangú műveletek elvégzése (zárójel híján) balról jobb-
ra történik. (A reciprokképzést egyetlen számon végezzük, így más mű-
veletekkel nem verseng az elsőbbségért.) Egy kicsit szemléletesebben: 

 
 
 
 
 Kevésbé ismert fogalom a tetráció (hatványtorony). Mint a 
magyar neve is utal rá, tetráció alatt „emeletes” hatványt értünk. 
Többszintű hatványok kiértékelésekor először a legalsó szintet 
értékeljük ki (ez jelölésben a legfelső!). Pl.: 2�(( = 26�7((89 = 	27�:8 = 	2�# = 65536 

Az alapműveletek tulajdonságai 

A halmazműveleteknél már megismerkedtünk a kommutativitás, 
az asszociativitás és a disztributivitás fogalmával. Az alapműveletek szintén 
rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, ismétlésképpen tekintsük át 
őket. 

Zárójeles 
művelet(ek) 

Hatvá-
nyozás 

Szorzás 
Osztás 

Összeadás 
Kivonás 
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A kommutativitás azt jelenti egy adott műveletre vonatkozóan, 
hogy a számokon tetszőleges sorrendben elvégezhető, az eredmény 
nem változik. Azaz pl. 3+6+8 = 6+3+8 

Az asszociativitás azt jelenti egy adott műveletre vonatkozóan, 
hogy a számokat tetszőlegesen csoportosítva is elvégezhető, az 
eredmény nem változik. Azaz pl. (3+6)+8 = 3+(6+8) 

A disztributivitás két művelet viszonyát, sorrendjét határozza 
meg. Pl. (3+6)*8 = 3*8+6*8 és 8*(3+6) = 8*3+8*6 Általánosságban ez 
azt jelenti, hogy a szorzás (*) disztributív az összeadásra (+) nézve. 

A valós számok halmazán az összeadás és a szorzás 
kommutatív ill. asszociatív művelet, a szorzás és az osztás pedig 
disztributív az összeadásra és a kivonásra nézve. 

A kivonás és az osztás nyilvánvalóan nem kommutatív 
műveletek, hiszen pl. 3 – 6 ≠ 6 – 3 és hasonlóan, 3 : 6 ≠ 6 : 3. Nem is 
asszociatívak, hiszen pl. (3 – 6) – 8 ≠ 3 – (6 – 8) és (3 : 6) : 8 ≠ 3 : (6 : 8). 

A hatványozás és a reciprokképzés nem alapműveletek, esetük-
ben nincs értelme kommutativitásról, asszociativitásról, disztributivitás-
ról beszélni. A hatványozás során egy számot szorzunk meg valahány-
szor önmagával, reciprokképzéskor pedig 1-et osztunk az adott 
számmal. 

Matematikai feladatokban gyakran betűkkel végzünk művelete-
ket számok helyett. Ez nagyon előnyös matematikai problémák általá-
nosítása esetén. Ilyenkor a probléma jellegétől függően nevezhetjük a 
betűket változónak, határozatlannak, ismeretlennek vagy akár paraméternek is. 
Betűkkel ugyanúgy számolunk, mintha számok lennének, de 
használatukkor fontos megadnunk, hogy mely számhalmaz elemei 
lehetnek. Minden betű egy (esetleg több) számot helyettesíthet. Mivel 
nem ismerjük az értékét, úgy tekintjük, hogy az a megadott számhalmaz 
bármelyik eleme lehet (hacsak a feladat kiírásakor nem tesznek 
korlátozást). Éppen ezért bizonyos műveletek elvégzésekor meg kell 
vizsgálnunk, hogy az elvégezhető-e az adott ismeretlen bármely 
lehetséges értékére. Ennek mikéntjét a konkrét feladatoknál részletesen 
tárgyaljuk. És most ismerkedjünk meg pár kapcsolódó fogalommal. 

Algebrai kifejezést kapunk, ha a négy alapművelettel kapcsolunk 
össze számokat, betűket. Természetesen nem kell mindegyik 
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alapműveletnek egyszerre szerepelnie egy kifejezésben. Attól függően, 
hogy a kifejezésben hány különböző betű szerepel, változó nélküli 
(konstans; nulladfokú), egyváltozós- illetve többváltozós kifejezésnek nevezzük. 
Algebrai tört kifejezésről beszélünk, ha az algebrai kifejezésben szerepel 
olyan tört, amelynek nevezőjében van betű, ellenkező esetben algebrai 
egész kifejezésről beszélünk. Egytagú az algebrai kifejezés, ha nincs benne 
összeadás és kivonás, egyébként többtagú. A többtagú algebrai kifejezés 
tehát egytagú algebrai kifejezések összege, és polinomnak is szokás 
nevezni őket. Egytagú egész kifejezés fokszáma a változó(k) kitevőinek 
összege. Egy polinom fokszáma a legmagasabb fokszámú tagjának 
fokszáma. Egynemű két vagy több egytagú algebrai kifejezés, ha minden 
kifejezésben ugyanazok a változók ugyanazon a kitevőn szerepelnek, 
ellenkező esetben különneműek. Másképp fogalmazva: egynemű két vagy 
több egytagú algebrai kifejezés, ha csak együtthatóikban (lásd következő 
bekezdés) különböznek. Egy polinomban az egynemű tagok összevon-
hatók. Az összevonás úgy történik, hogy az egynemű tagok együtthatóit 
összeadjuk/kivonjuk. Két polinomot egyenlőnek nevezünk, ha fokszá-
muk egyenlő és együtthatóik sorozata megegyezik. 

Mivel nem tudjuk, hogy az adott betű melyik számot helyette-
síti, a vele végzett műveletet csak jelölni tudjuk. Megegyezés alapján a 
szorzás (*) műveleti jelet nem kell kiírni, amennyiben úgy is egyértelmű 
a jelölés. Így pl. 2*a-t írhatjuk 2a formában is. (E tekintetben hasonlóság 
van a zárójeles kifejezések szorzásával, ott sem kötelező kitenni a 
szorzás jelet: pl.: 2*(a+b) helyett írhatunk 2(a+b)-t.) A 2a kifejezésben a 
2-t „a” együtthatójának nevezzük, amit a betű elé szokás (de nem 
kötelező) írni. Az 1 együtthatót nem kell kiírni. Többtényezős szorzat 
esetén a szorzat együtthatójáról beszélünk, nem szokás (de lehet) 
tényezőnkénti együtthatóra bontani. Így pl. a 3xy kifejezésben az 
együttható 3, de lényegében az sem követ el hibát, aki az y együttható-
jának a 3-at, x együtthatójának pedig az 1-et tekinti, esetleg fordítva. 

Egy polinomban a konstans tagot is együtthatónak 
tekintjük, hiszen felfoghatjuk egy nulladfokú tag 
szorzótényezőjének. 
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Ha egy szám előtt nem áll előjel, akkor azt pozitívnak tekintjük 
(ebből következik, hogy pozitív szám elé nem kötelező kiírni a „+” 
jelet). Ha viszont egy egész számot és egy törtszámot írunk egymás után 

műveleti jel nélkül, akkor azt összeadásként kell értelmezni! Pl. 2��-ot 

„2 egész egy harmad”-nak olvassuk és 2+��-ot értünk alatta. 
Ha negatív számmal számolunk, akkor ügyeljünk arra, hogy két 

műveleti jel sose következzen egymás után! Pl. 3*–2 zavaró írásmód. 
Vagy tegyük zárójelbe a negatív számot 3*(–2), vagy cseréljünk 
sorrendet: –2*3. 

A betűkkel való számolás kezdetben mindenkinek több-keve-
sebb nehézséget okoz, hiszen agyunk számára nem természetes dolog 
ezekkel műveleteket végezni. Azonban következetes gyakorlással 
viszonylag rövid idő múlva ugyanolyan természetessé válik, mintha 
számokkal végeznénk a műveleteket. 

Számtani- és mértani közép 

 Bizonyára már mindenki sokszor kiszámolta, hányasra áll 
matematikából. ☺ Összeadta a jegyeit, és az összeget osztotta a jegyek 
számával … azaz kiszámolta a jegyek átlagát. (A tanároknak valamiféle 
titkos számítási módszerük lehet erre, mert az adott érdemjegy sokszor 
nem felel meg az általunk kiszámítottnak. Vagy csak nem tudnak 
kerekíteni. ☺) 
 Amit a hétköznapi életben átlagnak hívunk, azt a matematikában 
számtani (aritmetikai) középnek nevezzük, és A-val szokás jelölni. 
Definíció szerint az a1, a2, a3, … , an számok számtani közepe7: 

A(a1, a2, a3, … , an) = ;&<;(<;=<	…	<;�?  
Két szám számtani közepe annyival kisebb a nagyobb számnál, 

amennyivel nagyobb a kisebbnél. De két pozitív szám esetén 
kereshetünk olyan számot is, amelyik annyi szorosa az egyiknek, mint 

                                                           
7 A szakirodalom legtöbbször kiköti, hogy a definícióban szereplő számok nemnegatívak 
legyenek, hogy más közepekkel összehasonlítható legyen a számtani közép is. Véleményem 
szerint ezt a kikötést elég a konkrét feladatban megtenni, ha szükséges, kár ezért magát a 
definíciót korlátozni. 
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ahányad része a másiknak. Az ilyen számot a két szám mértani (geometriai) 
közepének nevezzük, és G-vel jelöljük. Általánosíthatunk is. Definíció 
szerint az a1, a2, a3, … , an nemnegatív számok mértani közepe8: 

G(a1, a2, a3, … , an) = @�� ∗ �� ∗ �� ∗ …	∗ �?	�  
 Bebizonyítható, hogy a számtani közép sosem kisebb a 
mértaninál, azaz A ≥ G bármely és bármennyi nemnegatív valós szám 
esetén, és egyenlőség is csak akkor állhat fenn, ha ezek a valós számok 
valamennyien egyenlők. E nevezetes egyenlőtlenséggel könnyen 
bizonyítható egy másik nevezetes egyenlőtlenség, miszerint egy pozitív 
számnak és reciprokának összege nem lehet kettőnél kisebb, azaz ha 
a > 0, akkor � + �; ≥ 2, és egyenlőség csak a = 1 esetén áll fenn. 

Néhány fontos, triviálisnak tűnő, mégis sokszor elfelejtett szabály, 
tulajdonság, vagy egyszerűen csak hasznos ismeret a valós számok 
halmazán: 

- Bármely számhoz 0-át adva, vagy abból 0-át kivonva, 1-gyel 
osztva vagy 1-gyel szorozva nem változik az értéke. (a±0 = a; 
a*1 = a; ;� = a) 

- Bármely számot –1-gyel szorozva az ellentettjét (negatívját) 
kapjuk. (a*(–1) = –a) 

- Bármely pozitív számot 1-nél kisebb számmal szorozva az 
eredeti számnál kisebb számot kapunk. 
(a*b < a, ha a > 0 és b < 1) 

- Bármely számból önmagát kivonva 0-át kapunk. Vagy 
másképpen: bármely számnak és ellentettjének összege 0. 
(a – a = 0) 

- 0-val való osztásnak nincs értelme, 0-val nem oszthatunk. 
- A 0-án kívül bármely számot önmagával elosztva 1-et kapunk. 

(;; = 1, ha a ≠ 0) 

- Bármely számot 0-val szorozva 0-át kapunk. (a*0 = 0) 

                                                           
8 A páros gyökkitevő lehetősége miatt most valóban indokolt a negatív számok kizárása a 
definícióból. 
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- Egy szorzat értéke akkor és csak akkor 0, ha legalább az egyik 
tényezője 0. (Ha a*b* … *n = 0, akkor a = 0 vagy b = 0 … 
vagy n = 0, esetleg több is egyszerre. Ha a = 0 vagy b = 0 … 
vagy n = 0, esetleg több is egyszerre, akkor a*b* … *n = 0.) 

- Zárójel elhagyása: ha „+” műveleti jel áll előtte (vagy semmi 
nem áll előtte), akkor „simán” elhagyjuk, minden zárójelben 
lévő szám megtartja előjelét. Ha „–” műveleti jel áll előtte, 
akkor minden zárójelben lévő szám előjele az ellenkezőjére 
változik. pl.: a+(b – c) = a+b – c; a – (b – c) = a – b+c; (a – b) –  
– (c+d) = a – b – c – d 
(Sokszor tapasztalom, hogy a diákot megzavarja a zárójel előtti 
negatív előjel, úgymond kétszer veszi figyelembe. Jól tudja a 
zárójel elhagyásának szabályait, helyesen megállapítja a 
zárójelben lévő számok előjelét, azonban amikor le akarja írni, 
rosszul írja le, mondván, hogy a zárójel előtti negatív előjel 
miatt ellenkezőjére kell váltani. � 
A zárójel előtti előjelet csak addig vegyük figyelembe, amíg 
megállapítjuk a zárójelben lévő számok előjelét. Utána mintha 
ott sem lenne! Vagy másképp fogalmazva, a zárójellel a 
zárójel előtti előjelet is elhagyjuk!) 

- Többtagú kifejezést úgy szorzunk/osztunk, hogy minden tagját 
megszorozzuk/elosztjuk az adott számmal. DE!! Egy szorzat-
nak mindig csak az egyik (tetszőleges) tényezőjét kell osztani 
(szorozni), bármennyi tényezőből is álljon. Pl.: (a+b)*c = 

= a*c + b*c; (a+b) : c = a : c + b : c; ;�CD =	 ;D − CD; (a*b)*c = 

= (a*c)*b [vagy a*(b*c)] = a*b*c; ;∗CD = ;D ∗ F [vagy � ∗ CD] 

- Ha többtagú kifejezést többtagú kifejezéssel szorzunk, akkor 
minden tagot minden taggal meg kell szorozni. 
(a+b)*(c+d) = ac+ad+bc+bd 

- Egy szám abszolút értékén (jele: │a│) a nemnegatív előjeles 
értékét értjük. pl.: │3│= 3; │–3│= 3; │0│= 0 
Másképp is definiálhatjuk ezt a fogalmat. Ha a számokat a 
számegyenesen ábrázoljuk, akkor egy szám abszolút értékén a 
számegyenes 0 pontjától való távolságát értjük. 
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A negatív számokkal végzett összeadásnál, kivonásnál figyeljük meg 
az összhangot a zárójel elhagyásának szabályaival! 

- Pozitív és negatív számot úgy adunk össze, hogy a pozitív 
számból kivonjuk a negatív szám abszolút értékét. 
pl.: 3+(–2) = 3 – 2 = 1 

- Negatív számhoz negatív számot úgy adunk, hogy a számok 
abszolút értékét összeadjuk, az eredmény pedig negatív lesz.  
pl.: (–2)+(–3) = – (2+3) = –5 

- Pozitív számból negatív számot úgy vonunk ki, hogy a pozitív 
számhoz hozzáadjuk a negatív szám abszolút értékét. 
pl.: 3 – (–2) = 3+2 = 5 

- Negatív számból pozitív számot kivonni ugyanaz, mint két 
negatív számot összeadni. pl.: –2 – (+3) = –2 – 3 = –(2+3) = –5 

- Negatív számból negatív számot úgy vonunk ki, hogy a 
kivonandó negatív szám abszolút értékét hozzáadjuk a másik 
negatív számhoz. pl.: –5 – (–3) = –5+3 = –2 

- Pozitív számot negatív számmal úgy szorzok (osztok), hogy a 
negatív szám abszolút értékével szorzok (osztok), a végered-

mény előjele pedig negatív lesz. pl.: 0�� = − 0� = –2; 4*(–2) =  
= –4*2 = –8. („Mínusz szor plusz az mínusz; mínusz per plusz 
az mínusz”). Ellenkező előjelű számok szorzása, osztása 
negatív végeredményt ad! 

- Negatív számot negatív számmal úgy szorzok (osztok), hogy a 
negatív számok abszolút értékével szorzok (osztok), a végered-

mény előjele pedig pozitív lesz. pl.: �0�� = + 0� = 2; (–4)*(–2) = 
= +4*2 = 8 
(„Mínusz szor mínusz az plusz; mínusz per mínusz az plusz”). 
Azonos előjelű számok szorzása, osztása pozitív végered-
ményt ad! 

- Többtényezős (0 tényezőt nem tartalmazó) szorzat előjele 
negatív, ha páratlan számú negatív előjelű tényezője van, 
ellenkező esetben pozitív a szorzat előjele. 
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- Egy osztás végeredménye nem változik, ha az osztandót és az 
osztót ugyanazzal a számmal szorozzuk vagy osztjuk. 

Pl. a : b = (a*m) : (b*m) ill. a : b = ;G : CG  
Így bővítjük illetve egyszerűsítjük a törteket! 

- Bármely szám első hatványa önmaga. (a1 = a) 
- 1-nek bármelyik hatványa 1. (1a= 1) 
- Nulla a nulladikon (00) nincs értelmezve. 
- Bármely nem nulla szám nulladik hatványa 1. (a0 = 1 ha a ≠ 0) 
- Nullának bármely pozitív egész kitevőjű hatványa 0, egyéb 

kitevőjét nem értelmezzük. (0a = 0 ha a > 0 egész szám) 

- 7√�8� = a, DE!! √�� = |�| 
- Mivel sem az „1” együtthatót, sem a „*” műveleti jelet nem 

kell és ezért nem is szokás kiírni, gyakran megfeledkezünk 
arról, hogy egy negatív számot felfoghatunk úgy is, mintha egy 
pozitív számot (–1)-gyel megszoroznánk, azaz –a = (–1)*a. Ha 
egy kifejezésben olyan paraméter együtthatójára kérdeznek rá, 
aminek „nincs” (azaz nincs kiírva), akkor ne feledjük, hogy pl. 
a „3a+b” polinomban az „a” paraméter együtthatója 3, a „b” 
paraméter együtthatója +1 (és NEM 0!!). 

 „Mínusz szor mínusz az plusz” 

   
 

  

1.) Azt mondtuk, hogy a valós számok halmazán a 
szorzás és az osztás disztributív műveletek az 
összeadásra és a kivonásra nézve. Igaz-e fordítva is, 
azaz például ugyanezen a halmazon disztributív 
művelet-e az összeadás a szorzásra nézve? 

Megoldás: 
Az összeadás disztributivitása a szorzásra nézve azt jelentené, 

hogy teljesülnie kellene pl. a következő egyenlőségnek: 
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(2*3)+4 = (2+4)*(3+4) � 6+4 = 6*7 � 10 = 42 
Ez az egyenlőség nyilvánvalóan nem áll fenn, tehát az összeadás nem 
disztributív művelet a szorzásra nézve a valós számok halmazán, mert 
találtunk egy ellenpéldát. 
 
2.) Kihangsúlyoztuk, hogy pl. az összeadás a valós számok halmazán 
kommutatív művelet. Igaz-e ez az állítás a valós számok egy 
részhalmazán is, például az irracionális számok halmazán? 
Megoldás: 

Természetesen igaznak kell lennie, hiszen az összeadás 
kommutativitása minden valós számra igaz, az irracionális számok 
pedig valós számok. 
 
3.) Számítsuk ki a következő kifejezés értékét: 

12 – (–3) – {5 – [–2 – (–8+3)] – 10} 
Megoldás: 

Látható, hogy egymásba ágyazott zárójeles kifejezésről van szó. 
Ilyenkor a zárójelek elhagyását célszerű belülről kifelé elkezdeni: 
12 – (–3) – {5 – [–2 – (–8+3)] – 10} = 12+3 – {5 – [–2+8 – 3] – 10} =  
= 12+3 – {5+2 – 8+3 – 10} = 12+3 – 5 – 2+8 – 3+10 = 
= (12+3+8+10)+(–5 – 2 – 3) = 33+(–10) = 33 – 10 = 23 

Általános szabálynak tekinthető, hogy egymásba ágyazott 
műveleteket belülről kifelé haladva célszerű kibontani. 

Természetesen már a zárójelek elhagyása közben lehetett volna 
számokat összevonni, amit célszerű is lett volna megtenni, hiszen akkor 
kevesebbet kellett volna írni. De ez most egy mintapélda, a lépések 
nyomon követhetősége miatt ezt most nem tettem meg. A legvégén 
vontam össze, méghozzá kihasználva az összeadás és kivonás 
kommutativitását: először összeadtam a pozitív mennyiségeket, utána 
külön a negatívokat, majd a két eredményt összeadtam. 

Valakinek talán nem világos, hogy honnan jött elő a 
„semmiből” ez az utolsó „+” jel a negatív számok előtt. 
Elmagyarázom. 
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Nem véletlen, hogy a negatív előjel ugyanúgy néz ki, mint a 
kivonás műveleti jele. Sokszor zavart is tapasztalok a diákok körében, 
hogy minek tekintsék a „–” jelet … előjelnek vagy műveleti jelnek? A 
válasz: aminek szeretnék. ☺ 
Nézzük a következő két műveletet: 

a.) 5 – 3   (= 2) 
b.) 5+(–3) (= 2) 

Az a.) esetben egy kivonást végeztünk, két pozitív szám különb-
ségét számoltuk ki. Ekkor a „–” jel műveleti jelként funkcionált. A b.) 
esetben egy összeadást végeztünk, egy pozitív és egy negatív szám 
összegét számoltuk ki. Most a „–” jel előjelként funkcionált. Mivel a két 
művelet elvégzésekor ugyanazt a végeredményt kaptam (és bármely 
számok esetén egyező végeredményt kaptam volna), ez azt jelenti, hogy 
a két felírási mód egymással ekvivalens, egyik a másikkal helyettesíthető. 

Mindebből az következik, hogy egy kivonást kezelhetünk 
összeadásként is, egy negatív számra tekinthetünk úgy, mint egy 
kivonásra – tehát csak a felírás módjától függ, hogy egy műveletben 
minek nevezzük a „–” jelet. 
 
4.) Mennyi a következő kifejezések értéke: a) –30  b) (–3)0? 
Megoldás: 

Az a) feladatban először a hatványozást kell elvégezni, hiszen a 
hatványozás magasabb prioritású művelet a szorzásnál (egy negatív 
előjelet felfoghatunk úgy is, mintha (–1)-gyel szoroznánk: –a = (–1)*a). 
Mivel bármely nem nulla szám nulladik hatványa 1, így ekkor a számítás 
eredménye (–1)*1 = –1 lesz. 

A b) feladatban a zárójeles művelet élvez elsőbbséget (úgy is 
mondhatnánk, hogy a zárójel „összetartja” a negatív előjelet és a hozzá 
tartozó számot), így ekkor egy negatív szám nulladik hatványát kell 
képezni, aminek értéke 1. 
 
5.) Mennyi a következő kifejezés értéke: 

(456 – 3544 : 4)*(3549+643*8)*(5 – 15 : 3)*(739 – 99*3)? 
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Megoldás: 
Ha ennek a kifejezésnek a kiszámításához csak úgy 

„nekiesnénk”, nem sok örömet találnánk benne, és még könnyen el is 
számolhatnánk a benne szereplő nagy számok miatt. Ha azonban 
szánunk egy kis időt arra, hogy még a műveletek szolgai módon való 
elvégzésének kezdete előtt átfogóan végignézzük a feladatot, könnyen 
észrevehetjük, hogy ennek a többtényezős szorzatnak a 3. tagja 0-val 
egyenlő (5 – 15 : 3 = 0). És ezzel gyakorlatilag meg is oldottuk a felada-
tot, hiszen tudjuk, hogy ha a valós számok körében egy szorzat bármely 
tényezője 0, akkor maga a szorzat értéke is 0! A többi műveletet el sem 
kell végeznünk. 

Nagyon javasolom mindenkinek, hogy bármilyen feladat 
megoldását azzal kezdje, hogy pár másodperc erejéig tekintse 

át a feladat egészét, keressen egyszerűsítési, könnyítési lehetőségeket, 
várhatóan hosszabb, bonyolultabb számítási műveleteknél legalább 
fejben készítsen megoldási tervezetet. Korántsem biztos, hogy a 
műveleteket a felírás sorrendjében célszerű elvégezni, adott esetben 
(mint például ebben a feladatban is) el sem kell végezni mindegyiket. Ez 
a pár másodperc bőségesen megtérül akkor, ha sikerül könnyítési 
lehetőséget találni, ha pedig nincs ilyen, minimális időveszteséget jelent. 
 
6.) Az előző fejezetben többször is számoltunk részhalmazokat: 4 és 5 
elemű halmazok esetében. Bizonyára többek fejében megfordult, nem 
lehetne-e általánosítani a feladatot, azaz: 
Mennyi egy n elemű halmaz részhalmazainak a száma? 
Megoldás: 

Hogyan lehet hozzáfogni egy ilyen feladat megoldásához? 
Célszerű n első pár értékére kiszámítani a lehetséges részhalmazok 
számát, hátha támad valamilyen ötletünk. 
Ha n = 0, akkor az Üreshalmazról van szó, aminek pontosan 1 
részhalmaza van (önmaga). 
Ha n = 1, akkor egy egyelemű halmazról van szó, aminek pontosan 2 
részhalmaza van (az Üreshalmaz és önmaga). 



46 

Ha n = 2, akkor egy kételemű halmazról van szó, aminek pontosan 4 
részhalmaza van (az Üreshalmaz, két egyelemű halmaz és önmaga). 

Hasonlóan végiggondolva kapjuk, hogy egy háromelemű 
halmaznak 8, egy négyelemű halmaznak 16, egy ötelemű halmaznak 32 
részhalmaza van. 
Számoltunk eleget, nézzük mit kaptunk: 

Ha n = 0, a részhalmazok száma 1. 
Ha n = 1, a részhalmazok száma 2. 
Ha n = 2, a részhalmazok száma 4. 
Ha n = 3, a részhalmazok száma 8. 
Ha n = 4, a részhalmazok száma 16. 
Ha n = 5, a részhalmazok száma 32. 

Figyelmesen nézve a kapott eredményeket észrevehetjük, hogy a 
részhalmazok száma minden esetben 2 valamelyik hatványa. Mégpedig 
nem is akármelyik, hanem éppen n-edik hatványa! (Ne feledjük, 20 = 1.) 
Az a sejtésünk támadt tehát, hogy egy n elemű halmaz összes 
részhalmazainak a száma 2n. 

Igen ám, de ez még csak sejtés. És hiába jutnánk akármilyen 
sok n-re kiszámítva ugyanerre az eredményre, az még nem 
bizonyítaná, hogy minden n-re igaz. 

Ahhoz, hogy ezt bebizonyíthassuk, próbáljuk meghatározni egy 
n elemű halmaz összes részhalmazainak a számát úgy, hogy feltesszük, 
ismerjük az (n – 1) elemű halmaz összes részhalmazainak a számát. A 
könnyebb érthetőség kedvéért legyen n = 3, ebből adódóan (n – 1) = 2. 
A részhalmazok számát csak az elemszám befolyásolja, lényegtelen, 
hogy ténylegesen mik is a halmaz elemei. Ezért az általánosság 
megszorítása nélkül jelölhetjük ezeket az elemeket a természetes 
számokkal, így a vizsgált halmazok legyenek az {1;2} és az {1;2;3}. 
Képezzük e halmazok összes részhalmazát. 
 
{1;2} :  {};   {1}; {2};           {1;2} 
{1;2;3}:    {};    {1}; {2}; {3}; {1;2}; {1;3}; {2;3};           {1;2;3} 
 

A szemléletesség érdekében csoportosítottam ilyen módon 
őket, és kiemeléssel jelöltem, mely részhalmazok szerepelnek csak a 
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háromelemű halmaz részhalmazai között. A következő megállapításokat 
tehetjük: 

- A kételemű halmaz valamennyi részhalmaza szerepel a 
háromelemű halmaz részhalmazai között. 

- A háromelemű halmaz „plusz” részhalmazait úgy kapjuk meg, 
hogy a 3-as számot belehelyezzük a kételemű halmaz minden 
részhalmazába. 

- Mivel a háromelemű halmaz részhalmazai között megvannak a 
kételemű halmaz részhalmazai, pluszban pedig éppen ugyan-
ennyi részhalmazunk van (a 3-as számot éppen ennyi részhal-
mazba tettük bele), ezért a háromelemű halmaz részhalmazai-
nak a száma éppen kétszer annyi, mint a kételemű halmaz rész-
halmazainak a száma. 

 
Ezt az eljárást tetszőleges n és (n – 1) elemű halmazokra is végig-

gondolhatjuk, általánosságban is ugyanezekre a megállapításokra jutunk. 
Bebizonyítottuk tehát, hogy egy n elemű halmaz összes részhalmazainak 
száma kétszer annyi, mint egy (n – 1) elemű halmazé. 

Hogyan tudnánk felhasználni ezt az eredményünket annak bebi-
zonyítására, hogy egy n elemű halmaz összes részhalmazainak száma 2n? 
Egy újabb bizonyítási módszerrel, aminek a neve teljes indukció. Ezzel a 
módszerrel olyan állításokat bizonyíthatunk, amely az n egész9 számok-
tól függ. A bizonyítás három fő részből áll: 

1. Az állítás igaz voltáról konkrét n érték esetén (legtöbbször  
n = 1, de ez nem szükségszerű) számolással meggyőződünk. 

                                                           
9 A tankönyvekben és a szakirodalomban n ∈ Z+, esetleg n ∈ N megkötéssel találkozni. Én ezzel 
nem értek egyet, hiszen a teljes indukció lényege az, hogy egy egész számtól kiindulva járjuk 
be az egész számokat a plusz végtelenig. A kiinduló szám bármi lehet, akár negatív szám is. Az 
más kérdés, hogy legtöbbször 1 szokott lenni, de ez nem szentírás. A legszimpatikusabb 
„definíciót” a Pallas Nagylexikonban találtam, pedig azt nem ma írták: „Ha azon esetek, 
melyekre valamely bebizonyítandó tétel vonatkozik, egy első, egy magasabb második, egy 
harmadik stb. osztályba sorozhatók, úgy a tétel igazolására (még akkor is, ha az osztályok 
sorozata határtalan) elég kimutatnunk: 1. hogy a tétel a legalacsonyabb osztályokba tartozó 
esetekben érvényes; 2. hogy valahányszor az első n osztályra vonatkozólag érvényes, ugy a 
legközelebbi magasabb osztályra is helyes marad. A bebizonyításnak e módját, mely a 
matematikában igen gyakran használtatik, T.-nak v. n-ről (n+1)-re való bizonyításnak 
nevezik.” 
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2. Feltételezzük, hogy n az utolsó olyan pozitív egész szám, amire 
az állítás még biztosan igaz. Ilyen n van, hiszen ezt az első lépés 
biztosítja. 

3. Ezt a feltételezést felhasználva bizonyítjuk, hogy a rákövetkező 
értékre, azaz (n+1)-re is igaz marad az állítás. 

Miért jó valóban ez a bizonyítási módszer? A konkrét példánkon 
keresztül bizonyára mindenki megérti. 

Azt az állítást akarjuk tehát bizonyítani, hogy egy n elemű halmaz 
összes részhalmazainak száma 2n. 

1. Az állítás n = 0 esetén igaz, hiszen a nullaelemű halmaznak (az 
Üreshalmaznak) 1 részhalmaza van, és 20 = 1. 

2. Tegyük fel, hogy igaz az állítás n-re is, azaz egy n elemű 
halmaznak 2n részhalmaza van. 

3. Be kell látni, hogy ekkor egy (n+1) elemű halmaznak 2n+1 
részhalmaza van. 

Tudjuk (mert feltettük), hogy egy n elemű halmaznak 2n 
részhalmaza van. Ugyanakkor azt is tudjuk (mert bebizonyítottuk), hogy 
ebből úgy kapjuk meg egy (n+1) elemű halmaz részhalmazainak számát, 
hogy megszorozzuk 2-vel. Tehát egy (n+1) elemű halmaz részhalmaza-
inak száma 2*2n, ami 2n+1. (Felhasználtuk az egyenlő alapú hatványok 
szorzására vonatkozó azonosságot.) Azt kaptuk tehát, hogy egy (n+1) 
elemű halmaznak 2n+1 részhalmaza van … és éppen ezt kellett bizonyí-
tanunk. 

Kiszámoltuk tehát, hogy az állítás n = 0 esetén igaz. A teljes 
indukció módszerével bebizonyítottuk, hogy ha igaz az állítás n-re, 
akkor igaz (n+1)-re is. Ez azt jelenti, hogy mivel igaz az állítás n = 0-ra, 
ezért igaz n+1-re azaz 0+1 = 1-re is. De mivel igaz 1-re, ezért igaz 2-re 
is. De mivel igaz 2-re, ezért igaz 3-ra is … Nem sorolom tovább, 
bizonyára mindenki látja, hogy így minden n ≥ 0 egész szám sorra kerül 
(még ha végtelen sok is van), tehát valóban minden ilyen n-re 
bebizonyítottuk, hogy egy n elemű halmaznak 2n részhalmaza van. 

Ez a feladat nagyszerű példája annak, milyen módon lehet 
használni a betűket a matematikában. Sikerült általánosságban 
megoldani ezt a feladatot, azaz kaptunk egy olyan összefüggést, 
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amelyben szerepel az n mint ismeretlen, egy halmaz elemszámát jelölve. 
Innentől kezdve, ha azt a feladatot kapjuk, hogy határozzuk meg egy 
konkrét elemszámú halmaz összes részhalmazainak a számát, nem kell 
mást tennünk, mint ezt a konkrét elemszámot behelyettesítjük ebbe az 
összefüggésbe n helyére és kiszámítjuk a kifejezés értékét. És már 
tudunk is válaszolni a kérdésre. 
 
7.) Hogyan tudnánk felírni általánosságban azokat az egész számokat, 
amelyek 3-mal osztva 2 maradékot adnak? 
Megoldás: 

Először is nézzük meg, melyek ezek a számok. A nulla 3-mal 
osztva nem ad maradékot (0 : 3 = 0 és nem marad semmi). Az egy 3-mal 
osztva 1 maradékot ad (1 : 3 = 0 és marad 1). A kettő 3-mal osztva 2 
maradékot ad (2 : 3 = 0 és marad 2). A három 3-mal osztva 0 maradékot 
ad (3 : 3 = 1 és nem marad semmi). A négy 3-mal osztva 1 maradékot ad 
(4 : 3 = 1 és marad 1) … és így tovább. A negatív számok esetében: a  
(–1) hárommal osztva 2 maradékot ad ((–1) : 3 = 0 és marad (–1), de a 
maradékokat nemnegatív számként szokás megadni, ezért a (–1) 
maradékhoz hozzáadjuk az osztót, és így –1+3 = 2 lesz a maradék). A 
(–2) hárommal osztva 1 maradékot ad ((–2) : 3 = 0 és marad –2, azaz  
–2+3 = 1). A (–3) hárommal osztva 0 maradékot ad ((–3) : 3 = –1 és 
nem marad semmi). Továbbgondolva arra jutunk, hogy minden 
harmadik egész szám felel meg a feltételnek: … –7; –4; –1; 2; 5; 8 … 

Ezeket a számokat 3n+2 alakban tudjuk általános formában 
felírni, ahol n ∈ Z. És valóban, ha n helyére sorban behelyettesítjük az 
egész számokat (… –3; –2; –1; 0; 1; 2 …), megkapjuk az előbbi sorozat 
elemeit. 

Általánosságban is igaz, hogy (a*n+b) alakban tudjuk 
felírni azokat az egész számokat, amelyeket a-val osztva 
maradékul b-t kapunk (n ∈ Z). 
 
8.) Írjuk fel általános formában azokat a pozitív egész számokat, 
amelyek 326-ra végződnek! 
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Megoldás: 
 Az előbbi feladat eredményét most is tudjuk alkalmazni, hiszen 
tulajdonképpen ezt a feladatot átfogalmazhatjuk oly módon, hogy 
„keressük azokat a pozitív egész számokat, amelyeket 1000-rel osztva 
326-t kapunk maradékul”. Ezek a számok pedig 1000*n+326 (n ∈ N) 
alakúak. 

Hasonlóan írhatók fel általánosságban is azok a számok, 
amelyeknek a végződését ismerjük – a paramétert meg kell szorozni 10 
megfelelő hatványával és hozzá kell adni a végződést. 
 

9.) Milyen számokat határoz meg a �?����  kifejezés, ha n ∈ Z+? 

Megoldás: 
 Az ilyen jellegű feladatoknál nem lehet mindig olyan egyszerű 
választ adni, mint pl. „a 3-mal osztható számokat”, vagy „a négyzet-
számoknál 1-gyel nagyobb egész számokat” … stb. Ne ijedjünk meg, ha 
nem találunk egyszerű választ, próbáljuk részekre bontani a kifejezést, 
és az egyes részekre találjunk frappáns megfogalmazást, majd ezeket 
„adjuk össze”. Most például a tört számlálója jól megfogalmazható, 
mint pl. „a 3-mal osztva 2 maradékot adó egész számok” (ne feledjük, a 
maradékot nemnegatív egész számként adjuk meg, ezért az „eredeti”  
(–1) maradékhoz hozzáadtunk 3-at). A „tízzel osztva”, „tized része” 
kifejezéseknél egyszerűbb nemigen van, így a válasz a feladat kérdésére: 
„A feladatbeli kifejezés a 3-mal osztva 2 maradékot adó egész számok 
tizedrészét határozza meg”. 
 
10.) Írjunk fel általános formában egy a) kétjegyű, b) háromjegyű tízes 
számrendszerbeli számot! 
Megoldás: 

Erre nagyon gyakran szükség van bizonyos típusú feladatoknál. 
Természetesen fel lehet írni egy kétjegyű számot JKLLL, egy háromjegyűt MJKLLLLL formában (ez a szokásos jelölése a számoknak, ha számjegyei 
részben vagy egészben ismeretlenek), és tudni is fogja mindenki, hogy 
miről van szó, csak éppen számolni nem lehet általában így velük. A 
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feladatokban pedig legtöbbször éppen erre van szükség (pl. fel kell 
cserélni az első és utolsó számjegyet, majd összeadni az eredeti számot 
a képzettel). 

Ahhoz, hogy számolható formában felírjuk őket, bele kell 
gondolni a tízes számrendszer helyiérték-rendszerébe. Hiszen mit is 
jelent pl. a 46-os szám? 4 darab tízes és 6 darab egyes összegét: 
(46 = 40+6 = 4*10 + 6*1)! 

Ezt szem előtt tartva már nem okozhat nehézséget a feladat 
megoldása. Ha az adott helyi értékeken álló számjegyeket az egyesek 
felől nézve rendre x-szel, y-nal és z-vel jelöljük (x, y, z ∈ {0; … ;9} és  
z ≠ 0), akkor egy tízes számrendszerbeli kétjegyű szám általános formá-
ja (10y+x) (y ≠ 0), egy háromjegyűé pedig (100z+10y+x) lesz. Az ily 
módon felírt számokkal pedig már tetszőleges művelet elvégezhető. 
 
11.) Melyik kifejezés a nagyobb, ha a = 2; b = 1; c = 3? 
 a) 2a2 – 3b+4c – 5  b) (4a – 2+c)/(b+a – 1) 
Megoldás: 

A kérdés megválaszolásához ki kell számítani mindkét kifejezés 
helyettesítési értékét, azaz be kell helyettesíteni az ismeretlenek helyére a 
megadott értékeket. 

a) 2a2 – 3b+4c – 5 = 2*22 – 3*1+4*3 – 5 = 2*4 – 3+12 – 5 = 12 
b) (4a – 2+c)/(b+a – 1) = (4*2 – 2+3)/(1+2 – 1) = 9/2 

Tehát ilyen helyettesítési értékek mellett az a) kifejezés a nagyobb. 
 

12.) Hol értelmezhető az x+�N kifejezés, ha x ∈ R? 

Megoldás: 
Mint korábban már volt róla szó, egy kifejezésben szereplő 

ismeretlen bármely értéket felvehet az alaphalmazán (ami most R), ezért 
adott esetben meg kell vizsgálni, hogy az ismeretlen minden 
alaphalmazbeli értékére értelmezhető-e a kifejezés, azaz kiszámolható-e 
az értéke. A kifejezésünk most egy kéttagú összeg, amelynek az x 
összeadandója bármely valós számra értelmezhető, azonban a tört 
összeadandója nem! Mivel 0-val való osztás nem értelmezhető, a tört 
nevezője nem lehet 0-val egyenlő. Ezért az x = 0 lehetséges értéket ki 
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kell zárni az értelmezési tartományból (a behelyettesíthető értékek 
halmazából), x bármely más értékére értelmezhető a kifejezés. 

A feladat kérdésére adandó szabatos válasz többféle formában 
megadható. Ezek közül a leggyakoribbak: 

{x ∈ R|x ≠ 0}  R\{0}  ]–∞;0[ U ]0;∞[ 
 
Ha egy kifejezés ismeretlent tartalmazó törtet, négyzetgyököt 
(illetve általában páros gyökkitevőjű gyököt), hatványt, 

logaritmust tartalmaz, mindig szükség lehet az értelmezési tartomány 
vizsgálatára! 
 
13.) Végezzük el a kijelölt műveletet, vonjunk össze és rendezzük 
csökkenő fokszám szerint a tagokat: (4x2+x – 2)(2x2+3x+1)! 
Megoldás: 

Többtagú kifejezéseket úgy szorzunk össze, hogy minden tagot 
minden taggal megszorzunk. 
(4x2+x – 2)(2x2+3x+1) = 2x2*4x2+2x2*x – 2x2*2+3x*4x2+3x*x – 3x*2+ 
+4x2+x – 2 = 8x4+2x3 – 4x2+12x3+3x2 – 6x+4x2+x – 2.  
Vonjuk össze az egynemű tagokat: 8x4+(2x3+12x3)+(–4x2+3x2+4x2)+ 
+(–6x+x) – 2 = 8x4+14x3+3x2 – 5x – 2. 

Mivel úgy vontunk össze, hogy már egyből az ismeretlen 
csökkenő hatványai szerint rendeztük a tagokat, készen is vagyunk a 
megoldással. A feladat megoldásánál felhasználtuk az egyenlő alapú 
hatványok szorzására tanult összefüggést. 

Amikor többtagú kifejezéseket szorzunk össze, erősen javasolt 
valamiféle rendszer szerint tenni ezt, hogy ne maradjon ki semmi és ne 
is duplázzunk. A megoldás során most a jobboldali szorzótényező 
tagjaival szoroztuk a baloldali tényező tagjait sorban, balról jobbra 
haladva. Érdemes megfigyelni a megoldás leírását is. Hely- és papír-
takarékosság miatt nyugodtan lehet folyamatosan írni a műveleteket, de 
csak egyenlő mennyiségek közé szabad egyenlőségjelet tenni! Ha sor 
végére érünk, a sorvégi műveleti- vagy egyenlőségjellel kezdjük az új 
sort. Összevonásnál jelöljük azokat a tagokat, amikre már sor került (pl. 
halványan húzzuk át). Így elkerülhetjük, hogy kétszer számoljuk 
valamelyiket, és azt is látjuk, melyeket kell még összevonni. 
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14.) Mennyi az együtthatók összege a (4x2+x – 4)100 kifejezés polinom 
alakjában? 
Megoldás: 

Azt rögtön érezzük, hogy ennek a hatványnak a kibontása 
embertelen vállalkozás lenne, gondolatban mégis képzeljük el, hogy 
megtettük. Hogyan számolnánk ki ekkor az együtthatók összegét? 
Minden olyan számot összeadnánk, amely szorzója x valamilyen 
hatványának. (Természetesen nem feledkeznénk meg a ki nem írt 
együtthatókról és a konstans tagról sem, ugye? ☺) Továbbgondolva ez 
azt jelentené, hogy az összeszámolás során az x-hatványokat figyelmen 
kívül hagynánk – mintha ott sem lennének ... vagy még pontosabban ott 
vannak, de mintha minden x-hatvány 1 helyettesítési értékkel 
szerepelne. Ez pedig el is érhető, hiszen ha x helyére 1 helyettesítési 
értéket választunk, akkor valóban minden x-hatvány értéke 1 lesz, és a 
felbontott kifejezés értéke éppen az együtthatók összege lesz. Egy 
kifejezés helyettesítési értéke viszont nem függhet attól, hogy milyen 
formában van felírva! Ezt figyelembe véve az x = 1 helyettesítést már 
az eredeti, hatvány formában felírt kifejezésben is elvégezhetjük, és 
kiszámolhatjuk a helyettesítési értéket, ami így is az előbbi értéket kell, 
hogy adja. Most már nagyon könnyű dolgunk van, kiszámoljuk a  
(4*12 + 1 – 4)100 kifejezés értékét (ami 1100 = 1), és ez az érték lesz a vá-
lasz a feladat kérdésére. 
 
15.) Kötözködő Ödön nehezen tudja elfogadni, hogy egy polinomban a 
konstans tag is együtthatónak számít. Ezért szeretné megoldani úgy is 
az előbbi feladatot, hogy csak a konstans tag nélküli együtthatók össze-
gét számolja ki. Milyen eredményre jut így Ödön, ha helyesen számol? 
Megoldás: 

A kibontott polinom konstans tagja nem lesz más, mint az 
eredeti kifejezés konstans tagjának 100. hatványa, azaz (–4)100 = 4100. 
(Gondoljuk át, miért! Segítségképpen: gondolatban úgy végezzük el a 
száztényezős szorzat kibontását, hogy először összeszorozzuk az első 
két tényezőt, majd a kapott polinomot megszorozzuk a harmadik 
tényezővel … stb, és közben figyeljük meg a konstans tag alakulását.) 
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Mivel az előbb kiszámoltuk, hogy konstans taggal együtt az együtthatók 
összege 1, ezért az Ödön által keresett szám 1 – 4100 lesz. 
 
16.) Most oldjunk meg egy olyan feladatot, amilyennel már mindenki 
biztosan találkozott valamilyen formában – egy számrejtvényt, vagy 
másképpen „betűszámtanos” feladatot. Az ilyen típusú feladatokban 
általában valamilyen alapműveletet kell elvégezni úgy, hogy a 
számjegyeket betűkkel helyettesítik. Azonos betű azonos számjegyet 
jelöl. A megoldáshoz általános iskolai matematikatudás elegendő, 
viszont – Poirot szavaival élve ☺ – a szürke agysejteket alaposan 
igénybe kell venni. A most bemutatandó mintapélda annyiban eltér az 
elmondottaktól, hogy nem jelöli betűkkel a számjegyeket, ezzel is 
nehezítve a dolgunkat. Ez a feladat az általam ismertek közül a 
legnehezebbek közé tartozik, véleményem szerint, aki önállóan meg 
tudja oldani, annak nincs mitől tartania, ha hasonló típusú feladattal 
találkozik. Arra mindenképpen kiválóan alkalmas, hogy bemutassa, apró 
lépésekkel, fokozatosan milyen messzire el lehet jutni. A „7 hetes feladat” 
megfogalmazása rendkívül egyszerű – végezzük el az osztást! ☺ 

**7*******:****7* = **7** 
****** 
*****7* 
******* 
 *7**** 
 *7**** 
    ******* 
   ****7** 
       ****** 
       ****** 
  0 

Megoldás: 
Első ránézésre (talán még másodikra is) elég hiányosnak tűnik 

az osztás felírása. ☺ Ilyenkor nincs mit tenni, elkezdjük nézegetni, 
próbálunk „fogást keresni” rajta. Próbálunk olyan „csillagot” keresni, 
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aminek esetleg rögtön tudhatjuk a helyettesítési értékét, vagy legalább 
be tudjuk határolni azt a számjegyeknél (0 … 9) szűkebb keretek közé. 

Természetesen tudni kell, hogy mit is jelentenek az egyes sorok. 
Az első biztosan mindenki számára világos, ott történik az osztás felírá-
sa (osztandó : osztó) és az egyenlőségjel után a végeredmény (azaz a há-
nyados) megjelenítése. A továbbiak a részletszámításokat tartalmazzák. 
Közvetlenül az osztandó alatti sor a hányados első számjegyének és az 
osztónak a szorzata. Az osztás során ezt a szorzatot vonjuk ki az 
osztandóból, és ez a különbség jelenik meg az első aláhúzott sor alatt, 
azaz a 3. sorban. A továbbiakban ezek a műveletek ismétlődnek a 
hányados további számjegyeivel. 

A megoldás levezetésének, magyarázatának megkönnyítése 
érdekében, azért, hogy hivatkozhassunk konkrét „csillagozott” helyekre, 
helyezzük az ábrát egy táblázatba. Így pl. C2 a 2. sor és a C oszlop 
találkozásának cellájára utal. 

 A B C D E F G H I J  K L M N O P  Q R S T V 
1 * * 7 * * * * * * * : * * * * 7 * = * * 7 * * 
2 * * * * * *                  
3 * * * * * 7 *                 
4 * * * * * * *                 
5   * 7 * * * *                
6   * 7 * * * *                
7   * * * * * * *               
8   * * * * 7 * *               
9     * * * * * *              
10     * * * * * *              
11          0              

A következő megállapításokat tehetjük (célszerű ezeket folyamatosan 
beírni a megfelelő cellákba): 

1.) R1 > S1 = 7, hiszen mindkettővel megszorozva az osztót (4. 
ill. 6. sor), R1 esetében 7-jegyű, S1 esetében 6-jegyű számot 
kapunk. Mindezek T1-re is elmondhatók, tehát R1; T1 = 8 v. 9. 
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2.) K1 = 1 lehet csak, hiszen a 6. sor a 6-jegyű osztó és S1 = 7 
szorzata. Ha K1 legalább 2 lenne, ez a szorzat 7-jegyű lenne. 
Természetesen K1 nem lehet 0 sem, hiszen egy szám első 
számjegye. Hasonlóan, L1 = 0 v. 1 v. 2. v. 3 lehet csak, hiszen a 
lehetséges legkisebb nem ilyen osztó (140070) esetén is 
140070*7 = 980490, ami nagyobb a 6. sor lehetséges legna-
gyobb értékénél (97…). L1 = 0 sem lehet, mert ekkor D6 = 7 
nem teljesülhetne (S1*L1 = 0, S1*M1-ből pedig nem keletkez-
het 7 átvitel). Mindezekből következik, hogy A4 = 1 és C8 = 1 
(a lehetséges legnagyobb osztó és R1; T1 = 9 esetén sem na-
gyobb a szorzat első számjegye), és mivel az 5. és 9. sor is  
5-jegyű lett két 7-jegyű szám kivonása után, ezért A3 és C7 sem 
lehet nagyobb kettőnél. Ugyanezen megfontolás miatt B3 = B4 
v. B3 = B4+1 (C4-nek C3-ból való kivonásakor legfeljebb 1 
átvitel keletkezhet). Teljesen hasonlóan adódik, hogy D7 = D8 
vagy D7 = D8+1. 

3.) Ha L1 = 1, akkor D6 = 7 csak M1 = 0 esetén teljesülhet (hi-
szen a 6. sor az osztó és S1 = 7 szorzata.). Ekkor C6 = 7 lesz. 
Ha L1 = 2, akkor M1 = 4 v. 5 (csak ekkor képződhet a szüksé-
ges 3 maradék a 7-tel való szorzás után, hiszen 7*2 négyre 
végződik), és C6 = 8 lesz. 
Ha L1 = 3, akkor M1 = 8 v. 9 (csak ekkor képződhet a szüksé-
ges 6 maradék), és C6 = 9 lenne. De ez nem lehetséges, mert 
akkor az 5. és 6. sor különbsége nem lehetne 6-jegyű szám. Azt 
kaptuk tehát, hogy L1 = 1 v. 2; C6 = 7 v. 8 lehet csak. És mivel 
az 5. és 6. sor különbsége 6-jegyű szám, ezért C5 = 8 v. 9 kell, 
hogy legyen. L1 lehetséges értékei miatt pedig M1 = 0 v. 4 v. 5 
lehet, de úgy, hogy az osztó csak a következőképpen kezdőd-
het: 110… v. 124… v. 125…  

4.) Az eddigi megállapításokból már erősen leszűkíthetők a 4. 
illetve 8. sor elejének lehetséges számjegyei. Foglaljuk táblázat-
ba a lehetőségeket. 

  



57 

R1; T1 Osztó 4. ill. 8. sor 
9 110…  99… 
9 124…  111… v. 112…  
9 125…  112… v. 113…  
8 110…  88…  
8 124…  99… v. 100…  
8 125…  100 

 
Mivel a 4. és 8. sorok 1-es számjeggyel kezdődnek, rögtön lát-
ható, hogy az osztó csak 124… vagy 125… lehet, azaz L1 = 2, 
aminek következménye, hogy M1 = 4 v. 5. Az is kiolvasható a 
táblázatból, hogy B4; D8 = 0 v. 1, és így B3; D7 = 0 v. 1 v. 2. 

5.) Mivel G8 = 7, O1 = 7 és T1 = 8 v. 9, ezért a lehetséges átvitel 
O1 = 7-nek T1-gyel való szorzásakor 
• T1 = 8 esetén 5 v. 6; ekkor T1*N1-nek 2-re vagy 1-re kell 

végződnie, azaz N1 = 4 v. 9 lehet csak. 
• T1 = 9 esetén 6 v. 7. Ekkor T1*N1-nek 1-re vagy 0-ra kell 

végződnie, azaz N1 = 9 v. 0 lehet csak. 
6.) D7 = 0 v. 9, hiszen 7-ből vonunk ki 7-et vagy 8-at, de a 

korábban megállapított értéke miatt csak D7 = 0 lehet, és így 
D8 = 0 lehet csak. Ebből az is adódik (lásd a táblázatot), hogy 
R1; T1 = 8, és így N1 = 4 v. 9. Ha M1 = 4 lenne, akkor még 
N1 = 9 esetén sem tudna akkora átvitel keletkezni, hogy D8 = 0 
teljesüljön, így M1 = 5, amiből pedig adódik, hogy B4 = 0,  
C4 = 0 és B3 = 0 v. 1 

7.) Mivel az osztó 125… alakú és S1 = 7, ezért C6 = 8, így C5 = 9, 
C7 = 1 lehet csak. 

8.) Mivel R1 = T1, ezért a 4. sor megegyezik a 8. sorral, azaz E8 = 0 
és E4 = 7. 

9.) Mivel a 6. sor 87… alakú, így N1 = 4 lehet csak, ebből pedig 
E6 = 8, D4 = F8 = 3 következik. 

10.) E4 = 7 miatt P1 = 0 v. 1 v. 2 v. 3 v. 4. E5 = 8 v. 9, különben a 
6. sor kivonása az 5. sorból nem eredményezhetne 6-jegyű 
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számot. Ezért E7 = 0 v. 1, de mivel E9 ≠ 0, ezért E7 = 1, 
ebből pedig E9 = 1, E5 = 9, E10 = 1, és így V1 = 1. Így a 10. 
sor = 9. sor = osztó (írjuk be az osztó ismert számjegyeit a 
megfelelő cellákba!), ebből pedig F7 = 6, hiszen G7-ből G8-at 
kivonva átvitel képződik. 

11.) Az E3 – E4 kivonás átvitelét figyelembe véve D3 = 1 lehet csak, 
így C3 = 0, B3 = 1, A3 = 1 adódik. C2 = 7, hiszen D3 = 1, így 
onnan nem képződhet átvitel, így Q1 = 5 lehet csak (más 
számokra C2 nem lesz 7), amiből A2 = 6, B2 = 2, B1 = 3, 
A1=7. 

Lehetne még pár megállapítást tenni – akinek kedve van hozzá, 
gondolja végig, miért lesz biztosan D1 = 5, D2 = 3, G7 = 3, E3 = 7, 
milyen következtetések útján szűkíthetjük le P1 lehetséges értékeit 2-re, 
3-ra és 4-re –, de innen már a leggyorsabb út a megoldáshoz az, ha 
végigpróbáljuk P1 lehetséges (0…4) értékeit. Mindössze kétszer 5 
szorzást és 5 kivonást kell elvégeznünk (ezeket sem teljesen), hogy 
lássuk, csak P1 = 3 esetén lesz F3 = 7. Így a feladat egyetlen lehetséges 
megoldása: 7375428413 : 125473 = 58781 

Az ilyen jellegű feladatok sok gondolkodást és türelmet 
igényelnek. Nem vitás, hogy bele lehet fáradni – ilyenkor érdemes 
félretenni és később újra elővenni. Általában nem egyféleképpen lehet 
eljutni a megoldáshoz. A bemutatott levezetéstől is el lehet térni – akár 
már az indulásnál –, és nem kizárt, hogy ügyes észrevételekkel rövidebb 
úton is célba lehet érni. Igazán szép akkor lett volna a megoldás, ha a 
végén sem kell „próbálkozni”, de én nem találtam ennél egyszerűbb, 
kevesebb energiát igénylő utat. Talán majd az olvasók közül valaki. ☺ 

 
17.) Írjuk le 0-tól 1000000000-ig a természetes számokat, majd adjuk 
össze a leírt számjegyeket. Mennyi lesz ez az összeg? 
Megoldás: 

Ismét egy jó példa arra, hogy egy reménytelennek tűnő 
feladatot egy kis gondolkodással és ügyes elindulással milyen egyszerűen 
meg lehet oldani. Állítsuk párba a felírt számokat a következőképpen: 
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999999999 � 0 
999999998 � 1 
999999997 � 2 
999999996 � 3 

999999995 � 4 
 ………… 
500000000 � 499999999 
1000000000 (ennek nem maradt párja) 

A felírt számpárok mindegyikében a számjegyek összege 9*9, 
azaz 81. Mivel összesen 500000000 db ilyen számpár van, így 0-tól 
999999999-ig a természetes számok számjegyeinek összege 
500000000*81 = 40500000000. Ehhez jön még 1 a 1000000000-ből, így 
0-tól 1000000000-ig a természetes számok számjegyeinek összege 
40500000001. 
 
18.) Bontsa fel a 36000-et két részre úgy, hogy a részek aránya 5:4 
legyen! [É, 2011] 
Megoldás: 
 Gyakran van szükség arra, hogy egy számot adott arányban két- 
vagy több részre osszunk. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy az egész 
felbontott részeit a részeknek megfeleltetett arányszámok x-szeresével 
jelöljük, ahol x valamilyen valós számot jelöl. Tehát pl. ha valamit 
1:2:3:4 arányú részekre kell bontani, akkor az egyes részek 1x, 2x, 3x és 
4x lesznek. Így a megadott arányok biztosan fennállnak a felosztás után, 
a tényleges értéküket pedig annak figyelembevételével tudjuk kiszámol-
ni, hogy a részek összege ki kell, hogy adja az egészet. 
 A konkrét feladatban 36000-et kell 5:4 arányban felosztani, tehát 
az egyes részek 5x és 4x lesznek. Mivel a részek összege ki kell, hogy 
adja az egészet, felírhatjuk, hogy 5x+4x = 36000, azaz 9x = 36000. 
Innen már könnyen adódik, hogy x = 4000, és így az egyes részek 
5*4000 = 20000, illetve 4*4000 = 16000 lesznek. 
 
19.) Egy autós útjának egyik felét 50 km/h alatt, a másik felét pedig  
60 km/h alatt tette meg. Mekkora átlagsebességgel tette meg az utat? 
Megoldás: 
 Klasszikus „becsapós” feladat, könnyű „bedőlni” neki, és 

azonnal rávágni, hogy O�<#��  = 55 km/h lesz az átlagsebesség. ☺ De ha 
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kicsit utánagondolunk, hamar rájövünk, hogy azért nem ennyire 
egyszerű ez a feladat. Nézzük, miért is nem jó megoldásnak a 
sebességek számtani közepe. 
 Először is tisztázzuk, hogy átlagsebesség alatt az „összút per 
összidő” hányadost, azaz P̅ = RöTö-t értjük. Fontos továbbá az is, hogy az 

ilyen típusú feladatokban, ha nem mondanak mást, egyenes vonalú 
egyenletes mozgást feltételezünk, ahol az út (s), idő (t) és sebesség (v) 
között a v = RT összefüggés érvényes. 
 Nézzük általánosságban a feladatot, amikor az összes utat két 
részletben teszi meg az autós. Az első szakaszon legyenek a paraméterei 
v1, s1, t1, a másodikon v2, s2, t2. Ekkor az átlagsebesség P̅ = R&<R(T&<T( lesz, 

míg az egyes szakaszokon a sebességek v1 = R&T& illetve v2 = R(T(. 
Amikor úgy próbáltuk megoldani a feladatot, hogy a sebességek 

számtani közepét vettük, akkor tulajdonképpen azt állítottuk, hogy P̅ = U&<U(� , azaz R&<R(T&<T( = 
V&W&<V(W(� , azaz R&<R(T&<T( = R&�T& + R(�T(. Ez az 

egyenlőség pedig nyilvánvalóan nem igaz általánosságban, csak 
akkor, ha t1 = t2, ami pedig a feladatban nem teljesül, hiszen az utak 
egyenlők, nem a részidők! 

Nézzük, miként számolhatunk, ha mint most, az utak egyenlők, 

azaz s1 = s2 = s. Ekkor az összefüggésünk átírható P̅ = R&<R(T&<T( = �RT&<T( 
alakba. Használjuk ki, hogy v1 és v2 adottak, és fejezzük ki velük (és az s 
úttal) t1-et és t2-t: t1 = RU& illetve t2 = RU(. Helyettesítsük be ezeket az 

értékeket az előbbi összefüggésbe, majd egyszerűsítsük a kifejezést s-sel:  P̅ = �RT&<T( = �RVX&< VX( = �&X&< &X( 
Kiszámoltuk tehát az átlagsebességet a megadott sebességek 

függvényében. Ezt a törtet a v1 és v2 számok harmonikus közepének 
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nevezzük10. Behelyettesítve az ismert értékeket azt kapjuk, hogy a 

feladatbeli autós átlagsebessége P̅ = �&YZ< &[Z = #����  = 54,5 km/h. 

 Foglaljuk össze, mire jutottunk. Ha egy adott utat két részletben 
teszünk meg, és az egyes távokon v1 és v2 sebességekkel haladunk, akkor 

a) ha a két részsebesség egyenlő, az átlagsebesség nyilvánvalóan 
egyenlő a részsebességgel (hiszen az egész úton azzal a 
sebességgel haladunk); azaz, ha v1 = v2 = v, akkor P̅ = v. 

b) ha a két részidő egyenlő, azaz ugyanannyi ideig haladunk v1 és 
v2 sebességgel, az átlagsebesség egyenlő a részsebességek 
számtani közepével; azaz, ha t1 = t2, akkor P̅ = U&<U(� . 

c) ha a két résztáv egyenlő, az átlagsebesség egyenlő a 
részsebességek harmonikus közepével; azaz, ha s1 = s2, akkor P̅ = �&X&< &X(. 

 
20.) Ádám 100 dobásból átlagosan 40 alkalommal talál kosárba, míg 
Béla 60-szor. Mennyi találatra számíthatunk, ha felváltva dobnak 
100-at? Legközelebb, amikor kosaraztak, Ádámot telefonhoz hívták, így 
az utolsó 10 dobását Béla dobta. Mennyi találatra számíthatunk ekkor? 
És mennyire, ha Bélát hívták volna telefonhoz, és Ádám dobta volna 
Béla utolsó 10 dobását? 
Megoldás: 

Ha Ádám 100 dobásból átlag 40-szer talál a kosárba, akkor 1 

dobásból átlag 0���� = 0�� = �O-ször. Hasonlóan, Béla �O-ször. Ha felváltva 
dobnak, akkor mindketten 50-szer kerülnek sorra, azaz a várható találat 

50*�O+50*�O = 50 lesz. 

                                                           
10 Általánosságban, az a1, a2, a3,  … , an pozitív számok harmonikus közepe a számok 
reciprokaiból számított számtani közép reciproka. A harmonikus közepet általában H betűvel 
jelöljük.  

H(a1, a2, a3,  … , an) = 
�&\&] &\(]	…	] &\��

. Fennáll a következő egyenlőtlenség: H ≤ G ≤ A, és egyenlőség 

csak a1 = a2 =  …  = an esetén lehetséges. Igaz továbbá, hogy ^ = _(`  és a = √^ ∗ �. 
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Amikor Ádámot hívták telefonhoz, ő csak 40-et dobott, míg 

Béla 60-at, így a várható találat 40*�O+60*�O = 52 lesz. 
Amikor Bélát hívták telefonhoz, ő dobott csak 40-et és Béla 

60-at, így a várható találat 60*�O+40*�O = 48 lesz. 
 
21.) A 100 cm2 területű téglalapok közül melyiknek legkisebb a 
kerülete? 
Megoldás: 
 Jelöljük egy ilyen téglalap egyik oldalát a-val, akkor a másik 

oldala ���;  lesz, hiszen a területe 100 cm2. Ezekkel az oldalakkal ennek a 

téglalapnak a kerülete: K = 2*6� + ���; 9. Az a kérdés, hogy ez mikor 

lesz a legkisebb. 
Mivel a 2 szorzótényező konstans, a kerület nyilvánvalóan akkor 

a legkisebb, ha az (a + ���; ) tényezője a legkisebb.  
 Gyakori fogás ilyen kifejezések szélsőértékeinek vizsgálatakor, 
hogy megpróbálunk valamiféle egyenlőtlenséget felírni velük. Ha 
maximumot keresünk, akkor olyat célszerű, amelyikben a kifejezés 
kisebb vagy egyenlő valaminél; ha minimumot, akkor olyat, amiben 
nagyobb, vagy egyenlő valaminél. Miért jó ez? Azért, mert a megoldás 
éppen az az érték lesz, amire az egyenlőtlenség egyenlőséggel teljesül. 

Most minimumot keresünk, tehát olyan egyenlőtlenséget 
kellene felírnunk, ahol a kifejezésünk nagyobb, vagy egyenlő valaminél. 
Ehhez kapóra jön a számtani- és mértani közepek közötti ismert 
egyenlőtlenség (nem véletlenül került ebbe a témakörbe ez a feladat ☺), 

írjuk is fel az a és ���;  számokra. (Mivel a egy téglalap oldalának 
mérőszáma, így biztosan pozitív lesz mindkét szám, tehát valóban 
felírható az egyenlőtlenség. Fontos volt ezt megemlíteni, hiszen a 
mértani közép csak nemnegatív számokra definiált, az a = 0 érték 
lehetőségét pedig azért kellett kizárni, mert az egyik szám egy a 
nevezőjű tört.) b� ∗ ���; ≤ ;<&ZZ\� . 
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Azt kaptuk tehát, hogy a keresett téglalap kerülete akkor a 

legkisebb, ha az � + ���;  kifejezés értéke a legkisebb, ami viszont 
ugyanakkor a legkisebb, mint amikor a fele a legkisebb. Ha pedig a fele 
nagyobb, vagy egyenlő valaminél, akkor a lehetséges legkisebb értéke 
nyilvánvalóan az egyenlőségnél következik be. Mivel pedig a számtani- 
és mértani közép csak akkor egyenlő, ha a közepekben szereplő számok 

egyenlők, ezért teljesülnie kell az � = ���;  egyenlőségnek, amiből  
a = 10 cm adódik. A keresett téglalap egyik oldala tehát 10 cm kell 

legyen, ebből a másik oldal számítható: �����  = 10 cm lesz, azaz négyzet-
ről van szó. 

Mivel a téglalap területének tényleges értékétől függetlenül 
helytálló a levezetésünk, ezért általánosságban is igaz, hogy adott 
területű téglalapok közül a négyzet kerülete a legkisebb! 
Hasonlóan bizonyítható, hogy adott kerületű téglalapok közül a 
négyzet területe a legnagyobb! 
 
22.) Adott a számegyenesen az *,LLLL szakasz, melynek végpontjai az A és 
B pozitív egész számokra esnek. 
 
 

a) Milyen hosszú az *,LLLL szakasz? 
b) Mennyi az *,LLLL szakasz F felezőpontjának a számegyenesen 

megfeleltetett értéke? 
c) Hány olyan egész számnak megfeleltetett pont van a számegye-

nesen, amely az *,LLLL szakaszra esik? 
d) Az A és B számok mértani közepének megfeleltetett számegye-

nesbeli pont A-hoz vagy B-hez fog közelebb esni? 
Megoldás: 

a) Az d,LLLLL szakasz hossza éppen B, az d*LLLL szakaszé A, így: *,LLLL = d,LLLLL–d*LLLL = B – A. 
b) Az dfLLLL szakasz hosszát megkapjuk, ha az d*LLLL szakasz 

hosszához hozzáadjuk az *,LLLL szakasz hosszának a felét. Így 

     F 

O≡0    A                    B 
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tehát dfLLLL = F = A + g�`�  = ��̀ + g�`�  = �`<g�`�  = `<g� , azaz 
A és B számtani közepe. 

c) Gyakori hibás válasz, hogy B – A. � Bár van hasonlóság az a) 
kérdéssel, lényeges különbség van közöttük! Mégpedig az, hogy 
egy szakasz pontjai végtelen sokan vannak, és folyamatosan 
töltik ki a számegyenest. Az egész számok egy behatárolt 
intervallumban – mint például most a szakasz által – csak véges 
sokan vannak, és elkülönült pontok a számegyenesen. Térjünk 
vissza egy pillanatra az a) kérdésre adott válaszhoz, és 
szemléltessük azt rajzban is. 

 
 
 
 
 
 
 

Láthatjuk, hogy amikor az d,LLLLL szakaszból kivontuk az d*LLLL szakaszt, akkor tulajdonképpen magát az A pontot is 
elvettük, tehát az már nem tartozik az *,LLLL szakaszhoz. 
Azonban ha egy szakaszból elvesszük egy végpontját, az nem 
változtatja meg a hosszát, mivel a sík pontjai kiterjedés 
nélküliek. Ezért helyes az alkalmazott kivonás, ha szakasz 
hosszát kell meghatározni. 

Más a helyzet, ha egész számokról van szó. Természete-
sen most is gondolkodhatunk úgy, hogy – a 0-t nem beleszá-
molva – 0-tól B-ig B egész szám van, 0-tól A-ig pedig A. Ha 
azonban ezek közül az *,LLLL szakaszra esőket a B – A kivonással 
akarjuk meghatározni, akkor ne feledjük, hogy így kivonjuk 
magát az A pontot is – ami pedig a szakaszra esik –, ezért azt 
„vissza kell adni”, tehát a helyes válasz:B – A+1! 

Ha egy halmaz véges részhalmazának elemeit ily módon 
számoljuk meg, mindig gondoljunk a részhalmaz első 
elemére! Pl. a kétjegyű számok száma: 99 – 10+1 = 90; az 

O≡0    d,LLLLL    B 

O≡0  d*LLLL   A 

           d,LLLLL − d*LLLL (= *,LLLL) 
     A   B 
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a1, a2, … , ak, … , al, … , an sorozatnak l – k + 1 eleme van ak és 
al között, a határokat is beleértve; ha egy feladatsorból 15-től 
20-ig kell megoldani a példákat, akkor 20 – 15+1 = 6 házi 
feladatot kaptunk. És még számos példát lehetne mondani. 

d) Mivel A ≠ B, ezért számtani közepük (F) nagyobb lesz, mint a 
mértani közepük. Ez azt jelenti, hogy a mértani középnek 
megfeleltetett számegyenesbeli pont F-től balra helyezkedik el, 
tehát A-hoz lesz közelebb. 

 
23.) Végezzük el a következő műveleteket! 

a) (–6x4+5x3+17x2 – 23x+7):(–3x2 – 2x+7) b) (x2+9):(x – 3) 
Megoldás: 
 Talán többen meglepődnek ennél a feladatnál, de miért ne 
lehetne polinomot polinommal osztani? Ha szorozni lehet, akkor 
osztani is, még ha általában nem is szoktunk. 
 Polinomokat hasonló módon osztunk, mint közönséges 
számokat. Osztás előtt mind az osztandót, mind az osztót az ismeretlen 
csökkenő hatványai szerint rendezzük. Ezek után az osztandó első 
tagját osztjuk az osztó első tagjával, így megkapjuk a hányados első 
tagját. Ezzel megszorozzuk az osztót, és leírjuk az osztandó alá, majd ki 
is vonjuk az osztandóból. Az így kapott „új osztandóval” folytatjuk az 
eljárást mindaddig, amíg az alacsonyabb fokú nem lesz az osztónál 
(pontosabban, amíg első tagjának fokszáma alacsonyabb nem lesz az 
osztó első tagjának fokszámánál). Nézzük mindezt a gyakorlatban. 

a) (–6x4+5x3+17x2 – 23x+7) : (–3x2 – 2x+7) =  
Az osztandó első tagjában, –6x4-ben az osztó első tagja, –3x2 
pontosan 2x2-szer van meg. Ezt leírjuk a hányados első 
tagjaként, megszorozzuk vele az osztót, a szorzatot leírjuk az 
osztandó alá és ki is vonjuk abból. 
(–6x4+5x3+17x2 – 23x+7) : (–3x2 – 2x+7) = 2x2 
 –6x4 – 4x3+14x2   
         9x3+3x2 – 23x+7 
Az „új osztandó” első tagjában, 9x3-ben az osztó első tagja,  
–3x2 pontosan (–3x)-szer van meg. Ezt leírjuk a hányados 
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második tagjaként, megszorozzuk vele az osztót, a szorzatot 
leírjuk az „új osztandó” alá és ki is vonjuk abból. 
(–6x4+5x3+17x2 – 23x+7) : (–3x2 – 2x+7) = 2x2 – 3x 
 –6x4 – 4x3+14x2   
          9x3+3x2 – 23x+7 

9x3+6x2 – 21x   
      –3x2 – 2x+7 
A „még újabb osztandó” első tagjában, –3x2-ben az osztó első 
tagja, –3x2 pontosan 1-szer van meg. Ezt leírjuk a hányados 
harmadik tagjaként, megszorozzuk vele az osztót, a szorzatot 
leírjuk a „még újabb osztandó” alá és ki is vonjuk abból. 
(–6x4+5x3+17x2 – 23x+7) : (–3x2 – 2x+7) = 2x2 – 3x+1 
 –6x4 – 4x3+14x2   
          9x3+3x2 – 23x+7 

9x3+6x2 – 21x   
      –3x2 – 2x+7 
      –3x2 – 2x+7 
           0 
A kivonás után alacsonyabb fokú polinomot kaptunk az 
osztónál, tehát végeztünk. Mivel a maradék 0 lett, ezért azt 
mondhatjuk, hogy a (–6x4 + 5x3 + 17x2 – 23x + 7) polinomnak 
osztója a (–3x2 – 2x+7) polinom, és –6x4+5x3+17x2 – 23x+7 = 
= (–3x2 – 2x+7)(2x2 – 3x+1). 

b) Természetesen – mint ahogyan a közönséges számok esetében 
is – legtöbbször maradékos osztásba „botlunk bele”. 
(x2+9) : (x – 3) = x+3 
 x2 – 3x 
    3x+9 
    3x – 9 
        18 
Megint eljutottunk odáig, hogy alacsonyabb fokú polinomot 
kaptunk az osztónál, tehát végeztünk. A maradék most nem 0 
lett, tehát az (x – 3) polinom nem osztója az (x2+9) polinom-
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nak. Az eredményt felírhatjuk x2+9 = (x – 3)(x+3)+18, vagy 

akár (x2+9) : (x – 3) = x+3+ ��N�� formában is. 
 

24.) Láttuk, hogy általában az összeadás nem 
disztributív művelet a szorzásra nézve a valós számok 
halmazán. Ennek ellenére léteznek-e olyan valós 
számok, amelyekre ez mégis igaz?  

25.) Mennyi a 14 – 3*4+8 : 2 számítás eredménye? Helyezzünk el úgy 
zárójeleket a kifejezésben, hogy az eredmény a) 48 b) 5 c) 4 d) –2 e) –4 
f) –10 g) 66 h) 88 i) 26 ☺j) 8 legyen! 
26.) Milyen (nem feltétlenül azonos) műveleti jelek írhatók a ° helyére, 
hogy igazak legyenek az egyenlőségek? Ha szükséges, zárójelet is 
használhatunk. 

a) 20+7 ° 3 – 4 ° 11 = 9 
b) 1+2 ° 3+4 ° 5 = 6 
c) 5 ° 6 – 7 ° 8 – 9 = –35 

27.) Mennyi 0–6? 
28.) Mennyi (1 – 2) – (3 – 4) – (5 – 6) – (7 – 8) – (9 – 10) – (11 – 12)? 
29.) Mennyi 12+23+34+45+56+67+78+89? 
30.) Milyen számot jelöl a 7n+3 kifejezés, ha  

a) n ∈ N b) n ∈ Z c) n ∈ Q? 
31.) Egy osztályba t számú tanuló jár. Mindenkinek k db könyvet 
adunk, és még kimarad m könyv. Hány könyvünk volt eredetileg? 
32.) Adjuk meg általános formában azokat a pozitív egész számokat, 
amelyek 17-re végződnek. 
33.) Végezzük el a kijelölt műveletet, vonjunk össze és rendezzük 
csökkenő fokszám szerint a tagokat: 

(xy2 – 3xy+7x2y) – (2yx2 – 3xy – 2y2x)+(7xy – 2x2y+y2x) 
34.) Hol értelmezhető a következő kifejezés, ha az alaphalmaz a valós 

számok halmaza?  0NYN<� A 2N<��N(�$ – �=N�� 
35.) Mennyi a következő kifejezés értéke: 48 : 2(9+3)? 

36.) Írja fel két egész szám hányadosaként a 2+�� szám reciprokának 
értékét! [É, 2008] 
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37.) Az a = 2 és b = −1 esetén számítsa ki C értékét, ha �h = �; + �C 
[É, 2007] 

38.) Mennyi az (1+��)*(1+��)*(1+�0)*…*(1+ �����) kifejezés értéke? 
[NKMV, 2003] 
39.) Mennyi a 2007 – (2006 – (2005 – (2004 – ( … – (3 – (2 – 1)) … )))) 
kifejezés értéke? [NKMV, 2007] 
40.) Az alábbi műveletek közül mennyinek nem +6 az eredménye? 
[NKMV, 2008] 
 +2 – (–4) (–2)*(–3) +2 – 8 0 – (–6)  (–12):(–2) 
41.) A 3; 8; 13; 18; 23; 28; 33; 48; 53; 68 számok mindegyikét felírtuk 
egy-egy cédulára. Legalább hányat kell kiválasztani a tíz cédula közül, 
hogy a cédulákon lévő számok összege pontosan 100 legyen? 
[NKMV, 2008] 
42.) Az alábbi kifejezések közül melyiknek a legnagyobb az értéke? 
[NKMV, 2008] 
     a) (1*2)(2007*2008)       b) (1+2)(2007*2008)     c) (1*2)(2007+2008) 
     d) (1+2)(2007*2008)     e) (1+2)(2007+2008) 
43.) A következő szorzásban a hiányzó számjegyek helyett x-ek szere-
pelnek. Mennyi az eredmény számjegyeinek összege? [NKMV, 2008] 

xxx*1** 
xx2 
  90x 
  22xx 
56xxx 

44.) Melyiket kell elhagyni a –9, 0, –5, 5, –4, –1, –3 számok közül, hogy 
a többi számból három párt lehessen csinálni úgy, hogy mindegyik 
párban ugyanannyi legyen a számok összege? [NKMV, 2008] 
45.) Hány darab nullát kell írni az 1,*1 tizedes törtben a csillag helyére, 

hogy az így kapott szám értéke kisebb legyen ���$����-nál, de nagyobb 

legyen ����$�����-nál? [NKMV, 2009] 
46.) Mi az utolsó számjegye az 12 – 22 + 32 – 42 +… – 20082 + 20092 
kifejezés értékének? [NKMV, 2009] 
47.) Hányszorosa a 20102010 a 2010-nek? [NKMV, 2010] 
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48.) Milyen szám kerül a csillag helyére, ha a táblázat mindkét sorában 
ugyanannyi a számok összege? [NKMV, 2010] 

49.) A i∗`∗j∗_∗`∗k∗l∗l_∗`∗m∗n  kifejezésben az egyforma betűk egyforma, a 
különböző betűk különböző számjegyet jelölnek, melyek egyike sem 
nulla. Mennyi a kifejezés lehető legkisebb egész értéke? [NKMV, 2011] 
50.) Számítsa ki 25 és 121 számtani és mértani közepét! [É, 2009] 
51.) Minden délben és éjfélkor egy-egy hajó indul el A városból B 
városba, és viszont. Egy út 8 napig tart. Ha valaki elindul A-ból, hány 
szembejövő hajóval találkozik, amíg B-be ér, ha számoljuk az induláskor 
érkezőt és az érkezéskor indulót is? 
52.) Írjuk fel egymás mellé egy sorba a természetes számokat 1-től  
100-ig: 123…9899100. Húzzunk ki 10 számjegyet úgy, hogy a megma-
radó szám  a) a lehető legnagyobb          b) a lehető legkisebb legyen! 
53.) Valaki vásárol a boltban 60 forintért valamit és egy 100 forintossal 
fizet. A boltosnak nincs aprója, ezért a szomszédban felváltja, és így ad 
vissza 40 forintot. Másnap jön a szomszéd, és mondja, hogy a 100 
forintos hamis. A jó viszony megtartása érdekében a boltos ad érte egy 
igazi 100 forintost. Mennyi a boltos kára? 
54.) Három ember kirándul az erdőben, amikor megéheznek. Az egyik 
2, a másik 3 szendvicset hozott magával, a harmadik semmit. Igazságo-
san megosztoznak a szendvicseken úgy, hogy mindenki ugyanannyit 
eszik. Búcsúzáskor az, aki semmit nem hozott, 500 forintot ad társai-
nak, hogy osszák szét maguk között a szendvicsekért. Hogyan osztoz-
kodjanak? 
55.) Egy óra 5 másodperc alatt 6-ot üt. Mennyi idő alatt üt 12-t? 
56.) Egy 30 méter mély kút alján egy hangya mászni kezd fölfelé. 
Minden órában 3 métert mászik fölfelé, de utána 2 métert visszacsúszik. 
Hány óra alatt jut ki a kútból? 
57.) Egy szabónak van egy 16 méteres posztódarabja. Ebből minden 
nap levág 2 métert. Hányadik nap vágja le az utolsó darabot?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * 
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58.) Tizenhat különböző pozitív egész szám átlaga 16. Legfeljebb 
mekkora lehet a számok közül a legnagyobb? [NKMV, 2005] 
59.) Melyik szám van a számegyenesen félúton a 2006 és 6002 között? 
[NKMV, 2006] 
60.) Öt szám átlaga 7. Az öt szám közül négyet ismerünk, ezek az 1, a 
8, a 9 és a 12. Határozza meg a hiányzó számot! [É, 2007] 
61.) Számítsa ki a 12 és 75 számok mértani közepét! [É, 2009] 
62.) Mennyi a 3x+4 polinomban x2 együtthatója? 
63.) Végezzük el a következő műveleteket: 11 (a2 – b2):(a+b) 
 
 

Mennyivel egyszerűbb lenne a matek, ha kevesebb 
művelet létezne … mondjuk csak 1! ☺ 
Az összeadás még szokott menni mindenkinek … nem 
lehetne csak ezzel elvégezni minden más műveletet? Ha 

belegondolunk a számítógépek működésébe, akkor azt kell válaszol-
nunk, hogy igen, hiszen azok csak az összeadás alapműveletet 
„ismerik”, minden más számítási műveletet arra vezetnek vissza. A 
magyarázat a 2-es számrendszerben rejlik, melynek jegyei (a 0 és az 1) 
jól ábrázolhatók oly módon, hogy folyik-e egy „vezetékben” áram, 
avagy sem. 

Ha ez esetleg nem is meglepő, az talán többek számára igen, 
hogy már az ókori egyiptomiak is úgy végeztek el osztásokat, hogy 
„visszavezették” azokat összeadásra. És nemcsak olyan számokat 
tudtak így elosztani egymással, amelyek maradék nélküli eredményt 
                                                           
11 Megoldások: 24.) Igen, pl. 2*(–2)+1 = (2+1)*(–2+1) 25.) 6 a) (14 – 3)*4+8:2 = 48; 
b) (14 – 3*4+8):2 = 5; c) 14 – (3*4+8):2 = 4; d) 14 – (3*4+8:2) = –2; e) 14 – 3*(4+8):2 = –4;  
f) 14 – 3*(4+8:2) = –10; g) (14 – 3)*(4+8):2 = 66; h) (14 – 3)*(4+8:2) = 88; i) [(14 – 3)*4+8]:2 = 26; 
☺j) 1(4 – 3)*4+8:2 = 8; (Bocs! ☺) 26.) a) pl.: 20+7 – 3 – 4 – 11 = 9; b) pl.: 1+2*3+4 – 5 = 6;  
c) pl.: 5*6 – 7*8 – 9 = –35 27.) a kifejezés nincs értelmezve 28.) 4 29.) 4*101 = 404 30.) a) 7-tel 
osztva 3 maradékot adó pozitív egész számot; b) 7-tel osztva 3 maradékot adó egész számot; 
c) racionális számot 31.) t*k+m 32.) 100n+17, n ∈ N 33.) 4xy2+3x2y+7xy (vagy 3x2y+4xy2+7xy) 

34.) x ∈ R\{3;–3} 35.) 288 36.) 
�� 37.) C= –2 38.) 1002 39.) 1004 40.) 1 41.) legalább ötöt; a 

lehetséges megoldások: (3;8;13;23;53); (3;8;13;28;48); (3;8;18;23;48); (3;13;23;28;33); 
(8;13;18;28;33) 42.) b 43.) 16 44.) –5 45.) 3 46.) 5 47.) 10001 48.) 1910 49.) 2 50.) A=73; G=55 
51.) 33 52.) a) az első nyolcat, majd a 9-es számjegy után a 10-et; b) az első tízet 53.) 100 Ft 
54.) aki 3 szendvicset hozott, 400 Ft-ot, a másik 100 Ft-ot kap 55.) 11 mp 56.) a 28. órában 
57.) a 7. napon 58.) 136 59.) 4004 60.) 5 61.) 30 62.) 0 63.) a – b 
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adtak! Gyakorlatilag (mai fogalommal élve) a racionális számok 
halmazán tudtak osztásokat elvégezni az összeadás segítségével. Nem 
azt kérdezték pl., hogy „mennyi 9 osztva 3-mal”, hanem azt mondták, 
hogy „számolj hármasával, míg 9-ig jutsz”. A módszerük a kétszerezési 
eljárás volt, és maradékos osztás esetén segítségül hívták a törzstörteket 
(1 számlálójú törtek) is. Nézzük, hogyan osztottak el 45-öt 5-tel … azaz 
„számolj ötösével, míg 45-ig nem jutsz”. 

 
1 5* 
2 10 
4 20 
8 40* 
9 45 

Tehát 9-szer kell számolni ötösével, hogy 45-ig jussunk, azaz 45-ben az 
5 megvan 9-szer. 
Ha nem egész szám volt az eredmény, akkor a törttáblázatukat hívták 
segítségül. „Számolj ötösével, míg 43-ig nem jutsz”. (Azaz mennyi 43 : 5?) 
 
1 5 
2 10 
4 20 
8 40* 
8 40 
Itt azonban maradt még 3. Ekkor hívták segítségül a törzstörtjeiket. Azt 
számolták ki, hogy mennyi 3/5, azaz „számolj ötösével, míg 3-ig jutsz”. 
 
1* 1/5 
2* 2/5 = 1/3+1/15  
 
3 1/5+2/5 = 1/5+1/3+1/15 
Tehát 43/5 = 8+1/5+1/3+1/15 
  

A törzstörtekre való felbontást 
táblázatból vették. A kutatók 
nem találtak magyarázatot arra, 
hogy miért éppen ezeket a 
felbontásokat használták a sok 
lehetséges közül. 
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A XVIII. század híres matematikusának, Gaussnak a 
tehetsége már korán megmutatkozott, ennek első tanúi 
osztálytársai és tanítója voltak. Az egyszerre több osz-
tállyal foglalkozni kénytelen tanító úr a tízéveseknek – így 

Gaussnak is – azt a feladatot adta, hogy adják össze az összes számot 
1-től egészen 100-ig. A tanító azt gondolta, így egy darabig nyugodtan 
foglalkozhat a többi, más korban lévő gyerekkel, ám pár perc múlva egy 
kéz lendült a magasba és a kis Gauss már mondta is a helyes megoldást: 
az eredmény 5050! A meghökkent tanerő először azt hitte, diákja csak 
szemtelenkedni akar vele, ezért kérte a művelet menetének levezetését. 
Gauss készségesen be is mutatta tudományát: először párba állította az 
összes összeadni kívánt számot, mégpedig a számsor két végéről 
haladva, azaz 100+1, 99+2, 98+3, 97+4, … stb. Felfedezte ugyanis, 
hogy így a számpárok összege mindig 101. És mivel összesen 50 ilyen 
párt lehetett felállítani, nem maradt más hátra, mint egy egyszerű 
szorzás: 101 × 50 = 5050. 
 
(Később látni fogjuk, hogy hasonló módszerrel lehet bebizonyítani a 
számtani sorozat első n elemének összegére vonatkozó összefüggést.) 
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Számolás törtekkel 

Bár törtekkel már az általános iskolában megtanulunk számolni, 
mégis – sajnos – sok esetben azt tapasztalom, hogy még középiskolában 
is gondot szokott okozni bizonyos műveletek elvégzése. Éppen ezért 
tekintsük át összefoglalva, miként kell számolni velük, mikre kell 
különösen figyelni, milyen hasznos fogások alkalmazhatók. 
 Mindenekelőtt leszögezem, hogy ebben a fejezetben a normál 
törtekről (p/q alakú, p, q ∈ Z) lesz szó. Bízom benne, hogy a tizedes 
törtek senkinek nem okoznak problémát, másrészt azokkal nagyjából 
ugyanúgy végzünk műveleteket, mint az egész számokkal. Azért is 
javasolt a feladatok megoldása során normál törtekkel számolni, mert 
így kapunk pontos végeredményt. 

Először is tisztázzuk a fogalmakat. Ha esetleg keverjük a 
számláló és nevező fogalmát, próbáljuk így megjegyezni: 
 

 �0  
 

Egy tört reciprokán azt a törtet értjük, amelyben az eredeti tört-

höz képest felcserélődött a számláló és a nevező: op reciproka po, a ≠ 0 és 
b ≠ 0. Általában, egy szám reciprokán azt a számot értjük, amivel 
megszorozva a számot, 1-et kapunk. Ebből a definícióból adódik, hogy 
reciprokot úgy képzünk, hogy az 1-et elosztjuk a számmal. (Tört esetén 
ez a számláló és nevező felcserélődését eredményezi.) 

A törtvonal osztásjelet helyettesít, azaz �0 ≡ 3/4 ≡ 3:4 felírási 
módok teljesen egyenértékűek. (Legalábbis számolás szempontjából. A 
mostanság divatos és oktatott „bennfoglalás” fogalom bevezetését és 
megkülönböztetését az osztástól inkább nem véleményezem. �) Ezzel 
általában mindenki tisztában van. Azonban kevesen gondolnak rá, 
illetve a feladatok megoldása során elfelejtik, hogy a törtvonal zárójelet 
is helyettesít! Ezt különösen akkor fontos észben tartani, ha a számláló 

(emelet) számláló 

törtvonal 

(pince) nevező 
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többtagú és a tört előtt negatív előjel áll. Nézzük például a következő 

kifejezést: 6	–	0o��p� . Rögtön látjuk, hogy a tört egyszerűsíthető 2-vel. 
Ha ezt megtesszük, eltűnik a tört, és megjelenik helyette (akár ténylege-

sen, akár csak gondolatban) egy zárójel (!): 6	–	0o��p�  ≡ 6 – (2a – b). 
Súlyos hibát követ el, aki erről megfeledkezik, és „6 – 2a – b”-t ír! Ter-
mészetesen le lehet rögtön írni a helyes végeredményt zárójel használata 
nélkül is: 6 – 2a+b. 

Vegyes törtekkel (pl. 3 ��) való műveletek végzésekor célszerű 
(de nem kötelező) külön számolni az egész részekkel és külön a tört 

részekkel. Tartsuk szem előtt, hogy pl. 3 �� ≡ 3+��. 

Törtek összeadása, kivonása 

Két vagy több tört összeadását/kivonását csak akkor tudjuk 
elvégezni, ha a nevezőjük azonos. Ekkor a végeredmény egy olyan tört 
lesz, aminek a számlálója a törtek számlálóinak összege/különbsége, 
nevezője pedig a törtek közös nevezője. Ha a nevezők nem azonosak, 
akkor előbb közös nevezőre kell hozni őket. A közös nevező egy olyan 
szám vagy kifejezés, amely valamennyi nevezővel maradék nélkül 
osztható, azaz a nevezők közös többszöröse. Célszerű, de nem kötelező a 
legkisebb közös többszöröst megtalálni. Ha „minden kötél szakad”, a 
nevezők szorzata biztosan közös többszörös lesz. 

Tört és egész szám összegzése/kivonása hasonlóan történik, 
mint két törtté, hiszen az egész szám felírható „1” nevezőjű törtként. 

Törtek szorzása, osztása 

 Két vagy több törtet összeszorozva olyan törtet kapunk, aminek 
a számlálója a törtek számlálóinak szorzata, nevezője pedig a törtek 
nevezőinek szorzata lesz („számlálót a számlálóval, nevezőt a 
nevezővel”). Ha egész számmal szorzunk törtet, akkor két lehetőségünk 
van. Vagy a számlálót szorozzuk, vagy a nevezőt osztjuk. Ha a nevező 
osztható maradék nélkül az egész számmal, akkor érdemes ezt a 
lehetőséget választani, így kisebb számokkal kell tovább számolni. Ha 
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egy tört számlálóját és nevezőjét is megszorozzuk ugyanazzal az a szám-
mal (a ≠ ±1), akkor a tört bővítéséről beszélünk, és értéke nem változik 
meg. 

Törttel úgy osztunk, hogy a reciprokával szorzunk. (Tört törttel 
való osztásánál tulajdonképpen hasonló a szabály, mint szorzásnál: a 
számlálót osztjuk a számlálóval, a nevezőt osztjuk a nevezővel. De ha 
így írnánk fel a műveletet, a legtöbb esetben egymással maradék nélkül 
nem osztható számok kerülnének a számlálóba vagy nevezőbe, és 
„emeletes” törtet kapnánk, amit úgyis tovább kellene alakítani. És itt 
álljunk meg egy szóra! Nem tudom mi az oka, de szinte kivétel nélkül 
minden tanítványom „rosszul volt”, ha „emeletes” törttel találta magát 
szembe, holott tökéletesen tudta, hogyan kell törtet törttel osztani. 
Tudatosítsuk magunkkal, hogy egy „emeletes” tört nem más, mint két 
tört hányadosa, azaz tört osztása törttel!)  \qrs  ≡ ;C:Dt (≡ ;:DC:t) ≡ ;C ∗ tD  ≡ ;∗tC∗D vagy, ha így szemléletesebb: 

 \qrs    ≡ ;∗tC∗D  
 

Törtet egész számmal osztani szintén kétféleképpen lehet. Vagy 
a számlálót osztjuk, vagy a nevezőt szorozzuk. Szintén érdemesebb 
előbb az osztás lehetőségét megvizsgálni. Ha egy tört számlálóját és 
nevezőjét is elosztjuk ugyanazzal az a számmal (a ≠ ±1), akkor a tört 
egyszerűsítéséről beszélünk, és értéke nem változik meg. 

Törtek hatványozása 

A hatványozás tulajdonképpen egy speciális szorzás, így az ott 
megismert szabály vonatkozik rá. Ebből következik, hogy egy tört 
n-edik hatványát úgy képezzük, hogy a számlálóját és a nevezőjét is 
n-edik hatványra emeljük. Anélkül, hogy itt belemélyednénk a 
„Hatványozás” témakörébe, említést kell tenni a (–1) kitevőről, ami 
reciprokképzést jelent. 

„külsőt a külsővel …  

belsőt a belsővel” 
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Nézzük felsorolásszerűen a további legfontosabb ismereteket, 
olykor ismétlésbe bocsátkozva, de nem lehet elégszer felhívni rájuk a 
figyelmet. 

- Bármely számot 1-gyel osztva nem változik az értéke. Másképp 
fogalmazva: az „1” nevezőjű tört értéke maga a számláló. 
(;� = �) 

- 0-val való osztásnak nincs értelme, 0-val nem oszthatunk. 
- A 0-án kívül bármely számot önmagával elosztva 1-et kapunk. 

Másképp fogalmazva: ha egy tört számlálója és nevezője 
megegyezik, a tört értéke 1. (;; = 1 ha a ≠ 0) 

- Többtagú kifejezést úgy szorzunk/osztunk, hogy minden tagját 
megszorozzuk/elosztjuk az adott számmal. DE!! Egy szorzat-
nak mindig csak az egyik (tetszőleges) tényezőjét kell osztani 
(szorozni), bármennyi tényezőből is álljon. Pl.: (a+b)*c = 

= a*c + b*c; (a+b) : c = a : c + b : c; ;�CD = 	 ;D − CD; (a*b)*c = 

= (a*c)*b [vagy a*(b*c)] = a*b*c; ;∗CD = ;D ∗ F [vagy � ∗ CD] 

- Egy tört értéke akkor és csak akkor 0, ha számlálója 0. 
- Egy tört értéke akkor és csak akkor negatív, ha számlálója és 

nevezője ellenkező előjelű. Figyelem, ez kétféleképpen lehetsé-
ges! 

- Egy tört értéke akkor és csak akkor pozitív, ha számlálója és 
nevezője azonos előjelű. Figyelem, ez is kétféleképpen lehetsé-
ges! 

- Egy tört értéke nem változik, ha a számlálót és a nevezőt 
ugyanazzal a számmal szorozzuk vagy osztjuk.  

Pl. a/b = (a*m)/(b*m) ill. a/b = ;G / CG Így bővítjük, illetve 
egyszerűsítjük a törteket. 

- Egy törtnek és reciprokának a szorzata 1. (;C ∗ C; = 1, ha a ≠ 0 és 
b ≠ 0) 

- Ha egy tört számlálója nagyobb, mint a nevezője, akkor a tört 
értéke nagyobb 1-nél. DE!! Ha egy tört értéke nagyobb 1-nél, 
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akkor a számlálója nem feltétlenül nagyobb, mint a nevezője! 
(Pl. (–8)/(–4) = 2, ami nagyobb 1-nél, de (–8) < (–4)!) 

- Törteket – értékük kiszámítása nélkül – akkor tudunk összeha-
sonlítani, ha vagy a nevezőjük, vagy a számlálójuk megegyezik. 
(Ha nem így van, bővítéssel vagy egyszerűsítéssel ezt el kell 
érni.) 
o Egyenlő nevezőjű pozitív törtek közül az a nagyobb, 

amelyiknek a számlálója nagyobb. 
o Egyenlő nevezőjű negatív törtek közül az a nagyobb, 

amelyiknek a számlálója kisebb. 
o Egyenlő számlálójú pozitív törtek közül az a nagyobb, 

amelyiknek a nevezője kisebb. 
o Egyenlő számlálójú negatív törtek közül az a nagyobb, 

amelyiknek a nevezője nagyobb. 
- A következő felírási módok egyenértékűek: – ;C ≡ �;C  ≡ ;�C (Egy 

tört számlálójának vagy nevezőjének előjelváltása egyenértékű 
magának a törtnek az előjelváltásával.) 

- Egy tört %' alakja ekvivalens a tizedes tört alakjával, ami p-nek 

q-val való osztása útján áll elő. 

A kerekítés szabályai 

o  …  
o „2 tizedesre” (azaz századokra) kerekítés: a szám helyett a 

legközelebbi századokat vesszük. Ha a 3. tizedes jegy 0…4 
valamelyike, a kisebbik, ha 5 vagy nagyobb, a nagyobbik 
százados szomszédra kerekítünk. 
Pl.: 1,234925 ≈ 1,23; 1,235925 ≈ 1,24 

o „1 tizedesre” (azaz tizedekre) kerekítés: a szám helyett a 
legközelebbi tizedeket vesszük. Ha a 2. tizedes jegy 0…4 
valamelyike, a kisebbik, ha 5 vagy nagyobb, a nagyobbik tizedes 
szomszédra kerekítünk. 
Pl.: 1,24925 ≈ 1,2; 1,25925 ≈ 1,3 
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o egészekre kerekítés: a szám helyett a legközelebbi egészeket 
vesszük. Ha az 1. tizedes jegy 0…4 valamelyike, a kisebbik, ha 
5 vagy nagyobb, a nagyobbik egész szomszédra kerekítünk. 
Pl.: 1,4925 ≈ 1; 1,5925 ≈ 2 

o tízesekre kerekítés: a szám helyett a legközelebbi 10-zel 
osztható számot vesszük. Ha az egyesek helyén álló szám 1…4 
valamelyike, a kisebbik, ha 5 vagy nagyobb, a nagyobbik 10-es 
szomszédra kerekítünk.  
Pl.: 14,925 ≈ 10; 15,925 ≈ 20 

o  …  
o Bár matematikai feladatokban ritkán fordul elő az 5-re 

kerekítés szükségessége, napjainkban – az 1 és 2 forintos 
pénzérmék megszűnése miatt – nagyon is aktuális és fontos 
ismerni ennek a szabályait. Ezek szerint, ha egy szám egyesek 
helyén álló számjegye 0…2 valamelyike, akkor a számot a 
kisebbik tízes szomszédra, ha 3…7 valamelyike, akkor az 
egyesek helyén álló számjegyet 5-re, ha 8…9 valamelyike, akkor 
a nagyobbik tízes szomszédra kerekítjük. 
Pl.: 22 ≈ 20; 23 ≈ 25; 27 ≈ 25; 28 ≈ 30 
Ez a kerekítési szabály értelemszerűen vonatkozik magasabb ill. 
alacsonyabb helyi értékekre is. 

Nagyon fontos, hogy a kerekítést mindig az eredeti számon 
végezzük! A „lánckerekítés” hibás eredményre vezethet. 
Rossz gondolat pl. a 23,45-öt úgy egészekre kerekíteni, 

hogy előbb tizedesekre kerekítünk. Ha így teszünk, 23,45 ≈ 23,5 ≈ 24-et 
kapunk a helyes 23,45 ≈ 23 helyett. 
 

Bár tizedes tört nem szokott nullára végződni, azért fogjunk 
gyanút, ha mégis ilyennel találkozunk! Ha pl. az a feladat, 
hogy kerekítsük a 23,403 számot két tizedes pontosságra, 
akkor 23,403 ≈ 23,40 lesz a helyes válasz, és nem 23,4! Ha 

pedig fizikában, kémiában vagy egyéb tudományágban egy számítás 
vagy mérés során nullára végződő tizedes törttel találkozunk, akkor az a 
számítás, mérés pontosságára utal! 
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Gyakran találkozhatunk olyan feladattal, amikor törteket 
szeretnénk összevonni, vagy egy azonosságot alkalmazni, de a 

közvetlen műveletet meggátolja az, hogy az egyik tört nevezőjének 
tagjai „rossz sorrendben” vannak. Nézzünk egy példát, adjuk össze a 
következő két törtet: �F − v + �v − F 

Tudjuk, hogy csak közös nevezőjű törteket tudunk összeadni. 
A törtek nevezői majdnem megegyeznek, csak „rossz sorrendben” 
vannak a tagjai. De ezen tudunk segíteni! Használjuk ki, hogy egy tört 
értéke nem változik meg, ha 1-gyel megszorozzuk, s azt, hogy bármely 
számot önmagával elosztva 1-et kapunk. Ezekből az következik, hogy 
az 1-et bármilyen nekünk tetsző (pontosabban nekünk kellő) két szám 
hányadosaként előállíthatjuk. Az ilyen típusú feladatokban ez a szüksé-
ges szám a (–1), hiszen látható, hogy ha például a második tört nevező-
jét (–1)-gyel megszorozzuk, „helyreáll a rend”: (–1)*(c – b) = b – c 

Persze csak úgy „simán” nem szorozhatunk (–1)-gyel, hiszen 

megváltozna a tört értéke. Ezért ���� = 1-gyel szorzunk. És mint tudjuk 
jól, ez úgy történik, hogy a nevezőt és a számlálót (vagy ha úgy jobban 
tetszik, a tört előtti előjelet) megszorozzuk (–1)-gyel … és ezzel el is 
értük a célunkat, el tudjuk végezni az összeadást. ;C�D + ;D�C = ;C�D + ;D�C ∗ ���� = ;C�D A �;C�D (vagy ;C�D 	–	 ;C�D) = ;�;C�D = 0 
 

1.) Egyszerűsítsük a következő törtet: �����O�� 
Megoldás: 
Az általános megoldása az ilyen típusú feladatoknak, 
hogy a számlálót és a nevezőt is felírjuk prímtényezős 

felbontásukban, aztán a szorzat alakból már jól látszik, mivel tudunk 

egyszerűsíteni. Ha ezt megtesszük, kapjuk, hogy �����O�� = �:∗�(∗2�=∗�=∗2, ami 

egyszerűsítés után ��. 

Nem mindig célszerű azonban ezt az utat követni, sokszor 
nem egyszerű megtalálni a prím-hatványokat. Ezen túlmenő-
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en elég időigényes eljárás, és tulajdonképpen túlteljesítjük a feladatot, 
hiszen az nem kérte a prímtényezős felbontást. A feladatok túlnyomó 
többségében egyébként is viszonylag kis számok szerepelnek, éppen 
ezért én azt szoktam javasolni, hogy az egyszerűsítést nyugodtan 
végezzük el több lépcsőben. Mindig azzal a számmal osszunk, amelyről 
azonnal látjuk, hogy osztható vele a nevező és a számláló is. És ezt 
végezzük mindaddig, amíg találunk ilyen osztót. Egyre könnyebb 
dolgunk lesz, hiszen minden osztás után kisebb számokat kell vizsgálni. 
Tapasztalatom szerint ezzel a módszerrel általában gyorsabb eredményt 
érünk el. 
 

2.) Egyszerűsítsük a következő törtet: �N<#0N<��w<� 
Megoldás: 

Láthatjuk, hogy a számlálóban és a nevezőben szereplő 
polinomoknak is csak páros együtthatói vannak, így azok biztosan 
oszthatók 2-vel: �N<#0N<��w<� = N<��N<#w<0 (Ne feledjük, hogy többtagú kifejezés esetén 

minden tagot osztani kell!) A tört tovább már nem egyszerűsíthető. 
 

3.) Végezzük el a következő szorzást: �#O� ∗ 0�� 
Megoldás: 

Törtekkel való számoláskor az legyen az első dolgunk, hogy 
megnézzük, lehet-e egyszerűsíteni! Egyetlen tört esetén az egyszerűsítés 
lehetősége kimerül a számláló és nevező közös oszthatóságának 
vizsgálatában. Ha több törtet szorzunk össze, akkor ez a lehetőség 
tágabb határokat ölt, hiszen bármelyik tört számlálója egyszerűsíthető 
bármelyik tört nevezőjével! A konkrét példában fennáll a közös 
oszthatóság a 16 és 50, a 16 és 10, a 4 és 50 valamint a 4 és 10 számok 
között is, bármelyiket választhatjuk. �#O� ∗ 0�� = ��O ∗ �O = �	∗	��O	∗	O = �#��O 

Természetesen nem követ el hibát, aki egyszerűsítés nélkül végzi 
el a szorzást, de feleslegesen megnehezíti a saját dolgát, hiszen nagyobb 
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számokkal kell számolnia. Egyszerűsíteni a szorzás elvégzése után is 
lehet, vagy akár mellőzhető is (hacsak a feladat kimondottan nem 
követeli meg), azonban mindenképpen az a legelegánsabb megoldás, ha 
végeredményként egy törtet tovább már nem egyszerűsíthető formában 
adunk meg. 

Törtekkel való számoláskor minden egyes művelet elvégzése 
után vizsgáljuk meg az egyszerűsítés lehetőségét! 

 

4.) Végezzük el a következő osztást: �#O� : 0�� 
Megoldás: 
A „besulykolt” megoldás a reciprokkal való szorzás: �#O�	: 0�� = �#O� ∗ ��0  = �#O ∗ �0 = 0O 
Gyorsabban célt érhetünk azonban, ha eszünkbe jut, hogy nemcsak 
szorzásnál, hanem osztásnál is érvényes a mondóka: „számlálót a 

számlálóval, nevezőt a nevezővel”. Azaz: �#O� : 0�� = �#∶0O�∶�� = 0O 
 

5.) Végezzük el a következő összeadást: �N 	–	 ��N + ��N (x ≠ 0) 

Megoldás: 
Tudjuk, hogy törteket akkor tudunk összeadni illetve kivonni, ha 

közösek a nevezőik. Ez most nincs így, ezért bővítéssel kezdjük a 
feladat megoldását. Közös nevezőnek jó lesz 6x, ehhez az első törtet ##-dal, a másodikat ��-del, a harmadikat ��-dal kell megszorozni. �N 	–	 ��N + ��N = ##N 	–	 0#N + $#N = #�0<$#N  = ��#N 

 
Két tört összeadásánál vagy kivonásánál gyorsíthatja a 
művelet elvégzését a „keresztbe szorzás” eljárás (ami 

természetesen nem más, mint a közös nevezőre hozás utáni összeadás 
vagy kivonás – csak egy lépésben). ;C ± Dt = ;∗tyC∗DC∗t  



82 

 
6.) Mennyi a következő „félemeletes” tört értéke:         (b, c ≠ 0)? 
Megoldás: 

Valószínűleg ilyen feladattal nyomtatásban sosem fogunk 
találkozni, de a saját jegyzetünkben bizony könnyen előfordulhat. Az 
teszi „különlegessé” ezt a törtet, hogy két törtvonal van benne, és 
nincsenek megkülönböztetve egymástól hosszban, ezért nem tudjuk 
eldönteni, mi a számláló, és „hol kezdődik” a nevező. Diákjaim saját 
jegyzetében gyakran látok ilyet. � Érdemes odafigyelni a visszanézhető 
(és ellenőrizhető!) írásmódra, hiszen nem fogjuk tudni az írás után pár 
nappal, mi is volt a feladat. Vagy ami még rosszabb, dolgozat javítása 
során a tanár nem fogja kibogarászni a megoldást, hanem egyszerűen 
hibásnak minősíti. 

De ez a példa olyan szempontból is jó, hogy megtárgyaljuk, mi a 
teendő, ha egy határozatlan, nem pontosan megfogalmazott, esetleg 
két- vagy többértelmű feladatleírással találkozunk. Ilyenkor bizony 
minden lehetőséget sorra meg kell vizsgálni, és amennyiben lehetséges, 
kiszámítani az egyes esetek eredményeit. Most is ezt kell tennünk. 

1. eset:          ≡ 
\qD  = ;C∗D 2. eset:            ≡ ;qr  = ;∗DC  

Megjegyzés: Ha figyelembe vesszük a műveletek prioritására vonatkozó 
szabályokat, egészen pontosan azt, hogy egyenrangú műveleteket 
zárójelek hiányában balról jobbra kell elvégezni, akkor csak az első 
megoldás jöhet szóba, hiszen a törtünk a:b:c formába írható át, ez az 
osztás pedig az első esetnek felel meg. 
 

7.) Írjuk fel ��2  tizedes tört alakját! 

Megoldás: 
A tizedes tört alakot úgy kapjuk meg, hogy a 13-at elosztjuk 

7-tel. Ha ezt megtesszük, az 1,857142857142857142857142857142 … 
végtelen szakaszos tizedes törtet kapjuk. Azért, hogy az ilyen végtelen 
hosszú számoknak egységes írásmódot találjanak, bevezették azt a 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

a 
b 
c 
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jelölést, amely az ismétlődő szakasz elejét és végét jelzi, mégpedig a 
kezdő- és végső számjegy tetején elhelyezett ponttal. Ezzel a jelöléssel 
1,8 57142  formában írhatjuk le a törtünk tizedes tört alakját. 
(Az ismétlődő szakasznak nem feltétlenül kell közvetlenül a 
tizedesvessző után kezdődnie, és állhat akár egyetlen számjegyből is.) 
 

8.) Mennyi ��� A ��� A �0� A �O# A �2� A �$� A ���� A ����? [NKMV, 2004] 

Megoldás: 
 Első ránézésre az tűnhet fel, hogy a törtek nevezői elég „szedett-
vedettek”. Attól eltekintve, hogy növekednek, nehéz összefüggést 
találni közöttük. Valamit azonban bizonyára észre kellene venni, hiszen 
versenyfeladatról van szó, azok pedig ilyenek szoktak lenni. ☺ 
 Hosszabb-rövidebb próbálkozás után rájöhetünk a szabályszerű-
ségre, miszerint 20 = 4*5; 30 = 5*6; 42 = 6*7; … ; 132 = 11*12. Írjuk 
át ennek figyelembevételével az összeadást: �0∗O+ �O∗#+ �#∗2+ �2∗�+ ��∗$+ �$∗��+ ���∗��+ ���∗��  

Nagyszerű … de most jobb nekünk? Igen, mert most megismer-
kedünk egy olyan fogással, amit gyakran alkalmazunk hasonló törtek 
esetében. Tulajdonképpen a közös nevezőre hozást csináljuk visszafelé. 
Olyan törtjeink vannak, amelyek számlálói 1, nevezői pedig két 
szomszédos egész szám szorzata. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen 
törtek mindig felírhatók két olyan tört különbségeként, amelyek nevezői 
e szorzat tényezői lesznek. Nézzük a konkrét feladatban lévőket. �0∗O = �0− �O; �O∗# = �O− �#; �#∗2 = �#− �2; … stb. 

 Használjuk fel ezt az ismeretünket, és írjuk át ennek megfelelően 

a kérdéses összeget: ���+ ���+ �0�+ �O#+ �2�+ �$�+ ����+ ���� = 

= �0− �O+ �O− �#+ �#− �2+…+ ���− ���+ ���− ���. 
 Láthatjuk, hogy az első és utolsó tagon kívül a többiek 
páronként szépen „kiejtik” egymást, így a feladatbeli összeg értéke �0 	–	 ��� = ���− ��� = ���, azaz �# lesz. 
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9.) A következő törtek közül melyik a legnagyobb, ha a és b 1-nél 
nagyobb valós számok? [NKMV, 2006] 

a) ;C��  b) ;C<�  c) �;�C<�         d) �;�C��          e) �;�C<� 
Megoldás: 
 A c) – d) – e) törteket egyszerűsítsük a számláló együtthatójával, 
hogy azonos számlálójú törtekhez jussunk. Ezek közül ugyanis az a 
legnagyobb, amelyiknek a nevezője a legkisebb, így egyszerűsítés után 
már csak azokat kell összehasonlítani. Ezek figyelembevételével az 
összehasonlítandó törtek a) ;C��; b) ;C<�; c) ;C<&(; d) ;C�&(; e) ;C<&= lesznek. 

Most már csak a nevezőket kell összehasonítani, és bizonyára senkinek 
nem okoz nehézséget megállapítani, hogy közülük (b – 1) a legkisebb, 
hiszen az összes többi tört nevezőjében vagy hozzáadunk b-hez egy 
pozitív számot, vagy 1-nél kevesebbet vonunk le belőle. Így tehát a 
felsoroltak közül az ;C�� tört értéke a legnagyobb. 

Minden olyan összehasonlítási feladatban, amikor a kifejezé-
sekben ismeretlen(ek) szerepel(nek), és várhatóan létezik meg-

oldás (tipikusan ilyenek a tesztfeladatok, amikor több lehetséges 
megoldás közül kell kiválasztani a helyeset), választhatjuk azt az utat, 
hogy az ismeretlen(ek) helyére konkrét számo(ka)t helyettesítünk be. 
Hiszen ha általánosan is létezik megoldás, az azt jelenti, hogy az 
ismeretlen(ek) tetszőleges értékére/értékeire is ugyanazt az eredményt 
kell, hogy kapjuk, tehát bármilyen konkrét szám(ok)ra is. Ez a feladat is 
ilyen volt, megtehettük volna tehát azt is, hogy pl. a = b = 2 értékeket 
behelyettesítve (nyilván a lehetséges legkisebb számokat érdemes, hogy 
kisebb számokkal számoljunk) kiszámoljuk valamennyi tört értékét, és a 
legnagyobbnak megfelelő tört lenne a megoldás. 
 

10.) Végezzük el a következő összeadást: N���N<�+ N<�ON<� 
(x ≠ – ��; x ≠ – �O). A végeredményt polinomok hánya-
dosaként adjuk meg! 

11.) Írjuk fel 5/12 tizedes tört alakját! 
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12.) Velem esett meg a következő történet. A piacon vásároltam 
ásványvizet, melynek a kiírás szerint 48 Ft volt palackja. Vettem 12 
palackot, és átadtam 600 Ft-ot fizetségül, majd vártam a visszajárót, de 
hiába. Az eladó szerint a 48 Ft-ot az 5-re vonatkozó kerekítési 
szabályok miatt 50 Ft-ra kell kerekíteni, és 12*50 az éppen 600 Ft. Igaza 
volt? 
13.) Egy tört számlálója kisebb, mint a nevezője. Egyenlő lehet-e ez a 
tört egy olyan törttel, amelynek a nevezője kisebb a számlálójánál? 
14.) Egy tört számlálója és nevezője egyaránt negatív, továbbá a 
számláló kisebb a nevezőnél. A következő állítások közül melyik igaz a 
törtre? [NKMV, 2008] 
a) kisebb –1-nél b) –1 és 0 között van  c) 0 és 1 között van 
d) nagyobb 1-nél e) lehet pozitív, de lehet negatív is 
15.) Egyszerűsítse a következő törtet! (a; b valós szám, a, b ≠ 0 ) 
[É, 2007]12 ;(C��;C;C   
  

                                                           
12 Megoldások: 10.) 

�z(<0z�Oz(<��z<� 11.) 0,416  12.) Nem. A végösszeget kellett volna kerekíteni. 

12*48 = 576 ≈ 575 Ft, azaz 25 Ft visszajár a 600 Ft-ból 13.) igen, pl. 
�� = ���� 14.) d) 15.) a – 2 
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A minap Kötözködő Ödönnek magyaráztam, hogyan kell 
egyszerűsíteni a törteket. Be is mutattam egy példán: #0�# = ��� = �#0 = �� = 0� = 4  

Figyelmesen hallgatott, aztán elnézően mosolygott rám, majd elmondta, 
hogy ő ezt sokkal egyszerűbben és gyorsabban is el tudja végezni. 
„Egyszerűsít” a hatosokkal, és már meg is kapja a helyes végeredményt: #0�# = #0�# = 0� = 4. Hiába mondtam neki, hogy ez csak véletlenül van így, 
már sorolta is az igazát alátámasztó példákat: 

$O�$ = $O�$ = O� = 5 

#O�# = #O�# = O�	  
$�0$ = $�0$ = �0 = 2  

��02�� = ��02�� = �02� = 0�� 
$$�0$$ = $$�0$$ = �0 = 2 

 
Hát … mit ne mondjak … elég érdekes. ☺ De azért azt javaslom, órán 
és dolgozatírásnál ne az Ödön-féle módszert kövessük. ☺ Persze a 
maga szórakoztatására mindenki kereshet még hasonló tulajdonsággal 
bíró törteket. 
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Hatványozás, gyökvonás 

Nem véletlen, hogy a fejezet címében két témakör is szerepel. 
A gyökvonás fogalma elválaszthatatlanul kapcsolódik a hatványozás 
fogalmához, a két művelet tulajdonságai is nagymértékű hasonlóságot 
mutatnak. Éppen ezért együtt tekintjük át a két fogalomhoz tartozó 
ismereteket, hogy ezzel is hangsúlyozzuk a hasonlóságot. Első 
megközelítésben csak pozitív egész kitevőjű hatványokról illetve 
gyökökről beszélünk, és ha egy szám hatványát illetve gyökét említjük, 
akkor a „szám” alatt egyúttal „kifejezést” is kell érteni. 

Mint már említettük korábban, a hatványozás nem alapművelet, 
hanem a szorzás egy speciális formája. Hatványozáskor valamely 
számot önmagával szorozzuk össze valahányszor. Másképp fogalmazva, 
a hatvány egy olyan többtényezős szorzat, amelynek a tényezői 
ugyanazok. (Ha a számot csak egyszer „szorozzuk össze” önmagával, 
azaz a „többtényezős szorzat” csak egy tényezőből áll, akkor definíció 
szerint a hatvány értéke maga a szám.) Mivel adott esetben ez nagyon 
sok tényezőt jelent, az egyszerűbb írásmód érdekében bevezették erre a 
műveletre a mindenki által jól ismert jelölést: an. Ezt úgy olvassuk, hogy 
„a az n-ediken” vagy „a ad n”. Az „a” a hatvány alapja, „n” a hatvány 
kitevője. Ezekkel a jelölésekkel tehát an egy olyan n tényezős szorzat, 
amelynek minden tényezője a, és a1 = a. 

A gyökvonás a hatványozás inverz (fordított) művelete. Míg 
hatványozáskor egy adott számot szorzunk össze valahányszor 
önmagával, hogy megkapjuk a végeredményt, gyökvonáskor úgymond a 
végeredményből indulunk ki. Azt a számot keressük, amit valahányszor 
összeszorozva önmagával, megkapjuk a kiinduló számot. Azt, hogy 
mennyi is ez a „valahányszor”, a gyökkitevő határozza meg. Ezek után 
definiáljuk „tudományosan” is egy szám n-edik gyökét: 

Egy a valós szám n-edik gyökén (n ∈ Z+, n ≥ 2) azt a b 
valós számot értjük, amelynek n-edik hatványa a-val egyenlő, 
azaz √{|  = b, ha bn = a. Ha n páros szám, akkor a ≥ 0 és b ≥ 0 
kell, hogy teljesüljön. (A kitételre azért van szükség, mert a valós 
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számok körében negatív számból nem lehet páros számú gyököt 
vonni.) 

A definícióban szereplő n-t gyökkitevőnek nevezzük. Megállapo-
dás alapján, ha n = 2, akkor nem szükséges kiírni, azaz √a(  ≡ √�, és 
„négyzetgyök a”-nak, esetleg „második gyök a-nak, de legtöbbször 
egyszerűen csak „gyök a”-nak mondjuk. Ha n = 3, akkor √a= -t 
„köbgyök a”-nak, esetleg „harmadik gyök a-nak mondjuk. Egyéb 
esetekben pedig √a� -t „n-edik gyök a”-nak mondjuk (értelemszerűen 
konkrét n esetén a konkrét számmal). 

A hatványozás és gyökvonás azonosságai 

(Az összefüggések a legáltalánosabb formájukban szerepelnek, 
semmilyen megkötést nem tartalmaznak a bennük szereplő 
paraméterekre. Így könnyebb memorizálni őket, nem tereli el a 
figyelmünket semmi. Azt, hogy melyik azonosság milyen feltételek 
mellett értelmezhető, az általánosításuk után részletesen megvizsgáljuk.) 

HATVÁNYOZÁS GYÖKVONÁS 
Azonos alapú hatványokat úgy 
szorzunk, hogy az alapot a kitevők 
összegére emeljük.13 am*an = am+n 

Ugyanazon szám gyökeit a követ-
kezőképpen szorozhatjuk össze: √a� ∗ √a}  = √�}]�}∗�  

Azonos alapú hatványokat úgy 
osztunk, hogy az alapot a kitevők 
különbségére emeljük. am/an = am–n 

Ugyanazon szám gyökeit a követ-
kezőképpen oszthatjuk el egy-

mással: √a� / √a}  = √�}~�}∗�  
Azonos kitevőjű hatványokat úgy 
szorzunk, hogy az alapok szorzatát 
emeljük a kitevőre. an*bn = (a*b)n 

Azonos gyökkitevőjű gyököket 
úgy szorzunk, hogy a gyökkitevő-
vel gyököt vonunk az alapok 

                                                           
13 Megmondom őszintén, diákkoromban nekem gondot okoztak az ehhez hasonló definíciók 
(pl. a logaritmus definíciója is). Nem értettem, hogy ha egyszer alapról van szó, akkor miért 
kellene ráemelni bármire is? És ha az alapot emelem a kitevők összegére, akkor miért az alap 
van alul, a kitevők összege meg felül? Aztán egyszer megvilágosodtam, rájöttem, hogy a 
zavaromat a „mire” kérdőszó kétértelműsége okozza. Ezekben a definíciókban nem a 
helyhatározói, hanem a tárgyi jelentését kell érteni. Ha esetleg valaki szintén zavart érez 
ezeknek a definícióknak az értelmezésében, gondoljon a „négyzetre emelés” fogalmára, az 
biztosan segít. ☺ 
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Illetve fordítva nézve/mondva: 
Szorzat hatványa egyenlő a ténye-
zők hatványának szorzatával. 
(a*b)n = an*bn 

szorzatából. √a� ∗ √b�  = √a ∗ b�  
Illetve fordítva nézve/mondva: 
Szorzat n-edik gyöke egyenlő a 
tényezők n-edik gyökének szorza-
tával. √a ∗ b�  = √a� ∗ √b�  

Azonos kitevőjű hatványokat úgy 
osztunk, hogy az alapok hányado-
sát a kitevőre emeljük. 
an/bn = (a/b)n 
Illetve fordítva nézve/mondva: 
Tört hatványa egyenlő a számláló 
és a nevező hatványának hányado-
sával. (a/b)n = an/bn 

Azonos gyökkitevőjű gyököket 
úgy osztunk, hogy a gyökkitevő-
vel gyököt vonunk az alapok 
hányadosából. √a� / √b�  = @a/b�  
Illetve fordítva nézve/mondva: 
Tört n-edik gyöke egyenlő a 
számláló és a nevező n-edik 
gyökének hányadosával. @a/b�  = √a� / √b�   

Hatványt úgy hatványozunk, hogy 
az alapot a kitevők szorzatára 
emeljük: (ab)c = abc Jól jegyezzük 
meg, hogy ebből az összefüggésből 
az is következik, hogy teljesen 
mindegy, az alapot melyik 
kitevőre emeljük először: 
(ab)c ≡ (ac)b! 

Gyökből úgy vonunk gyököt, 
hogy a gyökkitevők szorzatával 

vonunk gyököt. @ √�}�
 = √��∗} . 

Jól jegyezzük meg, hogy ebből az 
összefüggésből az is következik, 
hogy teljesen mindegy, melyik 
gyökvonást végezzük el elő-

ször: @ √��|
 ≡ @√�|�

! 
A gyökvonás és hatványozás műveletei felcserélhetők. √��|  = (√�| 	)� 

DE!! √��|  ≠ √�|�  
A gyök- és a hatványkitevő egyszerűsíthető illetve bővíthető.  √��|  = √��∗�|∗�

 
Összeget és különbséget nem 
hatványozhatunk tagonként! 
(a ± b)n ≠ an ± bn! (És bár ezzel a 
„nemegyenlőséggel” a legtöbben 
tisztában vannak, mégis számtalan-
szor előfordul, hogy amikor fel-
bontják az (a ± b)2 kifejezést, meg-
feledkeznek a kétszeres szorzatról. 

Összegből és különbségből nem 
vonhatunk gyököt tagonként! √a y b�  ≠ √a�  ± √b� ! 
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Ezek az azonosságok pozitív egész számok körébe tartozó 
hatvány- és gyökkitevők esetében könnyen bizonyíthatók. Jogosan 
merülhet fel viszont a kérdés, hogy bővebb számhalmazokon is 
igazak-e? A középiskolai tanulmányok során láthattuk, hogy bizonyos 
megkötések mellett a hatványozás és gyökvonás felsorolt azonosságai 
érvényesek az egész számok, a racionális számok, sőt a valós számok 
halmazán is. Egészen pontosan fogalmazva: értelmezhetjük úgy a nem 
pozitív egész kitevőjű hatványokat, gyököket, hogy a pozitív egész 
kitevőjű hatványokra megismert azonosságok – bizonyos megkötések 
mellett – érvényben maradjanak a bővebb számhalmazokon is (perma-
nencia-elv). Nézzük sorjában, hogyan kell értelmezni a bővített 
kitevőjű hatványokat, gyököket, hogy érvényesüljön a permanencia elve. 
Ezek az összefüggések tehát definíciók, nem következnek semmiből, 
és egyelőre továbbra sem teszünk semmiféle korlátozást a bennük 
szereplő paraméterekre! 

- Bármely nem nulla szám 0-adik hatványa 1. a0 = 1. [A 
hatványkitevőt kiterjesztettük a természetes számok halma-
zára.] 

- Ha a hatvány kitevője negatív egész szám, akkor a–b = �;q. [A 
hatványkitevőt kiterjesztettük az egész számok halmazára.] A 
kitevő negatív előjele nem „hozható le” a kifejezés elé, 
nem változtatja meg annak előjelét! 

- Ha a hatvány kitevője racionális szám, akkor ��� olyan pozitív 
valós szám, amelynek q-adik hatványa �%-nel egyenlő:  ��� = √�%�

. [A hatványkitevőt kiterjesztettük a racionális 
számok halmazára.] (Ezzel a definícióval egyúttal kölcsönös 
megfeleltetést hoztunk létre a hatványok és gyökök között, 
hiszen ennek értelmében minden gyök felírható egy – „1” 
számlálójú - törtkitevős hatványként, illetve fordítva, minden 
törtkitevős hatvány felírható gyökös kifejezés formájában is.14 
Ha a törtkitevő negatív, akkor a negatív előjelet a számlálónak 
tulajdonítjuk a gyökös formába való átírhatóság érdekében: 

                                                           
14 Mint később látni fogjuk, ezt az állítást majd pontosítanunk kell! 
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���� = �~��  = √��%�
 = b �;��

 

Könnyebb megjegyezni az összefüggést, ha arra 
gondolunk, hogy a „megtartja” a p kitevőjét: √�%�

  (�%) √��
  (�%)&�	  ��� 

 
- A hatványkitevő valós számokra történő kiterjesztése, a 

hatvány definiálása némiképp eltér az eddigiektől. Tulajdon-
képpen már csak az irracionális kitevőjű hatvány definíciója 
hiányzik, ezt pedig egymásba skatulyázott intervallumok közös 
pontjaként értelmezzük. Most elég csak annyit megjegyezni, a 
hatványozás azonosságai irracionális kitevők esetén is 
érvényben maradnak – és ezzel a hatványkitevőt kiterjesztettük 
a valós számok halmazára. 

Bizonyára többekben felmerült kérdésként, hogyan lehet „kitalálni” ezeket a 
definíciókat. Akit érdekel, azok a következőkben találnak rá magyarázatot. 

0 kitevőjű hatványok 

Írjuk fel a 0 kitevőjű hatványt a következő formában. 

a0 = an–n (a ∈	R; n ∈	Z+) 

Mivel olyan definíciót (összefüggést) szeretnénk találni, amelyre a már 
megismert azonosságok is igazak maradnak, ezért teljesülnie kell például az 
azonos alapú hatványok osztására vonatkozónak is (amelyet most visszafelé 
alkalmazunk), azaz 

a0 = an–n = an/an = 1 (Innen is következik, hogy a ≠ 0 kell, hogy teljesüljön, 
azaz 00-ra nem jó a levezetés.) 

Azt kaptuk tehát, hogy ha létezik olyan definíció (összefüggés), amilyet 
keresünk, akkor az csak a0 = 1 lehet. De ez még csak szükséges feltétel. Ahhoz, 
hogy elégséges feltétel is legyen, teljesülniük kell rá a további azonosságoknak is. 
Nézzük őket. 

- am*an = am+n  a0*a0 = a0+0  1*1 = 1  Igaz! 
   a0*an = a0+n  1*an = an Igaz! 

- an*bn = (a*b)n  a0*b0 = (a*b)0  1*1 = 1  Igaz! 
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- an / bn = (a/b)n a0/b0 = (a/b)0  1/1 = 1  Igaz! 
- (ab)c = abc  (ab)0 = ab*0  1 = 1  Igaz! 

Beláttuk tehát, hogy ha a pozitív egész kitevőjű hatványokra és gyökökre 
megismert azonosságok megtartása mellett akarjuk kiterjeszteni a hatványozást 
és gyökvonást a természetes számhalmazbeli kitevőkre, akkor az a0 = 1 
definíció megfelel, ez szükséges és elégséges definíció. 

A továbbiakban a részletes magyarázatot mellőzöm, csak a definícióig vezető 
utat írom le. 

Negatív egész kitevős hatványok 

a–n = a0–n = a0/an = 1/an 
 
Racionális kitevős hatványok ��� = �&�∗% = (�%)&� = √�%�

 

Valós kitevőjű hatványok 

Egy konkrét példán keresztül vizsgáljuk meg, hogyan értelmezhető egy pozitív 
valós szám irracionális hatványa. Használjuk ki azt a tulajdonságot, hogy ha  
a > 0 és a ≠ 1, akkor az an kifejezés értéke n növekedtével szigorúan monoton 
nő vagy csökken attól függően, hogy a > 1 vagy a < 1. Legyen a konkrét 
hatványunk pl. 2√�. Ekkor, mivel √2 ≈ 1,4142135 

21,4 < 2√� < 21,5; 21,41 < 2√� < 21,42; 21,414 < 2√� < 21,415; 21,4142 < 2√� < 21,4143; … stb. 

Az eljárást folytatva egyre kisebb intervallumokba zárjuk 2√� értékét. Mindezt 
addig csináljuk, amíg az intervallumnak már csak egyetlen egy pontja lesz. 
Ezzel a valós számmal definiáljuk a 2√� hatványt. Bebizonyítható, hogy az 
ilyen módon definiált irracionális kitevőjű hatványokra is érvényesek a 
hatványozás korábban ismertetett azonosságai. 
 
 Hátravan még annak vizsgálata, hogy az egyes azonosságok, 
definíciók (azaz kiterjesztések) milyen feltételek teljesülése esetén 
érvényesek. Ehhez vizsgáljuk meg, mikor nem értelmezhető egy 
hatvány illetve gyök. 

- A hatvány alapja és a hatvány kitevője egyszerre nem lehetnek 
0-ák. A 00-t kétféleképpen is lehetne értelmezni – 0-nak és 
1-nek –, ezért az egyértelműség megőrzése érdekében 00-t nem 
értelmezzük. 
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- A nulla negatív hatványai nem értelmezhetők, mert nullának 
nincs reciproka. Azaz 0a = 0, csak ha a > 0! 

- Negatív hatványalap esetén nem mindig értelmezhető a tört-
kitevőjű hatvány. Egy hatvány értéke nyilvánvalóan nem függ-

het a kitevő alakjától. Kezelhetetlen lenne például a (−8�([ kife-

jezés. Egyrészt definíció szerint �E8�([ = @�E8��[  = √64[  = 2, 
másrészt, mivel a gyök- és hatványkitevő egyszerűsíthető, 

�E8�
(
[ = �E8�

&
= = √E8=  = –2. Ugyanúgy eldönthetetlen kérdés 

előtt állnánk, mint a 00 értelmezésekor. 
- Irracionális kitevő esetén a hatvány alapjának pozitívnak kell 

lennie. (Az irracionális kitevőjű hatvány definíciójában kihasz-
náltuk az exponenciális függvények szigorú monotonitását, ami 
viszont csak pozitív – és 1-gyel nem egyenlő – alapra igaz.)  

- Ha a gyökkitevő páros, a gyök csak nemnegatív szám esetén 
értelmezhető a valós számok körében. 

A negatív hatványalap problémáját törtkitevő esetén úgy kerülték 
ki, hogy a törtkitevős hatvány definíciójában leszögezték, hogy a 
hatvány alapja csak pozitív lehet. (�) 

Mivel nemnegatív hatványalap esetén nem értelmezhető a 
törtkitevőjű hatvány, ezért pontosítanunk kell azt a korábbi 
megállapításunkat, miszerint kölcsönösen megfeleltethetők 

egymásnak a hatványok és a gyökök. Ez csak akkor igaz, ha a hatvány 
alapja pozitív lesz (ekkor viszont kölcsönösen egyértelmű a 

megfeleltetés). Így tehát pl. √E8	=  nem írható át (−8�&= formába!15 

                                                           
15 Véleményem szerint azzal, hogy a negatív és a 0 alapot mindenestől kizárták törtkitevő 
esetén az értelmezési tartományból, a matematikusok túlságosan szigorúak voltak. Úgy 
érzem, a mosdóvízzel együtt a gyereket is kiöntötték. Hiszen annyira „érthetetlen”, hogy 

miért ne lehetne pl. √E8=
-at átírni �E8�&= formába és viszont, amikor igenis értelmezhető √E8=

 és minden egyéb páratlan gyökkitevőjű gyök, függetlenül az alap előjelétől. Vagy miért 

ne lenne értelmezhető pl. 0&(, ami átírva √0 lenne? Ha már úgyis definiálni kellett a 
törtkitevőjű hatványt, miért nem lehetett úgy megtenni, hogy csak a páros gyökkitevőjű 
negatív számok gyökét (illetve a nekik megfeleltethető törtkitevőjű hatványokat) zárják ki az 
értelmezési tartományból? Ha csak az okozza a gondot, hogy a törtkitevő értéke nem változik 
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Sokszor tapasztalom, hogy a negatív kitevőjű hatványokkal 
való számolás, pontosabban azok átírása gondot okoz. 
Próbáljuk így megjegyezni: 

 
          ��C      �CL          �CLLL            �CLLL 

 
Idézzük fel, hogyan is definiáltuk az n-edik gyököt. „Egy a 

valós szám n-edik gyökén (n ∈ Z+, n ≥ 2) azt a b valós számot értjük, 
amelynek n-edik hatványa a-val egyenlő, azaz √a�  = b, ha bn = a. Ha n 
páros szám, akkor a ≥ 0 és b ≥ 0 kell, hogy teljesüljön.” Tehát pl. √4 = 2, mert 22 = 4. Ugyanakkor tudjuk, hogy (–2)2 = 4 is igaz. Akkor 
most √4 lehet 2 is és (–2) is? De a definíció szerint csak +2 lehet. Nincs 
itt valami ellentmondás? Ha már így teszem fel a kérdést, biztosan 
nincs. ☺ 

Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk egy négyzet-
gyökös formában felírt szám, és a négyzetgyökvonás, 
mint művelet között! Ha már le van írva a √4, akkor az 

már egy szám, méghozzá egy pozitív szám. Csak akkor lesz negatív, ha 
negatív előjel van előtte! 

De ha például egyenletmegoldás során az x2 = 16 összefüggés-
ből kell x értékét meghatároznunk, akkor ezt a négyzetgyökvonás 
műveletével tesszük meg. Láthatjuk, hogy ebben az egyenletben nem 
szerepel négyzetgyökös kifejezés, szám. Ha mindkét oldalból gyököt 
vonunk, akkor keletkezik a √16. És ekkor bizony már ügyelni kell 

                                                                                                                           
bővítés vagy egyszerűsítés után, és ezért egy hatvány többféle alakban felírható, és az alaktól 
függően értelmezhető vagy sem, akkor kézenfekvőnek tűnik, hogy a törtkitevőjű hatvány 
definiálásakor tegyünk olyan kikötést, hogy a törtnek egész számmal tovább már nem 
egyszerűsíthető formában kell szerepelnie. Mivel minden racionális szám csak egyféleképpen 
írható fel így, ekkor a kitevő nevezőjéből már egyértelműen megállapítható lenne, hogy 
értelmezhető-e a gyökös forma vagy sem. 
Nem véletlenül írtam le mindezt, sokakban nem tudatosul, hogy mennyire korlátozó is ez a 
definíció. Még a sulinet.hu kapcsolódó oldalán is zavar fedezhető fel e témával kapcsolatban: 

„Egy pozitív a szám 
G
?  hatványa az a alapnak m-edik hatványából vont n-edik gyöke. (a > 0 …) 

… A 0-nak csak a pozitív törtkitevőjű hatványát engedhetjük meg …” Miért engedhetnénk 
meg? És mit értenénk alatta? A definíció csak a > 0-ról rendelkezik!! 

„A negatív előjel         felcsúszik,      törtvonallá alakul, és keletkezik      tört”. 1 
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arra, hogy a négyzetgyökvonás (illetve általában a páros gyökkite-
vőjű gyökvonás) kétértékű művelet! Vagyis ha 16-ból gyököt 
vonunk, két értéket kapunk: 4-et és (–4)-et. 

Sokszor van szükség arra, hogy egy számot bevigyünk a gyökjel 
alá, illetve kihozzunk onnan. Az azonos gyökkitevőjű gyökök szorzásá-
nál, osztásánál megismert azonosságok alkalmazásával tudjuk ezt a 
feladatot megoldani. Nézzünk egy konkrét példát, hozzuk egyszerűbb 

alakra a √�2�  törtet. Ahhoz, hogy alkalmazhassuk a tanult azonosságot, a 

3-at írjuk fel négyzetgyökként: 3 = √9. Átírva az egyszerűsítendő törtet, 

majd alkalmazva a vonatkozó azonosságot kapjuk, hogy √�2�  = √�2√$  = 

= b�2$  = √3. Láthatjuk, hogy míg gyökjelen kívül 3-mal osztottunk, 

gyökjelen belül már a négyzetével, azaz 9-cel. A szabály általánosságban 
is érvényes, és nemcsak osztáskor, hanem szorzáskor is. 

Négyzetgyökjel (n-edik gyökjel) alá úgy viszünk be 
szorzót vagy osztót, hogy előtte négyzetre (n-edik hatványra) 
emeljük. Négyzetgyökjel (n-edik gyökjel) alól úgy hozunk ki 
szorzót vagy osztót, hogy előtte négyzetgyököt (n-edik gyököt) 
vonunk belőle. 

Számok normálalakja 

 Hatványozáskor nagyon nagy, vagy nagyon kicsi számok is 
képződhetnek. Hatalmas számokkal dolgoznak pl. a csillagászok, hiszen 
elképzelhetetlenül óriási távolságok, tömegek vannak a Világegyetem-
ben. Éppen ellenkezőleg, rendkívül kis számok találhatók az atomok 
világában. De van egy közös tulajdonságuk ezeknek a számoknak – akár 
óriásiak, akár parányiak, kezelhetetlenek lennének, ha nem hatvány, 
pontosabban nem „valahányszor 10-hatvány” formában használnánk 
őket. Egy számot ilyen alakban végtelenféleképpen fel lehet írni, de egy 
formát közülük kitüntetettként kezelünk, még külön nevet is kapott – 
ez a normálalak. Azt mondjuk, hogy egy valós számnak a normálalakja 
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a*10b, ha 1 ≤ │a│ < 10 és a ∈ R, b ∈ Z. Pl.: 0,000375 = 3,75*10�0;  
–58200000 = –5,82*102 

Gyakori feladat, hogy össze kell hasonlítani két- vagy több 
hatványt, gyökös kifejezést, hogy eldöntsük, melyik a 
nagyobb, esetleg nagyság szerint sorrendbe kell állítani őket. 
Mivel valós számok esetében legtöbbször minden nehézség 

nélkül közvetlenül el tudjuk dönteni, melyik a nagyobb, kézenfekvőnek 
tűnik, hogy a kifejezések értékét kiszámolva valós számok összehason-
lítására vezessük vissza a feladatot. Bár ez elméletileg valóban járható 
út, sok esetben aránytalanul sok számítással járna, hatalmas számokhoz 
vezetne, vagy – pl. ismeretlent tartalmazó kifejezések esetében – akár 
meg sem valósítható ... de az szinte biztos, hogy nem a legelegánsabb 
megoldás lesz. Éppen ezért sokkal célszerűbb arra törekedni, hogy a 
kifejezéseket könnyen összehasonlítható formára hozzuk. A legegysze-
rűbb a dolgunk, ha sikerül azonos alapra vagy azonos kitevőre alakítani 
őket. Ha ez nem megy, akkor próbáljuk a kifejezések „minél nagyobb” 
részét azonos alakra hozni, és a megmaradt különböző, remélhetőleg 
már sokkal kisebb értékű részeket hasonlítsuk csak össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kettőnél több kifejezés összehasonlítását (pl. a legnagyobb 
kiválasztása érdekében) páronként végezzük, egyesével kiejtve azokat, 
amelyek „könnyűnek találtattak”. Az összehasonlítás módszere függ at-
tól, hogy a kifejezések milyen formában vannak felírva, és a „maradék” 
különböző részek milyen módon kapcsolódnak az azonosakhoz. 
Átalakításukhoz a vonatkozó azonosságokat illetve szabályokat használ-

 

   

Melyik lehet nagyobb …  
3*8889 vagy 4*6668 

?????? 

3*8889 = 3*8880+3*9 
4*6667 = 4*6660+4*7 

3*8880 = 4*6660 
3*9 = 27 < 4*7 = 28 
3*8889 < 4*6667!!! 
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juk fel. Bár sokszor van egyszerűbb és szebb megoldás, a prímhatvá-
nyok szorzataként való felírás szinte mindig eredményre vezet, de ötle-
tet a továbbhaladásra egészen biztosan ad. 

Hatványok összehasonlításakor különösképpen figyelni kell 
arra, hogy ha a hatványalap 0 és 1 közé esik, akkor nagyobb pozitív 
kitevő kisebb számot eredményez! Negatív hatványalap esetén ezen 
kívül még a kitevő paritása is „megtréfálhat” bennünket, ha nem 
figyelünk kellőképpen. Ha pedig a hatványkitevő negatív, akkor 
gyakorlatilag törteket kell összehasonlítani, amik szintén „fordítottan” 
működhetnek ebből a szempontból, mint a pozitív egész számok. 

Foglaljuk össze, miként változhat egy hatvány illetve gyökös 
kifejezés értéke alapjának és kitevőjének függvényében. Ha a hatvány 
alapja vagy kitevője –1, 0, 1 valamelyike, akkor könnyen kiszámítható az 
értéke, amennyiben értelmezve van, így ezekkel az esetekkel nem 
foglalkozunk. 
 

Gyökök 
 

 
  

A gyök 
alapja (a) 

A gyök–
kitevő (b) 

Az azonos alapú 
ilyen gyökök kö-
zül az a nagyobb, 

amelyiknek … 

Az azonos gyökki-
tevőjű ilyen gyökök 
közül az a nagyobb, 

amelyiknek … 

a < – 1 pozitív 
páratlan 

egész szám 
(b ≥ 3) 

... a gyökkitevője 
nagyobb. … az alapja nagyobb 

(abszolút értékben 
kisebb). –1 < a < 0 … a gyökkitevője 

kisebb. 

0 < a < 1 pozitív 
egész szám 

(b ≥ 2) 

... a gyökkitevője 
nagyobb. 

… az alapja nagyobb. 
1 < a … a gyökkitevője 

kisebb. 
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Hatványok 
 

A hatvány 
alapja (a) 

A hatvány 
kitevője (b) 

Az azonos alapú 
ilyen hatványok kö-
zül az a nagyobb, 

amelyiknek … 

Az azonos kitevőjű 
ilyen hatványok kö-
zül az a nagyobb, 

amelyiknek… 

a < –1 

negatív páros 
egész szám 

… a kitevője nagyobb 
(abszolút értékben 

kisebb). 

… az alapja nagyobb 
(abszolút értékben 

kisebb). 
negatív 
páratlan 

egész szám 

… a kitevője kisebb 
(abszolút értékben 

nagyobb). 

… az alapja kisebb 
(abszolút értékben 

nagyobb). 

pozitív páros 
egész szám … a kitevője nagyobb. 

… az alapja kisebb 
(abszolút értékben 

nagyobb). 
pozitív 
páratlan 

egész szám 
… a kitevője kisebb. 

… az alapja nagyobb 
(abszolút értékben 

kisebb). 

–1 < a < 0 

negatív páros 
egész szám 

… a kitevője kisebb 
(abszolút értékben 

nagyobb). 

… az alapja nagyobb 
(abszolút értékben 

kisebb). 
negatív 
páratlan 

egész szám 

… a kitevője nagyobb 
(abszolút értékben 

kisebb). 

… az alapja kisebb 
(abszolút értékben 

nagyobb). 

pozitív páros 
egész szám … a kitevője kisebb. 

… az alapja kisebb 
(abszolút értékben 

nagyobb). 
pozitív 
páratlan 

egész szám 
… a kitevője nagyobb. 

… az alapja nagyobb 
(abszolút értékben 

kisebb). 

0 < a < 1 
b < 0 

… a kitevője kisebb. 
… az alapja kisebb. 

0 < b … az alapja nagyobb. 

1 < a 
b < 0 

… a kitevője nagyobb. 
… az alapja kisebb. 

0 < b … az alapja nagyobb. 
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1.) Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezést! 7;=C8:∗C=�;C(�Y∗;( : 7;Y8(∗C�;:C=�( 

Megoldás: 
Törtek egyszerűsítését, amikor hatványok szorzása szerepel a számláló-
ban vagy nevezőben, célszerű azok összevonásával kezdeni a megismert 
azonosságok alkalmazásával, majd amikor több összevonás már nem 
lehetséges, elvégezni az egyszerűsítéseket. Természetesen, ha valakinek 
szimpatikusabb úgy, „menet közben” is lehet egyszerűsíteni. 7;=C8:∗C=�;C(�Y∗;(:7;Y8(∗C�;:C=�( = ;&(∗C:∗C=;Y∗C&Z∗;(:;&Z∗C;�∗C[ = ;&(∗C�;�∗C&Z:;&Z∗C;�∗C[ = („számlálót a 

számlálóval, nevezőt a nevezővel”) = ;&(~&Z∗C�~&;�~�∗C&Z~[  = ;(∗C[;~&∗C: = ������� ∗ ∗ F#�0 = �� ∗ F� 
 
2.) Számítsuk ki a következő kifejezések pontos értékét! 

a) #�∗�OY∗�OY�Y∗��[∗��Y∗�O(  b) 72~Y 8(∗72~= 8~:�2~[�~(∗2~&&  

Megoldás: 
a) Most ugyanazt kell csinálni, mint az előző feladatban, csak konkrét 
számokkal. Az egyes tényezőket felbontjuk prímhatványokra, össze-
vonunk, egyszerűsítünk amivel csak lehet, majd a megmaradt – remél-
hetőleg egyszerű – kifejezés értékét kiszámoljuk. #�∗�OY∗�OY�Y∗��[∗��Y∗�O( = 

���∗���∗7�Y∗OY8∗7OY∗2Y8�Y∗��[∗O[�∗��Y∗2Y�∗�O(∗O(� = ��∗�&(∗O&Z∗2Y�[∗�&Z∗O&Z∗2Y = 2*32 = 18 

b) A negatív hatványkitevőtől sem ijedünk meg, ugyanazok az 
azonosságok érvényesek rájuk, mint pozitív társaikra. Most még a 
prímhatványokra bontással sem kell bajlódnunk, „cserébe” jobban kell 
figyelni a negatív előjelek miatt. 

72~Y8(∗72~=8~:�2~[�~(∗2~&&  = 2�~Y�∗(∗2�~=�∗�~:�2�~[�∗�~(�∗2~&&  = 2~&Z∗2&(2&(∗2~&& = 2~&Z2~&& = 7–10–(–11) = 71 = 7. 

  



100 

3.) Melyik szám a nagyobb a következő párokban? 
a) 23*211 vagy (2O�� b) 48 vagy 84  c) 159 vagy 915 

d) 4–3 vagy 3–4  e) b3@2√2 vagy @3√3 

f) 40100 vagy 10050 g) 5–3*73 vagy 62O9��
 h) √2:  vagy √3Y  

Megoldás: 
a) A kifejezések az egyenlő alapú hatványok szorzására, illetve a 

hatvány hatványozására vonatkozó azonosságokkal pozitív egész 
kitevőjű 2-hatványokká alakíthatók. Az 1-nél nagyobb alapú és 
1-nél nagyobb pozitív kitevőjű hatványok közül az a nagyobb, 
amelyiknek a kitevője nagyobb. 23*211 = 23+11 = 214, illetve �2O�� = 
= 25*3 = 215. Mivel 14 < 15, ezért 23*211 < �2O��. 

b) Most ugyan jobban van „álcázva”, de a kifejezések most is pozitív 
egész kitevőjű 2-hatványokká alakíthatók. 48 = �2��� = 22*8 = 216, 
illetve 84 = �2��0 = 23*4 = 212. Mivel 12 < 16, ezért 84 < 48. 
Egy másik lehetséges megoldást tesz lehetővé az a tény, hogy az 
összehasonlítandó kifejezésekben az egyik kitevő a másik egész szá-
mú többszöröse. Az ilyen hatványok könnyen azonos kitevőre hoz-
hatók. Mivel 8 = 2*4, ezért 48 = 42*4 = �4��0 = 164. Mivel 16 > 8, 
és mindketten nagyobbak 1-nél, ezért a 4. hatványuk is megtartja 
ezt a relációt, azaz megint csak azt kaptuk, hogy 84 < 48. 

c) Most nem tudjuk azonos alapú hatványokká alakítani a kifejezésein-
ket, ezért más módszerrel próbálkozunk. 
• Prímtényezőkre bontás. 

159 = (3*5)9 = 39*59  915 = �3���O = 330 = 39*321 
Sikerült az összehasonlítandó kifejezések egy részét azonos 
formára hozni, így már csak a maradék részekkel kell foglalkoz-
nunk. Mivel a közös- és maradék részek összeszorzódnak, 
pozitív számokról lévén szó az a kifejezés lesz nagyobb, 
amelyikben a maradék rész nagyobb. Össze kell tehát hasonlíta-
nunk 59-t 321-nel. 
59 = 53*3 = �5��� = 1253   321 = 33*7 = �32�� 
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A maradék részeket sikerült azonos kitevőjű hatványokká 
alakítani. Mivel az alapok és kitevők is pozitív egész számok, az 
ilyen hatványok közül az a nagyobb, amelyiknek az alapja 
nagyobb. Számológép használata nélkül is könnyen látható, 
hogy 37 nagyobb 125-nél, így 321 > 59, azaz 915 > 159. 

• Közös kitevőre hozás. Mivel hatvány hatványozásánál a 
hatványkitevőket összeszorozzuk, ez lehetőséget ad arra, hogy 
tetszőleges két pozitív alapú hatványt átalakíthassunk közös 
kitevőjűvé. (Ha az alap negatív, akkor a törtkitevő definíciójá-
nak korlátozása miatt a most bemutatandó módszer nem 
alkalmazható.) Azt használjuk ki, hogy egy szám (ami akár egy 
hatvány is lehet) értéke nem változik, ha első hatványát 
képezzük, azaz a1 = a. Ezt az 1-et pedig olyan tört formájában 
írjuk fel, aminek azonos a számlálója és nevezője. Ennek a 
törtnek a számlálójával megszorozzuk a hatvány kitevőjét, a 
nevezőjével pedig mint gyökkitevővel gyököt vonunk a hatvány 
alapjából. (Gyakorlatilag bővítettük a hatványkitevőt, ami 
tudvalevőleg nem változtatja meg az értékét.) Már csak az a 
kérdés, hogyan válasszuk meg a bővítés mértékét? Természete-
sen úgy, hogy a két hatvány a bővítésük után közös kitevőre 
kerüljenek. Nézzük mindezt a konkrét példán. 
159 és 915 a két hatvány, amiket szeretnénk közös kitevőjűekké 
alakítani. A két kitevő 9 és 15, keressük meg a legkisebb közös 
többszörösüket … ez 45. Mivel 45 = 9*5 illetve 3*15, ezért a 

159 hatvány kitevőjét bővítsük OO-del, a 915 hatványét ��-dal. 

159 = 15$∗YY = 15�∗YY  = √150OY  = √15Y 0O
 

915 = 9�O∗== = 9&Y∗==  = √90O=  = √9= 0O
 

Sikerült tehát közös kitevőre hozni a hatványokat, most már 
csak az alapokat kell összehasonlítani – amelyiké nagyobb, az 
lesz a nagyobb értékű hatvány. 
Mivel √9=  > √8=  = 2, √15Y  < √16Y  = 2, ezért √9=  > √15Y , azaz 
915 > 159. 
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• Egyedi megoldás. A típus megoldásokon kívül szinte biztos, hogy 
minden feladatnak létezik egyedi megoldása. Legtöbbször ezek 
a legszebbek. ☺ Induljunk ki megint a prímtényezős felbontás-
ból, de most másképp csoportosítsunk: 
159 = (3*5)9 = 39*59  915 = 95*910 = (3��O*910 = 310*910 
Most már könnyen összehasonlítható a két kifejezés, hiszen 
mindkét hatványt kéttényezős szorzat formájában írtuk fel, és 
az egyik szorzat tényezői páronként nagyobbak a másikénál, így 
maga a szorzat is nagyobb kell, hogy legyen annál. 
310 > 39, 910 > 99 > 59, ezért 310*910 > 39*59, azaz 915 > 159. 

d) Mivel mind a hatványok alapjai, mind a kitevői kis számok, nem 
érdemes cifrázni a dolgot. A negatív kitevőjű hatvány definícióját 
alkalmazva írjuk át a hatványokat tört alakba, ami után már nem 
okoz gondot az összehasonlításuk. 

4–3 = �0= = �#0  3–4 = ��: = ��� 
Két azonos számlálójú pozitív törtet kell tehát összehasonlítanunk. 
Ezek közül az a nagyobb, amelyiknek a nevezője kisebb, tehát 
mivel 64 < 81, ezért 4–3 > 3–4. 

e) Egytagú gyökös kifejezések összehasonlítása mindig megtörténhet 
úgy, hogy minden szorzótényezőt (beleértve az esetleges osztó 
tényezőt is) beviszünk a gyökjel alá, és ekkor már gyök nélküli 
számokat, kifejezéseket kell összehasonlítani, ami általában nem 
okoz nehézséget. (Ha különböző gyökkitevőjű gyököket kell 
összehasonlítani, akkor bővítéssel közös gyökkitevőre lehet hozni 
őket.) Azonban ez a módszer gyakran sok számolással jár, 
legtöbbször van egyszerűbb (és szebb) út a megoldáshoz. 
• Válaszuk előbb a rögösebb utat, a kifejezéseket alakítsuk át úgy, 

hogy egyetlen gyökjel szerepeljen bennük. Egymásba ágyazott 
gyökös kifejezések esetén is – az általános szabálynak 
megfelelően – belülről kifelé célszerű haladni. Ne feledjük, 
gyökjel alá úgy viszünk be egy számot, hogy előtte a 
gyökkitevőre emeljük, gyököt pedig úgy vonunk gyökből, hogy 
a gyökkitevőket összeszorozzuk. 
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b3@2√2 = b3@√2� ∗ 2 = b3@√8 = @3 √8(∗(  = @3√8:  = 

= @√30 ∗ 8:  = √648(∗:  = √648�  

@3√3 = @√3� ∗ 3 = @√27 = √27(∗(  = √27:  = √27�:∗(  = 
= √729�   
(Az utolsó két lépésben bővítettük a gyökkitevőt, hogy 
ugyanúgy 8 legyen, mint a másik kifejezésben. Ezt úgy tettük 
meg, hogy a gyök kitevőjét megszoroztuk kettővel, ugyanakkor 
az alapot négyzetre emeltük. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 

gyököt �� = 1 kitevőre emeltük, tehát nem változtattuk meg az 
értékét.) 
Most már könnyen összehasonlítható a két szám, hiszen 
azonos gyökkitevőjű, 1-nél nagyobb pozitív alapú gyökök közül 
az a nagyobb, amelyiknek az alapja nagyobb. Mivel 729 > 648, 

ezért √729�  > √648� , azaz @3√3 > b3@2√2. 

• Gyorsabban célhoz érünk, ha észrevesszük, hogy az 
összehasonlítandó kifejezések részben megegyeznek, és ezért 
elég csak a különböző részekkel foglalkozni. 

b3@2√2 = @3 ∗ √…	 és @3√3 = @3 ∗ √…	 
Elég tehát csak a pontozott részeket, azaz 2√2-t összehasonlí-
tani 3-mal, és amelyik nagyobb, az őt tartalmazó kifejezés is 
nagyobb lesz. Ez a kérdés pedig gyors fejszámolással is eldönt-
hető, hiszen √2 = 1,4… < 1,5 azaz 2*√2 < 3. Így tehát megint 

csak azt kaptuk, hogy @3√3 > b3@2√2. 

• Akinek szimpatikusabb, számolhat törtkitevős hatványokkal is. 
Írjuk át a kifejezéseket ilyen alakra.  

b3@2√2 = √3 ∗ √2: ∗ √2�  = 3&( ∗ 2&: ∗ 2&� = 3&( ∗ 2&:<&� = 

= 3&( ∗ 2=� (Az átírásnál figyelembe vettük, hogy az egymásba 
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ágyazott gyökök tulajdonképpen gyökök gyökei. A belső 2-es 
háromszor, a középső 2-es kétszer, a 3-as egyszer van négyzet-
gyökjel alatt, így a gyökök fokszáma rendre 23, 22, 21 lesz.) @3√3 = √3 ∗ √3:  = 3&( ∗ 3&: = 3&( ∗ 3(� (Az utolsó lépésben 
bővítettük a törtkitevőt, hogy a nevezője megegyezzen a másik 
kifejezés törtkitevőjének nevezőjével.) 
Láthatjuk, hogy az ily módon átírt összehasonlítandó kifejezé-
seknek van azonos része, így elég csak a különbözőeket össze-

hasonlítani. Ha figyelembe vesszük, hogy2=� = �2��&� = 8&�, 
valamint 3(� = �3��&� = 9&�, akkor rögtön látható, hogy 2=� < 3(�, 

azaz @3√3 > b3@2√2. 
f) A prímhatványokra bontás most is eredményre vezetne, azonban 

ha kihasználjuk, hogy az egyik kitevő a másik kétszerese, könnyen 
közös kitevőre hozhatók a hatványok. Két lehetőségünk is van, a 
100-as kitevőből csinálhatunk 50-et, vagy az 50-esből 100-at. 
• 40100 = 402*50 = �40��O� = 160050. 

Nyilvánvaló, hogy 40100 = 160050 > 10050. 
• 10050 = �10��O� = 102*50 = 10100. 

Ismét azt kaptuk, hogy 40100 > 10100 = 10050. 
g) Bárhogyan is legyen álcázva, most is csak prímhatványok szorzatát 

kell összehasonlítani. Mindig gondoljunk arra, hogy az osztás is 
tekinthető szorzásnak! Ezt szem előtt tartva, alakítsuk át a második 
kifejezést: 62O9��

 = 67 ∗ �O9�� = 7–3*6�O9�� = 7–3*6O�9�= 7–3*53. (Az átalakítás-

nál kihasználtuk, hogy a (–1) kitevő reciprokképzést jelent. Ezért a 
(–3) kitevőt (–1)*3 formába (gondolatban) átírva a (–1) szorzóté-
nyezőt felhasználtuk a reciprokképzésre, így kitevőnek megmaradt 
a +3.) 
Most már egyértelműbben látható, hogy prímhatványok szorzatát 
kell összehasonlítanunk. Az 5–3*73 és 7–3*53 kifejezésekre ránézve 
rögtön látszik a szabályos aszimmetria az alapok kitevői között 
(egymás –1-szeresei), ami pedig éppen azt jelenti, hogy a két 
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kifejezés egymás reciproka. Mivel egy szám akkor nagyobb a 
reciprokánál, ha nagyobb 1-nél, azt kell megvizsgálnunk, hogy a két 
kifejezés közül melyikre teljesül ez a feltétel. Mivel tört alakba átírva 
a pozitív kitevőjű tényező kerülne a számlálóba, a negatív kitevőjű 
pedig a nevezőbe, és 73 > 53, így 5–3*73 > 1 és 7–3*53 < 1, azaz  

5–3*73 > 62O9��. 

Természetesen úgy is megoldhattuk volna a feladatot, hogy az első 
kifejezést írjuk át tört alakba, és a törteket hasonlítjuk össze. 

h) Mint már volt róla szó, pozitív alapok esetén akár gyök-, akár 
törtkitevőket közös kitevőkké tudunk alakítani. Nagy számok 
esetén nem biztos, hogy ez a legcélszerűbb megoldás, de most kis 
alapokról és viszonylag kis gyökkitevőkről van szó, úgyhogy 
nyugodtan megpróbálkozhatunk vele. A közös gyökkitevő 4 és 5 
legkisebb közös többszöröse, azaz 20 lesz, amit a kitevők 
bővítésével érünk el. √2:  = √2�:  = √2�∗O:∗Y  = √2O(Z  = √32(Z  √3Y  = √3�Y  = √3�∗0Y∗:  = √30(Z  = √81(Z  
Most már nem okoz problémát megállapítani, hogy √81(Z  > √32(Z , 
azaz √3Y  > √2: . 

 
4.) Hány jegyű a következő számok tízes számrendszerbeli alakja? 

a) 231*532  b) 102000 – 5*101000 
Megoldás: 

Az ilyen típusú feladatok kifejezéseit úgy kell alakítgatni, hogy 
valamilyen módon megjelenjenek bennük a 10 hatványai, hiszen azokról 
könnyű eldönteni, hány helyi értéket foglalnak el. 10-hatványokat vagy 
10-hatványokból, vagy pedig prímtényezőinek (2 és 5) szorzatából, 
illetve e szorzat hatványaiból tudunk képezni. A 2 és 5 prímtényezők 
kitevői közül a kisebbiknek megfelelő lesz az a legmagasabb 10-hatvány, 
amelyet elő tudunk állítani. 

a) 231*532 = 231*531+1 = 231*5*531 = 5*231*531 = 5*(2*5)31 = 5*1031 
Sikerült a kifejezésbe belecsempészni egy 10-hatványt. Ez 32 
jegyű, hiszen 1db 1-es után 31 db 0 következik. Ennek a 
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számnak 5-tel való szorzása a számjegyek számát nem 
befolyásolja, így az eredeti szám is 32 jegyű. 

b) Most nem kell semmit átalakítanunk, hiszen eleve 10 hatványai-
ból áll a kifejezés. Egy 2001 jegyű, az első számjegyén kívül 
csupa 0 számjegyből álló számból kell kivonnunk egy 1001 
jegyű, az első számjegyén kívül szintén csupa 0 számjegyből 
álló számot. Gondolatban végezzük el írásban ezt a kivonást, 
írjuk egymás alá a két számot és kezdjük el kivonni egymásból a 
számjegyeket. Sok „nullából nulla” után úgy valahol középtájon 
eljön egy „tízből öt” kivonás. Innentől kezdve végig magunk 
előtt „tolunk” egy „1” átvitelt, amitől csak a legutolsó kivonás-
nál („tízből egy”) szabadulunk meg. A legutolsó kivonás során 
(10 – 1 = 9) „veszítünk” egy számjegyet (két jegyből egy ma-
rad), egyébként a kisebbítendő szám minden számjegye alá 
írunk egyet, így a végeredmény 2001 – 1 = 2000 jegyű lesz. 

 
5.) Adjuk meg az a, b, c számokat úgy, hogy 10a+3*10b+2*10c = 32100 
legyen! 
Megoldás: 
 Az egyenlőség jobb oldalán egy tízes számrendszerbeli szám 
található szokásos felírási módban. Az egyenlőség bal oldalán valahány-
szor 10-hatványok összege szerepel, ami szintén megfeleltethető egy 
tízes számrendszerbeli számnak. Mivel egyenlőségről van szó, ez a két 
szám pontosan egymásnak feleltethető csak meg. Az ismeretlenek 
meghatározásához írjuk át az egyenlet jobb oldalát a bal oldali formára: 

32100 = 3*104+2*103+1*102 
Most már csak meg kell feleltetni az együtthatók alapján egy-

másnak az egyes tagokat a két oldalon, és így adódik, hogy 10a = 1*102, 
azaz a = 2; 3*10b = 3*104, azaz b = 4; 2*10c = 2*103, azaz c = 3. 
 

6.) Írjuk fel az O����  törtet hatványok szorzataként. 

Megoldás: 
 Már tudjuk jól, hogy az osztás tekinthető szorzásnak is, így 
bizonyára senkinek nem okoz gondot átírni egy törtet szorzatként. 
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Nehezebb viszont egy számban felismerni egy hatványt. Jó hír azonban, 
hogy ezt nem kell külön gyakorolni, „jön magától”. ☺ És elég odáig 
eljutni, hogy felismerjük például, hogy „ez 2-nek valamelyik hatványa”. 
Persze sok prímszám van, mindegyik hatványaival nem fogunk találkoz-
ni, de erre nincs is szükség. Elég a „kicsik”, 2; 3; 5 első néhány pozitív 
egész hatványát memorizálni a felismerés szintjéig. Nézzük ezeket: 

• 2 hatványai: 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024 … 
• 3 hatványai: 3; 9; 27; 81; 243 … 
• 5 hatványai: 5; 25; 125; 625 …  

Különösképpen érdemes megjegyezni, hogy 210 = 1024≈1000. 
Egyrészt nagyon alkalmas egy kifejezés értékének nagyságrendi 

becsléséhez, másrészt lehetőséget ad 2 hatványainak „hátulról való” 
kiszámítására. Rögtön látszik például, hogy 512 közvetlenül az 1024 
előtti 2-hatvány, tehát 512 = 29. 

Ennyi éppen elég! A többi prím legtöbbször maximum a 2. 
hatványán szerepel a feladatokban. És ismétlem, elég felismerni, nem 
kell tudni, hogy az adott szám hányadik hatvány. Majd a konkrét 
feladatban kiszámoljuk az ujjainkon. ☺ Ha pedig ismeretlen hatvánnyal 
találkozunk, akkor marad a próbálgatás. De a most felírtak a 
leggyakoribbak, ezekből már „meg tudunk élni”. 

Ebben a konkrét feladatban már fel is ismerhetünk két hat-
ványt: a számláló 2-hatvány, a nevező 3-hatvány. Gyors utánaszámolás, 
és már tudjuk is, hogy 512 = 29, 81 = 34. Ezek után már csak a tört 

szorzat alakba történő átírása maradt hátra: O����  = 512* ��� = 29* ��: = 
= 29*3-4. 
 
7.) Végezzük el a következő műveleteket! 

a) √�∗7√#<√�08√�   b) √252	–	√28 A √63	–	√7 

Megoldás: 
a) A gyökvonás azonosságai közül azokra lesz szükségünk, amely 

az azonos gyökkitevőjű gyökök szorzásáról, osztásáról szól: 
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√a� ∗ √b�  = √a ∗ b�  illetve √;�√C�  = bop�
. Érdemes az osztással 

kezdeni (vagy ha úgy jobban tetszik, a tört egyszerűsítésével), 
hogy kisebb számok maradjanak. A számláló kéttényezős szor-
zat, eldönthetjük, melyiket akarjuk osztani. Ha √3-at osztjuk √2-vel, nem egyszerűsödik a tört, ezért marad a másik tényező, 7√6 A √248. Ez viszont kéttagú összeg, ügyelni kell tehát arra, 

hogy mindkét tagját osszuk! √�∗7√#<√�08√�  = √3 ∗ 6√#√�+ √�0√� 9 = 

= √3 ∗ �b#�+b�0� � = √3 ∗ 7√3 A √128 = √3 ∗ √3 A A√3 ∗ √12 = √3 ∗ 3 A √3 ∗ 12 = √9 A √36 = 3+6 = 9. 
b) Első gondolatunk akár az is lehetne, hogy ez bizonyára 

félreértés. Hiszen gyökök összeadására, kivonására nem isme-
rünk azonosságot, azt pedig bizonyára nem várják el tőlünk, 
hogy egyesével, számológéppel számoljuk ki a gyökök értékeit, 
majd adjuk össze őket. 
Természetesen erről szó sincs, mint ahogy félreértésről sem. ☺ 
Ilyen és hasonló feladatokban célszerű a kifejezéseket úgy 
átalakítani, hogy minél kisebb szám maradjon a gyök alatt. Mint 
tudjuk jól, ezt úgy lehet elérni, hogy kihozunk onnan számokat. 
Mégpedig négyzetszámokat, hiszen gyök alól úgy lehet kihozni 
egy számot, hogy gyököt vonunk belőle. (Emlékezzünk, ha 
n-edik gyök alól hozunk ki, akkor n-edik gyököt kell vonni 
belőle.) Most tehát gyökönként kell olyan négyzetszámokat 
keresni, amelyek osztói az eredeti számoknak. √252 = √4 ∗ 9 ∗ 7 = √4*√9*√7 = 2*3*√7 = 6*√7 √28 = √4 ∗ 7 = √4*√7 = 2*√7 
√63 = √9 ∗ 7 = √9*√7 = 3*√7 
Láthatjuk, hogy valamennyi gyökös kifejezés felírható volt √7 
többszöröseként. Írjuk fel ily módon az eredeti műveletet, majd 
vonjunk össze, hogy megkapjuk a végeredményt. 
√252–√28 + √63 – √7 = 6*√7 – 2*√7+3*√7 – √7 = 6*√7 
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8.) Mennyi √−512� ? 

Megoldás: 
Ha egy ilyen típusú feladat indoklás nélküli választ kér (érettségi 

feladatok között találhatók ilyenek), nyugodtan számoljuk ki 
számológéppel az értékét. Bonyolultabb kifejezések esetén gyorsabb 
eredményre vezet, mint a kézi átalakítgatás. Ha a számológép nem 
fogad el negatív hatvány(gyök) alapot, számoljunk pozitívval, és a végén 
korrigáljuk az előjelet. 

Ez most egy egyszerű kifejezés, gyorsabb számológép nélkül 
megoldani. Miután felismerjük, hogy az 512 egy 2-hatvány, kiszámoljuk, 
hogy 512 = 29. Ennek 9. gyöke természetesen 2, és mivel az alap 
negatív volt, a páratlan gyökkitevő pedig megtartja az előjelet, így 
kapjuk, hogy √E512�  = –2. 
 

9.) Írjuk fel egyetlen gyökjellel: b�� ∗ @� ∗ √�:=Y
! 

Megoldás: 
Mivel az átalakítandó kifejezés ismeretlent is tartalmaz, „illik” 

megvizsgálni, mikor értelmezhető egyáltalán. Ha a = 0, akkor a kifejezés 
értéke 0, egyetlen gyökjelre sincs szükség. Ha a < 0, akkor a kifejezés 
nem értelmezhető, hiszen páros gyökkitevőjű gyök alatt is található. Ha 
a > 0, akkor kétféle irányban is elindulhatunk. 
• Először kövessük azt az utat, hogy belülről kifelé haladva 

beviszünk mindent a gyökjel alá, fokozatosan csökkentve a 
gyökjelek számát, amíg csak egy marad. Ne feledjük, ha beviszünk 
valamit egy n-edik gyök alá, előtte n-edik hatványra kell emelni. 
Gyökből való gyökvonáskor pedig a gyökkitevők összeszorzódnak 
csakúgy, mint hatvány hatványozásakor. b�� ∗ @� ∗ √�:=Y

 = b�� ∗ @√�0 ∗ �:=Y
 = @�� ∗ √�0<�=∗: 	Y

 = 

=b @(��)���O&( 	Y
 = √��∗�� ∗ �O	Y∗&(  = √��0 ∗ �O	[Z  = √��0<O	[Z  = √��$	[Z  

• Megoldhatjuk úgy is a feladatot, hogy a kifejezést ideiglenesen 
átírjuk törtkitevős hatványok szorzatára. A legbelső a 4*3*5-ödik 
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gyök alatt van, ami �#� törtkitevőnek felel meg. A középső a 

3*5-ödik gyök alatt van ( ��O törtkitevő), míg a legkülső a 5. gyök 

alatt, az ő törtkitevője tehát �O. Közös törtkitevőnek jó lesz az �#�, 
hiszen 60 közös többszöröse 12-nek és 5-nek. Így tehát: b�� ∗ @� ∗ √�:=Y

 = (��)&Y ∗ � &&Y ∗ � &[Z = �(Y�(:[Z ∗ � &&Y� :[Z ∗ � &[Z = 

= �(:]:]&[Z  = �(�[Z = √��$	[Z  
Természetesen nem kaphattunk más eredményt, mint az előbb, és 
nem feledkeztünk meg visszaírni gyökös formára a végeredményt, 
hiszen a feladat ezt kérte. 

 
10.) Gyökjel alóli kihozatallal hozzuk egyszerűbb alakra: √�?<�� + √��?<�� 	–	 √��?� ! (a > 0; n > 1 egész szám) 

Megoldás: 
 Alkalmazzuk „visszafelé” az azonos alapú hatványok szorzására 
tanult azonosságot, majd szintén „visszafelé” használjuk az azonos 
gyökkitevőjű gyökök szorzására megismerteket. √�?<��  = √�? ∗ ���  = √�?� ∗ √���  = a√���  √��?<��  = √��? ∗ ���  = √��?� ∗ √��  = �(�� ∗ √��  = a2*√��  √��?�  = �=��  = �� 
Most már át tudjuk írni az eredeti kifejezést: a√��� +a2*√�� 	– a3. 
 

11.) Gyöktelenítsük a következő tört nevezőjét: �� √�= ! 

Megoldás: 
 Bár a feladat nem hangsúlyozza, a gyöktelenítést természetesen 
úgy kell elvégezni, hogy a tört értéke ne változzon meg! 

A módszer a következő. Megszorozzuk a törtet 1-gyel, így az 
értéke nem fog megváltozni. Azonban az 1-et a szokásos módon olyan 
tört alakjában írjuk fel, aminek a számlálója és nevezője azonos. Ezt az 
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azonos értéket pedig úgy választjuk meg, hogy a nevezőben szereplő 
gyökös kifejezéssel megszorozva a gyök eltűnjön. 
 Most a gyökös kifejezésünk √2= . Mivel kell ezt megszorozni, 
hogy eltűnjön a köbgyökjel? Akkor tudnánk elhagyni, ha alatta egy szám 
köbe szerepelne, azaz most 23. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, √2�= –nel 
kell megszorozni, hiszen √2= ∗ √2�=  = √2 ∗ 2�=  = √2�=  = 2. Általános-
ságban: √�?��� -gyel kell szorozni √�� -t (még általánosabban: √��� -t √�?��� -val kell szorozni), hogy a gyök alatt �? keletkezzen. 
 Most már tudjuk, mi módon kell felírni a törtünket, végezzük 
hát el a szorzást, azaz bővítsük a törtet √2�= -nel. �� √�=  = �� √�= ∗ √�(=

√�(=  = �∗ √�(=
�∗ √�= ∗ √�(=  = �∗ √�(=

�∗ √�∗�(=  = �∗ √�(=
�∗ √�==  = �∗ √�(=�∗�  = √�(=�  

 Megoldottuk a feladatot, a törtet átalakítottuk úgy, hogy a 
nevezőjében már nem szerepel gyök, és közben az értéke nem változott 
meg. Az ilyen típusú feladatoknál általában nem követelmény, hogy 
egyszerűsödjön is a tört, bár sok esetben ez is megtörténik. 
 

12.) Gyöktelenítsük a következő törtet: �#�∗ √�Y ! 

Megoldás: 
 Ha valaki felületesen olvassa el a feladatot, nekiáll a jól bevált 

módszer alkalmazásának ( �#�∗ √�Y  = �#�∗ √�Y ∗ √�:Y
√�:Y  = �#∗ √�:Y

�∗ √�YY  = �#∗ √�:Y�∗�  = 

= �∗ √�:Y� ), és gyökteleníti a tört … nevezőjét! A feladat azonban nem ezt 
kérte! A nevező gyöktelenítése nem jó megoldás, mert a törtben 
továbbra is szerepel gyök, csak most a számlálóban. A feladat 
megoldása egyszerűbb, mint gondolnánk – a gyököt át kell írni 

törtkitevős hatvány alakjába. ☺ Tehát a megoldás: �#�∗ √�Y  = �#�∗�&Y (Betű 

szerint értelmezve egy nevező gyöktelenítését kérő feladatot, annak is 
megoldása egy ilyen átírás. De azért azt javaslom, dolgozatban vagy 
érettségin inkább a szokásos módszert alkalmazzuk. ☺) 
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13.) Mennyi 0,0625�=:? 
Megoldás: 
 Remélem, mindenkinek ismerős már a 625, tudjuk, hogy ez 
5-hatvány, mégpedig 54. Egy gond van, hogy ez a 625 egy tizedes tört 
része, nem önálló szám. De ezen tudunk segíteni egy egyszerű átírás 
útján: 0,0625�=: = �625 ∗ 0,0001��=: = �50 ∗ 10�0��=:. 
Most már csak alkalmazni kell a hatvány hatványára vonatkozó azonos-

ságot, és megkapjuk a végeredményt: �50 ∗ 10�0��=: = 50∗6�=:9 ∗ ∗ 10�0∗6�=:9 = 5�� ∗ 10� = 5�� ∗ (2 ∗ 5�� = 5�� ∗ 5� ∗ 2� = 23 = 8. 
 

14.) Végezzük el a következő műveletet: 6��9&: ∗ � #&Y∗�&(0 &&Z∗$&Y�! 

Megoldás: 
 Nagyon ijesztőnek tűnik ez a kifejezés, de ha jobban megnéz-
zük, tulajdonképpen csak 2- és 3-hatványok szorzatából áll, még ha 
nem is olyan formában vannak felírva. Akkor viszont – az egyes 
tényezők átalakítása után – tegyük meg ezt mi! 6��9&: = 62 ∗ ��9&: = 2&: ∗ 6��9&: = 2&: ∗ 3�&: 6&Y = �2 ∗ 3�&Y = 2&Y ∗ 3&Y 4 &&Z = �2�� &&Z = 2&Y 9&Y = �3��&Y = 3(Y 

Most már valóban felírhatjuk az eredeti kifejezést prímhat-
ványok szorzataként, ügyelve arra, hogy a nevezőben szereplő tényezők 

(4 &&Z és 9&Y) kitevőbeli előjelét (–1)-gyel szorozni kell a negatív kitevőjű 
hatvány definíciójának értelmében. 6��9&: ∗ � #&Y∗�&(0 &&Z∗$&Y� = 2&: ∗ 3�&: ∗ 2&Y ∗ 3&Y ∗ 3&( ∗ 2�&Y ∗ 3�(Y 

Nem maradt más hátra, mint összevonni a 2- és 3-hatványokat. 
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2&: ∗ 3�&: ∗ 2&Y ∗ 3&Y ∗ 3&( ∗ 2�&Y ∗ 3�(Y = 2&:<&Y�&Y ∗ 3�&:<&Y<&(�(Y = 

= 2&: ∗ 3 &(Z, vagy akinek így jobban tetszik, √2: ∗ √3(Z . 
 
15.) Hány nullára végződik a 22007*125345*25200 szorzat? 
Megoldás: 
 Egy szám akkor és csak akkor végződik 0-ra, ha osztható 10-zel. 
Hasonlóan, akkor és csak akkor osztható 100-zal, ha legalább két 0-ra 
végződik. Általánosságban, akkor és csak akkor végződik legalább n db. 
0-ra, ha osztható 10n-nel. 
 Azt kell tehát megvizsgálnunk, hogy 10-nek melyik az a legma-
gasabb pozitív egész kitevős hatványa, amelyet a kérdéses szorzat tartal-
maz. Ennek megállapításához bontsuk prímhatványok szorzatára a 
kifejezést. 
22007 * 125345 * 25200 = 22007 * �5���0O * �5�����= 22007 * 53*345 * 52*200 = 
= 22007 * 51035 * 5400 = 22007 * 51035+400 = 22007 * 51435 = 21435+572 * 51435 = 
= 2572 * 21435 * 51435 = 2572 * (2 * 5)1435 = 2572 * 101435 
 Azt kaptuk tehát, hogy 10-nek az 1435 a legmagasabb hatványa, 
ami a kérdéses szorzatban benne van, így a szorzat 1435 db. 0-ra 
végződik. 
 
16.) Adjuk meg a valós számoknak azt a lehető legbővebb részhalmazát, 

amelyen értelmezhető a következő kifejezés: √;~&∗C=: ∗ @;Y∗C~=	[
√;:∗C~(= ∗√;=∗C~= ! 

Megoldás: 
 A kifejezés, amelyet vizsgálnunk kell egy tört, amelynek 
számlálójában és nevezőjében is gyökös kifejezések találhatók, bennük 
egész kitevős hatványokkal. Nézzük, mit is kell tudnunk ezekről 
értelmezhetőség szempontjából, és állapítsuk is meg mindjárt a és b 
lehetséges értékeit. 

• Egy tört csak akkor nem értelmezhető, ha a nevezője nulla. Ez csak  
a = 0 vagy b = 0 esetén fordulhat elő, így ezeket az értékeket ki 
kell zárnunk. 
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• Páros gyökkitevőjű gyök csak nemnegatív alap esetén értelmezhető. Mivel 
minden páros gyökkitevőjű gyök alatt a és b egyszerre szerepel 
páros vagy páratlan hatványon, ezért ha egyszerre pozitívak 
vagy negatívak, akkor a hatványszorzatuk pozitív lesz. 

• A hatvány alapja és a hatvány kitevője egyszerre nem lehetnek 0-ák. 
Nincs 0 kitevőnk, így nem szűkíti az értelmezési tartományt. 

• 0-nak nem értelmezzük a negatív kitevős hatványát. A 0 értékeket 
már kizártuk a nevező vizsgálatakor. 

• Törtkitevős hatványát csak pozitív alapnak értelmezzük. Nincs 
törtkitevőnk, így nem szűkíti az értelmezési tartományt. 

Azt kaptuk tehát, hogy a kifejezés akkor értelmezhető, ha a, b ≠ 0 
és egyszerre pozitívak vagy negatívak. Mivel a feladat kérdésére válasz-
ként a valós számok egy részhalmazát kell megadni, ezért a válasz lehet 
pl.: 

{a;b|a, b ∈ R és a*b > 0}. 
 

17.) Írjuk fel gyökjellel a következő hatványt: 23�:�! 
Megoldás: 
 Emlékezzünk rá, hogy a törtkitevő negatív előjelét a számlálónak 
tulajdonítjuk. Így már semmi akadálya az ismert átírási mód 

alkalmazásának: 23�:� = 23~:�  = √23�0�  
 
18.) Rendezzük növekvő sorrendbe a következő számokat: √9��= ; 3�Y�; √27��; √3�#� ; √81��Y ! 

Megoldás: 
 A feladat tulajdonképpen számok páronkénti összehasonlítása, 
amiről már volt szó. Ránézve a kifejezésekre, rögtön láthatjuk, hogy 
valamennyi 3-hatvány, írjuk tehát át őket ilyen alakba. 

√9��=  = 9�&= = �3���&= = 3�∗��&=� = 3�(= 
3�Y�  
√27�� = 27�=( = �3���=( = 3�∗��=(�= 3��( 
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√3�#�  = 3�[� √81��Y  = 81�=Y = �30��=Y = 30∗��=Y� = 3�&(Y  
Azonos alapú, negatív törtkitevős hatványokat kell 

összehasonlítani, amelyek alapja 3, azaz pozitív, 1-nél nagyobb egész 
szám: 

3�(=  3�Y�  3��(  3�[�  3�&(Y  
Visszanézve a táblázatunkra, láthatjuk, hogy az ilyen hatványok 

közül az a nagyobb, amelyiknek a kitevője nagyobb. Mivel − �
� > − O

2 > 

> − #
2 > − ��

O  > − $
�, ezért 3�(= > 3�Y� > 3�[� > 3�&(Y  > 3��( 

 A feladat azonban nem ezeknek a hatványoknak a sorba állítása 
volt, így sose felejtsük el, hogy az eredeti kifejezések megadásával 
válaszoljunk! És ha növekvő sorrend kell, akkor ne csökkenőben adjuk 
meg a választ! 

√27�� < √81��Y  < √3�#�  < 3�Y� < √9��=  
 

19.) Legyen 4(Y = �. Írjuk fel a hatványaként a következő számokat! 

a) 2:Y     b) 16(Y c) 4&=     d) 8&( e) 6��9
&
: 

Megoldás: 

 Ez a feladat tulajdonképpen játék a számokkal. ☺ Minden 
hatványt át kell alakítani oly módon, hogy valamiképpen belecsem-

pésszük 4-nek a �O-ik hatványát, hiszen ekkor azt ki tudjuk cserélni a-ra, 
és már meg is oldottuk a feladatot. Nézzük hát. 

a) 2:Y = 2�∗(Y = �2��(Y = 4(Y = a 

b) 16(Y = �4��(Y = 64(Y9� = a2 

c) 4&= = 46
&
=9∗

(Y(Y  = 46
(
Y9∗

&=(Y  = 4(Y∗Y[ = 64(Y9
Y
[
 = �Y[ 



116 

d) 8&( = (2��&( = 2�∗&( = 2=( = 64&(9=(
 = 4&(∗=( = 4=: = 46=:9∗(Y(Y  = 

= 46(Y9∗=:(Y  = 4(Y∗&Y�  = 64(Y9&Y�
 = �&Y�  

e) 6��9&: = �2���&: = 2����∗&: = 2�&: = 64&(9�&:
 = 4&(∗(�&:) = 4�&� = 

= 46�&�9∗(Y(Y  = 46(Y9∗~&�(Y  = 4(Y∗(� Y&[) = 64(Y9� Y&[
 = �� Y&[ 

 

20.) Mennyi a 12&~\~q(~(q  hatvány értéke, ha 60a = 3 és 60b = 5?  
[NKMV, 2004] 
Megoldás: 
 Megint „játszani kell” a számokkal, mint az előző feladatban, 
csak talán most nem olyan nyilvánvaló, miként is kell alakítgatni a 
kifejezést. Mindenesetre „gyanúra” adhat okot, hogy 12 éppen 60 
ötödrésze (azaz 60b-ed része) – próbálkozzunk ilyen irányban elindulni. 12&~\~q(~(q  = 6#�O 9&~\~q(~(q  = 6 #�#�q9&~\~q(~(q  = 760��C8&~\~q(~(q  = 60���C�∗ &~\~q(∗(&~q) 
= 60&~\~q(  
 Sikerült valamivel egyszerűbb alakra hozni a kifejezésünket, de 
ami még fontosabb, ki tudtuk cserélni a 12-es alapot 60-asra! Tovább 
alakítva a kifejezésünket, most már megjelennek azok a hatványok, 
amelyeknek ismerjük az értékét. 60&~\~q(  = √60��;�C = √60� ∗ 60�; ∗ 60�C = b60� ∗ �#�\ ∗ �#�q 

Ebben a kifejezésben valamennyi tényező értékét ismerjük, így 
azokat behelyettesítve megkapjuk a végeredményt. b60� ∗ �#�\ ∗ �#�q = b60 ∗ �� ∗ �O = √4 = 2. 
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21.) Számítsuk ki a következő kifejezés értékét: ��=∗#�O(���: ∗ #0Y�O[  
22.) Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezést: 

�\~&q( �~=∗�q~(\ �=
�q~=\( �~(∗�\~:q� �( (a, b ≠ 0) 

23.) Írjuk fel a �2����� törtet prímhatványok szorzataként. 
24.) Adjuk meg az a, b, c, d számokat úgy, hogy 

a*10–2+b*10–4+c*10–1+d*10–3 = 0,2305 legyen! 
25.) Végezzük el a következő műveletet: √2 ∗ 7√32 − √88! 
26.) Melyik szám nagyobb? 

        a) 2√7 vagy 3√3? b) 6–3 vagy 3–6        c) $~=∗�2~(��~Y  vagy 6��9��
 

27.) Adjuk meg a következő szorzat pontos értékét: @7 + 4√3&� ∗ @4√3 − 7&�
! 

28.) Írjuk fel egyetlen gyökjellel: √C= ∗ √C:√C  (b > 0)! 

29.) A 3-nak hányadik hatványai a következő törtek? 

a) ���~Y�� b) ��2 

30.) Vegyük a √2; √2: ; √2� ; … számokat. Melyik a sorozat legnagyobb 
tagja, amely kisebb, mint 1,001? 

31.) Gyöktelenítsük a következő tört nevezőjét: �#O∗ √0= ! 

32.) Mennyi 27�:=? 
33.) Írjuk fel gyökjelekkel a következő hatványt: 41� ((&! 
34.) Végezzük el a következő műveletet: 2(=∗2&[∗2=:2 &&(∗0$&: ! 

35.) A következő állításokról döntsük el, hogy igazak-e! 
a) A pozitív számok minden egész kitevőjű hatványa pozitív. 
b) Az egész számok minden pozitív egész kitevőjű hatványa 

pozitív. 
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c) A negatív egész számoknak van olyan negatív egész kitevőjű 
hatványa, amely pozitív. 

d) A pozitív egész számok egész kitevőjű hatványai is pozitív 
egészek. 

e) Az egész számok negatív egész kitevőjű hatványai nem egész 
számok. 

36.) Adjuk meg a valós számoknak azt a lehető legbővebb részhalma-
zát, amelyen értelmezhető a következő kifejezés: √;(∗C~&= ∗ @(;~(∗C:)=@;Y∗C~== ∗ √;~:∗C~&= ! 

37.) Legyen 4(Y = �. Írjuk fel a hatványaként 32�(=-t! 
38.) Hány n pozitív egész számra igaz, hogy 

2000 < @��� A 1� < 2005? [NKMV, 2005] 
39.) Hányadik hatványra kell emelni 44-t, hogy 88 legyen belőle? 
[NKMV, 2007] 

40.) Írjuk fel egyetlen gyökjellel: b@√2008! [NKMV, 2008] 

41.) Mennyi a ���−4��������� hatvány értéke? [NKMV, 2010] 

42.) Írja fel az 6Nw9
��

 kifejezést (ahol x ≠ 0 és y ≠ 0) úgy, hogy ne 

szerepeljen benne negatív kitevő! [É, 2005] 
43.) Döntse el mindegyik egyenlőségről, hogy igaz, vagy hamis minden 
valós szám esetén! 

a) b3+b7 = b10       b) �F��2 = b21 c) b4b5 = b20 [É, 2006] 
44.) Válassza ki azokat az egyenlőségeket, amelyek nem igazak minden 
valós számra! [É, 2006] 

a) @�K − 2�0 = �K − 2��    b) @�K − 2�� = x – 2    c) @�K − 2�� = 2 – x 

45.) Mennyi az 6�O9
�N

 kifejezés értéke, ha K = −1? [É, 2009] 

46.) Írja fel a egész kitevőjű hatványaként a � = 7;=8Y
;~(  törtet, ahol a 

pozitív valós számot jelöl! [É, 2009] 

47.) Mely valós számokra értelmezhető a b �
�N<2 kifejezés? [É, 2010] 
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48.) Legyen X = 6*1040 és Y = 4*1061. Írja fel az X*Y szorzat normál 
alakját! [É, 2011] 
49.) Egy számítógép a pozitív egész számok hetedik hatványait 
nyomtatja szépen sorban 17, 27, 37, 47, … Hány számot fog kinyomtatni 
az 521 és a 249 között? [NKMV, 2003]16 
 
 

Érdekes legendája van a sakk feltalálásának. ☺ 
Volt egyszer Indiában egy Shehrán nevű király, aki 
mindeneken uralkodott, csak saját unalmán nem. Reggel, 
délben, este, egész nap, folyton csak unatkozott. Annyira 

unta magát, hogy végül is belebetegedett az unalomba. Ágynak dőlt, 
felakadt a szeme, mintha haldokolna. Sessa ebn Daher, az udvari bölcs, 
megsajnálta urát, és hogy unalmát elűzze, feltalált egy játékot: a sakkot. 
Ez a játék csodát művelt. Alig játszotta le a király az első játszmát, máris 
felépült. 

- Mit kívánsz jutalmul? – kérdezte Shehrán. 
- Tégy a sakktábla első kockájára egy búzaszemet, a másodikra 

kettőt, a harmadikra négyet és így tovább, minden kockára 
kétszer annyit, amennyi az előtte lévőn volt. Amennyi 
búzaszem a táblára kerül, annyi búzaszem legyen a jutalmam.  
– mondta Sessa ebn Daher. 

- Szerény kérés! – mosolygott a király. – Beszéded mindazonáltal 
rejtvényesnek hat ... 

- Fejtsd meg a rejtvényt és megtudod, hogy találmányom 
megfizethetetlen! – válaszolt a bölcs még rejtélyesebben. 

Shehrán erre előhívatta tudósait, hogy oldják meg a talányt. Azok 
neki is álltak és kiszámították, hogy ha a kérést teljesíteni akarnák, akkor 

                                                           
16 Megoldások: 21.) 

�&�O:  22.) a4*b8 23.) 2�0 ∗ 3� ∗ 5�0 24.) a=3; b=5; c=2; d=0 25.) 4  

26.) a) 2 ∗ √7; b) 6–3; c) a két szám egyenlő 27.) –1 28.) √F&(
 29.) a) 340; b) 3 – 3 30.) √2&Z(:

  

31.) 8 ∗ √�=O  32.) 
��� 33.) b ��#��(&

 34.) 7 35.) a) I; b) H; c) I; d) H; e) H 36.) {a;b|a;b ∈ R és a*b ≠ 0} 

37.) ��(Y[  38.) 5 39.) 3 40.) √2008�
 41.) 

�
0�$# 42.) 6w

N9
�
 43.) a) H; b) I; c) H 44.) b) és c) 45.) 25 

46.) t = a17 47.) x > –3,5 48.) 2,4*10102 49.) 2 
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X = 1+2+22+23+…+262+263 darab búzaszemet kellene adni a feltaláló-
nak. 

Számítsuk ki, mennyi is ez! A már jól ismert módszert alkalmazzuk. 
1) X = 1+2+22+23+…+262+263 
2) 2X = 2+22+23+…+262+263+264 

2) – 1)  X = 264 – 1 = 18.446.744.073.709.551.615 búzaszem! 

Ez olyan hatalmas mennyiségű búzaszem, amellyel 9 mm 
vastagon beboríthatnánk az egész földgolyót. Vagy más oldalról … Egy 
búzaszem átlagos tömege 0,038 gramm, így a kiszámolt mennyiség 
70097624700 tonna lenne. Ennyi búzát 12 tonnás vasúti kocsikba 
rakva, amelyek átlagos hossza 12 m, a vasúti szerelvény hossza 
70097674,7 km lenne, amely 17524.4-szer érné körül az Egyenlítőt … 
vagy kb. 1825-szöröse lenne a Föld-Hold távolságnak. 
 

  


