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Előszó
Matematika nélkül az életünk nem lenne ugyanaz. Valójában minden megállna 

nélküle. Számok nélkül semmit sem tudnánk megszámolni, nem lenne pénz, nem 

lenne mérés, nem lennének boltok, utak, kórházak, épületek... tulajdonképpen semmi 

sem lenne olyan, mint amilyennek ismerjük. 

Matematika nélkül például nem tudnánk házat építeni, megjósolni az időjárást vagy 

repülni. Egész biztosan nem tudnánk űrhajóst küldeni az űrbe! Ha nem ismernénk 

a számokat, nem lenne tévé, internet és okostelefon. Számok nélkül nem olvashatnád 

ezt a könyvet, mert elkészítéséhez számítógépre volt szükség, és a számítógépek 

egy speciális, a 0 és 1 számjegyeken alapuló számkódot használnak az információ 

tárolására, és másodpercenként számítások ezreit végzik el.

A matematika ismerete a körülöttünk lévő világ megértésében is segít. Miért hatszög  

alakúak a lépben a méhsejtek? Hogyan lehet leírni a tengericsigák házának 

spirálformáját? A matematika ezekre és sok más kérdésre is megadja a választ.

Ez a könyv azért íródott, hogy segítsen neked a matekban, és megszerettesse veled. 

Olvasás közben segítségedre lehet egy felnőtt, de önállóan is haladhatsz a könyvben. 

Számozott lépések visznek végig a példákon, és megoldandó feladatokat is találsz. 

Kedves robotok adnak majd hasznos tanácsokat, és fontos matematikai gondolatokra 

hívják fel a figyelmedet.

A matematika nem egy tárgy, hanem egy nyelv, amely az egész világon közös. 

Ha beszéled ezt a nyelvet, biztosabban eligazodsz majd, és sok mindenre  

rácsodálkozol a világban.

Carol Vorderman
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A számok szimbólumok, amelyek dolgok 
számlálására és mérésére szolgálnak. Bár csak 
tízféle számjegy áll rendelkezésre, segítségükkel 

bármilyen elképzelhető mennyiség 
megszámolható és leírható. A számok lehetnek 
pozitívak vagy negatívak, és lehetnek egészek 

vagy törtek (az egész részei). S
Z
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Számszimbólumok
Az emberek ősidők óta használják a számokat 
a mindennapi élet során – számolásra, mérésre, az idő 
megállapítására, illetve bármilyen adásvétel során.

Az itt látható számrendszerek 
közül csak a miénk rendelkezik 

szimbólummal a nulla leírására. 
Feltűnő a babiloni és az egyiptomi 
rendszerek hasonlósága.

Ezen az ábrán az általunk 
használt, hindu-arab rendszer 

látható, összehasonlítva néhány 
más ókori számrendszerrel.

Számrendszerek
A számrendszer a számok előállítására szolgáló, számjegyekből 
álló jelrendszer. Az ókorban az egyes népek különféle módon 
írták le és használták a számokat.

Római számjegyek
Ebben a táblázatban a római számrendszer látható,  
amely különböző betűkből építi fel a számokat.

I II III

Egyesek I
1

II
2

III
3

IV
4

V
5

VI
6

VII
7

VIII
8

IX
9

Tízesek X
10

XX
20

XXX
30

XL
40

L
50

LX
60

LXX
70

LXXX
80

XC
90

Százasok C
100

CC
200

CCC
300

CD
400

D
500

DC
600

DCC
700

DCCC
800

CM
900

Ezresek M
1000

MM
2000

MMM
3000

IV
4000

V
5000

VI
6000

VII
7000

VIII
8000

MX
9000

A hindu-arab számjegyek 
a világ minden táján 

használatosak

A számokat dolgok, például 
almák megszámlálására 
találták ki

Sokan úgy gondolják, hogy 
az ókori egyiptomi számszimbólumok 
az emberi ujjakat jelképezik

3210

A nagyobb jel 
utáni jeleket 

hozzá kell adni

A nagyobb jel  
előtti jeleket ki  

kell vonni belőle

Vegyük szemügyre a hat jelét. Egy V,  
azaz 5, utána egy I, azaz 1. Jelentése: 

„eggyel több, mint öt”, azaz 5 + 1.

Most nézzük a kilencet. Ezúttal 
az I az X előtt áll. Jelentése: „eggyel 

kevesebb, mint tíz”, azaz 10 − 1.

A számok felépítésére 

szolgáló 10 szimbólumot 

számjegynek nevezzük.

ÓKORI RÓMAI

ÓKORI EGYIPTOMI

BABILONI
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Hosszú számok és dátumok kiolvasása
Egy hosszú római számot vagy dátumot  úgy alakítunk  
át hindu-arab számmá, hogy részekre bontjuk, majd  
összeadjuk a részek értékét.

MCMXCVIII

IV V VI VII VIII IX

Megoldás a 319. oldalon.

OLDD MEG!

A babiloni számrendszer  
több mint 5000 éves

MATEMATIKA A VALÓ ÉLETBEN

4 5 6 7 8 9

Most próbáld meg leírni 
az évszámokat római számként:

1666       2015

„C” az „M” előtt:  „100-zal 
kevesebb, mint 1000”

Olvassuk 
ki a következőt: 

CMLXXXII. Először 
négy részre bontjuk.

Ezután megfejtjük 
a különböző 

részek értékét. Amikor 
összeadjuk a részeket, 
megkapjuk a választ: 
982.

= 900 +

=   50

=   30

=     2
    982

1000 − 100

L
3 × 10

2 × 1

Melyik ez az év?

A nullák révén 
lehet helyesen 
leolvasni 
az időt 
a digitális órán

=

=

=

A hős nulla
A miénkkel ellentétben, nincs minden számrendszerben 
jel a nullára (0). Önmagában a nulla a „semmit” 
helyettesíti, de egy nagyobb számban úgynevezett 
helykitöltő. Ez azt jelenti, hogy „kitölti a helyet”, amikor 
egy számban az adott helyen nincs más számjegy.

A rómaiak számszimbólumként 
betűket használtak

CM L X X X II

CM

XXX
II

Olvasd ki a dátumot!
Manapság is láthatunk római számokkal 
leírt dátumokat. A tanultak segítségével 
ki tudod találni az évszámokat?

09:06
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Helyi érték
Az általunk használt számrendszerben egy számjegy 
értéke függ attól, hogy hol található a számon belül. 
Ezt az értéket helyi értéknek nevezzük.

Az 1-es most a tízesek 
oszlopában áll,  

így a helyi értéke 10

Az 1 
önmagában 
az 1-es helyi 

értéken áll

1 1 0 1

A 10 egyest 
át kell váltani 

egy tízesre

A 10 tízest 
át kell váltani 
egy százasra

Mi az a helyi érték?
Vegyük szemügyre az 1-et, a 10-et és a 100-at. Ugyanazokból a számjegyekből, 
1-ből és 0-ból állnak, de a számjegyek értéke más és más az egyes számokban.

Tízesek Egyesek Százasok Tízesek EgyesekEgyesek

A nulla az egyesek 
helyén azt jelzi, hogy 
nincsenek egyesek

Az 1-es most  
a 100-as helyi  
értéken áll

0 0

 Az egyesek oszlopába 
legfeljebb 9 pötty kerülhet. 

Amikor elérjük a 10-et, az  
egyesek oszlopában lévő  
10 pöttyöt átváltjuk egyre 
az új tízes oszlopban.

Kezdjük az 1-es számmal. 
Csináljunk az egyeseknek 

egy oszlopot, és rajzoljunk bele 
egyetlen pöttyöt.

99-ig csak két oszlopra 
van szükség. Amikor 

elérjük a 100-at, a 10 tízest 
átváltjuk egy százasra.

Amikor az 5067-es számot osztjuk szét 
az oszlopok között, látható, hogy a 4. lépésben 

szereplő számjegynek most más a helyi értéke.  
Az 5 most az ezresek oszlopában van, így  
értéke 500 helyett 5000 lett.

Most írjunk a pöttyök helyett  
számokat az oszlopokba.  

Látható, hogy az 576 így néz ki:
5 darab 100-as csoport, vagyis 5 × 100, ez 500
7 darab 10-es csoport, vagyis 7 × 10, ez 70
6 darab 1-es csoport, vagyis 6 × 1, ez 6.

Sz

0

T

7

E

6

Ez

5

Sz

5

T

7

E

6

Ezresek

A számjegyek értékét 

egy számban helyi 

értéknek nevezzük.
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÷10 ÷10 ÷10 ÷10

Amikor 10-zel osztunk, 
a számjegyek eggyel 
jobbra tolódnak

Amikor 10-zel  
szorzunk, 
a számjegyek 
egy helyi  
értékkel balra 
tolódnak

×10 ×10 ×10 ×10

Ez Sz T E

4 3 7

4 3 7 0

4 3 7

Tízszer nagyobb vagy kisebb
A helyi értékes rendszerben a számjegyek értékét minden egyes 
oszlop 10-szeres szorzóval növeli vagy csökkenti. Ez kapóra jön, 
amikor egy számot 10-zel, 100-zal stb. osztunk.

Nézzük meg, mi történik  
a 437-tel, ha megszorozzuk 

 vagy elosztjuk 10-zel.

Ha a 437-et 10-zel osztjuk, 
mindegyik számjegy egy oszloppal 

jobbra tolódik. Az így kapott szám 43,7. 
Tizedesvessző választja el az egyeseket 
a náluk 10-szer kisebb számoktól, 
a tizedektől. 

2000  

500  

70  

+ 6

2576

5 százas

7 tízes

Amikor újra leírjuk ugyanezt 
számokkal, helyfoglalóként 

nullákat használva, négy 
különböző számot kapunk.

Amikor a számjegyeket 
beírjuk az oszlopokba,  

látjuk, hogy a szám hány 
ezresből, százasból, tízesből 
és egyesből áll.

Ha a 437-et 10-zel szorozzuk, 
minden egyes számjegy egy 

oszloppal balra tolódik. Az új szám 
4370, azaz 437 × 10.

6 egyes

Ha összeadjuk ezt 
a négy számot, megkapjuk 

az eredeti számot, a 2576-ot. 
A helyi értékes rendszerünk 
működik!

Ez Sz T E

2 5 7 6

Ez Sz T E

2 5 7 6

2 0 0 0

7 0

6
A 2 értéke az elfoglalt 
helye alapján ebben 
a számban 2000

2 ezres

Hogyan működik a helyi érték?
Most vegyük a 2576-ot, és nézzük meg, 
hogyan működik a helyi érték.

5 0 0

,

Tizedesvessző

Tizedek


