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„A lényeg, hogy a matematikát úgy kellene felfogni, mint egy természettudományt.
Odamenni, megtapasztalni, kézbe venni, játszani vele.”
/Holló-Szabó Ferenc/
Bevezetés
Pályám kezdete óta fontosnak tartom a tehetséggondozást, melyhez általában én is a megszokott
sémákban találtam meg a megoldást: matematikaszakkör formájában, ahol még több
„matematikaórát” kapott a kiváló képességű tanuló, több logikai, versenyfeladattal sulykoltam.
Ezek a lehetőségek viszont nem minden tehetséges gyereknek oldották meg a problémáját,
ugyanis nézetem szerint nem kizárólag csak többet kell adni a tehetséges gyerekeknek (az
ismeretekből, a sémákból), hanem inkább mást, és – nem mellékesen – ha lehet, másképp.
Gyakorló anyaként szembesültem azzal, hogy mennyi, köznapi értelemben használhatatlan,
felesleges ismeret elsajátítására kényszerítik a gyerekeket az általános iskolában.
A közoktatásban általában szabványkérdésekre szabványválaszokat adnak: innen ide így lehet
eljutni. Persze sémákat is meg kell mutatni, hogy elsajátítsanak bizonyos típusmegoldásokat,
kliséket, néha azok vezetnek a megoldáshoz.
De mi van, ha olyan problémával kerülünk szembe, amellyel eddig még nem találkoztunk?
Egyre inkább beláttam az évek folyamán– a minőségi oktatás előtérbe kerülésével - hogy
gondolkodni is meg kell tanítani a diákokat.
Olyan módszeres és alapos munkát kell alkalmazni, ahol játszva, elméleti és gyakorlati
feladatokon, feladványokon keresztül megtanítjuk a gyerekeket a logikus gondolkodásra,
mindenkor a dolgok miértjét kereső észjárásra, a problémák rugalmas, a hagyományostól eltérő
megközelítésére, amely elvezethet a helyes megoldásokhoz.
Pár évvel ezelőtt olvastam Elekes G Sándor a „Játékos logika” című tehetséggondozó
programjáról, amely még inkább arra ösztökélt, hogy a már jó ideje minden órámba
becsempészett logikai feladatokat – melyeket 25 éves munkám során összegyűjtöttem,
válogatottam

versenyfeladatokból, logikai könyvekből,

jó

gyakorlatokból,

szakköri

anyagokból, továbbképzéseken kapott feladatokból - igyekezzem rendszerezni, témakörökbe
foglalni és következetesen óráimon felhasználni. A 2017/2018-as tanévben az akkori 8.
osztályos matematika óráimon (heti 3 alkalom) kezdtem rendszeresen alkalmazni ezt a
programot kipróbálás, tapasztalatszerzés szintjén. Folyamatosan rugalmasan kezelem a
típusfeladatokat, okulok a tapasztalatokból, elemzem az esetleges kudarcokat mindaddig, amíg
számomra elfogadhatóvá nem csiszolódik az anyag.
Mostanra már minden általam tanított csoportban használom ezt a módszert.

Ezeken az órákon természetesen haladok a tanmenet szerinti tananyaggal, de nem csak a
matematika a fő szempont, hanem előfordul nyelvi logika, a vizuális logika (térlátás), a
hétköznapi logika (mi miért van úgy, ahogy), a gyakorlati gondolkodás (járjunk nyitott
szemmel) és a kreativitás. Ily módon persze kapcsolódik több tantárgyhoz is, pl. a fizikához, az
ábrázoló geometriához, továbbá konkrét gyakorlatokkal, játékokkal fejleszti a koncentrációs,
valamint a nyelvi kifejezőkészséget is.
Erre a célra olyan játékokat kerestem, amelyeket egyszerre sok ember tud játszani, viszonylag
egyszerűek a szabályok, és egy-egy játék nem tart túl sokáig. Fontos szempont, hogy kevésbé
legyen eszközigényes, vagy a kellékek egyszerűen és olcsón legyenek elkészíthetők.
További szempont, hogy az osztályban egyfajta egészséges versenyszellem alakuljon ki, azaz
ne csak páros vagy néhány személyes játékok legyenek, hanem az egész csoport vagy osztály
tudjon együtt játszani. Elsősorban azoknak a tanulóknak a szellemi éhségét kívánja kielégíteni,
akik jobbára csak unatkoznak az iskolában, de ezek a játékos feladatok kiválóan alkalmasak
felzárkóztatás és az átlagosnál jobb képességű gyerekekkel egyidőben való foglalkozásra is.
Próbálok sok színes, kézbe vehető, kreativitásfejlesztő eszközt is használni. Ezek tárháza
spárga, pénzérme, bab-, kukoricaszem és a gyufaszálaktól kezdve a papírlapon át
függönykarikáig terjed, amelyeket összeillesztéssel, szétszedéssel, hajtogatással vagy
átrendezéssel kell ”megszelidíteni” megadott szabályok szerint. Emellett játékos logikai
feladványok, cseles trükkök, csalafintaságok, furfangos eszközök, valamint érdekes, furcsa
történetek (ún. logi-sztorik) nyomozására is sor kerül. Elsődleges cél az absztrakciós
képességek, a kreatív gondolkodás és a térlátás fejlesztése, a problémák alternatív
(hagyományos gondolkodástól eltérő) megközelítésének, a domináns gondolkodástól való
elszakadás képességének kialakítása és a leleményesség kibontakoztatása.
Minden órámba beépítem ezeket a gondolkodást fejesztő játékokat, de jutalomként több olyan
alkalmat is találok, amikor a 45 perc, csak a játék. Ilyen például egy új téma bevezetése, vagy
50., vagy 100. tanóra is, vagy egy szünet előtti utolsó óra, amelyen valamiféle játékos
szórakozást szeretnénk nyújtani a gyerekeknek.
Az órán használt feladatokat a következő típusokba lehet sorolni:
1. Kreatív gondolkodás. Ehhez a területhez színes, manuális eszközöket használok,
amelyeket összeillesztenek, szétszednek (tangram). Ezzel a témakörrel fejleszthető
tulajdonságok: módszeresség, divergens és rugalmas gondolkodás, kreativitás.
2. Vizuális logika (térlátás, képalkotás, optikai csalódás, felfoghatatlan vizuális
ellentmondások feloldása). Ehhez furcsa és érdekes, a valóságban elképzelhetetlen,

sokszor lehetetlennek látszó ábrák nyújtanak segítséget. Ezzel fejleszthető: a térbeli
látásmód, a fejben való képalkotás képessége és a képi fantázia, képzelőerő.
3. Nyelvi logika, logikai játékok a szavakkal, mondatokkal, a nyelvvel. (Például: intarzia,
anagramma, eszperente, a palindrom.) Fejleszthető: a szóbeli kifejezőkészség, a szókincs,
a helyesírás, a nyelvérzék, az anyanyelvi kultúra, a nyelvi leleményesség.
4. Matematikai logika. Ez a témakör nem igényel magas szintű matematikai tudást. Sőt,
ezek a feladványok olyanok, hogy a matematikai számítások mechanikus alkalmazása
kifejezetten rossz eredményt adhat, hacsak nem használjuk a józan eszünket is. Ezzel a
témakörrel fejleszthető: az alaposság, a figyelem-összpontosítás, a józan és gyakorlatias
gondolkodás.
5. Logi-sztori: Közös, csoportos nyomozás. Elhangzik egy történet, amelynek egy részét
elhallgatom.
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Barkochbaszerűen kell megoldani: jó kérdéseket feltéve, egyre közelebb és közelebb jutni
a megoldáshoz. Megtanulják, hogy adott esetben a nemleges válasz (vagyis az egyes
lehetőségek, oldalágak kizárása) is lehet ugyanolyan értékes, mint egy olyan kérdés,
amelyre helyeslő választ kapnak. Hiszen a kreativitás szempontjából néha egy jó kérdés
többet ér, mint tíz helyes válasz. Ezzel a témakörrel fejleszthető: a módszeresség, az
alaposság, a konvergens gondolkodás, az együttműködési készség, a közösségi munka, az
önfegyelem, a szocializálódás, a tolerancia, a figyelem-összpontosítás, a megfontoltság, a
rendszerező, szintetizáló képesség, a lényeglátás, a kifejezőkészség, a kreativitás.
6. Stratégiai játékok. Ezek izgalmas táblás vagy NIM játékok, ahol a szerencsének semmi
szerepe nincs: az győz, aki hamarabb rájön a nyerő stratégiára. (Tőtikék, pylos, pikk-pakk,
beszorítós, amőba, rabló-pandúr stb.) Fejleszthető tulajdonságok: logikus gondolkodás,
játékosság, tolerancia.
7. Gyakorlati logika. A mindennapi élet problémáinak logikája: mi miért van úgy, ahogy?
Ebben a fejezetben olyan kérdésekkel foglalkozunk, mint például hogy miért megy
cikcakkban a villanyvonatok és a villamosok felső vezetéke; miért vörös az ég alja, ha
közeleg a szél; mire jó a nyári időszámítás stb. Ezzel a témakörrel fejleszthető
tulajdonságok: talpraesettség, magabiztosság a környezetben, racionalitás, de néha
kifejezetten az akkor fizika órán tanult ismeretekhez igyekszem közel vinni a tanulókat.
8. IQ-tesztek feladattípusai. Mozaikrendszerű ábrás feladványok, egymáshoz viszonyított
aránypárok, összehasonlítások, kakukktojásos sorok, nyelvi foghíjak, milyen szám
következik a sorozatban stb. Ezzel a témakörrel

fejleszthető tulajdonságok:

problémamegoldó és összehasonlító képesség, gyors gondolkodás.

9. Csapatjátékok: Ez a játék egy közösségépítő módszer is, hiszen gazdagítja a közösségi
élményeket, ezáltal, növeli a csoport vagy osztály összetartó erejét. A kooperáló játékok
különösen erősítik ennek erejét, mivel nincs bennük nyertes és vesztes, hanem mindenki
egyenrangú félként, pusztán a játék öröméért vehet benne részt. Az együttműködési
készség mellett fejlesztik az önismeretet és segítenek a másik megismerésében is.
A következő témakörök minden héten előfordulnak matematika órákon:
– logikai tesztek feladattípusai
– matematikai logika
– játékos logikai feladványok
– logi-sztorik
Eseti témakörök:
– kreativitást fejlesztő eszköz
– vizuális logika
– nyelvi logika
– a mindennapi élet gyakorlati logikája
Ezeknek a feladattípusoknak/feladatoknak 90%-a szinte minden általános iskolai
korosztályban használható (inkább az átlagos vagy attól jobb képességű tanulóknak ajánlom),
mindössze a segítség foka és a megoldásra szánt idő változik.
Örömömre szolgál, hogy a gyerekek nagy kedvvel vesznek részt ezeken az órákon, mindig
élményekben gazdagon mennek haza. Otthon lelkesen mesélik a tanult cseles feladványokat,
próba elé állítva családtagjaikat, barátaikat. Legnagyobb sikere rendszerint a „pakolgatások”nak, a logi-sztoriknak van, ezeket különösen szeretik a gyerekek, sőt követelik. Ennek egyik
oka valószínűleg az lehet, hogy a közoktatásban ennek érzik leginkább a hiányát: az iskolában
szinte minden a táblán történik.
Néha – különösebb nehézség nélkül – felsőbb szintű anyagot is érintünk (valószínűségszámítás,
ábrázoló geometria, halmazelmélet, kombinatorika,), amelyet alapfokon, játékos formában még
az 5-6. évfolyam is könnyedén megért.
A program során két alkalommal (5-6. évfolyam, illetve 7-8. végén) egy IQ-teszttel is felmérem
a tanulók problémamegoldó képességét, melyet a pszichológussal együtt végzünk el.
Ennek a tanítási órákba beépített programnak megvan az az előnye, hogy nem kötött a tematika,
és bizonyos határokon belül a témakörök sorrendje is variálható, mindenki kialakíthatja a saját

ízlése szerinti programot. Ez a módszer egyrészt a változatos tanítási lehetőségeket mutatja be,
másrészt a játékosság fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen játszani mindenki szeret.
Az általam irányított tanórákon, főképp ezeken a 15 perces játékidőben inkább a gondolkodás
fejlesztése a cél, semmint ismeretek átadása. Ez egy módszer, eljárás vagy eszköz, amit
szeretnék hosszú távon alkalmazni. Viszont bármilyen korszerűnek és hatékonynak tűnik egy
módszer, csak akkor eredményezhet változást, ha egyúttal az iskola egészének
gondolkodásmódja, szemlélete is változik. A módszerek változtatása, új módszerek
alkalmazása csak az iskola filozófiájának szemléletváltozásával érheti el célját.
Célom, hogy az iskolánk egyre inkább az élményalapú oktatás felé tendáljon, mely által
megfelelően fejleszthető a kompetencia, lehetőséget ad a hátránykompenzációra, a korai
iskolaelhagyás megakadályozására. Ennek érdekében intézményünkben jellemzőek a gyakori
óralátogatások, a bemutató foglalkozások, melyek biztosítják a szaktanárok közti
tapasztalatcserét.
Mint minden pedagógus, én is azt vallom, hogy segítsünk a gyerekeknek játszva tanulni! A
tanulás könnyebb és vidámabb lehet számukra nem csak most, hanem egész életükön át.
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Logikai feladatok

Logika
Az elme játékai
A feladatokat nehézségük szerint három csoportba soroltam, melyek jelölései megtalálhatóak minden
egyes feladvány mellett.
Ezen képecskével jelölt feladatokba…
... kezdők is belevághatnak, a feladatok a figyelemre, a logikai készség felpezsdítésére
alapoznak, és általában mellőzik a matematikai műveletek alkalmazását.
Ezen képecskével jelölt feladatokba…
… bátran belevághatnak mindazok, akik rendelkeznek valamelyes matematikai jártassággal, logikájukat akár a hétköznapi élet, akár valamely játék keretében edzegetik.
Ezen képecskével jelölt feladatokba…
... a komoly kihívást keresők vágják bele fejszéjüket, ezek megoldásához valamilyen
eredeti ötlet, meglátás és biztos matematikai tudás szükségeltetik.
Minden fejezet végén megtalálhatóak az adott fejezetbe tartozó feladatok megoldásai.
Kellemes időtöltést kívánok!
Mindennapi fejtegetések
Vegyes, a mindennapokból - és természetesen a mindennapokat megfűszerező, különleges helyzetekből, távoli vidékekről - merített ötletes feladatok gyűjteménye ez a fejezet.
Mi volt a kádi tanácsa?
A sejk halálos ágyán fekszik, és hívatja két fiát, hogy elmondja nekik a végrendeletét, mely
szerint kincseit a közeli oázisban rejtette el. Úgy rendelkezett, hogy fiai együtt indulja-nak el,
s akinek a tevéje kés bb ér az oázisba, azé legyen az egész kincs. Miután apjuk meghalt, a
két fiú nagy tanakodásba merült. Mindegyik magának szerette volna megszerezni
a kincset, de hogyan jusson tevéje a másikénál kés bb az oázisba? Hiszen ha például valamelyikük a
sivatagban letáborozik, akkor a másik is azt teszi - és a végén mindketten szomjan halnak.
Elmentek a kádihoz tanácsot kérni. A kádi felszólította ket, hogy hajoljanak közel. A fiúk tevéikről
leszállva teljesítették kérését, és a kádi valamit súgott a fülükbe. Erre mindketten felugrottak a várakozó tevékre, s kegyetlen iramban elvágtattak az oázis felé, hagy elnyerjék a kincset. Mi volt a kádi tanácsa?
Féltékeny férjek
Két féltékeny férj szeretne feleségestül egy folyón átkelni, azonban csak egy darab kétszemélyes csónak áll rendelkezésükre. A férfiak féltik vetélytársuktól hitvesüket, így egyik férfi
sem meri feleségét olyan társaságban hagyni, amelyben férfi is van, ha nincs jelen.
Hogyan bonyolították le az átkelést?
Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz
Az öreg arab halálán lévén, meghagyta, hogy tizenkilenc szép lovát három fia örökölje.
A legid sebb fiú kapja lovainak felét, a középső a negyedét, a legfiatalabb az ötödét, Mikor apjuk meghalt, a
három fiú nem tudta a végrendeletet végrehajtani, hiszen nem vághatták a lovakat több részre. Elhívták tehát a bölcs
kádit, aki, hogy a problémát megoldja, magával hozott egy lovat. Így
az összesen a húsz ló felét, azaz tízet adott a legidősebb fiú-nak,
negyedét, azaz ötöt a középsőnek, és ötödét, azaz négyet a
legfiatalabbnak. A maradék egyet pedig - a sajátját - hazavitte. Így
tehát minden rendben volt a végrendelet végrehajtása körül.
Vagy talán mégsem?
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A kecske és a káposzta
Van egy folyó, amin át kellene kelnünk kis társainkkal. Adott egy csónak is, amelyben
egyszerre csak egy dolgot vihetünk magunkkal a túlpartra. A feladat az. hogy átvigyük a
kecskét, a káposztát, no meg farkast is. A probléma ott van, hogy ha magára hagyom
kecskét a káposztával, akkor a káposztának annyi. Hasonlóan a farkas is megeszi a
kecskét, ha nem vagyunk ott. Hogyan vigyük át, hogy mind megmaradjanak (egyben)?
Hova tűnt a harmincadik dollár?
Megérkezvén a szállodába, három amerikai kényelmes szállást kér a tulajdonostól, így
egy három-szobás lakosztályt rendeltek. 30 dollárért fel is kínáltak nekik egy gyönyör
lakosztályt, a turisták pedig felmentek, hogy megnézzék. Megfelelőnek találtak mindent, s
így fejenként 10-10 dollárt összeadtak, és átnyújtották az őket felkísérő háziszolgának. Mikor
a háziszolga átadta a tulajdonosnak a 30 dollárt, az akkor jött rá, hogy tévedett, hiszen a háromszobás
lakosztály ára csak 25 dollár. Így a háziszolgával visszaküldött öt darab egydollárost. A háziszolga felfelé
menet arra gondolt, hogy nehéz volna az öt darab egydollárost három ember között szétosztani, s ezért
kettőt zsebre vágott, a három turistának pedig 1-1 dollárt adott vissza. Így végül mindenki 9 dollárt fizetett,
ami 3 x 9 = 27 dollár; két dollár a háziszolga zsebében maradt, s ez összesen 27 + 2 = 29 dollár, pedig
eredetileg hárman 30 dollárt adtak össze.
Hová tűnt a harmincadik dollár?
A zöld kereszt
Egy igazgató titkárt keres, azonban egy nagyon ügyes és talpraesett titkárra van
szüksége, s ilyet nehéz találni. A sok jelentkező három intelligens fiatalembert választott ki.
Behívatta őket szobájába, s a következőket mondta:
- Önök mindannyian intelligens fiatalemberek. Egy érdekes logikai gyakorlattal választom ki önök közül a legalkalmasabbat. Két kis krétadarab van a kezemben, egy zöld és egy
fehér. Lekapcsolom a villanyt, s mindegyikük homlokára az egyik krétával egy kis keresztet rajzolok. A
villany felgyújtása után Önök megnézik a másik két jelölt homlokát, s ha valamelyikük zöld keresztet lát,
akkor felemeli a kezét. Abban a pillanatban, amikor egyikük rájön, hogy a saját homlokára milyen színű
jelet rajzoltam, leteszi a kezét. Aki először teszi le a kezét, s meggyőzően megmagyarázza, miért
gondolja a homlokára rajzolt keresztet zöldnek vagy fehérnek, az lesz az én titkárom.
Miután mindenki megértette az utasításokat, az igazgató leoltotta a villanyt, s a zöld krétával mindhármuk homlokára keresztet rajzolt. A villany felgyújtása után mindhárom kéz egyszerre emelkedett a
magasba, s egészen rövid időután az egyik jelölt, Logika Úr letette a kezét.
- Nagyon ügyes - mondta az Igazgató -. és milyen színű a kereszt az Ön homlokán?
- Zöld, igazgató úr.
Honnan tudta Logika úr a kereszt színét?
Autóverseny
Carnbridge-b l Northyba két mérföldes szerpentin autóút vezet; az út első mérföldje
nehéz hegyi úton a Northy feletti magas hegy tetejére visz, s a második mérföldön
ereszkedik alá Northyba. Egy neves autóversenyző vállalkozott arra, hogy a rendkívül nehéz
terep ellenére 30 mf/ó átlagsebességgel jut el Cambridge-ból Northyba. A felfelé vezető
úton, mint ahogy azt a hegy tetején elhelyezkedő megfigyelők konstatálták, csak 15 mf/ó sebességgel
tudott haladni, mégis csak alig néhány másodperc késéssel ért Northy városába. Harmadnap temették.
Ugyan miért halt meg?
Hajszálpontos kérdés
Van-e Budapesten két olyan ember, akinek pontosan ugyanannyi hajszála van? Lehetséges, hogy több ilyen is van? Legalább hány? (Egy embernek legfeljebb 250.000 hajszála, Budapestnek legalább 1.600.000 lakosa van.)
A lakoma ára
Caius és Sempronius közös lakomat rendezett. Erre Caius 7, Sempronius pedig 8 tál
ételt hozott. Váratlan vendégként megérkezett Titus is, és egyenl en megosztották az ételt
egymás között A Titus által elfogyasztott étel 30 denarius érték volt, s így Titus ezt mondta:
- A hozott ételmennyiség aránya 7:8, ebben az arányban osztom el a pénzem. - S fizetett Caiusnak 14. Semproniusnak pedig 16 denariust.
Sempronius tiltakozott a pénz ilyen felosztása ellen, és mivel társai nem hallgattak rá, a bírósághoz
fordult.
Mi volt a bíróság helyes ítélete?

„Lámpást, ha gyújtok” - Tehetségfórum

Logikai feladatok

Lóvásár
Egy farmer lovat vásárolt 60 dollárért. és eladta a szomszédjának 70ért. Később rájött, hogy jobb üzletet is csinálhatott volna, ezért kölcsönkért a feleségétől 10 dollárt‚ visszavásárolta a lovat a szomszédtól 80 dollárért, és eladta a másik szomszédjának 90-ért.
Mennyit keresett az üzleten?
A villa titka
Lord Wintrop, egy krónikus alkoholista és mellesleg multimilliomos, ismét alaposan
elázott egy par-tin, ezért a barátai elhatározták, hogy keményen megleckéztetik.
Tudni kell, hogy Lord Wintrop a kanadai Vancouverben élt egy villában, amely egy 200
holdas birtok közepén. egy völgyben állt. A villát és a kertet Lord Wintrop barátai tartották
rendben. Nos, a barátok a leckéztetés részeként felépítették a kert és a villa pontos mását
a legapróbb részletekre kiterjed en kidolgozva: a berendezés, a ruhák, a szappan, a fogkefe is tökéletes mása volt a vancouveri villában levőnek.
Azon az estén, amikor Lord Wintrop elázott. a barátai gyorsan repül re rakták, és átszállították a
másik kastélyba, amely Melbourne-ben, Ausztráliában volt. Lord Wintrop, részeg lévén, semmit nem vett
észre. Mikor felkelt, nem érezte magát valami jól, úgyhogy bement a fürdőszobába, kinyitotta a hideg víz
csapját, és megmosta az arcát. Amikor belepillantott a lefolyóba, ijedten kapta fel a fejét, és kiáltozni
kezdett:
- Segítség, elraboltak!
Vajon miből találta ki Lord Wintrop, hogy nem a saját vancouveri kastélyában van?
Bölcsek
Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk
homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és
meglátják egymást, nevetni kezdenek. Egyszer csak azonban az egyik elhallgat. Miért?
Banán vagy narancs?
A csodakert fáin 25 banán és 30 narancs van. Egy-egy alkalommal két gyümölcsöt veszünk le: ha egyformákat vettünk le, akkor egy narancs nő helyettük; ha különbözőket vettünk le, akkor egy banán nő. Utolsónak milyen gyümölcs marad?
Éhes kannibálok
Történt egyszer, hogy három hittér kannibálok fogságába került. A kannibálok, mielőtt
felfalták volna őket, lekísérték a folyópartra, hogy megfürödjenek. A hittérítők
szembeszálltak az őket kísérő három kannibállal, és megszerezték a csónakjukat.
Csakhogy a csónakkal át kellett kelniük a folyón, hogy megmeneküljenek, de a kannibálokat
sem hagyhatták felügyelet nélkül. Ha egy hittérítő egyedül marad a parton, miután elment a csónak, azt
azonnal megeszik a kannibálok. Hogyan juthatnak át?
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A nagy fogás
Egy horgásztól megkérdezték, hány halat fogott. A talányos felelet így hangzott:
- Húszat reméltem fogni, de ha háromszor annyit fogtam volna, mint amennyit tényleg
fogtam, akkor is kettővel kevesebb lett volna, mint ahányat reméltem.
Hány hallal tért haza a horgász?
Menekülés a kannibál elől
van egy tökéletesen kör alakú tó. Épp a tó közepén pancsolsz, amikor megjelenik a
parton egy kannibál. Ha a kannibál elkap, megesz. A vízben sokáig kibírod, de nem addig,
amíg a kannibál a parton. Szerencsére a kannibál nem tud úszni, viszont a szárazföldön
ugyanolyan gyorsan fut, mint te. Viszont a kannibál négyszer gyorsabb a szárazföldön, mint
te a vízben. Hogy tudsz elmenekülni a kannibál elől?
Megoldások
Mi volt a kádi tanácsa?
A kádi azt tanácsolta nekik, hogy mindegyikük a másik tevéjére üljön, s igyekezzék testvére tevéjével minél előbb az oázist elérni. Ekkor, ugyanis aki először éri el az oázist, annak tevéje ér oda később,
és ezzel elnyerte apja kincseit.
Féltékeny férjek
Első lépésben egy házaspár átmegy, utána a férj visszajön. Másodszor a férfiak mennek át, majd a
második férj visszajön. Végül a második pár evez át. (Arról azonban nem szól a krónika, hogy a parton
egyedül hagyott feleségek nem csalták-e meg férjüket egy odavetődött idegen férfival...)
Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz
A kádi terve nagyon szellemes, azonban nyilván nem a végrendeletnek megfelel képpen jár el,
ugyanis nem a tizenkilenc ló megfelelő hányadat adja az örökösöknek. Egyébként a probléma forrása a
végrendelet, mely rossz. Ugyanis az arab nem osztja szét teljes lóállományát a fiúk között, mert valaminek a fele, negyede és ötöde együtt az egésznek csak 19/20-ad része.
A kecske és a káposzta
Első körben átviszem a kecskét, majd visszamegyek, és átviszem a farkast (vihetném a káposztát
is, a sorrend mindegy). Harmadikként visszahozom a kecskét, és átviszem a káposztái. Végül visszamegyek a kecskéért ‚ és átviszem azt is.
Hova tűnt a harmincadik dollár?
A kérdés feltevése és logikája helytelen. A 27 dollárból kell két dollárt levonni, s 27 - 2=25 dollár a
lakosztály ára.
A zöld kereszt
Logika Úr érvelése - arra vonatkozóan, hogy a homlokán levő kereszt zöld - a következő volt:
- A homlokomon levő kereszt vagy zöld, vagy fehér. Ha fehér kereszt lenne a homlokomon, akkor a
másik két jelölt egy fehér és egy zöld keresztet látna. De mivel mindketten intelligensek, s látják, hogy
egyikük sem teszi le a kezét, csak a következőt gondolhatják: „Miért emelte fel a másik a kezét? Azért,
mert látott egy zöld keresztet, s mivel a harmadik homlokra rajzolt kereszt fehér, csak az én homlokomra
rajzolt zöld keresztet láthatja, vagyis a homlokomon zöld kereszt van.” S mivel mindketten jó
képességűek, ezt a következtetést pillanatok alatt véghez tudták volna vinni, s legalább egyikük letette
volna a kezét.
De mindkettő meg mindig feltartja a kezét. Ezért a homlokomra rajzolt kereszt nem lehet fehér, így
a homlokomon a kereszt zöld.
Autóverseny
Két mérföld befutása 30 mf/ó sebesség mellett négy percet vesz igénybe. A versenyző viszont 1
mérföldet 15 mf/ó sebességgel tett meg, azaz az első mérföldre elhasználta a teljes négy percet. Csak
úgy lehetséges, hogy pár másodperc késéssel mégis megérkezett Northyba, ha a hegy tetejéről lezuhant.
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Hajszálpontos kérdés
Természetesen találunk olyan embereket, akiknek ugyanannyi hajszáluk van. Függetlenül attól,
hogy tudjuk, Budapesten legalább két kopasz ember él, kimutathatjuk két olyan ember létezését is,
akiknek ugyanannyi hajszála van.
Egy embernek legfeljebb 250.000 hajszála van. Vegyünk 250.000 és 1 darab dobozt. Külön dobozba tegyük be egy cédulára leírva azoknak a nevét, akik kopaszok, az első dobozba azoknak a nevét, akiknek éppen egy hajszáluk van, és így tovább, a 152. dobozba, akiknek éppen 152 hajszáluk van
stb. Mivel minden embernek legfeljebb 250.000 hajszála van, minden ember neve belekerül valamelyik
dobozba. Mit jelentene az, ha állításunk nem lenne igaz, azaz ha nem volna két olyan ember, akinek
ugyanannyi hajszála van? Azt, hogy nincsen olyan doboz, amibe két cédula kerül, vagyis a cédulák
száma minden dobozban 0 vagy 1. De ilyen módon legfeljebb 250.001 cédulát helyezhetünk el a
dobozokban, vagyis ekkor pesten legfeljebb 250.001 ember élhetne; márpedig tudjuk, hogy a pesti
lakosok száma legalább 1,6 millió, s a két adat nyilván ellentmond egymásnak.
Ugyanez a módszer arról is meggy z minket, hogy kell lennie legalább 7 embernek, akiknek
ugyanannyi hajszáluk van. Ha ugyanis minden számból legfeljebb hat lenne, akkor Pest lakosainak
száma nem lehetne több, mint 1,5 millió. Pedig tudjuk, hogy a lakosok száma e felett van, tehát leg-alább
hét embernek ugyanannyi számú hajszála van.
A lakoma ára
A bíróság 12 denariust ítélt meg Caiusnak és 18-at Semproniusnak. Ítéletét a következőképp indokolta; Titus 5 tál ételt kapott, kettőt Caiustól és hármat Semproniustól. Így a 30 denariust 2:3 arányban
kell felosztania, s ez éppen a megítélt pénzmennyiség. Titus eljárása akkor lett volna helyes, ha az egész
lakoma árát fizette volna meg, s nem csak azt, amit fogyasztott.
Lóvásár
A farmernek kezdetben 60 dollárja volt, a két üzlet után 90. 10-et visszaadott a feleségének, keresett tehát 20 dollárt.
A villa titka
A lefolyóban a víz egy meghatározott irányban örvénylik. Az északi féltekén az óramutató járásával
egyez , míg a déli féltekén azzal ellenkező irányban. Amikor Lord Wintrop belenézett a lefolyóba, azonnal
felt nt neki, hogy a víz az ellenkező irányban örvénylik, mint ahogy az otthonában megszokta.
Bölcsek
A három bölcs, amikor meglátták egymást, nevetni kezdenek. mivel látják egymáson a piros karikákat. Mindegyikük azt gondolja, hogy rajta nincs karika, és az egyikük akkor hagyja abba a nevetést,
amikor rájön, hogy rajta is van. Erre a következőképp jöhet rá: jelöljük a bölcseket számokkal, 1, 2 és
3. Képzeljük magunkat a 3. bölcs helyébe! Azt gondolom, hogy rajtam nincs karika. Ezért azt gondolom, hogy a 2. bölcs az 1. bölcsön nevet, és viszont. Most én, mint 3. bölcs elképzelem, hogy én vagyok
a 2. bölcs. Ekkor a 3. bölcsön nem látok karikát, az elsőn viszont igen, valamint feltételezem, hogy rajtam
nincs karika. De ekkor min nevet az 1. bölcs? A 2. bölcsnek tehát rá kell jönnie. hogy rajta van karika, és
ekkor abbahagyná a nevetést - mindezt a 3. bölcs gondolja így végig. Mivel a 3. bölcs joggal feltételezi,
hogy a 2. bölcs is okos, és mindezt így végig tudja gondolni (hiszen ezért bölcs), abba fogja hagyni a
nevetést, mivel a 2. bölcs nem hagyja abba, ebből rájön, hogy rajta is kell lennie egy karikának.
Banán vagy narancs?
Egy lépésben a banánok száma kettővel csökken vagy változatlan marad. Mivel páratlan számú
banán van, mindenképpen banán marad a végén. (A narancsok száma egy lépésben 1-gyel n vagy 1gyel csökken.)
Éhes kannibálok
Első lépés: egy hittérítő és egy kannibál áthajózik, és a kannibál a túlparton marad, a hittérítő viszszajön. Második lépés: a maradék két kannibál áthajózik a túlpartra, és egy ott marad. Harmadik lépés:
a kannibál (aki visszajött) kiszáll a csónakból, és átmegy két hittérítő. Negyedik lépés: egy hittérítő ott
marad a túlparton egy kannibállal, visszahajózik egy hittérítő és egy kannibál. Így ezen az oldalon lesz
két hittérítő és két kannibál. Ötödik lépés: ezek közül két hittérítő átevez a túlpartra, és ott kiszállnak a
csónakból. A velük levő egy darab kannibált átküldik a többi kannibálért, akiket egyesével át fog hozni.
A nagy fogás
20 - 2 = 18, 18/3 = 6 halat fogott.
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Menekülés a kannibál elől
Legyen R sugarú a tó. El kezdesz csigavonalban úszni. Mindaddig, míg az R/4 sugarú kört el nem
éred. Ezen belül gyorsabb még gyorsabb vagy a kannibálnál kerületi sebességben, mert pont R/4 sugarú
körnél lesz négyszer akkora a part kerülete. Így el tudod érni, hogy a kannibál pont a legmesszebb
legyen, amikor eléred R/4 kört. Ekkor elindulsz a legközelebbi part irányába. Ez 3/4 R. A kannibálnak
van R x félkörnyi útja. Ezek aránya: /(3/4)=4,18. tehát több mint négyszer akkora utat kell megtennie,
mint neked, így kiérsz, mielőtt odaér.
Hány éves vagyok?
Az életkorok és az évek száma a főszereplő ebben a fejezetben: ki és hogyan tudja minél ötletesebben kiszámoltatni saját vagy épp rokonai életkorát? Jó, ha otthon vagyunk a számok jellemzőinek
világában, és nem ijedünk meg a meglep fordulatoktól.
Zsuzsa kora
- Érdekes dolog - meséli Zsuzsa -‚ hogy anyám életkora pontosan a fele az apám és az
én életkorom összegének, apám és anyám együtt 100 évesek, és mindkettőjük életkora
törzsszám. Vajon hány éves vagyok?
Az egyenes beszéd!
Megkérdeztem egyik barátomat, hogy családjának tagjai hány évesek. Barátom híres
arról, hogy semmire sem hajlandó egyenes választ adni, így természetesen erre a kérdésre
sem, melyre így válaszolt:
- Hat év múlva apám háromszor annyi idős lesz, mint én voltam akkor, amikor apám éveinek száma egyenlő volt az én és húgom akkori évei számának összegével. Jelenlegi korom ugyanannyi, mint
apám kora volt akkor. 19 év múlva apám kétszer olyan idős lesz, mint a húgom ma.
Most már tudjuk, hány évesek barátom családtagjai?
Ki szereti az eperfagyit?
Egy férfi, hogy elüsse egy unalmas estéjét, bemegy a bárba, rendel egy italt, és szóba
elegyedik a csapossal. Kis id múlva megtudja, hogy a csaposnak három gyermeke van.
- És mennyi idősek a gyermekeid?
- Hát, életkoruk szorzata 72.
- Ennyiből képtelenség kitalálnom!
- Rendben van, ha kimész a bárból, és megnézed a házszámot, megtudod az életkorok összegét
is.
A fickó kimegy, megnézi a számot és elgondolkodik.
- Még mindig nem tudok rájönni.
A legfiatalabb nagyon szereti az eperfagyit - mondja mosolyogva a csapos.
A kíváncsi férfinak ekkor felcsillan a tekintete.
- Most már tudom!
Mennyi idősek hát a gyerekek?
Hány éves a kapitány? I.
Egy hajó hosszának, az árboc magasságának, a
kapitány kisfia életkorának és a kapitány életkorának
szorzata 303.335. Hány éves a kapitány?
Hány éves a kapitány? II.
A kapitány most kétszer annyi idős. mint a hajója volt
akkor, amikor a kapitány volt annyi idős, mint most a
hajója. A kapitány és a hajója összesen 70 éves. Hány
éves a kapitány?
A Brahma gyémánttűi
A benaresi templom kupolája alatt márványasztalra erősítve három gyémánttű csillog.
Hajdanában, a templom építésekor az elsőt n 64 középen átfúrt aranykorong helyezkedett
el, legalul a legnagyobb, rajta egy kisebb, azon egy még kisebb és így tovább, egyre
csökken átmérővel. Az isteni parancs így szólt:
„Mind a 64 korongot át kell helyezni a második gyémánttűre. Áthelyezés közben a harmadik gyémánttűt is szabad használni. A következő utasításokhoz kell tartsák magukat mindazok, akik az áthelyezéssel megpróbálkoznak:
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1. Egy tűről csak a legfelső korongot szabad levenni.
2. Korongot áttenni vagy csak üres tűre szabad, vagy olyanra, melyen a legfelső korong átmérője
nagyobb, mint az átteendő korongé.
3. Minden másodpercben egy áthelyezés történjék.
Amikor az utolsó korongot is áthelyezik, akkor érkezik el a világvége.”
A feladat végrehajtásához hány áthelyezésre van szükség? Körülbelül hány év múlva jön el a
világvége?
Lovag a pácban
A nemes lovag és a gonosz varázsló beszélgetnek. A gonosz varázsló egy különös
feladványt ad a lovagnak. Ha sikerül megfejtenie, elengedi fogságából, ha nem, meghal.
V: Van nekem három fiam, találd ki, hány évesek! Annyi segítek, hogy életkoruk szorzata 36.
V: Hármójuk korának összege éppen annyi, ahány üveg van az asztalon. A
nemes lovag odanéz, és megszámolja. hány üveg van az asztalon.

V: Azt még elárulom, hogy a legkisebb fiamnak kék a szeme. Nos, nemes lovag, tudod a megoldást?
Megoldások
Zsuzsa kora
Legyen Zsuzsa anyja x, apja y éves, és Zsuzsa életkora z.
Ekkor x és y törzsszámok, x + y = 100, és x = (y + z) / 2 . Továbbá nyilvánvalóan kell, hogy x és y is
legalább 12-vel nagyobb legyen, mint z. 100 többféleképpen bontható két törzsszám összegére, így pl.
100 = 41 + 59 = 53 + 47 = 71 + 29 stb.
Azonban Zsuzsa és szülei közti életkor-különbség a legelső felbontás kivételével mindegyiknél kisebb lenne, mint 10 év, ami nyilván nem lehetséges. Így Zsuzsa apja 59, anyja 41 éves, s ebből Zsuzsa
életkora 23 év.
Az egyenes beszéd!
Legyen barátom apjának, barátomnak és húgának életkora rendre x, y, z.
Tegyük fel, hogy u évvel ezelőtt volt az apa életkora ugyanakkora, mint barátom s húga akkori életkorának összege. Az elbeszélés szerint:
(1) x + 6 = 3 (y - u),
(2) x - u = (y - u) + (z - u),
(3) y = x - u,
(4) x + 19 = 2 z.
(2) bal oldala és (3) jobb oldala megegyezik, tehát a másik két oldal is egyenlő, vagyis y = (y - u) +
(z - u), és így z = 2 u. z ezen értékét (4)-be helyettesítve
x = 4 u - 19,
s ezt (3)-ba helyettesítve
y = x - u= 3 u - 19.
Sikerült x és y-t u-val kifejeznünk, s így ezeket (1)-be téve már csak egy ismeretlen maradt az
egyenletben.
4 u - 13 = 3 (2 u - 19) = 6u - 57,
ahonnan is u = 22,és így x = 4u - 19 = 69, y = 3 u - 19 = 47, z= 2 u = 44.
Az ilyen bonyolultabb feladatoknál rendszerint célszer sok ismeretlent bevezetni. mert akkor a feladat feltételei könnyen áttekinthet kké válnak, s könny az egyenleteket felállítani. A fenti rejtvény
megoldásánál is, a négy ismeretlen segítségével minden nehézég nélkül sikerült a rejtvényt megoldani.
Az ilyenfajta rejtvények legtöbbjénél célt lehet érni 1 vagy 2 ismeretlen segítségével is. Ilyenkor azonban sokkal nehezebb az egyenletek felállítása. Példaként oldjuk meg a fenti feladatot csupán 2 ismeretlennel. Jelölje x és y barátom, illetve barátom húgának életkorát abban az id pontban, amikor az apa
életkora x + y év volt. (Az el megoldásban ez u évvel ezel tt volt). Az apa életkora és barátom életkora
közötti különbség tehát y év. Mivel a feladat szerint barátom jelenleg olyan id s, mint barátom apja volt a
fent említett id pontban, barátom jelenleg x + y éves, vagyis a kérdéses id pont óta y év telt el, tehát az
apa jelenleg x + 2 y, húga 2 y éves.
A szöveg szerint
x + 2 y + 6 = 3 x,
x + 2 y + 19 = 4 y.
Az els egyenlethól x = y + 3, amit a másodikba helyettesítve y + 3 +2 y + 19 = 4 y, amiből y = 22 és
így x = 25. Tehát jelenleg az apa x + 2 y = 69 éves, barátom x + y = 47 éves, és húga 2 y = 44 éves.
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Ki szereti az eperfagyit?
Az első információ alapján (az életkorok szorzata 72) a gyermekek életkora a következő lehet. A
negyedik oszlopban az életkorok összege szerepel:
72
1
1
74
36
2
1
39
24
3
1
28
18
4
1
23
18
2
2
22
12
6
1
19
12
3
2
17
9
4
2
15
9
8
1
18
8
3
3
14
6
6
2
14
6
4
3
13
Ha a második információ sem elég, hogy a három életkort megtudjuk. akkor az összeg egy olyan szám,
ami két permutációnak is az összege. Ilyen összeg csak egy van, a 14. A lehetséges életkorok ekkor a 8, 3,
3 és a 6, 6, 2. A harmadik információ szerint van legfiatalabb gyermek, ezért nem jó az a megoldás, ahol két
3 éves gyerkőc van. A csapos gyermekei tehát 6, 6 és 2 évesek.
Hány éves a kapitány? I.
31 éves, mert 303.335 = 103 x 31 x 19 x 5 (prímtényezőkre bontva), és 103 öreg lenne kapitánynak, de
jó hajóhossznak. 5 túl fiatal kapitánynak és árbocmagasságnak, de a fia életkora lehet. 19 túl fiatal
kapitánynak és túl id s a gyermeknek, így ez lesz az árboc.
Hány éves a kapitány? II.
Jelölje x a kapitány mostani életkorát, tehát: 70 - x.
A régi életkora tehát: 70 - x = x / 2
x - (70 - x) = (70 - x) - (x / 2)
3,5 x = 140
x = 40
A Brahma gyémánttűi
Hogy a feladatot egyszer en megoldhassuk, először általánosítsunk. Azt az általánosabb kérdést
vizsgáljuk meg, hogy mennyi a másik t re való legrövidebb átrakás lépésszáma, ha korong van az elsőn. Ezt
a minimális lépésszámot jelöljük an-nel. Belátjuk. hogy an=2n-1-1
A feladatnak ez az általánosítása azért célszer , mert így teljes indukcióval tudjuk az állítást igazolni,
majd utána n = 64 helyettesítéssel a rejtvény megoldását is elnyerjük.
Képletünk n = 1-re jó, hiszen az egyes t l a kettesre egy korongot egy lépésben tehetek át, s így a1 = 1 = 21 1 valóban igaz.
Tegyük fel, hogy n-1-re az állítást már igazoltuk, azaz an-1 = 2n-1 - 1.
Figyeljük a legrövidebb lépésszámú átrakás azon mozzanatát, amikor a legalsó, n-edik korongot rakom
át az elsőtől a másodikra. Hogy ezt a lépést megtehessem, ahhoz az kell, hogy a többi n-1 korong a harmadik
t n legyen, hiszen ha az első korongon volna még más korong, akkor az alsó korongot nem lehetne elvenni,
s ha a harmadikon lenne valamilyen korong, akkor, mivel annak átmér je szükségképp kisebb, mint a legalsó
korongé, ezért a legalsó korongot nem lehetne átrakni. Hogy ehhez a helyzethez eljussunk, először az n-1
felső korongot át kellett tenni a harmadik t re, s ha ezt a legegyszerűbb úton elvégeztem, ehhez 2n-1 - 1 lépés
szükséges az indukciós feltevés értelmében. Most tehát át tudom tenni azt a korongot az elsőről a második
tűre. Ezután még át kell helyeznem a másik n-1 korongot a harmadik t l a másodikra. Ezen átrakásoknál
nem fog minket zavarni az n-edik korong, hiszen azt már nem kell elmozdítani, s mivel a legnagyobb átmérő,
mindegyik más korongot zavartalanul rá lehet helyezni. Így tehát még annyi lépésre van szükségem,
amennyi az n-1 korong
átrakásához szükséges minimális lépésszám, azaz 2n-1 - 1. Vagyis az összes szükséges lépésszám:
Tehát abból a feltevésből, hogy az állítás n-1-re igaz, következtetni tudtunk arra, hogy n-re is igaz,
továbbá az n= 1 esetben beláttuk az állítás igazságát, így a teljes indukció elvének megfelel en az állítást
teljes egészében bizonyítottuk.
A fenti bizonyítás sok mindent elárul. Először is kiderül az az áItalunk burkoltan feltett tény, hogy a feladat
valóban megoldható (amit lényegében semmi sem biztosított), s a fenti bizonyítás egyúttal mód-szert is adott
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az átrakás végrehajtására. Továbbá bebizonyítottuk azt a szintén burkoltan felhasznált tényt, hogy egyetlen
legrövidebb megoldás létezik. Mindettől függetlenül, ha tudjuk, hogy a feladat megoldható, abból nyilvánvaló,
hogy van olyan megoldás, melynél a lépésszám legrövidebb, de hogy
csak egyetlen ilyen van elegendő, azt bizonyítani kell. A fenti bizonyítás átolvasásánál tisztán látható, hogy
a leírt módszer nemcsak az átrakás elvégzéséhez, hanem szükséges is, vagyis bel le valóban az egyetlen
átrakási mód olvasható ki.
Mivel a rejtvényben n = 64, ezért a kívánt átrakáshoz 264-1 lépés szükséges. 264-1 =
18.446.744.073.551.615, s ennyi másodperc több mint 500 millió év, tehát ha az isteni utasítás már pár ezer
éve történt is, a világ közeli végét l mégsem kell félnünk.
Lovag a pácban
A lovag tudja a három osztó összegét, mégsem tudja eldönteni hány évesek a kisfiúk. Ez csak úgy
lehetséges, ha több variáció is kiad egy bizonyos összeget.
Lássunk egy példát:
1 + 1 + 36 = 38 (a 38 másképp nem hozható ki)
1 + 2 + 18 (a 21 is csak egyféleképpen állítható el ) stb.
Egyetlen olyan összeg van, ami többféleképpen állítható elő, nevezetesen, amikor a fiúk életkorának
összege 13. A két eset: 1, 6, 6 és 2, 2, 9. Itt tudjuk felhasználni a harmadik információt: „a legfiatalabb fiú”.
Mivel második esetben az ikrek között nem teszek különbséget, ezért csak az 1, 6 ‚6 jöhet szóba. A
legfiatalabb fiú tehát 1 éves, és egy 6 éves ikerpár a másik két fiú.
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Néhány fontos szabály a gyufás rejtvények megoldásával kapcsolatban:







mindig csak a megadott számú gyufaszálhoz nyúlhatunk, a többit megmozdítani nem
szabad,
az alakzatok összeszámolásakor figyelembe kell vennünk az esetlegesen több kisebből
összeálló nagyobbat is,
minden gyufaszálat fel kell használni,
minden gyufaszál legalább két végén másik gyufaszálhoz kell érjen,
egy csomópontba tetszőleges számú gyufaszál futhat be,
egy gyufaszálat csak egyszer mozgathatunk.
1.) Helyezz át a csigavonalból négy szál gyufát úgy, hogy a másik irányba
csavarodjon!!

2.) Helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy igaz egyenlőséget kapj!

3.) Hogyan lehetne az alábbi egyenlőséget igazzá tenni úgy, hogy ha a
gyufaszálakból nem vehetsz el, egyiket sem teheted máshová, és újabb gyufaszálat
sem tehetsz közéjük?
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4.) Helyezz át két szál gyufát úgy, hogy a felírt szám 2006-tal egyezzen meg!

5.) Helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy az állítás igaz legyen!

6.)Helyezz át két szál gyufát úgy, hogy 2000-et kapjunk!

7.) Helyezz át két szál gyufát úgy, hogy a kutya az ellenkező irányba nézzen!
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8.) A feladat a szokásos: helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy igaz legyen az
állítás.

9.) Hogyan lehet 6 szál gyufából tizet csinálni úgy, hogy egyiket sem törjük el?
10.) Hogyan lehet 6 szál gyufából kirakni 4 egybevágó szabályos háromszöget
úgy, hogy egyik gyufát sem törjük el?
11.) Helyezz át úgy két szál gyufát, hogy a szemét a lapátra kerüljön!

12.) Vegyél el két szál gyufát úgy, hogy 2 négyzet maradjon az ábrán!
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13.) Három feladat, mindegyiknél egy gyufát kell áthelyezni úgy, hogy igaz
legyen az egyenlőség.

14.) Íme három, szerintem nagyon nehéz feladat! Mindegyiknél egy szál gyufát
kell áthelyezni úgy, hogy igaz legyen az egyenlőség.
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Helyezzen át három szálat úgy, hogy három négyzetet kapjon

Vegyen el öt szálat úgy, hogy három négyzet maradjon.

Helyezzen át két szálat úgy, hogy hat négyzetet kapjon.

Helyezzen át két szálat úgy, hogy tíz négyzetet kapjon.
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Helyezzen át négy szálat úgy, hogy négy négyzetet kapjon.

Egy szál elvételével rendezze át úgy, hogy egy négyzetet kapjon

Helyezzen át két szálat úgy, hogy három nagy és négy kicsi négyzetet kapjon

Vegyen el hat szálat úgy, hogy két négyzet maradjon.
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Helyezzen át két szálat úgy, hogy három kicsi és egy nagy négyzetet kapjon.

Helyezzen el további három szálat úgy, hogy öt egyenlő oldalú háromszöget kapjon.

Helyezzen át két szálat úgy, hogy négy egyenlő oldalú háromszöget kapjon.

Helyezzen át négy szálat úgy, hogy hat egyenlő oldalú háromszöget kapjon.
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Helyezzen át három szálat úgy, hogy hat egyenlő oldalú háromszöget kapjon.

Adjon hozzá egy szálat úgy, hogy az egyenlet helyes legyen.

Egy szál áthelyezésével az egyenlet helyes lesz.

Helyezzen át két szálat úgy, hogy az egyenlet helyes legyen.
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1. Írd be a hiányzó számot:

7. Írd be a zárójelbe a hiányzó szót:

13 , 9 , 5 , 1 , _

füstölnivaló ( . . . . . . ) pénz
"Tolvajnyelven"

2. Húzd alá, melyik illik a legkevésbé a
többi közé:

8. Húzd alá azt az ábrát, amelyik nem
illik a többi közé:

fűnyiró
televizió
hűtőgép
telefon
hajszáritó
3. Találd ki a hiányzó számot:

9. Írd be a hiányzó számot:

82 , 85 , 84 , 87 , 86 , _
4. Húzd alá, melyik nem illik a többi
közé :
cápa
kacsacsőrű emlős
keszeg
bálna
delfin
5. Húzza alá, melyik nem illik a többi
közé:
natbart
ytooat
pelo
veror
mbw
6. Melyik az a szó, amellyel az első és
a második zárójelen kívüli szótag is
értelmes szót ad ki?

10. Írd be a hiányzó számokat:

11. Ki nem híres festő az alábbiak
közül?
razomt
sacpiso
lida
tradmerbn
zotiani
12. Mi a hiányzó betű?
d , e , gy , k , o , _

al ( . . . ) ka
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13. A hat számozott ábra közül melyik
illik a kérdőjel helyére?
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16. Milyen szavak kerülnek a zárójelek
közé?
f+(kiáltó)=(szöveget érthetővé tesz)
17. Írd be a hiányzó betűt:
á,c,d
g,h,í
n,o,_
18. Mi a hiányzó szám?

19. A hat számozott ábra közül melyik
illik a kérdőjel helyére?
14. Melyik az a szó, amelyik a
zárójelen kívüli betűkkel összeolvasva
értelmes szót alkot?

15. Melyik a hiányzó szám?
7,1,9
6,4,8
6,2,_
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20. Melyik az a szó a felső sorban
találhatók közül, amelyik az alsó
sorban találhatókhoz logikailag
hozzátartozik?
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25. Írd be a hiányzó számot?
6 , 4 , 15 , 9 , _ , 24 , 123 , 69
26. Melyik ábra nem illik a többi közé?

sör vad cipő kenyér veszély
karám szőr sarkantyú
21. Melyik az a szó, amellyel a zárójel
előtti, és a zárójel mögötti betűk különkülön is értelmes szavakat alkotnak?
va ( . . . ) d

27. Egészítsd ki a zárójelben lévő szót!

22. Írd be a hiányzó betűket!

t r ( verebet ) b v
s d ( .á.o.o. ) g b
28. Írd be a zárójelbe a hiányzó szót!
azonban ( . . . ) szórakozóhely

23. Írd be a hiányzó számokat!

29. Milyen szavak kerülnek a zárójelek
közé?

10 , 8 , 2 , 14
32 , 8 , 10 , 20
16 , 9 , 3 , _

fe+(kiásott tárgy)=(válasz)

24. A hat számozott ábra közül melyik
illik a kérdőjel helyére?

30. Az öt számozott ábra közül melyik
illik a kérdőjel helyére?
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31. Írd be a hiányzó számot:

IQ teszt
36. Írd be a hiányzó számot!
2 , 10 , 50 , 250 , _
37. Húzd alá, amelyik nem illik a többi
közé!

32. Melyik nem hadvezér?
tehego
lonpaneo
solenn
sexxer
33. Melyik az a szó, amellyel az első és
a második a zárójelen kívüli betűk is
értelmes szót alkotnak?

Bukarest
Brüsszel
Bern
Amszterdam
Ankara
Canberra
Tunisz
38. Melyik az a szótag, amellyel az első
és a második zárójelen kívüli szó is
értelmes szót alkot!
zár ( . . ) vad

á(...)d
34. Írd be a hiányzó betűt!
a,c,e,í,_,ú
35. Az öt számozott ábra közül melyik
illik a kérdőjel helyére?

39. Melyik ábra nem illik a többi közé?
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40. Hat számozott ábra közül melyik
illik a kérdőjel helyére?
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Megoldás:
1. -3 ; A számok néggyel csökkennek.
2. telefon
;A
többi
működéséhez
nélkülözhetetlen az elektromos áram.
3. 89 ; A sorozat tagjai először hárommal
nőnek, majd eggyel csökkennek, ez
ismétlődik.
4. kacsacsőrű emlős ; A többi állat a halak
családjába tartozik, a kacsacsőrű emlős
kétéltű.
5. ytooat ; TOYOTA - Nem európai
autómárka,
míg
a
többi
(TRABANT;OPEL;ROVER;BMW) igen.
6. sós ; alsós, sóska
7. dohány ;
8. 4 ; a vastag vonal az óramutató járásával
ellentétes irányba mozdul el 90°-ot, a vékony
vonal vele ellentétesen 45°-ot, a fekete pont
hol a jobb felső, hol a jobb alsó sarokban van.
9. 47 ; A következő számot mindig úgy
kapjuk meg, hogy az előző kettőt összeadjuk.
29+18=47
10. 20/20 ; Két sorozat van. A felső számsor
kettővel nő, néggyel csökken, hattal nő,
nyolccal csökken. Az alsó számsor kettővel
csökken, néggyel nő, hattal csökken, nyolccal
nő.
11. Razomt ; Mozart - zeneszerző. A többi név
megfejtése: Picasso, Dali, Rembrandt,
Tiziano
12. s ; A betűket úgy kapjuk, hogy az előző
betűtől rendre a harmadik, negyedik, ötödik,
hatodik a sorban.
13. 3 ; Minden sorban kettő kör, kettő
háromszög, és kettő négyzet van. Tehát az
üres négyzetbe egy kör és egy négyzet kerül.
14. kos ;
15. 8 ; Az oszlopok első két számát
összeadjuk és elosztjuk kettővel, majd lefelé
kerekítjük: 9+8=17; 7/2=8.5 =>8
16. fordító ; f+ordító
17. ö ; Az "á" a második, a "g" a tizenkettedik
a sorban. A "c" a negyedik, a "h" a
tizennegyedik, ...stb. Az "ö" a huszonhatodik.
18. 5 ; A kis-, és a nagy háromszög csúcsánál
lévő számok összege megegyezik: 3+6+1=10;
4+1+5+=10
19. 4 ; A tárgyak egyre kisebbek.
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20. vad ; A karám, szőr, sarkantyú szó a "ló"
szóval hozható logikai kapcsolatba. Tehát a
megoldás: vadló.
21. kar ; vakar, kard
22. ny/s ; A betűk az ötödik, tizedik,
tizenötödik, huszadik helyet foglalják el a
sorban, a kezdőbetűtől számolva.
23. 19 ; A sorban az első két szám összegéből
levonjuk a harmadik szám kétszeresét, így
kapjuk a negyedik számot: (16+9)-2*3=19
24. 3 ; Minden sorban egy háromszög, egy
kör, és egy négyzet található. A háromszögnél
a fehér "fülecske" és a fekete csúcs mindig
vándorol.
25. 42 ; Két sorozat van "összesimítva". A
következő számot mindig úgy kapjuk, hogy az
előző háromszorosából levonunk hármat:
3*15=45; 45-3=42
26. 5 ; Az 1-4 és 2-3 egymás tükörképe.
27. bádogos ;
28. bár ;
29. felelet ; fe+lelet
30. 3 ;
31. 9 ; A háromszög belsejében lévő számot
úgy kapjuk, hogy a kívül lévő számok
összegét elosztjuk hárommal: 3+16=27;
27/3=9
32. tehego ; Goethe, német költő volt, nem
hadvezér. Napoleon; Nelson; Xerxes
33. tér ; átér, térd
34. ó ; A betűk sorszámai a négyzetszámok:
1;4;9;16;25;36; (Az "ó" a huszonötödik)
35. 3 ; A háromszög belülre kerül és sötét
marad, a kör kívülre kerül és színtelenül, a két
sötét fül helyett egy kerül alulra.
36. 1250 ; Minden szám az előző ötszöröse.
37. Amszterdam; Nem főváros, míg a többi
igen.
38. ol ; zárol, olvad
39. 5 ; Mert csak négy derékszöge van, míg a
többinek hat.
40. 2 ; Minden sorban három különböző
fejforma, öt kéz, hat haspötty, és nyolc láb
van.
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Történet
Egy meztelen ember fekszik a
1. történet:
sivatag közepén. Mellette egy gyufaszál hever. Vajon mi történhetett?

Egy ember egy tengerparti étterem2. történet:
ben a ház specialitását rendeli, sirályhúst. Megkóstolja, pár másodpercen belül felpattan az asztaltól,
és feldúltan kirohan az étteremből. A bejárat előtt
holtan esik össze. Vajon mi történt?

Rómeót és Júliát holtan találták egy
3. történet:
hotelszobában. A szobában volt még a hűséges eb,
Csöpi, is. Vajon mi okozhatta a szegény pár halálát?
Egy pasi utazik a vonaton. Egyszer
4. történet:
csak hátrébb megy pár vagonnal, benyit egy fülkébe, és lelő egy nőt. A következő állomáson leszáll
a vonatról és első útja egy rendőrőrsre vezet. Bevallja tettét, mégis elengedik. Hogy lehet ez?

Egy illető kiugrik egy ház tizedik
5. történet:
emeletéről, azonban úgy az ötödik tájékán megbánja tettét. Ekkor sajnos már késő! De vajon miért
gondolta meg magát?
Egy ember egy ház nyolcadik eme6. történet:
letén lakik. Napról napra lifttel megy az ötödikig,
majd onnan gyalog megy a nyolcadikra. Egyetlen
kivételt az esős napok jelentik, amikor emberünk
egészen a nyolcadikig lifttel megy. (Meg persze
gyalog megy végig, ha esetleg a felvonó nem működik.) Vajon miért teszi ezt az illető?
Egy ember a búzatábla közepe felé
7. történet:
halad, bár tudja, hogy ha odaér meg fog halni. Miért megy mégis oda?
Sötét, kivilágitatlan autó megy az
8. történet:
úton, hang nélkül suhan. Egy kivilágítatlan kerékpáros annak ellenére, hogy nem hallja az autót, sejti, hogy nem lenne szerencsés éppen akkor átkelnie
az úton. Honnan sejtette?
Felakasztott embert találnak egy
9. történet:
teljesen üres szobában, ami belülről volt bezárva.
A halott lába kb. 1.5 méterrel volt a padló fölött.
Vajon mi történhetett?

Logi-sztori
Megoldás
Négy ember utazott a sivatagban egy hőlég1. történet:
ballonon. A jármű egyszer csak süllyedni kezdett. Kidobták a
nehezékeket, később a ruháikat, mindent, ami mozdítható volt,
ám továbbra is süllyedtek. Ekkor eldöntötték, hogy sorsot húznak és aki a rövidebbet húzza, az kiugrik a kosárból. Emberünk, aki a sivatagban feküdt egy törött gyufaszál társaságában
nem volt túl szerencsés, ő húzta a rövidebbet.
Az illető, életének egy korábbi szakaszában
2. történet:
hajókiránduláson vett részt feleségével. Hajótörést szenvedtek
és több más utassal egy szigetre vetődtek. A szigeten meghalt a
felesége. Mivel nem volt a szigeten más ennivaló, csak a nehezen elkapható sirály, többen javasolták, hogy egyék meg az idő
közben meghalt társaikat. Barátunk nem helyeselte ezt. Ezért,
mikor társai feltálalták neki a feleségét azt mondták neki, hogy
sirályt fogtak. Most, sok évvel a történtek után emlékezett,
hogy annak a „sirálynak” teljesen más íze volt. Gyorsan kombinált, és rájött, hogy a feleségéből falatozott. Ez természetesen
nem tett jót a gyomrának.
Rómeó és Júlia két hal az akváriumban. A
3. történet:
hűséges blökit egyedül hagyták gazdái a szobában, és az játék
közben leverte az akváriumot. Így a két kis kedvenc fulladás
áldozata lett.
A férfi börtönbüntetésből szabadult. Azért ült
4. történet:
húsz évet, mert megölte a feleségét. Ahogy kihajolt a vonat
ablakán, meglátott pár vagonnal arrébb egy kezet, ami egy cigit
tartott és hiányzott a gyűrűs ujja. A bizonyíték, amiért elítélték,
a felesége gyűrűs ujja volt a húsdarálóban a gyűrűvel együtt.
Ekkor elindult hátrébb és gyanúja beigazolódott. A felesége
volt, aki bosszúból levágta az ujját és úgy állította be az ügyet,
hogy férjét elítéljék a meggyilkolásáért. A férfi ezúttal valóban
megölte a feleségét. Miután ezért a bűncselekményért már
egyszer leülte a büntetést ezért szabadon engedték.
Egy természeti katasztrófa során kihalt az
5. történet:
emberi faj, egyetlen ember kivételével. Ő a mi főszereplőnk.
Elkeseredésében, hogy egyedül maradt, kiugrott a házból, hogy
véget vessen életének. Az ötödik emelet táján azonban telefoncsörgésre lett figyelmes. Ezek szerint mégsem ő volt az egyetlen túlélő.
A 14. történethez hasonló módon itt is egy
6. történet:
törpe a főszereplő. Nem éri el a lift gombjait, csak az ötödikig.
Ha azonban esik az eső és visz magával esernyőt, akkor azzal
eléri a nyolcadik emelet gombját is. Ez magyarázza az illető
különös szokását. (Az ötlet hasonlósága miatt nem érdemes
közvetlenül a 14. történet után mesélni.)

Emberünk nem a szokásos irányból közeledik
7. történet:
a búzatábla közepe felé. Kilökték egy repülőből, és akarata
ellenére közeledik halála helyszíne felé.
Nappal volt.
8. történet:

Ez az öngyilkosság úgy történhetett, hogy
9. történet:
elkeseredett barátunk egy jégtömbre állt, majd miután fejét a
hurokba helyezte, lábával kilökte maga alól a tömböt. A jég idő
közben elolvadt. Így fordulhatott elő, hogy a szobában nem
találtak semmit, amire állhatott volna.

„Lámpást, ha gyújtok” - Tehetségfórum
Kádban találnak egy hullát felvá10. történet:
gott erekkel. A fürdőszoba belülről volt bezárva és
nem találtak semmilyen éles eszközt a helyiségben.
Vajon mi történhetett?
Egy magyar bűnözőt elkaptak és
11. történet:
egy távolabbi ország biztonságosabb börtönébe
szállították. Mivel altatót kapott átaludta az egész
utazást, így nem tudhatta, hogy mennyi ideig és
milyen járművel utazott. Mindezek ellenére új lakóhelyén néhány perc után rájött, hogy elég meszsze került otthonától. Nem Európában van! Miből
jött rá erre?
Egy embert holtan találnak egy
12. történet:
telefonfülkében. Vajon mi okozta halálát?

Egy illető utazik a vonaton, majd
13. történet:
egyik pillanatról a másikra kinyitja az egyik ajtót
és kiugrik a száguldó masinából. Vajon miért tett
ilyet?
Egy ember a kocsijában ül éppen,
14. történet:
és az autópályán halad. Egyszer csak lassít, majd
félreáll. Kiszáll az autóból, és főbe lövi magát. Vajon mi vitte az öngyilkosságba szegényt?

A vadnyugaton vagyunk éppen,
15. történet:
egy ivóban. Az egyik cowboy vizet rendel, és mikor a szájához emeli a poharat egy másik kilövi
kezéből azt. Meglepő módon barátunk nem párbajra szólítja fel társát, hanem köszönetet mond. Vajon miért?
Egy ember a fárasztó munka után
16. történet:
hazatér és rögtön az ágyba vágja magát. Azonban a
nyugalmat hozó álom nem jön szemére. Pár pillanat telik el csupán, és rájön, hogy egy hulla van az
ágya alatt. Honnan jött erre rá?
Egy ember felébred reggel, és kiül
17. történet:
az ágya szélére. Pár pillanat múltán hisztérikus zokogásban tör ki. Vajon mi okozta ezt?

Egy szép napon a kert zöld gyepén
18. történet:
a férj megfolytja feleségét, nem félve a büntetéstől.
Nem szép dolog! Vajon mi volt a férj oka a gyilkosságra?

Logi-sztori
A 2. történethez hasonló módon itt is a jég a
10. történet:
főszereplő. Az illető ugyanis egy éles jégdarabbal vágta fel
ereit, ami idő közben szintén elolvadt. (A hasonlóság miatt,
nem érdemes rögtön a 2. történet után mesélni.)
Földrajzban jártas barátunk hamarosan meg11. történet:
szomjazott, így a cellájában található mosdóhoz sietett. Megeresztette a vizet, ám a lefolyóban nem a megszokott látványban volt része. Az északi félgömbön (ahová ő valósi európai
lévén) ugyanis mikor a víz lefolyik, az óramutató járásával
megegyező irányban örvénylik. Ezesetben viszont az ellenkező
irányba fordult a víz a mélybe.
Barátunk, aki telefonált, a gesztusok embere
12. történet:
volt. Mindig járt a keze magyarázás közben. Így tett, vesztére, a
telefonfülkében is egy horgászkaland után. Éppen azt mesélte
barátjának, hogy mekkora halat fogott. Elég nagyot mutatott
ahhoz, hogy betört a fülke oldalának üvege, elvágta kezén az
ütőeret és hamarosan elvérzett.
A főhősünk vak. Mindezek ellenére elkezd
13. történet:
homályosan látni, majd teljesen visszanyeri látását. A vonat
éppen ezt a csodás eseményt követően hajt be egy alagútba. Az
illető azt hiszi, hogy ismét elvesztette látását, így mély depreszszióba zuhan, és ennek hatására véget vet életének.
Barátunk műsorvezető volt egy rádiónál.
14. történet:
Feleségének életére jókora biztosítást kötöttek, ami csábítóbb
volt a nőnél, így gyilkosságra szánta el magát. Aznapi műsorát
előre felvette kazettára és ezt játszotta le a stúdióban. Volt
alibije arra a pár órára, mikor megölte a feleségét. Éppen a
stúdióba tartotta gyilkosság után, a saját műsorát hallgatta. Egy
dologgal azonban nem számolt. A szalagot bekapta a lejátszó,
így bombabiztos alibije terhelő bizonyítékká változott. Ebben a
kilátástalan helyzetben kénytelen volt a ravaszt másodszor is
meghúzni, ezúttal a saját halántékának szegezve.
A cowboy a vizet azért rendelte, mert csuk15. történet:
lott. A lövés rendesen megijesztette, így a csuklása rögtön abba
is maradt. Ennek szól a köszönet.

Ahogy lefekvés után elcsendesedett a világ,
16. történet:
hallhatóvá váltak az apróbb zajok is. A hullán mechanikus óra
volt, ami ketyegett. Erre lett figyelmes az illető.
Barátunk egy törpe, aki egy cirkuszban dol17. történet:
gozik, és abból él, hogy mérete, nem a megszokott. Barátai
egyszer megviccelték, és éjszaka észrevétlenül lefűrészelték az
ágya lábait. Mikor reggel felébredt, és szokásához híven kiült
ágya szélére, leért a lába, nem úgy mint máskor. Ekkor hirtelen
azt hitte, hogy megnőtt, ami azt jelentette volna, hogy elvesztette egyetlen kenyérkereseti lehetőségét. Ezért pánikolt be kissé.
A feleség mindenféle ügyeskedéssel a bolon18. történet:
dok házába juttatta férjét, hogy a vagyon teljes mértékben az ő
kezébe kerüljön. A férj természetesen tudta, hogy mire ment ki
a játék. Így kitervelte a bosszút. Behívta a feleségét az intézetbe, hogy látogassa meg. Elmentek sétálni az udvaron és elmagyarázta feleségének, hogy ő hivatalosan őrült, így nem büntethető gyilkosságért. Ezek után elővett a zsebéből egy kötelet és
megfojtotta hitvesét. Pár év múlva a kezelése befejeződött és
ismét szabadon élhette életét.
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Két bankrabló gyalogosan menekül
19. történet:
a szajré felhajtása után. A rendőröket hamar értesítik, így a bűnözők nyomába erednek. A rablók
megijednek, így meg akarnak szabadulni a zsák
pénztől. Befordulnak az első sarkon és felteszik a
zsákot a ház ereszére. Utána futnak tovább, de hamarosan elkapják őket, valamint a zsákmány is a
rendőrség kezére kerül a kutatás eredményeként.
Minden megvan, hogy a bűnözők rács mögé kerüljenek, ám a bűncselekmény rekonstruálásakor kiderül, hogy nem követhették el ők a rablást. Vajon
hogyan úszhatták meg a rablók a börtönt?
Három ember sorsot húz. Az egyik
20. történet:
kihúzza a rövidebbet, és nagy megkönnyebbüléssel
veszi el az asztal közepén heverő revolvert. A fejéhez tartja és meghúzza a ravaszt. Mi magyarázza
az illogikus reakciót?
Egy ember kap egy csomagot.
21. történet:
Kibontja, belenéz, levágja a karját, gondosan belehelyezi a végtagot, lezárja a dobozt, majd postára
adja. Vajon miért cselekedett így?

Adott egy szoba, melynek egyetlen
22. történet:
nyílása van, egy ajtó. Ez is zárva van és a beleillő
kulcs a szoba közepén elhelyezkedő asztal kellős
közepén fekszik. Az asztal mellett egy szék található, melyben egy fejbelőtt hulla ül. A szobában
azonban lőfegyvernek nyoma sincs. (A koponya
belsejében elhelyezkedő golyótól eltekintve.) Vajon mi történhetett?

Jégbe fagyva találnak egy férfit és
23. történet:
rájönnek, hogy nem lehet más, mint Ádám! Vajon
miből sejtették meg?
Egy pasi a maffia elől menekül.
24. történet:
Megszáll egy elhagyatott kisvárosi motelben. A
szobájában éppen kipakolja a kofferjét, amikor kopognak az ajtón, és egy férfi nyit be. Mikor megpillantja emberünket, a következőket mondja: „Elnézést! Azt hittem, hogy az én szobám.” Ezek után
becsukja maga mögött az ajtót és távozik. A menekülő egy pillanatra megáll, majd elkezdi visszadobálni cuccait a bőröndbe. Rájött, hogy a maffia
megtalálta. Vajon miből sejtette meg?
Egy fiatalasszony ment az utcán,
25. történet:
ám egyik pillanatról a másikra az utca közepén
összerogyott és meghalt. Vajon mi okozta halálát?
Egy lány anyukájának a temetése
26. történet:
van, a lány meglát egy fiút, aki őrülten megtetszik
neki. 2 hét múlva megöli a nővérét! Miért tette?

Logi-sztori
A rablók a zsákot csak egymás nyakába állva
19. történet:
tehették fel az ereszre. Mikor a bűnözőket egymás nyakába
állították, nem érték el az ereszt. Hogy lehet, hogy első alkalommal elérték, másodszor meg nem? A két férfi között jelentős magasságkülönbség volt. Első alkalommal a magasabbik
állt az alacsonyabbik vállára, akinek természetesen a karja is
hosszabb volt, így akkor elérték. Másodszor, mikor felszólították őket, hogy álljanak fel egymás nyakába fordítva álltak.
Persze, hogy akkor nem érték el!

Ezek az emberek egy űrhajó utasai. Elromlott
20. történet:
az oxigént adagoló rendszer és tudják, hogy hamarosan meg
fognak fulladni. Van egy pisztolyuk amiben sajnos csak egyetlen töltény van. Sorsot húznak, és a nyertes természetesen nagy
megkönnyebbüléssel húzza meg a ravaszt. Neki nem kell fuldokolnia.
Három ember egy szerencsétlen utazás foly21. történet:
tán egy szigetre vetődött. Nem volt élelmük, így kénytelenek
voltak levágni egyikük karját és azt ették meg, de meg fogadták, hogy mindnyájan levágják a karjukat, ha esetleg hamarabb
megmenekülnek. Így is történt. Egy hajó felvette őket. Hazaérve az első levágta a karját és feladta a másiknak postán, akinek
nem volt levágva. Amint megkapta a csomagot, a feladványban
leírtak szerint cselekedett.
Ez gyilkosság volt, nem pedig öngyilkosság.
22. történet:
A tettes, miután fejbe lőtte az áldozatot, a pisztolyt magával
vitte. A kulcsot belülről a zárba helyezte és három kötelet kötött rá. Az egyiket átvezette az asztal közepe fölött, a plafonban
lévő, kampón. Ezek után minden kötél másik végét kivezette
megfelelő módon a szobából, majd becsukta az ajtót. Két kötéllel forgatta el a kulcsot a zárban (vagy a kulcs végéhez ragasztott rúddal, amit utána letört), majd a kampón átvezetett kötéllel
az asztal közepére helyezte a kulcsot. Ezek után végigégette a
köteleket, így a szobában kevés hamu is található. (A másik
verzió szerint az asztal közepébe egy rozsdás szög van verve,
és a kulcs erre van akasztva. Ennek szerepe, hogy a kulcs ebbe
akad, amikor megrántjuk a kötelet, ami eloldódik. Így nem kell
végigégetni. Ismét más verzió szerint van egy kis rés az ajtó
oldalán, amin befér a kulcs, így nem kell belülről zárni, lehet
kintről is, ami jelentősen könnyebbé teszi az ügyet.)
A férfinek nem volt köldöke.
23. történet:
Az ember nem kopog, mielőtt belép a saját
24. történet:
szobájába. Ez keltette fel barátunkban a gyanút.

A fiatalasszony foglalkozását tekintve mosó25. történet:
nő volt. És mint azt tudjuk: „A mosónők korán halnak.”
Remélte, hogy a srác erre a temetésre is lejön
26. történet:
és akkor újra láthatja.
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Egy igen gazdag ember meghalt, de
27. történet:
nem találták a végrendeletet. Hónapok multán azzal jelentkezett az ügyvédnél az egyik unokaöcs,
Esterházy Kálmán, hogy megtalálta a végrendeletet, melynek
szövege a következő volt:
„Én Esterházy Pál szellemi képességeim teljes birtokában kijelentem, hogy, mivel gyermekem nem
született, minden ingó és ingatlan vagyonomat
unokaöcsémre, Esterházy Kálmánra hagyom.
Kelt: 1927-ben az I. világháború után 8 évvel.”
Miután az ügyvéd ezt elolvasta, visszaadta azzal,
hogy ez nyilvánvaló hamisítvány. Vajon honnan
jött rá?
28. történet:Egy ember ül egy konferencián.Egyszer
csak feláll, előrántja zsebőbél revolverét és és csövét
halántékának szegezve véget vet életének Vajon miért
tette ezt?.

Joe és Jack egy szobában ülnek,
29. történet:
előttük egy-egy pohár ital. Joe egy hajtásra kiissza
a pohár tartalmát, míg Jack szép lassan szopogatja.
Miután ő is kiürítette a poharat holtan a földre rogyik. Mindketten ugyanazt itták, Joe mégis megúszta. Mi lehet a dolog hátterében?

Logi-sztori
27. történet: 1927-ben még nem nevezték I. világháborúnak. Nem tudták, hogy lesz második is.

28. történet:Az iparügyi minisztert meghívják egy falból
megrendezett konferenciára, aminek tárgya egy új
nukleáris energia-alapanyag, melynek jelentősége a
hatékonyságban van.
Az egész célja egy politikai merénylet a miniszter
eltávolítására. Az előadás közben eljátsszák, hogy a
demonstrálásra hozott minta védődoboza megsérül, minek
köztudott hatása gyötrelmes haldoklás több száz méteres
körzetben, minden élőlény számára. A beszervezett
konferencia-tagok mind elkezdenek fuldokolni, mire a
miniszter előkapja revolverét, és hogy meg-előzze
szenvedéseit, megöli magát. Ezek után a szemtanúk,
akik közül mindegyik sakkban van tartva valamivel, mind
azt fogják vallani, hogy a miniszter öngyilkos lett, ami
mellesleg igaz is.
29. történet: Joe meg akarta mérgezni Jack-et, ezért 2
whisky-t tett a tálcára, amibe mérgezett jeget tett. Mivel ő
hirtelen itta ki, a jégnek (így a méregnek) nem volt ideje feloldódni az italban, ezért úszta meg.
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1. ábra

3. ábra

Képrejtvény

2. ábra

4. ábra

Megfejtés: 1.ábra bölcsesség, 2.ábra mindenható, 3.ábra százalék, 4. ábra családfakutatás
a) eperfa, b) bükk, c) körte, d) gyertyán, e) kökény, f) pinty
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Megfejtés: "Ki korán kel, aranyat lel!", Mátyás király, holnapután, Halászbástya
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Képrejtvény

Megfejtés: 1. Ahány ház, annyi szokás, 2. Niagara, 3. Badacsony, 4. Kézalatti vétel, 5. Tárgyalás, 6. Uraság,
7. Az utolsó kenet, 8. Átló, 9. Pártfogó, 10. Szél árnyék, 11. Zárva, 12. Szivárvány, 13. Batiszt, 14. Angyal Bandi,
15. Békési Gáspár, 16. Egy ízben, 17. Bennszülött kínai, 18. Bennfentes, 19. Csukló, 20. Csupasz
Megfejtés: Szeretnék szántani. 2. Bakony. 3. Teknősbéka. Szótagrejtvény: 1. Béka. 2. Elemér. 3. Egér. 4. Tanuló. 5.
Három. 6. Orion. 7. Vendég. 8. Enyém. 9. Narancs = Beethoven. Pótlórejtvény: Lindberg. Bűvös négyszög: Hab,
apa, bab. Tréfás kérdés: ágy.
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„Nyitott szemmel”

Gyakorlati logika
1. Miért van cikcakkban kifeszítve a villamos (vagy elektromos vonat) vezetéke az
egyenes sínpálya fölött is? (A hőtágulás miatt és az áramszedő egyenletes kopása
érdekében.)
2. Miért kattog a sín a vonat alatt? (A dilatációs hézag miatt.) Mért kell az a hézag?
3. Miért nem feszítik meg jobban a belógó elektromos légvezetékeket? (A hőtágulás
miatt.)
4. Hogy néz ki a villámhárító? Miből van? Miért? Hogyan működik? (Fémből van, és a
ház legmagasabb pontjáról levezeti az áramot a földbe.)
5. Miért befelé nyílnak a házak kapui? (Mert ha kifelé nyílnának, akkor a járdán való
közlekedést akadályoznák.)
6. Az utakat miért borítják aszfalttal, miért nem maradhat csupaszon a betonút? (Mert az
aszfalt rugalmasabb, emiatt kevésbé töredezik, a vízzárósága is sokkal jobb, nem fagy
fel olyan könnyen, mint a beton, amely viszont a teherbírósága miatt kell az aszfalt alá.)
7. Miért olvad meg a kiszórt szemét és hamu alatt a hó? (A sötét, érdes felületű testek
sokkal jobb hőelnyelők, mint a fehér, sima felületűek.)
8. Miért fut ki a forrásban levő tej? (A meleg hatására a tejben kis felületű buborékok
keletkeznek, és habzást okoznak. A hab a tej felszínén összefüggő hártyát képez és az
alatta felgyülemlő gőz megemeli a folyadékot a hártyával együtt.)
9. Miért nem fáznak az eszkimók a jégkunyhóban? (A jég jó hőszigetelő, ezért megvédi
lakóit a kinti erős hidegtől. A kunyhó falait belülről prémes állatbőrökkel borítják,
amelyek elszigetelik a belső teret a jégfal közvetlen hűtő hatásától. )
10. Miért romlik a hal és más hideg vérű állat húsa gyorsabban, mint a meleg vérű állat
húsa? (A hideg vérű állatok húsában általában kisebb a zsír- és nagyobb a víztartalom,
mint a meleg vérű állatokéban, s míg a zsír konzerváló hatású, a víz inkább bomlaszt.)
11. Miért lesz keményebb a kerékpár felfújt gumikereke, ha erős napsugárzás éri? (A
gumiban levő gáz mennyisége változatlan, térfogata is gyakorlatilag változatlan,
hőmérséklete viszont nő, így a gázrészecskék gyakrabban és erőteljesebben ütköznek a
tömlő falába.)
12. Miért oldódik fel hamarabb a cukor a forró kávéban, mint a hidegben? (A forró kávé
részecskéi gyorsabban mozognak, mint a hideg kávé részecskéi, így hamarabb lökdösik
szét a cukor részecskéit.)
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13. Miért nem tudunk egy széttört krétát nagy erővel úgy összenyomni, hogy egész krétát
kapjunk? (Az anyag részecskéi közötti kölcsönhatás igen kis hatótávolságú ahhoz, hogy
egy darab legyen a kettő.)
13+1. Miért viselnek a trópusokon fehér ruhát? (A fehér szín visszaveri a hősugarakat.)

Becsapós kérdések
1.Ha egy éjjeli őr reggel hal meg, kaphat-e nyugdíjat?
Megoldás: Ha már meghalt nem kaphat nyugdíjat!
2.Az özvegyasszony férje megnősülhet-e?
Megoldás: Az özvegyasszony férje már meghallt, azaz nem nősülhet meg!
3. Kettő egér áll esernyővel a kezükben. Az egyiknek a háta másiknak a lába lóg ki. Ki ázik el
jobban?
Megoldás: Ki mondta, hogy esik az eső?
4. Egy sötét szobában egy petróleumlámpa és egy kályha van. a szobában egy férfi áll gyufával
a kezében! Mit fogsz először meggyújtani?
Megoldás: A gyufát!
5. Pisti este 8 órakkor aludt el. Reggel 9-ig akart aludni, ezért beállította a vekkerét 9-re. Hány
órát aludt?
Megoldás: 1 órát, mert este 9 órakkor már csörgött!
6. Hogy kell ejteni az Amerikai Egyesült Államok fővárosát, New Yorkot, /nú jork/ vagy
/nyú jork/?
Megoldás: Az Amerikai Egyesült Államoknak fővárosa Washington!
7.Van egy kád tele vízzel. Van egy vödröd, csészéd és egy kanalad. Hogyan távolítod el a
legegyszerűbben a vizet?
Megoldás: Kihúzod a dugót.
8.Hányadik vagy a futóversenyen, ha megelőzöd a 2-at?
Megoldás:2 hisz a helyébe léptél.
9.7 szénarakás meg 5 szénarakás együtt hány szénarakás?
Megolsás:1 szénarakás
10.Hány állatot vitt magával Mózes a bárkájára?
Megoldás: Mózesnek nem volt bárkája, csak Noénak.
11.Hogy teszel be egy elefántot a hűtőbe?
Megoldás: Kinyitod az ajtót, beteszed az elefántot és bezárod az ajtót.(Ez a kérdés azt teszteli,
mennyire bonyolítod túl a feladatokat.)------>>>
 ----->>>Az állatok királya, az oroszlán egy konferenciát szervez az állatok számára.
Minden állat elmegy, egy kivételével. Melyik ez az állat?
Megoldás: Az elefánt hisz a hűtőben van.----->>>>
 ----->>>>Keresztül kell menned egy folyón, amiben krokodilok élnek. Hogy teszed
meg ezt?
Megoldás: Nyugodtan átúszod, hisz minden krokodil az állatkonferencián van.
12.Ha kilencszer egymás után feldobsz egy pénzérmét és mind a kilencszer írás lesz akkor hány
százalék az esélye, hogy tizedikre fej lesz?
Megoldás:50 %. A feldobások függetlenek egymástól!!
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Stratégiai játékok
Egy 10 x 8-as tábla jobb felső sarkában áll egy királynő, amellyel lefelé, balra vagy átlósan
balra léphetnek (akármennyit) a játékosok. Az nyer, aki a bal alsó sarokba helyezi a királynőt.
Ki nyer, milyen stratégiával?
Az ábra szerint a játéktáblán „+” jellel a nyerő
állásokat jelöltem, vagyis azokat a mezőket,
ahonnan indulva a soron következő játékosnak
van nyerő stratégiája, és „V” betűvel a vesztes
állásokat, amelyekről indulva a kezdő nem
nyerhet. minden mezőről megállapítható, hogy
nyerő vagy vesztő állás-e. A bal alsó mező
vesztő, mert onnan nincs több lépési lehetőség. Azok a mezők, melyekről erre közvetlenül rá
tudunk lépni, nyertes állások lesznek. Mindkét játékos célja, hogy vesztő mezőre lépjen a
bábuval, hiszen onnan ellenfele akárhova is lép, a következő körben újabb vesztő helyre tudja
tenni a királynőt, és így tovább. Jól látható, hogy ebben a játékban a kezdő játékosnak van nyerő
stratégiája, ráadásul két vesztő mezőre is léphet kezdésképp.
Lepakolós játék
Két játékos felváltva helyez korongokat egy asztalra. Az veszít, aki nem tud úgy több korongot
elhelyezni az asztalon, hogy az ne fedjen egy már lent fekvőt. Kinek van nyerő stratégiája?
A jó stratégia az, ha először középre tesszük a kezdő korongot (minden esetben van ilyen, ha
kerek az asztal, ha szögletes, lényeg, hogy az középpontosan szimmetrikus legyen), és a
következőkben mindig az ellenfél lépésének középpontos tükörképét lépjük.
Egyszerű egykupacos játék
Egy kupacban 21 kavics van. Két játékos játszik, akik felváltva 1, 2 vagy 3 darabot vehetnek el.
Ez normál játék, vagyis az nyer, aki az utolsó(ka)t veszi el. Kinek van nyerő stratégiája?
Visszafele gondolkodva: aki előtt már csak 3 vagy kevesebb korong lesz, az meg tudja nyerni
a játékot, hiszen a legfeljebb 3 korongot elvehet. Ez nyerő állás. A 4 darab kavics ugyanebből
a megfontolásból vesztes állás, hiszen akárhány (1, 2 vagy 3) darabot veszünk is el, ellenfelünk
elveheti a maradékot, és ezzel nyer. Továbbgondolva, minden 4∙k (k = 0, 1,…, n) darab kavics
vesztes állás, mert abból lépve az elemek számának néggyel oszthatósága nem megtartható,
tehát vesztes állásból vesztes állásba nem lehet lépni, viszont bármely más esetből meg lehet
játszani azokat. Speciálisan itt a vesztes állások: 4, 8, 12, 16, 20 db korong. Ennek megfelelően

„Lámpást, ha gyújtok” - Tehetségfórum

Stratégiai játékok

21 kavics esetén a kezdő játékosnak van nyerő stratégiája: mégpedig először 20-ra csökkentve
a kavicsok számát.
Játékok korongokkal
Egy asztalon sorba 10 korong van lerakva, melyeknek egyik oldala fehér, másik fekete színű.
Ketten játszanak. A soron következő mindig kiválaszt egy fekete oldalával felfelé fekvő
korongot, majd azt, és az összes tőle jobbra lévőt átfordítja a másik oldalára. Akkor van vége
a játéknak, ha mindegyik korongnak a fehér oldala van felül. Az veszt, aki nem tud többet lépni.
Kinek van nyerő stratégiája, és hogyan tud győzni?
A játék kimenetele és nyertese függ a kiindulási helyzettől. Tekintsük az alábbi konkrét
kezdőállást.

Ha például kezdetben fekete az utolsó korong, akkor az mindig a kezdő játékos forgatásai
nyomán fog a fehér oldalával felfelé kerülni. A játék egyszer véget ér, és tudjuk, hogy az utolsó
lépés a kezdő játékosé lesz, tehát ő nyer. Ellenkező esetben - ha a kezdő állapotban fehér az
utolsó korong - a második játékosé a győzelem. Tehát teljesen mindegy, hány koronggal
játszunk, a győztest mindig a sorban elhelyezett utolsó korong színe fogja elárulni. Ha az a
fekete oldalával felfelé fekszik, akkor a kezdő, ha fehér színe látszik, akkor a második játékos
nyer. Így a fenti játékot a kezdő játékos nyeri.
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Csapatjáték lehetősége a matematika órákon
Tedd, amit mondok!: A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, de beszélgetni
tudnak. A pár mindkét tagja ugyanazt a készletet kapja (pl.: fakockák vagy síkidomok). A pár
egyik tagja elrendezi a kapott kockákat, testeket, és pontos utasításokat fogalmaz meg a
társának úgy, hogy mindkettőjük előtt azonos elrendezés alakuljon ki.
Számaktivity: Minden játékos kap egy számot. A számokat úgy kell kitaláltatni a csoport
többi tagjával, hogy nem írhatja le a játékos számjegyekkel, hanem rajzos úton kell bemutatnia
a többieknek.
Számoljunk 20-ig!: A játékosoknak 20-ig kell egyesével elszámolniuk úgy, hogy egy számot
csak egy ember mondhat. Bárki bármikor megszólalhat. De vigyázniuk kell, hogy nehogy
egyszerre mondják. Ha ketten vagy többen szólalnak meg egyszerre, akkor újból kell kezdeni
a számolást.
Seriff (Lövöldözés): Ezt a játékot a szóbeli számolás fejlesztésére használhatjuk. A játékosok
körben állnak. A játékvezető a kör közepén áll. Hirtelen feltesz egy kérdést (például egy
szorzást), és ezzel kérdéssel egy időben rámutat valakire, akinek gyorsan le kell guggolnia és
nem szabad válaszolnia. Gyorsan válaszolnia kell viszont a mellette álló két játékosnak, akik
egymásra nézve és egy pisztolyt formálva a kezükkel egymásra mutatnak. Aki előbb válaszol,
az benn marad a játékban, a másik kiesik vagy zálogot ad. Ha nem akarjuk, hogy kiessen bárki
is, játszhatjuk úgy is, hogy a gyorsabban válaszoló megy be a kör közepére, a lassabb pedig a
helyén marad.
Varázsos 11: A játékot csoportokban játsszuk (4 fős). Minden játékos az egyik kezét felteszi
az asztal tetejére. A másik keze nem vesz részt a játékban. Jelre (például 3-ra) az ujjaikkal egy
számot mutatnak. A játék lényege, hogy a 4 játékos megpróbáljon úgy számokat mutatni, hogy
a négy szám összege 11 legyen.
„Okostojás” játék: A gyerekek körben állnak. Egyikük belép a körbe, és szembeáll valakivel.
Ezután a tanító feltesz egy, a tananyaghoz tartozó kérdést (lehetnek szorzások, összeadások stb.
is), a két, egymással szembenálló gyerek közül, amelyik előbb válaszol, az továbbléphet egy
hellyel. Ha nem a körben benn álló az ügyesebb, akkor helyet cserélnek.
Kooperatív barkochba: Minden tanuló kap a hátára egy számot. ( lehet kézbe is adni, de be
kell tartaniuk a gyerekeknek, hogy nem nézhetik meg a papírt ). A teremben körbejárva
véletlenszerű párok alakulnak. A pár egyik tagja három kérdést tehet fel a másiknak a számáról,
majd szerepet cserélnek. Ezután továbbmennek, és újabb párt választanak maguknak, akinek
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szintén 3 kérdést tehetnek fel. Ha valaki kitalálja a számát, a tanítótól újabb számot kérhet. A
legügyesebbek azok lesznek, akik adott idő alatt a legtöbb számot találják ki.
Képkirakó: Adott egy kép, amelyet mozaikjáték szerűen darabokra nyírunk. A képrészletek
hátoldalára írjuk az adott műveletek eredményeit, egy másik lapra pedig négyzethálót
készítünk, melynek négyzeteibe egy-egy feladatot, műveletet írunk. Ha a gyerekek jól
megoldották a feladatokat, akkor kialakul a kép is.
Számlavina: A gyerekek oszlopokban állnak. Minden oszlop hátulsó embere kap egy számot.
Ez a kiinduló szám. A tanító minden oszlopnak valamilyen műveletet ad feladatul, amelyet
hátulról kiindulva minden gyerek elvégez a saját számával, és az eredményét megsúgja az előtte
állónak. Pl. Kiinduló szám: 16. A csoport feladata: Adjál hozzá 7-t. Hátulsó gyerek indítja:
16+7= 23, ezt a számot megsúgja az előtte állónak, aki ehhez hozzáadva a 7-t továbbsúgja az ő
eredményét.
Számkirály: A gyerekek felállnak. A tanító két gyereket nevén szólít, majd egy műveletet
mond nekik (összeadás, kivonás, szorzás stb) Aki gyorsabban válaszol, az állva marad, a
lassabb, vagy helytelenül felelő leül. Differenciálható a feladat azzal, hogy azonos képességű
tanulók kerülnek párba egymással. Miután már mindenki szerepelt egyszer, a játék folytatódik
a második kérdéskörrel. Célszerű 3 gyerek állva maradása esetén megállni, így a gyengébb
képességűeknek is lehetőségük lesz arra, hogy „Számkirályok” legyenek.
7-es Bumm! Szorzótábla gyakorlására alkalmas játék, mely átalakítható valamennyi
szorzótáblára. A gyerekek körben állnak. Egymás után egyesével számolnak 1-70-ig,(esetleg
tovább) úgy hogy a következő számot mindig a körben álló soron következő tagja mondja. A
szabály az, hogy azoknál a számoknál, amelyek oszthatók héttel ill. a számjegyeikben hetes
szerepel, „Bumm” –ot kell mondani. Aki eltéveszti, kiesik a játékból. A végén egy győztes
marad.
Keveredj, állj meg, csoportosulj!: A gyereke a teremben sétálnak. A tanító egy
csoportalakítási módot mond: pl.: Álljatok annyi fős csoportokban, …….ahány lába van a
pókoknak ……ahány lába van az emlősöknek…………amennyi 32 számjegyeinek
összege………amennyi 53-ban az egyesek helyén álló szám stb. Miután a gyerekek csoportot
alkottak, megfigyelik, ki maradt ki a csoportból. A következő csoportosulásnál az előző körből
kimaradtakat nem szabad kihagyni. (jó közösségformáló játék is egyben) Amennyiben az utolsó
megoldásnak 4-et választunk, a 4 fős csoportok tovább dolgozhatnak együtt az óra hátralevő
részében.
Keverem, kavarom: Mindenki kap egy számkártyát. 1. osztályban 1-t_l 20-ig (ill. amennyi
az osztálylétszám) 2. osztályban 1-100-ig, 3. osztályban 1-1000-ig stb. Jelre növekvő (csökkenő
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sorrendbe kell állni a számoknak megfelelően ). Miután a gyerekek a helyükre mennek,
csoportforgó formájában mindent elmondanak a saját számukról ( páros-páratlan, hány jegyű,
számszomszédok stb.) A csoport többi tagja a végén kiegészíti az elmondottakat.
Kukás játék: A tanító a táblára egy 5 tagból álló növekvő sort rajzol fel, a számok helyét
üresen hagyva. Két dobókockával dob,a gyereknek a dobott számok szorzatát kell az általuk
választott helyre írni, úgy hogy igaz legyen minden jel. Amit beírt, azon nem szabad változtatni.
Ha nincs már helye a számnak, azt a kukába kell dobni. Nyer, akinek leghamarabb betelik
minden kerete.”Egy próbajáték után indulhat a játék!A játék eredeti változatában annyi számot
állítottunk mindig elő, ahány helyet kijelöltünk. Tehát ott öt dobás után fejeződik be a játék, s
az nyer, aki a legtöbb számot el tudta helyezni. Tetszés szerint ezt a változatot is lehet
választani.
Kukás” játék tízesekből és egyesekből alkotott számokkal: A tanító két csomag
számkártyából húzat. A fehér hátú lapokon 0-tól 9-ig sorakozik egy-egy szám, a két zöld lap
közül az egyik a 3, a másik a 8. Ezekkel a számjegyekkel alkotnak a gyerekek egy kétjegyű
számot. A zöld a szám első jegye, a fehér a második. A kétjegyű számot be kell írni 5 előre
kijelölt hely egyikébe: Ezután következik a második húzás. A most megalkotott kétjegyű
számot ismét el kell helyezni, de úgy, hogy a leírt számok nagyság szerint növekvő sorrendet
alkossanak. Ha az öt húzás során valamelyik szám nem írható be úgy, hogy a számok növekvő
sorrendet alkossanak, akkor az „megy a kukába”. Több fordulót is játszanak. A tanító változtat
a szabályokon: most a zöld kártyákból van mind a tíz számjegy, fehérből pedig csak kettő: 0 és
8.
Füllentős játék: A tanító három állítást mond (számokra vagy műveletre vonatkozót). A
három állításból 1 hamis. A tanár most jelzésére a gyerekek feltett ujjakkal jelzik, hányadik
állítás volt hamis. Kooperatív formában a gyerekek fogalmazzák és írják le az állításokat. A
többi csoport megbeszéli, melyik hamis, és a tanár jelzésére ujjaikon jelzik ezt.
Formatánc: A gyerekek megfogják egymás kezét, és zenére körbe táncolnak. A játékvezető
hirtelen megállítja és mond egy formát, amit a gyermekeknek közösen meg kell alkotni anélkül,
hogy egymás kezét elengednék. Alakíthatnak kört, háromszöget, négyzetet, téglalapot stb.
Amikor kész a forma, újraindul a zene, és a gyermekek tovább táncolnak a következő
zeneleállásig.
Számgiliszta: Az egyik játékos megad egy kiindulási számot és egy másikat, amit ehhez
hozzá kell adni. Felváltva, illetve sorban valamennyi gyereknek ugyanezt a számot kell
hozzáadni az előző eredményhez. Eközben mindenki hozzátesz egy új testrészt a
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számgilisztához. Pl: A kiindulási szám 4, a másik szám 3. A számgiliszta a következőképpen
néz ki; 4+3=7; 7+3=10; 10+3=13; 13+3…
Korongkirály: Minden játékos ugyanannyi korongot kap kb 20 darabot. Most a két kockával
sorban dobnak és összeadják a pontokat. Ha 11 az eredmény, a játékos 11 korongot vehet ki a
tálból. Minden más pontszámot 2-10-ig 11-re egészítenek ki. A különbséget a saját készletből
vissza kell tenni a tálba. Ha az eredmény 12, akkor egy korongot kell leadni (12-1=11). Ha
például Z nyolcat dob, akkor, három korongot kell a tálba visszatennie. Akinek több játszma
után a legtöbb korongja van, az a korongkirály.
Dobj, míg el nem éred a célt!: Két gyermek játszik egymás ellen. A gyerekek megállapodnak
egy adott pontszámban, amit el kell érni, például 20 pont. Most a gyerekek elkezdenek felváltva
dobni, és minden menetben az elért pontszámokat az előző körök pontszámaihoz hozzáadják.
Ki éri el először a célt? Megállapodhatnak abban is, hogy a célt pontosan kell elérni, akinek
tehát már 18 pontja van, annak mindenképpen kétszer egyest, vagy egy kettest kell dobni a cél
eléréséhez. Három pont már túl sok és így nem számít. A követelményt természetesen
magasabbra is állíthatjuk. A nehézségi fokot a gyerekek matematikai tudása határozza meg.
Két kockával is dobhatnak egyszerre, ebben az esetben még összeadni is kell. A pontokat
célszerű feljegyezni. A gyerekek „lefelé” is dobhatnak, azaz egy előre meghatározott
pontszámot leépíthetnek azáltal, hogy a dobások pontjait mindig levonják.
Dobd ki a házszámot!: A gyerekek sorban dobnak, a cél egy minél nagyobb háromjegyű
házszám. Mindenki háromszor dobhat. Minden dobás után el kell döntenie a játékosnak, hogy
a szám melyik helyen álljon. Anna pl. először 1-est dob, és az egyesek helyére teszi azt, ezután
egy 5-öst dob, amit a százasok helyére tesz, végül dob egy hatost, amit a tízesek helyére kell
tennie. A házszám tehát így néz ki; 561. Aki a legmagasabb házszámot állítja össze, az a
győztes.
Gyufás játék: 40 gyufaszálat rakjunk egy halomba két játékos közé az asztalra. A két gyerek
felváltva vesz a halomból legalább 1 és legfeljebb 6 gyufaszálat. A győztes az, aki az utolsó
gyufaszálat veszi el. Többszöri játék során a gyerekek felfedezik, hogy az a játékos győz, aki
ellenfelének 7 gyufaszálat hagyott. Mivel partnere nem veheti el mindet, viszont legalább egyet
el kell vennie, az ott maradt gyufaszálakat a győztes mind elveszi. Ez a 7-re való kiegészítés
adja a hatékony stratégiát. Vagyis az ellenfél számára a 7 többszörösének megfelelő számú
gyufaszálat kell hagyni, tehát 14, 21, 28, 35 gyufát, és mindig (7-n) darab gyufaszálat venni el,
ha a partner n darabot vett el.
Nyúlvadászat: A tanító néhány nyúlfigurát rajzol a táblára, és mindegyik nyuszi kap egy
,,egyszeregy” számot. Így pl. 81, 35, 48, 56….. A tanulók a számoknak megfelelő szorzatokat
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mondanak, pl.9x9stb. Aki egy számot helyesen eltalál, azt mondja ,,puff” és letörli a nyulat a
tábláról a megfelelő számmal együtt.
Futás és számolás versenyben: A számoló verseny oszlopok között folyik. Az oszlopok első
tagjai a táblához mennek, és feljegyeznek a saját oszlopuk számára egy-egy műveleti utasítást.
Így a tábla felső részében egy sorban mondjuk 6 műveleti utasítás áll. (pl. +14, +15, +16, + 17,
+18, +19.) A tanító megad egy számot pl. 50-et, amit a gyerekek szintén feljegyeznek. Ezzel a
számmal hajtják végre az oszlopuk számára kijelölt műveletet, és az eredményt felírják a
táblára. Ezután az oszlopukban következő gyerekhez futnak átadva nekik a krétát és a helyüket.
ők az eredménnyel ismét az oszlopuk számára kijelölt műveletet végzik el. A győztes az, az
oszlop amelynél legelőször kerül a helyes végeredmény a táblára. A táblakép a következő lesz.
+14 +15 +16 +17 +18 +19
50 50 50 50

50 50

64 65 66 67

68 69

78 80 82
92 95 98
106 110 114
120 125 130
Bingó: Minden tanuló készít egy kilenc, vagy tizenhat mezőből álló négyzetet: A tanító
feladatokat ad az éppen aktuális témakörből, pl. 9 különböző egyszeregy feladatot, aminek
végeredményeit a tanulók tetszés szerint helyezik el a saját sémájukban lévő üres mezőkön.
Ezután a tanár felolvassa az eredményeket más sorrendben. Ha egy tanulónak három egymást
követő eredménye egy sorban, vagy egy oszlopban helyezkedik el, felkiált: ,,bingó”
Igaz – téves állítások felismerése, alkotása: Kihívok három gyereket, először jól meg kell
figyelniük egymást. Azután igaz, majd hamis állításokat mondatok róluk. A többi gyerek dönti
el, hogy az állítások valóban megfelelőek voltak-e.
Válogatós barkochba: Gondolok egy gyerekre az osztályból. A gyerekeknek kérdezniük
kell, majd a válasz után kétfelé rendeződniük aszerint, hogy rájuk igaz vagy nem a kérdezett
tulajdonság. Ha leellenőriztük a rendeződést, a helyére mehet az, akire biztosan nem
gondolhattam. A végén csak egy tanuló marad.
Hány ujjat fogok?: A tanulók párban játszanak. Egyikük hátat fordít a másiknak és hátrateszi
a két kezét. Társa megfogja valahány ujját és megkérdezi: Hány ujjat fogok? A gyermek
megszámlálja, majd válaszol. Társa második kérdése: Hány ujjat nem fogok? A gyermek
elvégzi fejben a műveletet vagy megszámlálja. Helyes válasz után szerepet cserélnek.
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Sorozatok alkotása mozgással: A kettes és hármas számsorra kell mozogni úgy, hogy a
számsort egyesével mondjuk 30-ig, a páros számoknál tapsolunk, a 3 többszöröseinél páros
lábbal ugrunk.
Számok létrehozása tízesekkel, egyesekkel: Az osztály tanulóit 2 egyenlő csoportra osztom.
Kétjegyű számokat mondok. Az első csoport feladata, hogy az adott szám szerint rendeződjön.
Annyi gyereknek kell állni, ahány tízes van a számban, annyinak guggolni, ahány egyes. Ha
„elkészült a szám”, a másik csoport egy tagja ellenőrzi, szükség esetén javít. (A számjegyek
összege a csoport létszámával egyenlő) 2-3 szám létrehozása után a két csoport szerepet cserél
Kapusjáték: 2 kapust választok. A többi gyerek összeg-és különbségalakokat, illetve
számkártyákat kap. Feladatuk, hogy a tanteremben sétálva megkeressék a párjukat. Ha
megtalálták, a kapu elé állnak és bemutatják a kártyákat. A 2 kapus eldönti, hogy valóban jól
választottak-e. Ha igen, akkor átengedi, és a helyükre küldi őket, ha nem, akkor pedig tovább
kell keresgélniük
1. osztályban – játék: Az egyik lapon adott számú körte, pötty, gomba stb., párja a neki
megfelelő számjel. Ez a játék első osztályban használható a természetes szám jelének
megtanulása idején. Kezdetben csak 0-től 10-ig (11 párral) érdemes játszani, mert nagyobb
számok esetén az ábrák már áttekinthetetlenek és számlálással is tévedéshez vezethetnek.
Később, a nagyobb számokkal való ismerkedéshez olyan kártyákat készíthetünk, amelyeken a
jól áttekinthető elrendezés (pl. ötös csoportok) segíthet a számlálásban. Ebben a változatban
nagyon jól lehet használni az „Első számolás” című lottójáték kártyáit, melyeken a számok 1től 10-ig különböző formákban jelennek meg (törpék ujjain, dobókockán, gyümölcsök áraként
1 forintosokból, számjellel vagy halmazok számosságaként). Kezdetben csak két, majd négy és
hat táblányi (10x4 vagy 10x6) kártyával is játszhatunk. Utóbbi esetben egy-egy felfordított
lapnak 3 illetve 5 másik is lehet a párja. Többszöri játék nagyon jól segíti a számfogalom
mélyítését, formai megjelenítésének rögzülését.
Mit mond a kép? – játék : A munkalapok feladatainak analógiájára, első osztályosok
számára. A kép párja a neki megfelelő művelettel leírt szám. Érdemes olyan helyzeteket is
teremteni, hogy különböző képeken ugyanannyi ábra szerepeljen, de a róluk leolvasható
művelet többféle legyen. A felső két kép esetében alapvetően mindegy, hogy a 4-2-t vagy a
2+2-t választjuk-e párjukul. A fontos, hogy a gyerekek egy hozzákapcsolt történettel tudják
igazolni választásukat. Pl.: 4 postaládából 2-be tett levelet a postás, azaz 4-2 postaláda üres,
vagy 2 postaláda üres, 2-ben van levél, azaz összesen 2+2 postaláda van a képen. Az 1+3
azonban nem kapcsolható a képek közül csak a legalsóhoz. Ez a játék jó gyakorlási lehetőség
az összeadás, kivonás rajzról való leolvasására, jól segíti az összeadás, kivonás műveletének
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fogalmi mélyítését. A hagyományos „Mit mond a kép?” feladatnál a fenti képek mindegyikéről
a gyerekek többféle műveletet olvasnak le, ezért érdemes több olyan képet készíteni, melyről
ugyanazok a műveletek olvashatóak le. Pl.: 1 ceruza és 3 toll, 3 alma és 1 körte, 3 égő és 1
leégett gyertya stb.
Kockajáték: (játékosok száma 3-5 eszköz: dobókocka, színes korongok) a) Minden gyerek
kap egy dobókockát, majd egyszerre dobnak. /Pl. Kati 4, Feri 5, Éva 2, Mari 4-et dob./ A
dobásokat összehasonlítva, egymás után minden gyerek mond egy igaz állítást./ Pl.: Kati:
ugyanannyit dobtam, mint Mari/ Minden helyes megoldás egy pont. Kezdetben kirakhatjuk az
értékeket korongokkal is. b/ Két kockával dob mindenki, s az összegekről kell állítást mondani.
Kezdetben ezt is rakjuk ki színes korongokkal. Az egyik dobás értékét piros, a másikat kék
koronggal rakjuk ki.
Lottó: játékosok száma: 1o-15 Minden játékos, a többi játékos elől eltakarva, felír a lapjára
három számot 1 és 1oo között. Az ülés sorrendjében haladva mindenki mond egy tetszőleges
számot, kivéve a saját számát. A játékvezető mindenki számára láthatóan kihúzza az előtte
fekvő lapról az elhangzott számokat, ezeket nem lehet újra mondani. Az a játékos nyer, akinek
legelőször mondják mind a három számát.
Zsipp –zsupp: Körben állunk. Minden gyerek kap egy számot. A játékvezető a kör közepén
áll. Rámutat egy játékosra, akinek attól függően, hogy zsippet vagy zsuppot mond a játékvezető,
a kisebbik vagy a nagyobbik számszomszédot kell mondania. Később lehet tízes
számszomszéddal is játszani. Cél: számszomszédok gyakorlása
Színek és formák keresése: A gyermekek életkorának megfelelő, kedvelt magazinból,
könyvből kiválasztanak a tanulók és alaposan megszemlélik. Sok tárgyban rejtőznek formák,
mint például a tetőben a háromszög , a fában egy kör, a házban négyszög….. A gyerekek
feladata, hogy minél több formát találjanak és azokat színessel, vagy filccel átrajzolják,
lehetőleg minden formához más-más színt használjanak. Ennél a játéknál nem csupán a formák
felismeréséről és megkülönböztetéséről van szó, hanem a gyermekeknek jól oda kell figyelni
és az egészben meglátni a részleteket.
Kockázás színekkel és formákkal: A gyerekekkel papírra köröket, háromszögeket,
négyszögeket rajzolunk és kivágjuk őket. A formákat különböző színűre festjük. Legalább tízhúsz kör, háromszög és négyszög legyen piros, sárga és kék színekben. Az alakzatok rajzolása
közben, ha vonalzót használnak, begyakorolják annak használatát is. Az alakzatokat színek és
formák szerint szétválogatva az asztal közepére tesszük. A gyerekek mindig három kockával
dobnak (egyiken számok, másikon a színek, harmadikon a formák láthatók) egymás után. A
dobások alapján megkeresik a megfelelő színes formát. Addig dobnak, amíg minden darabnak
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gazdája nem akad. A játék végén összeszámolják, hogy kinek hány háromszöge, köre,
négyszöge.
Hány pocak?: Számolják össze, mennyi van a különböző testrészeikből. Például: hány
pocakunk van, hány orrunk, szemünk, kezünk? Kérdezhetjük mindannyiunkra vonatkoztatva,
de kisebb nagyobb csoportokra is.
Több vagy kevesebb: Egy babbal teli tálat teszünk az asztal közepére. Mindenki egyszerre
nyúl a tálba, belemarkolnak a dióba, majd kezüket maguk elé teszik az asztalra. Ki kaparintotta
meg a legtöbb diót. Először megbecsülik majd utánaszámolnak.
Számolás lépcsőn: Közösen megyünk lefelé a lépcsőn, és közben hangosan számoljuk a
lépcsőfokokat. Majd egy kijelölt kisgyerek ,,állj”felszólítására megállunk. A kisgyereknek
meg kell mondani, hogy mennyivel kell kiegészíteni a legutolsóként megnevezett számot, hogy
az eredmény tíz legyen. (vagy a lépcsősor összege)
Számolás dominókkal: A dominókat lefordítva helyezzük az asztalra. A gyerekek sorban
felfordítanak egy-egy dominót úgy, hogy azt minden játékos jól láthassa. Aki először összeadja
a rajta lévő pontokat, és megmondja a helyes eredményt, az kapja a dominókat. Lehet szabály
az is, hogy a nagyobb számú pontból ki kell vonni a kevesebbet.
Plussz-mínusz: A játékhoz 6 db. eltérő színű dobókocka szükséges (1 fekete, 5fehér). A
gyermek egyszerre dob mind a 6 dobókockával, és az a feladata, hogy a fehér kockák pontjait
összeadja, a feketéét pedig az eredményből kivonja. Ha tehát pl. a következő pontokat dobja;
1, 3, 5, 3, 6, és a feketével 5-öst, akkor így számol; 1+3+5+3+6-5=?
Egy 10 x 8-as tábla jobb felső sarkában áll egy királynő, amellyel lefelé, balra vagy átlósan
balra léphetnek (akármennyit) a játékosok. Az nyer, aki a bal alsó sarokba helyezi a királynőt.
Ki nyer, milyen stratégiával?
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 Andrásfai Béla: Versenymatek gyerekeknek
 J.I Ignatyev: A találékonyság birodalmában
 K.A. Rupaszov: 100 logikai feladat
 Kis Matematikusok baráti köre feladatgyűjtemény 5-8. osztály
 Matematikai játékok (általános iskolai szakköri füzet)
 Matematikai játékok (általános iskolai szakköri füzet)
 Matematikai mozaik Szakköri előkészítő 5-6. osztályosoknak az általános iskolai
szakosított tantervű osztályok matematikájához
 Róka Sándor: Egypercesek 10-14 éveseknek
 Róka Sándor: Logi-sztorik ötperces fejtörők
 Róka Sándor: Szakköri feladatok matematikából 7-8. osztály
 Róka Sándor: Szakköri füzetek: A kocka
 Róka Sándor: Újabb logi-sztorik
 Skandináv és Sudoku rejtvények
 Szakköri feladatgyűjtemény az általános iskolai tanulók számára
 Ujvári István: Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatsorok
 Uros Petrovic: Tördafejedmesék második könyv
 Uros Petrovié: A rejtelmes Ginkó utca
 Vagabund: Intelligencia teszt

