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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Kerettanterv matematikai 2.2.03_matematika 

5-8_u 

Elemek sorba rendezése 

A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

Fadiagram 

8.2.3_matemat_szi_v 

Egyszerű kombinatorika feladatok megoldása 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7-8. és 9-10. évfolyam 

20 perc 

Szöveges feladatok tartalmának értelmezése, 

elemzése 

Feladatmegoldás – eseményfával 
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A feladat egy egyszerű konkrét példán követi végig az eseményfa elkészítésének 

a módját, illetve a módszer általánosítását. Az 1. részben leírt mintát 

feldolgozhatjuk közösen, tanári magyarázattal kísérve. A 2. rész kitöltése az 

előző alapján történhet páros munkában. Az általánosítást jelentő szöveg 

kitöltése is történhet önállóan. A közös ellenőrzés kapcsán beszéljük meg, hogy 

ez a módszer hogyan alkalmazható még több elemre (7. évfolyamtól szükséges.) 

 

 

 

Lyukas szöveg feladat megoldása: 

 

Az eseményfából az is következik, hogy számolhatunk egyszerűbben is. Mivel az 

első hely ábrázolásánál 4 lehetőségünk volt, és utána minden egyes lehetőséget 

3-féle módon folytattunk, ezért a második hely kitöltésére 4 ∙ 3 = 12-féle esethez 

jutottunk. Itt miden ágat további 2 lehetőséggel osztottunk tovább, vagyis a 

harmadik helynél már 4 ∙ 3 ∙ 2 = 24-féle esetünk volt. Az utolsó helyre már 

mindenhol csak azt az egy embert írhattuk be, aki addig kimaradt, ezért ez nem 

növelte a lehetőségeink számát. A végeredmény tehát, hogy 24-féle sorrendben 

állhat fel a négy fiú. 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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Ha a játéknak nagyon sok résztvevője van, akkor az eseményfa elkészítése 

reménytelen vállalkozás. Ezért meg kell próbálnunk a módszert általánosítani! 

Öt ember esetén az első helyet 5-féle módon tölthetjük ki, tehát az eseményfa 

5 ággal kezdődik. A második helyre a maradék 4 ember közül választhatunk, 

vagyis minden ág 4-felé fog elágazni. Eddig, az első két hely kitöltésénél 5 ∙ 4 =

𝟐𝟎 eset lehetséges. A harmadik helyre 3 választási lehetőség marad, vagyis az 

eddigi ágaink mindegyikét 3 másikkal folytathatjuk. Ekkor a lehetőségeink 

száma: 5 ∙ 4 ∙ 3 = 𝟔𝟎. A negyedik helyre már csak 2 emberünk maradt. Ezért itt 

minden ágat 2-felé folytatunk tovább. Az ehhez tartozó számítás: 𝟓 ∙ 𝟒 ∙ 𝟑 ∙ 𝟐 =

𝟏𝟐𝟎. Az utolsó helyre már nincs más választásunk, az egyetlen maradék embert 

kell beírni. Ezért az előzőhöz képest nem változik az összes lehetőség száma. 

Eszerint öt ember összes lehetséges sorrendjének a száma 120. 

 

 


