
Feladatelemze s 
 

A feladat szövege (szabadon idézve): 
 

„Melyik az a négyjegyű szám, amelyből, ha kivonjuk azt a háromjegyű számot, melynek jegyei az 

eredeti szám első három jegye, majd kivonjuk belőle azt a létjegyű számot, melynek a jegyei az eredeti 

szám első két jegye, majd kivonjuk az első jegyét belőle, 3333-at kapunk?” 

A feladat megoldása: 
 

A feladatot érdemes helyiértékes formában felírni. Jelölje az ismeretlen szám számjegyeit a, b, c, d, 

ahol ezek sorrendben el vannak látva tíz hatványaival. Tehát a szám a következőképp festhet: 

𝑎 ∙ 103 + 𝑏 ∙ 102 + 𝑐 ∙ 101 + 𝑑 ∙ 100 

Az első lépésben meg kell vizsgálnunk a feladat megfogalmazását, amely az szabadon idézés ellenére 

meghagyta eredeti mondanivalóját. Első körben nem egyértelmű, hogy mit tekintünk első jegynek. 

Pontosabb lenne a megfogalmazást, hogy a tízes-, százas-, ezres helyiértéken szereplő jegyről 

beszélünk-e. Az előadáson az elsőnek az ezres helyiértéken szereplő (a) jegyről volt szó, de 

természetesen ennek ellenkezőjét is le lehet zongorázni. 

Tekintsük első körben első jegynek az ezres helyiértékűt. A klasszikus, általános iskolában tanult 

kivonás szerint járhatunk el, annyi nehézséggel számolva, hogy kivonás esetén modulo 10 történik a 

számjegy generálása, és a hátrahagyott maradék átcsúszik a következő helyiértékre. 

Az ezres helyiérték nem változik (feltételezésünk szerint), ugyanis egy négyjegyű számból vonunk el 

egy háromjegyűt. Tehát a=3. 

A következő helyiérték esetén b-ből vonjuk le a-t, hogy hármat kapjunk. A b-3=3 egyenletet rendezve 

b feltételezett értéke 6. Mivel egyjegyű a feltételezett érték, ezért az a nem változtat értéket. 

Így tovább: c-b-a=3. A b és a ismeretében c=12. Ezzel már gond van, ugyanis modulo 10 egyjegyű 

számnak kell lennie. A kivonás értelmében egy jegy (egy tízes) átcsúszik mindenképp az előzőre, így b 

módosul. b*=7. Ennek figyelembevételével a c is módosul: c*=13, ahol 13≡3 (mod10) miatt c*=3. Az 

utolsó művelet fényében c* még mindig feltételezett érték. 

Tovább: d-c*-b*-a=3. Ebből adódik, hogy d=16. Látható, hogy d kétjegyű, így c**=4, ahogyan az előbb 

láttuk. Ez esetben d-c**-b*-a=3 egyenletre a következő a megoldás: d*=17, ahol 17≡7 (mod10) miatt 

d*=7. 

Összegzésként: A számunk a következő: 3747. 

Ellenőrizzük le: 3747 − 374 − 37 − 3 = 3333. 

 



Alternatív értelmezés? 
 

Tekintsük ugyanúgy a számunk alakját úgy, ahogyan előzőekben tárgyaltuk: 

𝑎 ∙ 103 + 𝑏 ∙ 102 + 𝑐 ∙ 101 + 𝑑 ∙ 100 

De most legyen az első jegy a d. Így sorba második c, harmadik b. 

Az eljárás ugyanaz (lenne), mint előbb, az egyenletek így festenek: 

{

𝑎 = 3
𝑏 − 𝑑 = 3

𝑐 − 𝑑 − 𝑐 = 3
𝑑 − 𝑑 − 𝑐 − 𝑏 = 3

. 

Az alábbi egyenletet, mint egyenletrendszer megoldva (eltekintve a maradékoktól), a következő: 

c=-3, d=-3, b=0, a=3. Ha modulo 10 tekintem: a=3, b=0, c=7, d=7, de ez egy kisebb számot adna (3077-

et), mint 3333, így a feladat értelmetlen lehet. Az előző aránylag könnyen modellezhető maradékokkal 

való játszadozás sem vihető ide át, mert rögtön a második egyenletnél két ismeretlennel találkozunk, 

így esélyünk sincs megsejteni az esetleges helyértékeket.  

Az előadáson az előző feladatrészben c=12-vel dolgozva tovább d=24-et kapva, visszafejtve 3744-et 

kaptam, amit kis bütyköléssel hamar ki lehetett javítani 3747-re. Ugyanis az egyes helyiértékkel sosem 

dolgoztunk érdemben, így annak módosítása nem számított. Itt ugyanazt nem lehet lejátszani sajnos, 

ugyanis az egyes helyiérték megváltoztatása a műveletben 100-as változást jelenteni, míg a szabad 

mozgatható ezres helyiérték már önmagában egy ezres változtatás. Példának okáért itt: 

4066 − 660 − 66 − 6 = 3334. 

Ebből egy kis numerikus játszadozással a tízes helyiértéket változtatva kapható: 

4076 − 670 − 67 − 6 = 3333. 

Ez ugyan nem egy egzakt megoldás, de az alternatív fordulat b=0-ját felhasználva megsejthető a szám 

viszonylag rövid idő alatt.  

 

 

 

 

 

 

 



Reflexió 
 

Az alábbi feladat egy jó gondolkodtató feladat középiskolában tagozatos osztálynak. Ugyan a klasszikus 

kivonást tanulják a gyerekek általános iskolában is, a feladat olyan összetett gondolkodást igényel, amit 

csak középiskolában tanulhat/sajátíthat el a diák. Első látszatra ez egy négyismeretlenes 

egyenletrendszer, ami egyéb iránt például kifejezéssel, vagy Gauss-eliminációval meg is oldható, kapva 

egy téves megoldást (3744). Kétismeretlenes egyenletrendszereket a gyerekek kilencedikben 

tanulnak, fizikán fordulnak elő többismeretlenes egyenletrendszerek, de ott se lesznek ezek nevükön 

nevezve. 

A feladat egyenletrendszerként való kezelése, mint az látható, egyéb iránt téves megoldásra vezet. A 

klasszikus kivonást használva viszont kell az a (szerintem) nem nyilvánvaló gondolat: ugyan a 

számjegyeket kivonom egymásból, de mi van, ha maradékot kapok? A feladat legkönnyebb megoldási 

útja is több változót, és absztrakt gondolkodást igényel, ami az átlag egyetemistákból is gyakran 

hiányzik. Piaget klasszikus elméletében1 az utolsó szakasz, a formális műveletek szakasza tizenkettő-

tizenkilenc éves kor között alakul ki, de nem törvényszerűen, hanem egyfajta szórással. Felmérések 

szerint (a statisztika Dr. Bernáth László: Tanulás Pszichológiája előadás 2016. április 26-ai diáján 

látható) a tizenkilenc évesek jelentős hányada nem érte még el a formális műveleti részt, sőt el nem 

hanyagolható részük a második (műveleti) szakaszban ragadt meg, amely 2-6 évesekre jellemző. 

Ennek folyományaként a feladatot elsősorban emelt tagozatos, felsőbb éves (10-12. osztály), 

problémamegoldást is tanuló csoportoknak lehet ajánlani. 

 

 

Készítette: Oláh Péter – DDZ9A6, másodéves hallgató. 

ELTE TTK – Osztatlan Matematika-Fizika tanár szak.  

                                                           
1 Nagyné Kollár Katalin: Pszichológia Pedagógusoknak Osiris 2004 (251. oldal) 


