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Algebra 

Műveletek racionális számokkal  II 

Összeadás, kivonás  

Remélem sikeresen elvégeztétek a múlt heti feladatokat. Ezen a héten olyan feladatokat kell 

elvégezni amelyekben vegyesen vannak közönséges törtek és tizedes törtek is. Kétféleképpen lehet 

elvégezni ezeket a feladatokat: 

1) Ha minden tizedes törtet közönséges törté alakítunk, és elvégezzük a műveleteket a 

szabályok szerint. (törtek összeadásánál és kivonásánál közös nevezőre hozzuk, a szorzás esetén a 

számlálót számlálóval, a nevezőt nevezővel szorozzuk meg, az osztásnál az osztó inverzével szorzunk) 

2) Ha a közönséges törteket tizedes törtekké alakítjuk, és elvégezzük a műveleteket a 

szabályok szerint. (összeadásánál és kivonásánál tizedes veszőt tizedes vesző alá írjuk, a szorzásnál a 

szorzat tizedeseinek száma egyenlő a szorzótényezők tizedeseinek számának összegével, osztásnál 

figyeljünk oda, hogy ne legyen tizedesünk az osztóban) 

És természetesen most is figyelembe kell vegyük, a műveletek elvégzésének sorrendjét: 

1) Ha a kifejezés zárójeleket tartalmaz, akkor előbb a kerek zárójelben, majd a szögletes 

zárójelben és végül a kapcsos zárójelben található műveleteket végezzük el. 

 2) A műveletek közül először a hatványozást, majd a szorzás, osztást (a megjelenés 

sorrendjében), majd az összeadást és a kivonást (szintén a megjelenés sorrendjében) végezzük el. 

És ne feledjük: 

a) Ha zárójelek vannak, a zárójeleket felbontjuk a szabály szerint (ha + van előtte, 

változatlanul leírjuk, ha – van előtte megváltoztatott előjelel írjuk le ) 

b) Használjuk az összevonás szabályait:  

- azonos előjelek esetén kitesszük a közös előjelet és összeadjuk 

- különböző előjeleknél a nagyobbik előjelét tesszük ki és kivonjuk 

 

Megkérlek, oldjátok meg a munkafüzetetek 100. oldalán a 8 és a 9-es feladatokat a 

füzetetekben. 



Amennyiben kérdésetek van, kérdezzetek pl. messengeren, vagy megtekinthetitek a 

következő oktató videókat: 

https://youtu.be/YugzJW0S58Q 

https://youtu.be/qokArI_Io5I 

 

Mértan 

 1) Megkérlek, oldjátok meg a feladatokat a munkafüzetetek 75. oldalán, az „Ismeretfelmérő 

teszt”-t. 

 2) Megkérlek, töltsétek le a PYTHAGORA játékot (Androidra). Sajnos angolul van, de nagyon 

sok olyan alapfogalmat segít begyakorolni, amivel foglalkoztunk a mértanban: távolság, felezőpont, 

párhuzamosság, merőlegesség, háromszögek, oldalfelező, oldalfelező merőleges, stb. 

Minden jót!   

https://youtu.be/YugzJW0S58Q
https://youtu.be/qokArI_Io5I

