A természetes számok

Az ötödikesek a nyár végi osztálykirándulásról tartottak hazafelé. Űrhajójuk éppen a
Mars közelében haladt el, amikor Attila, akit ki tudja, miért, csak Okoskának hívtak,
megszólalt.
– Jé, a távolságmérő az előbb pont 96 000 000-n állt. – Mire a többiek odanéztek,
a műszer már 95 995 012-t mutatott. – Tudjátok, ez jelzi, hogy hány kilométerre vagyunk a Földtől.
– Jó lenne már otthon! – sóhajtott Panni, aki két nappal azelőtt is unta a csillagok bámulását, bár elismerte, hogy föciből kevesebbet kell majd tanulnia.
– Észrevettétek, hogy minden műszerünk hármasával csoportosítva írja ki a számjegyeket? Egy kicsit megállítom, most éppen 95 014 324-et mutat.
– Ezzel Attila kimerevítette a számot a műszer kijelzőjén.
– A jobb oldalon álló utolsó hármas csoport kiolvasása az eddigi tanulmányaink alapján
nem nehéz, háromszázhuszonnégy. Jobbról a második hármas csoport (014) az ezresek számát adja meg, tizennégyezernek olvassuk. Jobbról a harmadik csoport (95) a
milliók számát méri, kiolvasva kilencvenötmillió. Amikor megállítottam a számlálót,
éppen kilencvenötmillió-tizennégyezer-háromszázhuszonnégy kilométerre voltunk
otthonról.
– Elég volt – hörögte Zsiga –, ez még tőled is sok. Ha nem hagyod abba, rossz véged lesz.
– Eközben Panni, orrát a kukucskálóablakhoz nyomva arrafelé nézett, amerre a Földet
sejtette.

A számjegyek hármas csoportosítása
és a számok kiejtése
Figyelmesen szemlélve a 95 014 324 számot, annak leírásában érdekes
dolgot vehetünk észre. Míg az ezreseket megadó csoportban (014)
kiírtuk az elöl lévő 0-t, a milliók számának megadásakor pedig nem (10).
Vajon miért?

A számok elé tetszőleges számú nullát írhatunk: a 013, a 0 013, a 00 013
stb. számok ugyanazt a számot jelölik, a 13-at.
Az egyszerűség kedvéért azonban a számok elé nem írunk felesleges
nullákat.
Hogyan olvassuk ki a számot, ha az egyik hármas csoport csupa
nullából áll, például a 10 000 001-et?

A csupa 0-ból álló hármas csoportot nem mondjuk ki. Az idegenül
hangzó tízmillió-nullaezer-egy helyett, tizmillió-egyet mondunk.
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Olvasd fel hangosan
a következő szöveget!

A Földön összesen 149 157 000 km2
területű szárazföld található.
Ausztrália és Óceánia területe
a legkisebb a kontinensek közül,
8 510 000 km2.
Európa területe
10 508 000 km2.
Közép- és Dél-Amerika területe
20 566 000 km2,
Észak-Amerika 21 515 000 km2.
Afrika területe 30 319 000 km2,
Ázsiáé 44 411 000 km2.

Mindenki írjon fel egy írólapra
egy legalább 6, de legfeljebb 10 jegyű egész számot.
Egyesével jöjjetek ki, és álljatok nagyság szerint sorba,
a számotoknak megfelelő helyre.
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A számjegyek hármas csoportosítása
és a számok kiejtése
Feladat

1 Olvasd ki hangosan a következő számokat!
a) 56702; b) 406211; c) 101011100; d) 22022020; e) 123456789.
2. Kati nyakláncán a következő kétjegyű
számok a díszek, ebben a sorrendben:
10, 20, 30, 40. Mit mondott Peti, amikor
kiolvasta Kati nyakláncát?

3. Ejtsd ki hármas csoportosítású számként a szüleid telefonszámát vagy a sajátodat!
4. Zoltán papírlapokra írta a következő számjegyeket: 0 1 1 2 3 3 5 6. Olvasd ki a
számjegyekből kirakható legnagyobb és legkisebb nyolcjegyű számot, ha minden papírt csak egyszer lehet felhasználni!

5. A számok kiolvasásánál jobbról a negyedik csoportot milliárdnak nevezzük.
Mondjuk ki a következő számokat a milliárd alkalmazásával!
a) 3 456 123 000; b) 19 000 000 000; c) 123 123 123 123; d) 26 513 032 millió.

6. Tomi „lusta” SMS-t írt beteg barátjának. A lusta jelző
azt jelenti, hogy a szövegben előforduló számnevek helyett
számjegyeket írt. Íme, az üzenet:
Tomi a levelet úgy titkosította, hogy a számok helyett
csillagot írt, és a számokból képzett hétjegyű számot
később küldte el. Mondd ki a számot!
7. Mondd ki azt a hétjegyű számot, amelynek első
négy számjegye négy páros szám növekvő sorrendben, az utolsó három számjegye pedig a középsőre
szimmetrikus! (Az ilyen tulajdonságú számokat,
amelyek visszafelé olvasva is ugyanazt a számot
adják, palindrom számoknak nevezzük. Ilyen
például a 121 vagy a 2002 is.)
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