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1. Alapok

1.1. Feladat - egyenes és ford́ıtott arányosság

a) Ha a Marson egy exped́ıció 5 emberének 30
napig tart ki az élelem, akkor ugyanezen mennyiségű
élelem 2 embernek mennyi ideig tartana ki?
b) Egy étel receptjében az szerepel, hogy 4 főre
1,2 kg gombára van szükség. Mennyi gomba
szükséges, ha az ételt 7 fő számára szeretnénk
elkésźıteni?

M:
a) 75 nap b) 2,1 kg

1.2. Feladat - ponthalmazok a koordináta rend-
szerben

Ábrázold azokat a pontokat vagy ponthalmazo-
kat koordináta rendszerben, amelyek koordinátái
(első koordináta x, második koordináta y) tel-
jeśıtik az alábbi feltételeket:
a) x = 2 vagy y = 1 b) x < 4 c) y > −2 d)
x · y > 0 e) x · y < 0
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M:

a)

b) c)

d) e)
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2. Kombinatorika

2.1. Feladat - alapfeladatok

a) Ötféle gyümölcs áll a rendelkezésünkre: al-
ma, körte, szilva, eper és málna. Ezek közül
háromnak a felhasználásával szeretnénk turmi-
xot késźıteni. Hányféle ı́zű lehet a turmix?
b) Egy nagy pókerparti döntőjébe négyen jutnak
be (Kamilla, Boldizsár, Benedek és Dóri). Az
első helyezett egymillió forintot nyer, a második
ötszázezret, a harmadik 250000 Ft-ot, a negye-
dik pedig százezer forintot. Hányféleképpen ala-
kulhat a döntő végkimenetele?
c) A MATEK szó betűiből hány darab három
betűs szó alkotható, ha minden betűt csak egy-
szer lehet felhasználni?
d) A VIZIBICIKLI szó betűiből hányféle 11 betűs
szó alkotható, ha minden betűt egyszer használunk
fel?
e) Az 1, 2, 3, 4, számokból hány darab kétjegyű
szám késźıthető, ha egy-egy számot akár többször
is felhasználhatunk?
f) Öt ember hányféleképpen ülhet le egy kerek
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asztal köré, ha csupán a bal és a jobboldali szom-
széd személye számı́t?
g) Öt ember hányféleképpen ülhet le egymás mellé
a moziban?

Tipp: Tedd fel magadnak a következő kérdéseket
és válaszolj is rájuk: Sorrend fontos? Lehet ismétlődés?
M:
a) 10; b) 24; c) 60; d) 332640; e) 16; f) 24; g)
120

2.2. Feladat - és, vagy, legalább használata

a) A 0, 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek felhasználásával
mennyi 6 jegyű, 12-vel osztható számot képezhetünk,
ha minden számjegy különböző?
b) Az ultit a 32 lapos magyar kártyával hárman
játszák. Mindenki 10 lapot kap, a maradék 2 la-
pot leford́ıtva az asztalra teszik. Mennyi kezdő
leosztási lehetőség van az ultiban?
c) Egy 30 fős osztályban 20 lány van. Az osztály
kiránduláson a lányok számára két db hatágyas
és egy nyolcágyas szobát jelölnek ki, a fiúknak
pedig egy hat és egy négyágyasat. Mennyi le-
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hetőség van a szobák elfoglalására?
d) Feldobunk két dobókockát és a kapott számokat
összeszorozzuk. Mennyi esetben lesz a kapott
szám legalább 3?

M:
a) 144 b)

(
32
10

)
·
(

22
10

)
·
(

12
10

)
·
(

2
2

)
≈ 2, 75 · 1015 c)

2, 44 · 1010 d) 33

3. Halmazok

3.1. Feladat - halmazműveletek (unió, metszet, különbség,
komplementer)

Legyen U halmaz a 20-nál kisebb természetes
számok halmaza, mint alaphalmaz, A halmaz a
20-nál kisebb pŕımszámok halmaza, B halmaz
pedig a 20-nál kisebb, 3-mal és 5-tel sem oszt-
ható természetes számok halmaza. Add meg
ezek elemeit, majd ábrázold ezeket egy közös
Venn-diagramon és határozd meg az alábbi hal-
mazokat:
A ∪B; A ∩B; A \B; B \ A; A; B; A ∪B
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M:
U={0, 1, 2, ..., 19}, A={2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19}, B={1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19}

A ∪B = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19}
A ∩B = {2, 7, 11, 13, 17, 19}
A \B = {3, 5}
B \ A = {1, 4, 8, 14, 16}
A = {1, 4, 8, 14, 16, 0, 6, 9, 12, 15, 18}
B = {3, 5, 0, 6, 9, 10, 12, 15, 18}
A ∪B = {0, 6, 9, 10, 12, 15, 18}
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3.2. Feladat

Add meg A, B és C halmazok elemeit, ha tud-
juk, hogy:
A∩B∩C = {5}, A∩B = {2; 5}, B∩C = {5; 6},
A∩C = {5}, A\B = {1; 4; 9}, B\C = {2; 3; 10}
és A ∪B ∪ C = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}.

Tipp: Késźıts Venn-diagramot!
M:
A = {1; 2; 4; 5; 9}, B = {2; 3; 5; 6; 10} és C =
{5; 6; 7; 8}

3.3. Feladat

Egy 28 fős osztályban az egyik dolgozatban két
feladatot kellett megoldani. Az 1. feladatot 20-
an oldották meg hibátlanul, mindkettőt pedig
12-en. Hányan oldották meg hibátlanul a 2. fel-
adatot, ha még azt is tudjuk, hogy hárman egyi-
ket sem tudták jól megoldani?

M:
17-en
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3.4. Feladat

Egy 32 fős osztályban 21-en tanulnak angolul,
11-en németül és 14-en franciául. Mindhárom
nyelvet ketten tanulják, angolul és németül is
heten, angolul és franciául nyolcan, németül és
franciául pedig négyen tanulnak.
(i) Hányan nem tanulják egyiket sem az előbb
emĺıtett nyelvek közül?
(ii) Hányan vannak olyanok, akik pontosan két
nyelvet tanulnak?
(iii) Hányan tanulnak pontosan egy nyelvet az
osztályban?

M:
(i) 3 (ii) 13 (iii) 14

3.5. Feladat

Egy 30 fős osztályban felmérést késźıtettek a
sportolási szokásokról. T́ızen szeretnek úszni,
futni és biciklizni is, 11-en vannak, akik az előbbi
sportok közül pontosan kettőt szeretnek és he-
ten, akik csak az egyiket szeretik űzni. Hányan
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vannak azok, akik egyik fent emĺıtett sportot
sem szeretik?

M:
2

4. Hatványozás

4.1. Feladat

Számold ki az alábbi hatványok értékét:
a) 52 b) (−5)2 c) −52 d) 53 e) (−5)3 f) −53

g) 1230 h) 1231 i)
(

1
2

)−1
j)
(

2
3

)−1
k)
(
−1

2

)−1
l)(

−2
5

)−2
m) (−3)−2 n)

(
−2

3

)−3
o) 4−

1
2 p) 27−

2
3

M:
a) 25 b) 25 c) −25 d) 125 e) −125 f) −125 g) 1
h) 123 i) 2 j) 3

2 k) −2 l) 25
4 m) 1

9 n) −27
8 o) 1

2 p) 1
9

4.2. Feladat

Add meg a következő műveletek eredményét 2p

alakban, ahol p ∈ Z.
a) 2−2 · 27 b) 210

2−5 c) (2−9)−6 d) (32)−2 e) 453·204·182

1805·100
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M:
a) 25 b) 215 c) 254 d) 2−10 e) 2−2

4.3. Feladat

Add meg a következő műveletek eredményét xp

alakban, ahol p ∈ Z, x ∈ R és x 6= 0.
(x−4)5·(x−6)2

(x3)−7·(x−4)0

M:
x−11

5. Normál alak

5.1. Feladat

Határozd meg a Föld sűrűségét kg
m3 mértékegységben,

ha a tömege 6 ·1024 kg, sugara pedig 6, 37 ·106 m.
A gömb térfogatát a V = 4

3r
3π képlettel számoljuk.

Tipp: ρ = m
V

M:
5540 kg

m3
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6. Nevezetes azonosságok

6.1. Főbb nevezetes azonosságok

I. (a+ b)2 = a2 + b2 + 2ab
pl: (3x+ 5)2 = 9x2 + 25 + 30x

II. (a− b)2 = a2 + b2 − 2ab
pl: (2x− 1)2 = 4x2 + 1− 4x

III. (−a− b)2 = a2 + b2 + 2ab
pl: (−3x− 5)2 = 9x2 + 25 + 30x

IV. (a+ b)(a− b) = a2 − b2

pl: (2x+ 3) · (2x− 3) = 4x2 − 9

V+. (a± b)3 = a3 ± 3a2b+ 3ab2 ± b3

pl: (x− 2)3 = x3 − 6x2 + 12x− 8

VI++. (a+b+c)2 = a2 +b2 +c2 +2ab+2ac+2bc
pl: (3x − 2y + 5)2 = [3x + (−2y) + 5]2 = 9x2 +
4y2 + 25− 12xy + 30x− 20y
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6.2. Feladat

Hozd egyszerűbb alakra az alábbi kifejezéseket:
a) 2x− 3− 2 · (4x− 3)2

b) 3x2 + 5x− 8− 3 · (x− 2) · (x+ 2)

M:
a) −32x2 + 50x− 21 b) 5x+ 4

6.3. Példa - teljes négyzetté alaḱıtás

A teljes négyzetté alaḱıtás fontos eljárás, szükség
van rá a másodfokú függvények ábrázolásánál,
szélsőérték feladatok megoldásánál, valamint a
koordináta geometriában a körnél.
Alaḱıtsuk teljes négyzetté az x2 − 6x − 5 kife-
jezést!
M: Az x együtthatója −6, ezt el kell osztani
2-vel, ı́gy kapjuk a teljes négyzetet, amit kor-
rigálunk a kapott szám (−3) négyzetének a ki-
vonásával:
(x− 3)2 − 9− 5 = (x− 3)2 − 14
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6.4. Szorzattá alaḱıtás

A szorzattá alaḱıtás, mint eljárás szintén fontos
szerepet tölt be a matematikában. Alkalmaz-
zuk az algebrai törtkifejezések átalaḱıtásainál,
egyenleteket oldhatunk meg a seǵıtségével. A
két legfontosabb t́ıpusa a kiemelés és a neve-
zetes azonosságok ford́ıtott alkalmazása illetve
ezek kombinációja.

6.5. Példa

Alaḱıtsuk szorzattá az alábbi kifejezéseket:
a) 2x3 + 2x
M: 2x-et emelhetünk ki, amivel minden tagot
el kell osztanunk, ı́gy a szorzatalak: 2x(x2 + 1).
Érdemes visszaszorzással ellenőrizni az eredményt!

b+) ab+ 3a− 2b− 6
M: Itt a kiemelést kell többször alkalmazni. Az
első két tagból kiemelünk a-t, az utolsó két tagból
pedig −2-t, ı́gy kapjuk: a · (b + 3) − 2 · (b + 3).
Most kiemelünk b+ 3-t, ı́gy a szorzatalak:
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(b+ 3) · (a− 2).1

c) x2 + 6x+ 9
Észrevehetjük, hogy ez a kifejezés éppen meg-
egyezik (x+ 3)2 kifejezéssel és ezzel készen is va-
gyunk, mert ez már a szorzat alak. Felvetődik a
kérdés, hogy hogyan lehet erre rájönni? Nagyon
egyszerűen: gyakorlással!

d) 2x2 + 12x+ 18
Észrevehetjük, hogy ki lehet emelni kettőt, ı́gy
kapjuk: 2 · (x2 + 6x + 9). A zárójelben lévő
kifejezés tovább alaḱıtható az I. nevezetes azo-
nossággal, ı́gy a szorzat alak: 2 · (x+ 3)2

Megjegyzés: A szorzattá alaḱıtás során először
mindig azt kell megvizsgálni, hogy lehet-e ki-
emelni, ezt követően pedig azt, hogy lehet-e tovább
alaḱıtani nevezetes azonosságot felhasználva.

1Ezt a szorzattá alaḱıtási módszert csoportośıtásnak nevezzük,
az érettségin ritkábban fordul elő.
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7. Számelmélet

7.1. Tétel-oszthatósági szabályok

Tegyük fel, hogy a ∈ Z. Ekkor:
2 | a⇔ a páros számjegyre végződik
3 | a ⇔ a számjegyeinek az összege osztható 3-
mal
4 | a ⇔ a utolsó két jegyéből képzett kétjegyű
szám osztható néggyel
5 | a⇔ a 0-ra vagy 5-re végződik
6 | a⇔ 2 | a és 3 | a
8 | a⇔ a utolsó három jegyéből képzett háromjegyű
szám osztható 8-cal
9 | a ⇔ a számjegyeinek az összege osztható 9-
cel
10 | a⇔ a utolsó jegye nulla
12 | a⇔ 3 | a és 4 | a
15 | a⇔ 3 | a és 5 | a
18 | a⇔ 2 | a és 9 | a
24 | a⇔ 3 | a és 8 | a
36 | a⇔ 4 | a és 9 | a
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7.2. Defińıció-pŕımszámok

Pŕımszámnak azokat a pozit́ıv egész számokat
nevezzük, amelyeknek pontosan két osztója van.
Az 1 nem pŕımszám!!! (
)
Néhány pŕımszám: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

Megjegyzés: A fehér sźınű függvénytáblázat 94.
oldalán 4000-ig az összes pŕımszám megtalálható,
a 95. oldalon pedig 1600-ig azok az összetett
számok, amelyek nem oszthatók sem 2-vel, sem
3-mal, sem 5-tel.

7.3. Tétel-lnko; lkkt

Két vagy több pozit́ıv egész szám legnagyobb
közös osztóján a közös osztók közül a legnagyob-
bat értjük. Rövid jelölés lnko ill. (a; b).
Úgy határozzuk meg, hogy a pŕımtényezős fel-
bontásban a közös pŕımtényezőket az előforduló
legkisebb kitevővel összorozzuk.
pl: (72; 60) = (23 · 32; 22 · 3 · 5) = 22 · 3 = 12
Itt a kulcsszavak tehát: közös és legkisebb.
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Két vagy több pozit́ıv egész szám legkisebb közös
többszörösén a közös többszörösök közül a leg-
kisebbet értjük. Rövid jelölés: lkkt ill. [a; b].
Úgy határozzuk meg, hogy a pŕımtényezős fel-
bontásban az összes előforduló pŕımtényezőt az
előforduló legnagyobb kitevővel összeszorozzuk.
pl: [72; 60] = [23 · 32; 22 · 3 · 5] = 23 · 32 · 5 = 360
kulcsszavak: összes, legnagyobb

7.4. Feladat

Keresd meg az összes olyan x pozit́ıv egész pŕımszámot,
amelyre igaz, hogy x+ 5 szintén pŕımszám!

Tipp: Próbálgass!
M:
Az egyedüli megoldás a 2, mert ez az egyetlen
páros pŕımszám és ha bármely más pŕımszámhoz
ötöt adunk, az már páros lesz, ami nem lehet
pŕımszám.
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7.5. Feladat

Milyen számjegy lehet az x, ha tudjuk, hogy:
a) 2|3492x b) 3|3492x c) 6|3492x d) 4|3492x
e) 4|24234x4 f) 12|24234x4 g) 5|334345x h) 9|17163234x
i) 36|17163234x

Tipp: Alkalmazd az oszthatósági szabályokat.
M:
a) 0, 2, 4, 6, 8 b) 0, 3, 6, 9 c) 0, 6 d) 0, 4, 8 e) 0,
2, 4, 6, 8 f) 2, 8 g) 0, 5 h) 0, 9 i) 0

7.6. Feladat

Milyen számjegypár lehet az (x, y), ha tudjuk,
hogy:
12|76y91x

Tipp: Alkalmazd az oszthatósági szabályokat.
M:
(2,2), (2,5), (2,8), (6,1), (6,4), (6,7)
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8. Számrendszerek

8.1. Példa

Vizsgáljuk meg, hogy mit is jelent a számrendszer
és hogyan lehet átváltani egy számot az egyik
számrendszerből a másikba.

A t́ızes számrendszerben a 10 hatványait használjuk.
A 123 szám alatt azt értjük, hogy van 3 db egyesünk
(100), 2 db t́ızesünk (101) és 1 db százasunk
(102). A nyolcas számrendszerbeli 123 át́ırva
t́ızesbe 3·1+2·8+1·64 = 83-at jelent. Ez a példa
mutatja, hogy hogyan lehet átváltani egy adott
számrendszerbeli számot t́ızesbe. A ford́ıtott fo-
lyamat elvégzésére 3 módszert mutatunk.

8.2. Példa

Írjuk át a 83-at nyolcas számrendszerbe.

M1: 8 egész hatványai nullától kezdve 1, 8, 64.
83-ban a 64 egyszer van meg, a maradék 19. Eb-
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ben a 8 kétszer van meg, a maradék pedig 3.
Tehét a 83 megadható 1 · 64 + 2 · 8 + 3 alakban,
innen a nyolcas számrendszerbeli alakja 1238.

M2 Euklidészi algoritmus: Maradékos osztást
végzünk 8-cal mindaddig, mı́g 0 nem lesz a hányados.
Ekkor a maradékok visszafelé léırva adják a ke-
resett számot:
83:8=10, a maradék 3, 10:8=1, a maradék 2,
végül 1:8=0, a maradék 1. A maradékokat vissza-
felé léırva kapjuk 83-nak a nyolcas számrendszerbeli
alakját: 1238. Ennél a módszernél tehát a ma-
radékok játszák a főszerepet.

M3 Számológéppel: Egyes gépeken (pl. Sharp
EL-520 sorozat2) felfedezhetünk pen, dec, oct,
hex, bin feliratokat. Ezek sorrendben az ötös,
t́ızes, nyolcas, tizenhatos és kettes számrendszert
jelölik. Ezeket alkalmazva tudunk át́ırni számokat
más számrendszerekbe. Pl: 83 2ndf gomb oct

2Én személy szerint ezt a gépet ajánlom, mert napelemes
(környezettudatos), van benne többféle statisztika, egyszerű vele az
átszámolás radiánba és vissza, beéṕıtve megtalálhatók a fizikai kons-
tansok.
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gomb, az eredmény 123 lesz. Vissza a 2ndf dec
kombinációval válthatunk.

9. Műveletek algebrai törtkifejezésekkel

9.1. Példa-tört értelmezési tartományának a meg-
határozása

Állaṕıtsuk meg a valós számoknak azt a legbővebb
részhalmazát, amelyre a következő kifejezés értelmezve
van: 2x2+4x−5

3x3−12x

M: A nevezőben nem lehet nulla, vagyis:
3x3 − 12x 6= 0⇔ 3x(x+ 2)(x− 2) 6= 0
A szorzatalakból látszik, hogy ez a kifejezés ak-
kor lenne nulla, ha x = 0 vagy x = −2 vagy x =
2, vagyis a legbővebb értelmezési tartomány: R\
{0;−2; 2}

9.2. Példa-törtek egyszerűśıtése

a) Egyszerűśıtsük a következő törtet: 12a2b4(c−2)
18ab3(c−2)2

M: Külön-külön koncentráljunk a számokra, a-
ra, b-re, c − 2-re, ı́gy kapjuk az egyszerűśıtett
alakot: 2ab

3(c−2)
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b) Egyszerűśıtsük a következő törtet: 6x+6
2x2−2

M: Szorzattá kell alaḱıtanunk a számlálót és a
nevezőt is, ezek után a közös tényezőkkel (2 és
x+ 1) egyszerűśıthetünk:
6x+6
2x2−2 = 6(x+1)

2·(x+1)(x−1) = 3
x−1

Megjegyzés: Ellentett kifejezésekkel is egyszerűśıthetünk,
ekkor az egyikből 1, a másikból−1 marad. Például:
x−2
2−x = 1

−1 = −1

9.3. Példa-törtek szorzása, osztása

Végezzük el az alábbi műveletet: 2x2−2
2x2+2+4x : 3x2−3x

x2+x

M: A megoldás kulcsa most is a szorzattá alaḱıtás,
ezt végezzük el és az osztó reciprokával szor-
zunk, ı́gy kapjuk: 2(x+1)(x−1)

2(x+1)2 · x(x+1)
3x(x−1) és az egy-

szerűśıtések után az eredmény 1
3 .


: Amikor egyszerűśıtünk, akkor mind́ıg húzzuk
át azt, amit egyszerűśıtünk és ı́rjuk oda helyére
azt a kifejezést, ami maradt, ı́gy elkerülhetjük,
hogy hibázzunk. (Itt t́ıpushiba, ha valaki a 3-
at adja meg végeredményként, amely az imént
léırtak elmulasztásából adódik.)
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9.4. Példa-törtek összeadása, kivonása

Végezzük el a következő műveleteket:

a) 7
120 + 11

90

M: Bőv́ıtéssel közös nevezőre kell hozni a törte-
ket, ezután lehet őket összeadni:
21
360 + 44

360 = 65
360 = 13

72

b) 3
x −

x−1
x−2

M: A közös nevező x(x−2), erre bőv́ıtjük a törte-
ket:

: A második törtvonal előtt mı́nusz jel áll, ezért
zárójelet kell alkalmaznunk!!!
3
x −

x−1
x−2 = 3(x−2)−x(x−1)

x(x−2) = 3x−6−x2+x
x(x−2) = −x2+4x−6

x(x−2)

c) 3
2x+10 −

x+3
x2−25

M: A közös nevező meghatározása előtt szor-
zattá kell alaḱıtanunk a nevezőket:
2x+ 10 = 2(x+ 5) és x2 − 25 = (x+ 5)(x− 5)
A közös nevező 2(x + 5)(x − 5) lesz, ı́gy az első
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törtet x−5-tel, a másodikat kettővel kell bőv́ıteni
(
zárójel!!!):

3x−15−(2x+6)
2(x+5)(x−5) = 3x−15−2x−6

2(x+5)(x−5) = x−21
2(x+5)(x−5)

Megjegyzés+: A dupla előjelváltás technikáját
(duplán váltunk előjelet, ezzel nem változtatunk
az értéken) akkor alkalmazzuk, ha két tört ne-
vezőjében két kifejezés ellentettjei egymásnak.
Erre egy egyszerű példa:
x
x−1 + 3

1−x = x
x−1 −

3
x−1 = x−3

x−1

10. Függvények

10.1. Feladat - lineáris függvény

Ábrázold az alábbi függvények grafikonját (az
értelmezési tartomány minden esetben a valós
számok halmaza):
a) f(x) = 3x − 2; b) f(x) = x + 1; c) f(x) =
−2x + 4; d) f(x) = 3; e) f(x) = x; f) f(x) =
−4

3x+ 4;
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Tipp: Az f(x) = mx+b hozzárendelési utaśıtású
függvény grafikonja minden esetben egy egyenes,
melynek a meredekségem és átmegy a (0, b) pon-
ton.
M:

a)

b) c)
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d) e)

f)

10.2. Példa

Adott az f : [0; 2]→ R, x 7→ 2x− 3 függvény.
(i) Ábrázoljuk a grafikonját koordináta rendszer-
ben.
(ii) Olvassuk le a zérushelyet a grafikonról.
(iii) Ellenőrizzük le algebrai módon a leolvasás
helyességét.
(iv) Jellemezzük a függvényt monotonitás szem-
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pontjából.
(v) Állaṕıtsuk meg, hogy az értelmezési tartomány
mely intervallumán vesz fel pozit́ıv értékeket a
függvény.
(vi) Állaṕıtsuk meg, hogy az értelmezési tartomány
mely intervallumán vesz fel negat́ıv értékeket a
függvény.

M:

(i)

(ii) A zérushely az x tengely és a függvény gra-
fikonjának a metszete, kb. 1,5.
(iii) A 2x− 3 = 0 egyenletet kell megoldani, in-
nen a zérushely x = 1, 5.
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(iv) A függvény a teljes értelmezési tartományán,
vagyis a [0;2] intervallumon szig. mon. nő.
(v) Pozit́ıv értékeket az ]1,5;2] intervallumon vesz
fel a függvény. (A grafikon x tengely feletti részét
le kell vet́ıteni az x tengelyre. Seǵıthet a megértésben,
ha arra gondolunk, hogy az x tengely az idő, az
y pedig a hőmérséklet és azt keressük, hogy mi-
kor pozit́ıv a hőmérséklet?)
(vi) Negat́ıv értékeket a [0;1,5[ intervallumon vesz
fel a függvény. (A grafikon x tengely alatti részét
fel kell vet́ıteni az x tengelyre.

10.3. Példa

Adott az f : R→ R, x 7→ −2x + 5 függvény. A
függvény ábrázolása nélkül válaszoljunk a követ-
kező kérdésekre:
(i) Mennyi a függvény zérushelye?
(ii) Jellemezzük monotonitás szempontjából a függvényt!
(iii) Állaṕıtsuk meg, hogy az értelmezési tar-
tomány mely intervallumán vesz fel pozit́ıv értékeket
a függvény.
(iv) Állaṕıtsuk meg, hogy az értelmezési tartomány
mely intervallumán vesz fel negat́ıv értékeket a
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függvény.

M:
(i) A −2x+ 5 = 0 egyenletet kell megoldanunk,
ı́gy a zérus hely 2,5.
(ii) Mivel a meredekség negat́ıv, ezért a függvény
szig. mon. csökkenő.
(iii) A zérus helynél vált előjelet a függvény, mi-
vel csökkenő, ezért a zérus hely előtt lesz pozit́ıv,
vagyis a ]−∞; 2, 5[ intervallumon.
(iv) A zérus hely után lesz negat́ıv a függvény,
vagyis a ]2, 5;∞[ intervallumon.

10.4. Feladat

Adott az f : R → R, x 7→ 3x − 5 függvény. A
függvény ábrázolása nélkül állaṕıtsd meg, hogy
az alábbi pontok közül melyik illeszkedik a függvény
grafikonjára!

a) A(1;−2) b) B(7; 16) c) C(10; 26)

Tipp: Az adott pont első koordinátáját helyet-
teśıtsd a függvény hozzárendelési utaśıtásában
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az x helyére és számold ki az eredményt, amely
ha megegyezik a pont második koordinátájával,
akkor a pont rajta van az egyenes grafikonján.
M:
Az A és B pontok illeszkednek a függvény grafi-
konjára.

10.5. Feladat

Az f lineáris függvény átmegy a P (−17;−52) és
Q(5; 14) pontokon.
Add meg a hozzárendelési utaśıtását!

M:
A hozzárendelési utaśıtás: y = 3x− 1.

10.6. Példa

Ábrázoljuk a következő, valós számok halmazán
értelmezett függvény grafikonját:

f(x) =

{
x+ 1 ha x < 1

−2x+ 4 ha 1 ≤ x
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M: Az alábbi ábra a következőképpen készült:
1. lépés: 1-nél húzunk egy halvány (pontozott),
függőleges vonalat.
2. lépés: Halványan ábrázoljuk az x+ 1 lineáris
függvényt.
3. lépés: 1-től balra kivastaǵıtjuk, 1-nél üres ka-
rikát rajzolunk.
4. lépés: Halványan ábrázoljuk a−2x+4 függvényt.
5. lépés: 1-től jobbra kivastaǵıtjuk, 1-nél be-
sat́ırozzuk a karikát.
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10.7. Példa

Jellemezzük az előző példában szereplő függvényt!
M:
ÉT: R (Ez meg volt adva.)
ÉK: ] −∞; 2] (A grafikon pontjait merőlegesen
az y tengelyre vet́ıtjük.)
ZH: −1 és 2 (Ahol a grafikon az x tengelyt met-
szi.)
↗: ] − ∞; 1] (A növekedő részt az x tengelyre
vet́ıtjük.)
↘: [1;∞[ (A csökkenő részt az x tengelyre vet́ıtjük.)
Max. h.: 1 (Maximum hely, ami a függvény leg-
felsőbb pontjának az első koordinátája, vagy az
x tengelyre eső vetülete.)
Max. é.: 2 (Maximum érték, ami a függvény leg-
felsőbb pontjának a második koordinátája vagy
az y tengelyre eső vetülete.)

Megjegyzés: Amelyik jellemzési szempontban sze-
repel az érték szó (ÉK, min. érték, max. érték),
ott az y tengelyre vet́ıtünk, a többinél az x-re.
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10.8. Függvény transzformáció

Az f(x) függvény grafikonját az alábbi függvény
grafikonjába átvivő transzformáció:

f(ax), ahol a > 0: x tengely menti 1
a-szoros

nyújtás

f(−x): tükrözés az y tengelyre
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f(x − a), ahol a > 0: x tengely menti eltolás
a értékkel pozit́ıv irányban (”késik” a függvény)
f(x + a), ahol a > 0: x tengely menti eltolás a
értékkel negat́ıv irányban (”siet” a függvény)

af(x), ahol a > 0: y tengely menti a-szoros
nyújtás

−f(x): tükrözés az x tengelyre
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f(x) + a, ahol a > 0: y tengely menti eltolás
a értékkel pozit́ıv irányban
f(x) − a, ahol a > 0: y tengely menti eltolás a
értékkel negat́ıv irányban

megjegyzés: Több transzformáció esetén a fenti
sorrendet érdemes betartani.
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10.9. Feladat

Az y = f(x) függvény grafikonját lásd fenn, az
értelmezési tartomány −3 ≤ x ≤ 3.
a) Ábrázold az y = f(−x) függvény grafikonját
(az értelmezési tartomány: −3 ≤ x ≤ 3).
b) Ábrázold az y = −f(x) függvény grafikonját
(az értelmezési tartomány: −3 ≤ x ≤ 3).
c) Ábrázold az y = f(x)+2 függvény grafikonját
(az értelmezési tartomány: −3 ≤ x ≤ 3).
d) Ábrázold az y = f(x−3) függvény grafikonját
(az értelmezési tartomány: 0 ≤ x ≤ 6).
e) Ábrázold az y = 2f(x) függvény grafikonját
(az értelmezési tartomány: −3 ≤ x ≤ 3).
f) Ábrázold az y = f(1

2x) függvény grafikonját
(az értelmezési tartomány: −6 ≤ x ≤ 6).
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M:
a) tükrözés az y tengelyre:

b) tükrözés az x tengelyre:

c) eltolás az y tengely mentén +2-vel:

d) eltolás az x tengely mentén +3-mal:
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e) y tengely menti kétszeres nyújtás:

f) x tengely menti kétszeres nyújtás:
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10.10. Defińıció-abszolút érték

|x| =

{
−x ha x < 0

x ha 0 ≤ x

Szavakkal: A negat́ıv számok abszolút értéke a
szám−1-szerese (ellentettje), nemnegat́ıv számok
abszolút értéke pedig önmaga. Azt is mond-
hatjuk, hogy az abszolút érték a nullától való
távolság.
Példa: | − 2| = 2, |0| = 0, |3| = 3, |x2| = x2,
| − x2 − 1| = x2 + 1
Megjegyzés++: Mivel a 0 ellentettje is 0, ezért
a fenti defińıcióval egyenértékű az alábbi:

|x| =

{
−x ha x ≤ 0

x ha 0 < x

Ebből következik, hogy az |x−3| = 3−x egyenlet
megoldása x− 3 ≤ 0, vagyis x ≤ 3.

10.11. Feladat

Ábrázold és jellemezd a következő függvényt:
f : R→ R x 7→ −2 · |x+ 3|+ 4
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M:

ÉT: R, ÉK: ] − ∞; 4], ZH: −1 és −5, ↗: ] −
∞;−3], ↘: [−3;∞[ Min. h.: −, Min. é.: −,
Max. h.: −3, Max. é.: 4

10.12. Feladat

Ábrázold az
f: R→ R x 7→ |3x+ 6| függvényt.

M:
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10.13. Példa++

Ábrázoljuk az f: R → R x 7→ |x + 3| − |2 − x|
függvényt.

M: Itt is lineáris függvényekre vezetjük vissza az
ábrázolást. Az x+3 lineáris függvény zérushelye
a −3, mivel szig. mon. nő, ezért előtte negat́ıv,
utána pozit́ıv. 2 − x zérushelye 2, mivel szig.
mon. csökken, ezért előtte pozit́ıv, utána pedig
negat́ıv. Ezt egy számegyenesen feltüntetjük (a
folytonos vonal a pozit́ıv, a szaggatott a negat́ıv
részeket jelöli):

Ez alapján 3 esetet vizsgálunk (felhasználjuk az
abszolút érték defińıcióját):
1. eset: x < −3, ekkor |x + 3| − |2 − x| =
−x− 3− (2− x) = −5
2. eset: −3 ≤ x ≤ 2, ekkor |x + 3| − |2 − x| =
x+ 3− (2− x) = 2x+ 1
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3. eset: 2 ≤ x, ekkor |x+ 3| − |2− x| = x+ 3−
(−2 + x) = 5
Ezután két függőleges egyenest húzunk −3-nál
és 2-nél és ábrázoljuk az egyes lineáris függvényeket,
majd a megfelelő tartományban kiemeljük:
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10.14. Feladat+

Keress páros és páratlan függvényeket.

M:
pl. páros függvényre: R → R x 7→ 3 vagy
R→ R x 7→ |x|
pl. páratlan függvényre: R → R x 7→ x vagy
R→ R x 7→ −x,

10.15. Feladat - másodfokú függvény ábrázolása

Ábrázold az alábbi függvények grafikonjait. Az
értelmezési tartomány minden esetben a valós
számok halmaza:
a) a(x) = (x − 1)2; b) f(x) = x2 + 2; c) f(x) =
−x2; d) f(x) = (x+ 4)2; e) f(x) = 3(x+ 2)2− 5;
f) f(x) = −(x− 5)2 + 3
M:
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a-d

e,f
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10.16. Feladat- másodfokú függvény ábrázolása

A következő ábrákon másodfokú függvények gra-
fikonjai láthatók. Állaṕıtsd meg a hozzárendelési
utaśıtásokat!

a) b)

c) d)
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M:
a) (x−3)2−2 b) −x2 +4 c) 1

2(x+2)2 d) −2x2 +8

10.17. Feladat

Ábrázold és jellemezd az alábbi függvényeket:
a) f : [1; 4]→ R x 7→ (x− 2)2 − 1
b+) f : [1; 4]→ R x 7→ |(x− 2)2 − 1|

M:

a)

ÉT: [1; 4], ÉK: [−1; 3], ZH: 1 és 3, ↗: [2; 4],
↘: [1; 2] Min. h.: 2, Min. é.: −1 Max. h.: 1 és
4, Max. é.: 0 és 3
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b)

ÉT: [1; 4], ÉK: [0; 3], ZH: 1 és 3, ↗: [3; 4]; [1;2],
↘: [2; 3] Min. h.: 1 és 3, Min. é.: 0 és 0, Max.
h.: 2 és 4, Max. é. 1 és 3

10.18. +Parabola csúcsa és szimmetria tengelye

Az y = p(x− q)2 + r (p 6= 0) parabola
-csúcsának koordinátái: (q, r)
-szimmetria tengelyének az egyenlete: x = q
-ha p > 0, akkor minimum helye: q, minimum
értéke: r
-ha p < 0, akkor maximum helye: q, maximum
értéke: r
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10.19. +Feladat - teljes négyzetté alaḱıtás; a pa-
rabola csúcspontja; a parabola szimmetria
tengelye

(i) Fejezd ki az x2−8x+12 másodfokú kifejezést
(x± p)2 ± q alakban (p és q valós számok).
(ii) Állaṕıtsd meg az y = x2 − 8x + 12 alakzat
(V ) csúcspontjának a koordinátáit.
(iii) Határozd meg a grafikon szimmetria ten-
gelyének egyenletét.
(iv) Állaṕıtsd meg, hogy minimuma vagy maxi-
muma van-e az f : R → R x 7→ x2 − 8x + 12
függvénynek? Add meg a szélsőérték (minimum
vagy maximum) helyét és értékét!

M:
(i) (x − 4)2 − 4; (ii) V (4,−4); (iii) x = 4; (iv)
Min. h.: 4, Min. é.: −4

10.20. Példa++ - szélsőérték száḿıtás

100 m hosszú keŕıtéssel szeretnénk egy téglalap
alakú területet körülkeŕıteni úgy, hogy a területe
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a lehető legnagyobb legyen. Hogyan válasszuk
meg a téglalap oldalait? Mennyi lesz ekkor a
terület?

M: Vezessünk be ismeretleneket, legyenek a téglalap
oldalai x és y. Ekkor 2x + 2y = 100 és a T =
xy mennyiséget szeretnénk maximalizálni. Az
első egyenletből kifejezzük y-t3: y = 50 − x és
béırjuk a második egyenletbe, ekkor azt kapjuk,
hogy T = x(50 − x) = −x2 + 50x. Ez egy
másodfokú kifejezés, amit teljes négyzetre hozva
megállaṕıthatjuk a maximum helyet és értéket:
T = −(x−25)2+625, a maximum hely 25, a ma-
ximum érték pedig 625. Tehát akkor kaphatunk
maximális területű téglalapot, ha az oldalak 25
méteresek, ekkor a terület 625 m2 lesz.

10.21. Feladat - négyzetgyök függvény

Ábrázold az alábbi függvények grafikonját (az
értelmezési tartomány a valós számok lehető legbővebb
részhalmaza):

3Egy másik gondolatmenet: Ha a téglalap kerülete 100 m, akkor
az oldalak összege 50 m és ı́gy az egyik oldal x a másik 50− x.
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a) y = −
√
x; b) y =

√
−x; c) y =

√
x− 3; d)

y =
√
x − 2; e) y =

√
x+ 1; f) y =

√
x − 4; g)

y = 2
√
x; h) y =

√
1
3x;

M:

a)

b)
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c)

d)
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e)

f)

53



g)

h)

10.22. Feladat - négyzetgyök függvény transzformációja

Az y =
√
x (0 ≤ x) függvény grafikonját

a) tükrözzük az x tengelyre. Add meg, hogy az
ı́gy kapott görbe mely függvénynek a grafikonja.
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(ÉT. és hozzárendelési utaśıtás)
b) tükrözzük az y tengelyre. Add meg, hogy az
ı́gy kapott görbe mely függvénynek a grafikonja.
(ÉT. és hozzárendelési utaśıtás)
c) eltoljuk az y tengely mentén +5 egységgel.
Add meg, hogy az ı́gy kapott görbe mely függvénynek
a grafikonja. (ÉT. és hozzárendelési utaśıtás)
d) eltoljuk az x tengely mentén -3 egységgel.
Add meg, hogy az ı́gy kapott görbe mely függvénynek
a grafikonja. (ÉT. és hozzárendelési utaśıtás)
e) 4-szeresére nyújtjuk az x tengely mentén. Add
meg, hogy az ı́gy kapott görbe mely függvénynek
a grafikonja. (ÉT. és hozzárendelési utaśıtás)
f) 3-szorosra nyújtjuk az y tengely mentén. Add
meg, hogy az ı́gy kapott görbe mely függvénynek
a grafikonja. (ÉT. és hozzárendelési utaśıtás)

M:
a) y = −

√
x; b) y =

√
−x; c) y =

√
x + 5; d)

y =
√
x+ 3; e) y =

√
1
4x; f) y = 3

√
x
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10.23. Feladat++

Ábrázold az alábbi függvényeket transzformáció
alkalmazásával:
a) f : [1;∞[→ R, x 7→

√
2x− 2

b) f : R→ R, x 7→
√
x2 + 6x+ 9

M:

a)

b)

10.24. Defińıció - lineáris törtfüggvény

Az f : R \ {−d
c} → R, x 7→ ax+b

cx+d (a, b, c, d valós
konstansok, c 6= 0, ab 6= 0) függvényt lineáris
törtfüggvénynek nevezzük.
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megjegyzés: az f : R \ {0} → R, x 7→ a
x (a > 0,

konstans) függvényt ford́ıtott arányosság függvényének
is nevezzük.

10.25. Példa++

Az alábbi kifejezéseket hozzuk a
x±b ± c alakra,

ahol a, b, c valós számok:
a) x+1

x−2 (x 6= 2)

M: A számlálóba béırjuk a nevezőt és korrigálunk,
hogy igaz legyen az egyenlőség: x+1

x−2 = x−2+3
x−2 ,

most pedig tagonként osztunk és alkalmazzuk
az összeadás kommutat́ıv (felcserélhetőség) tu-
lajdonságát: 1 + 3

x−2 = 3
x−2 + 1 és készen is va-

gyunk.
megjegyzés1: Ezt az átalaḱıtást a lineáris törtfüggvény
transzformációval történő ábrázolásához használhatjuk.

megjegyzés2: Az átalaḱıtás arra is használható,
hogy megmondjuk, hogy az eredeti kifejezés, mi-
lyen x ∈ Z számokra ad egész értéket. Ennek
vizsgálatát az olvasóra b́ızzuk.
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b) −2x−1
x+1 (x 6= −1)

M: Ismét léırjuk a számlálóba a nevezőt −2x−1
x+1 =

?(x+1)?
x+1 . Az első kérdőjel helyére −2-t kell ı́rnunk,

a második helyére pedig 1-et, ı́gy kapjuk: (−2)(x+1)+1
x+1 ,

innen pedig tagonként osztva és felcserélve a ka-
pott tagokat adódik a megoldás: 1

x+1 − 2.

10.26. Példa

Ábrázoljuk az f : R \ {3} → R, x 7→ − 2
x−3 + 1

függvény grafikonját. Adjuk meg az értékkészletét.

M: Az ábrázolást transzformációval végezzük. Elsőként
az origót toljuk el jobbra hárommal és felfelé
eggyel, sőt megrajzoljuk a képzeletbeli új ko-
ordináta tengelyeket is. Ezt követően ebből a
képzeletbeli új origóból a következő lépéseket hajt-
juk végre (a szabály az, hogy a reciprokát vesszük
annak a számnak, amennyit v́ızszintesen lépünk
és megszorozzuk−2-vel és az ı́gy kapott számmal
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lépünk felfelé ill. lefelé attól függően, hogy po-
zit́ıv vagy negat́ıv):
egyet jobbra és kettőt le
felet jobbra és négyet le
kettőt jobbra és egyet le
egyet balra és kettőt fel
felet balra és négyet fel
kettőt balra és egyet fel

ÉK: R \ {1}

10.27. A hiperbola asszimptotái++

Az y = a
x−b +c (x 6= b, a 6= 0) hiperbola asszimp-

totáinak egyenletei: x = b és y = c.
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10.28. Feladat++ - hiperbola

(i) Ábrázold H görbét, melynek egyenlete: y =
2

x−1 + 3, x 6= 1.
(ii) Add meg annak a pontnak a koordinátáit,
ahol H metszi az x tengelyt.
(iii) Állaṕıtsd megH asszimptotáinak egyenletét.

Tipp: Lásd 10.27 itt: 59.
M:

(i)
(ii) (1

3 , 0);
(iii) x = 1; y = 3;
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10.29. Feladat+

Ábrázold az alábbi függvény képét, majd állaṕıtsd
meg az értékkészletét:

f : R→ R, f(x) =


−1 ha x < 0

0 ha x = 0

1 ha 0 < x

M:

ÉK: {−1; 0; 1}
Megjegyzés: Ezt a függvényt előjel vagy szignum
függvénynek nevezzük.

10.30. Feladat

Ábrázold az alábbi függvények képét koordináta
rendszerben, majd állaṕıtsd meg a függvény értékkészletét:
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a) f : [0; 2π]→ R, x 7→ − sinx− 1
b) f : [0; 2π]→ R, x 7→ 2 cos(x− π)
c+) f : [−π; 2π]→ R, x 7→ sin(−2x)

M:

a) ÉK: [−2; 0]

b) ÉK: [−2; 2]
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c) ÉK: [−1; 1]

10.31. Feladat

Ábrázold az alábbi függvények képét koordináta
rendszerben, majd állaṕıtsd meg a függvény értékkészletét:
a) f : [−1; 1]→ R, x 7→ 3x − 1

b) f : [−3; 0]→ R, x 7→ 1
2

x+1

c) f : ]0; 4]→ R, x 7→ 2 log2 x

M:
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a) ÉK: [−2
3 ; 2]
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b) ÉK: [1
2 ; 4]

c) ÉK: [−∞; 4]

10.32. Feladat

4Újságh́ır:
”
Szeizmológusok számı́tásai alapján

a 2004. december 26-án Szumátra szigetének
közelében kipattant földrengés a Richter-skála
szerint 9,3-es erősségű volt; a rengést követő cu-

4Középszintű érettségi feladat 2011 októberében
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nami (szökőár) halálos áldozatainak száma megközeĺıtette
a 300 ezret.”
A földrengés Richter-skála szerinti

”
erőssége” és

a rengés középpontjában felszabaduló energia között
fennálló összefüggés:
M = −4, 42 + 2

3lgE

Ebben a képletben E a földrengés középpontjában
felszabaduló energia mérőszáma (joule-ban mérve),
M pedig a földrengés erősségét megadó nem ne-
gat́ıv szám a Richterskálán.
a) A Nagasakira 1945-ben ledobott atombomba
felrobbanásakor felszabaduló energia 1,344·1014

joule volt. A Richter-skála szerint mekkora erősségű
az a földrengés, amelynek középpontjában ekko-
ra energia szabadul fel?
b) A 2004. december 26-i szumátrai földrengésben
mekkora volt a felszabadult energia?
c) A 2007-es chilei nagy földrengés erőssége a
Richter-skála szerint 2-vel nagyobb volt, mint
annak a kanadai földrengésnek az erőssége, amely
ugyanebben az évben következett be. Hányszor
akkora energia szabadult fel a chilei földrengésben,
mint a kanadaiban?
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M:
a) M ≈ 5 b) E ≈ 3, 8 · 1020 J c) 1000-szeres volt
a felszabadult energia

10.33. Feladat

A lehűlési törvény szerint az ahhoz szükséges
idő, hogy egy T0 hőmérsékletű tárgyK hőmérsékletű
környezetben T hőmérsékletre lehűljön:
t = k · ln T0−K

T−K ,

ahol k a lehűlő anyagra jellemző állandó, az időt
pedig percben kapjuk.
i) Mennyi idő alatt hűl le a 200 fokos sütőből ki-
vett malac 40 fokra, ha a lakás hőmérséklete 20
fokos és a malac anyagának állandója k = 12, 5?
ii) Amikor kemencében sütöttük meg a malacot,
akkor azt tapasztaltuk, hogy 24,3 perccel a ke-
mencéből való kivétel után a malac hőmérséklete
50 fokos volt. Ha a konyhában mindvégig 20 fo-
kos volt a hőmérséklet, akkor mennyi volt a ke-
mencében a hőmérséklet a malac kivételének a
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pillanatában?5

M:
i) 27,5 perc ii) 230 fok

11. Négyzetgyök, n. gyök

11.1. Defińıció - négyzetgyök, n. gyök

Valamely nemnegat́ıv x szám négyzetgyökén azt
a nemnegat́ıv számot értjük, amelynek a négyzete
x. Jelölés:

√
x

Megjegyzés: A defińıció alapján
√
x2 = |x|. En-

nek egy alkalmazása:
√
x2 + 2x+ 1 =

√
(x+ 1)2 =

|x+ 1|.

Valamely nemnegat́ıv x szám n. gyökén (ahol
n pozit́ıv páros szám) azt a nemnegat́ıv számot
értjük, amelynek az n. hatványa x. Jelölés: n

√
x

Valamely x valós szám n. gyökén (ahol n egynél
nagyobb páratlan szám) azt a valós számot értjük,

5A feladat alapötletét a Mozaik Kiadó 11. osztályos tankönyvéből
vettük.
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amelynek az n. hatványa x. Jelölés: n
√
x

11.2. Feladat

Számológép használata nélkül döntsd el, hogy az
alábbi kifejezések közül melyik a nagyobb!
a)
√

27−
√

3 vagy
√

50−
√

8

b) 3
√

2+4√
2

vagy
√

2+1√
2−1

c) (2
√

3− 1) · (2
√

3 + 1) vagy (3−
√

2)2

d) 3
√

2 vagy 4
√

3

e)
4
√

2 · 3
√

3 vagy 6
√

5

M:
a)
√

50−
√

8 a nagyobb
b) egyenlőek
c) (2

√
3− 1) · (2

√
3 + 1) a nagyobb

d) 4
√

3 a nagyobb
e) 6
√

5 a nagyobb

69



12. Logaritmus

12.1. Feladat

Állaṕıtsd meg az alábbi kifejezések értékét:
a) lg 100 b) log2 8 c) log3

1
3 d) log5 0, 04 e) log2

√
2

f) log3
3
√

9 g) log2
1

3
√

16
h) log4

1
8

M:
a) 2 b) 3 c) −1 d) −2 e) 1

2 f) 2
3 g) −4

3 h) −3
2

12.2. Feladat

Állaṕıtsd meg az alábbi kifejezések értékét:
a) 2log2 3 b) 10lg 2016 c) 0, 2log5 2 d) 4log2 5 e) 2log4 5

f) log2 40− log2 90 + 2 · log2 6

M:
a) 3 b) 2016 c) 1

2 d) 25 e)
√

5 f) 4
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13. Egyenlet, egyenletrendszer, egyenlőtlenség,

szöveges feladat

13.1. Feladat - egyenletek

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán:
a) x2 − (x+ 2)2 = 3x+ 10

b) 2x+5
3 −

(x+1)2

4 = 1− (x+1)(x−1)
4

c) 2x2 − 50 = 0
d) 5x2 = 15x
e) 3x2 + 10 = 17x
f) |x− 2| = 4
g+) |x+ 3|+ 2 = −x+ 1
h) x+3

x−1 = x−6
x+2

i+) x
x−3 −

x+2
2x−6 = 1

j) 2x(x− 1)(x+ 3)(2x− 7) = 0
k) x3 = 27
l) x4 − 16 = 0
m)
√
x− 3− 4 = 0

n)
√
x+ 1 + 5 = x

o) 2x+3 · 2x−2 = 3
√

4
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p) 2x = 3x

q) 2x + 2x+1 + 2x+3 − 2x−2 = 10, 75
r) 9x − 8 · 3x − 9 = 0
s) lg(x− 3) = 2

t) lg(3x−4)+lg(x+2)
2 = lg(2x− 1)

u) log2(5x)− log2(x+ 1) = 1
v) 2x = 6500

M:
a) −2 b) −1 c) −5; 5 d) 0; 3 e) 5; 2

3 f) −2; 6 g)
−2 h) 0 i) 4 j) 0; 1; 3,5; −3 k) 3 l) 2; −2 m) 19
n) 8 (a −3 hgy.) o) −1

6 p) 0 q) 0 r) 2 s) 103 t) 3
u) 2

3 v) ≈12,7

13.2. Feladat - trigonometrikus egyenletek

a) Oldd meg a sinx = −1
2 egyenletet a [−180◦; 360◦]

alaphalmazon!
b) Oldd meg a 2 cos2 x − cosx = 0 egyenletet a
[0; 2π] alaphalmazon!
c) Oldd meg a tg x = −1 egyenletet a valós
számok halmazán!
d) Oldd meg a sinx + 1 = 2 cos2 x egyenletet a
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valós számok halmazán!

M:
a) 210◦; 330◦; −150◦;−30◦

b) π
2 ; 3π

2 ; π
3 ; 5π

3 ;
c) 3π

4 + kπ, ahol k ∈ Z
d) 3π

2 + 2kπ; π
6 + 2kπ; 5π

6 + 2kπ, ahol k ∈ Z

13.3. Feladat+

Az x2 + px + 2p = 0 másodfokú egyenletről azt
tudjuk, hogy nincsen valós gyöke. Mennyi lehet
a p értéke?

M:
p ∈]0; 8[

13.4. Feladat++ - egyenletek

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán:
a) |2x− 5| − |x+ 1| = −x
b) (x+ 3)2 + |x+ y+ 1|+

√
x+ 2y + z − 10 = 0

73



M:
a) 2; 3 b) x = −3 és y = 2 és z = 9

14. Egyenlőtlenségek

14.1. Feladat

Oldd meg az alábbi egyenlőtlenségeket a valós
számok halmazán!
a) 3− 2x < 7
b) x2 < 4
c) 3x2 > 7x+ 6
d) 3

x−2 ≤ 0

e) x+4
1−x ≥ 0

f)
(

3
5

)x−1
< 1

g) lg(x+ 2) > 1
h) |x− 3| < 2
i) sin x > 1

2

M:
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a) x > −2 b) ]− 2; 2[ c) ]−∞;−2
3 [∪]3;∞[

d) x < 2 e) [−4; 1[ f) x > 1 g) x > 8 h) ]1; 5[
i) π

6 + 2kπ < x < 5π
6 + 2kπ, ahol k ∈ Z

15. Egyenletrendszerek

15.1. Feladat

Oldd meg az alábbi egyenletrendszereket a valós
számpárok halmazán!

a)

{
−2x− y = 3

−2x+ 3y = 15

b)

{
3x+ 7y = 7

2x+ 3y = 3

c)

{
x− y = −2

2x2 − y2 = 1

M:
a) (−3; 3) b) (0; 1) c) (5; 7); (−1; 1)
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16. Értelmezési tartomány vizsgálat

16.1. Feladat - ÉT vizsgálat

Állaṕıtsd meg, hogy az alábbi kifejezések mely
valós számokra értelmezhetőek:
a) 1

x−2

b)
√

2x+ 8
c) lg(x2)
d)
√
x2 + 1

e)
√
−x2

f)
√
−x2 − 1

g) 3
√
x2 − 1

h) 4
√
x2 − 4

i)
√

1
x2−4

j)
√
|x|

k) log2
x+2
x−3

l) logx+1(3− x)
m) tg πx

2

M:
a) a 2 kivételével minden valós szám
b) x ≥ −4 c) R \ {0} d) R e) {0} f) ∅ g) R
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h) ] −∞;−2] ∪ [2;∞[ i) ] −∞;−2[∪]2;∞[ j) R
k) ]−∞;−2[∪]3;∞[ l) ]− 1; 3[\{0} m) Minden
valós szám, kivéve a pozit́ıv és negat́ıv páratlan
számokat. (R \ {x ∈ Z|x = 2k + 1, k ∈ Z})

17. Szöveges feladatok

17.1. Feladat

a) Mennyi egy x mennyiség 20 %-a?
b) Mennyi egy x mennyiség 2 %-a?
c) Mennyi egy x mennyiség 120 %-a?
d) Mennyi egy x mennyiség 200 %-a?
e) Mennyi egy x mennyiség 0,2 %-a?
f) Mennyi egy xmennyiség 30 %-kal növelt értéke?
g) Mennyi egy x mennyiség 30 %-kal csökkentett
értéke?
h) Mennyi egy x mennyiség p %-a?
i) Mennyi egy xmennyiség p%-kal növelt értéke?
j) Mennyi egy x mennyiség p %-kal csökkentett
értéke?
k) Két szám aránya 2:3. Add meg a számokat
egyetlen ismeretlen seǵıtségével!
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l) Két szám összege 20, az egyik x. Fejezd ki a
másik számot x-szel!

M:
a) 0, 2x b) 0, 02x c) 1, 2x d) 2x e) 0, 002x f) 1, 3x
g) 0, 7x h) x · p

100 i) x ·
(
1 + p

100

)
j) x ·

(
1− p

100

)
k) 2x és 3x l) 20− x

17.2. Feladat

Két szám összege 76. Az első szám kétszerese
öttel nagyobb a második számnál Melyik ez a
két szám?

M:
Az első szám a 27, a második szám a 49.

17.3. Feladat-százalékszáḿıtás

a) Egy ruha árát felemelik 40 %-kal, ı́gy 4200 Ft
lett az új ára. Mennyi volt az eredeti ár?
b) A benzin ára 30%-kal csökkent egy adott időszakban,
ı́gy 280 Ft lett. Mennyi volt az eredeti ára?
c) Egy vállalat rézgolyókat késźıt. A felhasznált
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rézmennyiségnek az 5%-a hulladék lesz. Mekko-
ra térfogatú rezet vásároljanak, ha 1000 darab,
4 cm átmérőjű golyót szeretnének késźıteni. (a
gömb térfogata: 4

3r
3π)

d) A tej tömegének 7,3%-a tejsźın. A tejsźın
tömegének 62%-a vaj. Hány kg tejből késźıthető
5 kg vaj?6

e) Egy kabát árát először felemelték 10%-kal,
majd megint felemelték az új ár 30%-ával, ı́gy az
ára 17160 Ft lett. Mennyi volt az eredeti ára?
f) Egy számı́tógép árát először megemelték 10%-
kal, majd csökkentették az új ár 30%-ával és ı́gy
61600 Ft lett. Mennyi volt az ára eredetileg?
g) Egy faluban, ahol eredetileg 2000-en laktak,
az új polgármester intézkedéseinek a hatására az
elmúlt két év mindegyikében ugyan-annyi százalékkal
nőtt a lakosok száma és ı́gy 2509 fő lett. Hány
százalékos volt az elmúlt években a növekedés
mértéke?
h) Két szám aránya 4:5. Az első szám 70%-a
hattal kevesebb, mint a második szám 60%-a.

6Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából c. könyv 1266.
feladata
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Melyik ez a két szám?
i) Egy falu lakossága 2013 végén 10000 fő volt.
2015 végére a lakosság száma elérte a 10608 főt
úgy, hogy ebben az évben a növekedés százalékban
kifejezett értéke kétszerese volt az előző évinek.
Mennyi volt a lakosság száma 2014 végén?

M:
a) 3000 Ft b) 400 Ft c) 35256 cm3 d) 110 kg e)
12000 Ft f) 80 000 Ft g) 12% h) 120 és 150 i)
10200

17.4. Feladat - geometriai

a) Két sokszög oldalszámának a különbsége 8,
a belső szögeik összege pedig 5040◦. Mennyi
átlójuk van összesen?
b) Egy derékszögű háromszög kerülete 40 cm,
átfogója 17 cm. Mennyi a területe?

M:
a) 224 b) 60 cm2 (a befogók hossza 8 cm és 15
cm)
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17.5. Feladat - keveréses

Kétféle sóoldatunk van, egy 30%-os és egy 54%-
os. Mennyit keverjünk össze ezekből, hogy 12
liter 35%-os oldatot kapjunk?

M:
A 30%-os oldatból 9,5 litert, az 54%-osból pedig
2,5 litert kell összekeverni.

17.6. Feladat - munkavégzéses

Béla bá egyedül 12 óra alatt tudja megkapálni
a kukorica táblát, Mari néni pedig 10 óra alatt.
Hajnali 4 órakor kezdenek neki a munkának, azon-
ban 8 órakor Mari néni elmegy ebédet főzni (csülökpörköltet
galuskával). Mikor végez a munkával Béla bá?

M:
Béla bá 7,2 órát dolgozik, vagyis 11 óra 12 perc-
kor végez és éppen hazaér délre a finom kis ebédre.
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17.7. Feladat

Melyik az a kétjegyű szám, amelynek jegyei össze-
ge 7 és ha megcseréljük a jegyeit, akkor 27-tel
nagyobb számot kapunk?

M:
25

17.8. Feladat - mozgásos

Szerénke, a cica észrevesz egy egeret 8 m távolságban.
Mindketten nekiiramodnak, Szerénke 36 km/h
sebességgel, az egérke pedig 21,6 km/h sebességgel.
Sikerül-e megmenekülnie az egérnek, ha tőle 15
m-re található egy biztonságot adó egérlyuk?

M:
Az egérnek nem sikerül megmenekülnie.

17.9. Feladat - gyakorlati alkalmazás

Kis Béla egy nagyobb összeghez, 10 millió Ft-
hoz jut és be szeretné fektetni. Mikor jár jobban
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és mennyivel egy évre viszonýıtva, ha:
a) Vesz egy lakást, amelyet kiad havi nettó 60 000
Ft-ért, ami azt jelenti, hogy ez a bérleti d́ıj adóval
csökkentett része. Az éves költsége (karbantartás
miatt) 50 000 Ft, viszont a lakás értéke évente 2
%-kal emelkedik.
b) A pénzét beteszi a bankba, ahol évi 6%, vagy-
is havi 0,5% a kamat, és ezt havonta ı́rják jóvá.

M:
Ha lakást vesz, akkor kb. 253 000 Ft-tal job-
ban jár, viszont itt nem számoltuk az albérlőkkel
esetlegesen együtt járó problémákat.

18. Statisztika

18.1. Feladat

Az alábbi számok 10 diák (lányok) lábméretét
jelölik:
40, 41, 38, 38, 41, 39, 38, 40, 40, 38
(i) Töltsd ki az alábbi táblázat hiányzó részeit!
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lábméretek 38 39 40 41

gyakoriság

relat́ıv gyako-
riság

(ii) Határozd meg az adatok móduszát, mediánját,
átlagát, terjedelmét, szórását!
(iii) Késźıts az adatokból oszlop és kördiagra-
mot!

M:
(i)
lábméretek 38 39 40 41

gyakoriság 4 1 3 2

relat́ıv gyako-
riság

0,4 0,1 0,3 0,2

(ii) módusz: 38, medián: 39,5, átlag: 39,3, ter-
jedelem: 3, szórás: 1,19
(iii)
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A középponti szögek: 144 fok, 36 fok, 108 fok,
72 fok

18.2. Feladat

Réka eddig öt jegyet kapott matematikából. A
jegyek átlaga 4,2 és tudjuk, hogy az öt jegyből
négy ötöse van. Milyen jegy az ötödik? Lehet-e
még ötös év végén, ha még 4 jegyet fog kapni és
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a tanára 4,5 feletti átlagra adja meg az ötöst?

M:
Az ötödik jegy elégtelen. Lehet még ötös, de
csak akkor, ha minden hátralévő jegye ötös lesz.

18.3. Feladat

Az alábbi ábrán egy fikt́ıv vállalat által közölt di-
agram látható. Állaṕıtsd meg, hogy miért félrevezető
ez az ábra?

M:
Felületes ránézésre úgy tűnik, mintha nagyon
nagy mértékű lenne a keresetnövekedés. Ez a
valóságban csupán néhány százalék. A trükk ab-
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ban rejlik, hogy a függőleges tengely számozása
nem nullával kezdődik.

18.4. Feladat 12 perc

Öt pozit́ıv egész szám átlaga 2,8, a medián és a
módusz is 2 és az egyik szám a 4. Mennyi lehet
a maradék négy szám?

M:
1, 2, 2, 5 vagy 2, 2, 2, 4

19. Logika, skatulya elv, gráfok

19.1. Feladat - logika

Add meg az alábbi kijelentések tagadását kétféleképpen:
a) Minden maci szereti a mézet.
b) Van olyan diák, aki szereti a matematikát.

M:
a) Nem minden maci szereti a mézet. Van olyan
maci, amelyik nem szereti a mézet.
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b) Nincs olyan diák, aki szereti a matematikát.
Egyik diák sem szereti a matematikát.

19.2. Feladat - skatulya elv

Az egyik iskola diákjairól kijelenthetjük, hogy
biztosan van közöttük 3 olyan, akik ugyanazon
a napon ünneplik a szülinapjukat. Mennyi fő jár
legalább ebbe az iskolába?

M:
733 (= 2 · 366 + 1)

19.3. Feladat - gráf

Ha lehet, akkor szemléltetsd gráffal az alábbi
kapcsolatokat, ha nem lehet, akkor indokold meg,
hogy miért nem!
a) Öt fős társaságban az egyes emberek által is-
mert személyek száma: 4, 2, 2, 2, 2 (Az isme-
rettség kölcsönös, önmagunkra nem vonatkozik.)
b) 6 csapatos bajnokságban az egyes csapatok
által lejátszott mérkőzések száma (mindenki min-
denkivel egyszer játszik): 4, 4, 2, 2, 5, 2
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c) 8 csapatos bajnokságban az egyes csapatok
által lejátszott mérkőzések száma (mindenki min-
denkivel egyszer játszik): 7, 6, 6, 5, 4, 4, 2, 0

M:

a)
b) Ez nem lehetséges, mert a fokszámok összege
csak páros lehet.
c) Nem lehetséges, mert 7 és 0 fokszám egyszerre
nem lehetséges.

20. Valósźınűség-száḿıtás

20.1. Feladat

a) Egy dobozban 2 piros és 3 kék nyúl található.
Ha véletlenszerűen kiveszünk egyet, akkor mi a
valósźınűsége, hogy piros nyuszit veszünk ki?
b) Egy dobozban piros és kék golyók találhatók,
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a pirosak száma néggyel több. Mennyi a piros és
kék golyók száma, ha tudjuk, hogy 0,46 annak a
valósźınűsége, hogy véletlenszerűen kihúzva egy
golyót az kék lesz?
c) Két kockát feldobunk. Mi a valósźınűsége,
hogy összeszorozva a kapott számokat a szorzat
legalább 3 lesz?
d) Egy 10 cm átmérőjű, kör alakú céltáblára
érkezik egy lövés véletlenszerűen. Mi a valósźınűsége,
hogy a céltábla közepén lévő, 1 cm átmérőjű fe-
kete körbe érkezik a lövés?
e) A KOCKA szó betűit véletlenszerűen sorba
rakva mi annak a valósźınűsége, hogy éppen a
KOCKA szót rakjuk ki?
f) Ha feldobunk öt pénzérmét, akkor mi annak
a valósźınűsége, hogy mindegyik fej lesz?
g) Aladár, Benő, Cili és Dóra moziba mennek és
véletlenszerűen ülnek le egymás mellé. Mennyi
annak a valósźınűsége, hogy Benő és Cili egymás
mellé kerülnek?
h) Anna meglátogatja az egyik barátnőjét, aki
előre megmondta neki a kaputelefon 6 jegyű kódját,
azonban Anna csak az első 5 jegyre emlékszik,
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ami 32103 és arra, hogy a szám osztható kilenc-
cel. Ha Anna jól tudja a matematikát, akkor mi
a valósźınűsége, hogy elsőre a helyes kódot üti
be?
i) Az 1, 2, 3, 4 számjegyekből alkotható 4 jegyű
számok közül egyet véletlenszerűen kiválasztunk.
Mi a valósźınűsége, hogy ebben minden jegy meg-
egyezik?
j) Az 1, 2, 3, 4 számjegyekből alkotható 4 jegyű
számok közül egyet véletlenszerűen kiválasztunk.
Mi a valósźınűsége, hogy ebben legalább egy jegy
megegyezik?
k) A 32 lapos magyar kártyából 4-et véletlenszerűen
kiosztva mennyi annak a valósźınűsége, hogy 4
ászt kapunk?
l) A 32 lapos magyar kártyából 4-et véletlenszerűen
kiosztva mennyi annak a valósźınűsége, hogy 3
ászt és egy hetest kapunk?
m+) Egy fiókban 2 db piros és 3 db kék zokni
van. Ha kettőt véletlenszerűen kiveszünk, akkor
mennyi annak a valósźınűsége, hogy a két zokni
sźıne megegyezik?
n+) Béla profi kosaras (nem kosárkésźıtő, hanem
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kosárlabda játékos), 0,9 a valósźınűsége annak,
hogy bedob egy-egy büntetőt. Ha öt büntetőt
dob, akkor mennyi annak a valósźınűsége, hogy:
(i) Mind az öt bemegy?
(ii) Egyik sem megy be?
(iii) Egy megy be?
(iv) Két büntető megy be?
(v) Legalább két büntető bemegy?
o+) Egy osztályba 15 lány és 10 fiú jár. Ha
kiválasztunk az osztályból véletlenszerűen két
embert, akkor mennyi annak a valósźınűsége, hogy
az egyik fiú, a másik pedig lány lesz?

M:
a) 0,4 b) 27 piros és 23 kék c) 11

12 d) 0,01 e) 1
60 f)

1
32 g) 0,5 h) 0,5 i) 1

64 j) 29
32 k) 1

(32
4 )
≈0,0000278 l)

(4
3)·(

4
1)

(32
4 )
≈0,000445 m) 0,4

n) i) 0,59 ii) 0,00001 iii) 0,00045 iv) 0,0081 v)

0,99954 m)
(15

1 )(10
1 )

(25
2 )

=0,5
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21. Sorozatok

21.1. Feladat

Egy számtani sorozat 12. tagja 82, 78. tagja pe-
dig 544. Mennyi az első tagja és a differenciája?

M:
a1 = 5 és d = 7

21.2. Feladat

Ideiglenes drótkeŕıtés épül a határon. Az éṕıtésvezető,
aki műkedvelő matematikus elgondolkodik azon,
hogy ha az első napon 100 m keŕıtés épülne, a
második napon 150 m, a harmadikon 200 m és
ezt követően minden nap 50 m-rel több, akkor
mi lenne a válasz a következő kérdésekre:
a) Mennyi keŕıtés épülne a 10. napon?
b) Hány méter keŕıtés épülne meg az első hónapban,
vagyis a 30. nap végére?
c) Hányadik napon készülne el a keŕıtés, ha az
258 km hosszú?
d) Mennyi keŕıtés megéṕıtése jutna az utolsó nap-
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ra?
e) Van-e olyan nap, amikor éppen 3 km hosszú
keŕıtés épülne meg? Ha igen, akkor hányadik na-
pon?
Válaszolj te is a fenti kérdésekre!

M:
a) 550 m b) 24750 méter c) 101. napon d) 500
m e) 59. napon

21.3. Feladat

Egy mértani sorozat 3. tagja 12, 7. tagja pe-
dig 192. Mennyi az első tagja és a hányadosa?
Mennyi az első 10 tag összege?

M:
a1 = 3, q = 2, S10 = 3069 vagy a1 = 3, q = −2,
S10 = −1023

21.4. Feladat

Pisti kap a nagymamájától 500000 Ft-ot a si-
keres érettségi eredményéért. Állampaṕırt vesz
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belőle (a bankban szinte nulla a kamat), ahol ha-
vonta 0,5 % a kamat.
a) Mennyi pénze lesz 1 év múlva? (A választ
kereḱıtsd százasokra!)
b) Mennyi idő múlva érné el a betett pénz a 3
millió forintot?

M:
a) 530800 Ft b) 360 hó, vagyis 30 év

22. Śıkgeometria

22.1. Feladat - távolságfogalom, háromszög

a) Az ABC derékszögű háromszög derékszögű
csúcsa C. Milyen távol van ez a csúcs az átfogótól,
ha az egyik befogó 3 cm, az átfogó pedig 5 cm?
b) Egy kör sugara 41 cm. Milyen távol van a
középpontjától a 80 cm hosszúságú húrja?
c) Egy háromszög belső szögeinek az aránya 1:2:6.
Mekkorák ezek a szögek?
d) Létezik-e olyan háromszög, amelyben az ol-
dalak hossza:
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i) 2, 4, 5 egység ii) 2, 3, 5 egység
j) Az alábbi táblázatban a és b egy derékszögű
háromszög befogóit, c pedig az átfogóját jelöli.
R a körüĺırt, r pedig a béırt kör sugarát je-
lenti. További jelölések: mc a c oldalhoz tar-
tozó magasság, T terület, K kerület, sa, sb, sc az
egyes súlyvonalak. Töltsd ki a táblázat hiányzó
részeit!
a b c T K mc R r sa sb sc

45 53
k) Mekkora a kerülete és a területe egy 10 cm ol-
dalú szabályos háromszögnek?
l) Mennyi annak a szabályos háromszögnek a
kerülete és a területe, amelynek az oldala 5 egységgel
nagyobb, mint a magassága?

M:
a) 2,4 cm b) 9 cm c) 20◦, 40◦, 120◦ d) i) igen ii)
nem
j)
a b c T K mc R r sa sb sc
28 45 53 630 126 23,8 26,5 10 47,1 35,9 26,5

k) K=30 cm, T≈ 43, 3 cm2 l) K≈112 cm, T≈ 602
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cm2

22.2. Feladat - Négyszögek

a) Egy deltoid két szöge 42 ◦ és 60 ◦. Mennyi le-
het a harmadik szög?
b) Egy trapéz egyik alapján fekvő szögek 32 ◦ és
73 ◦. Mennyi a másik két szög?
c) Egy rombusz egyik szöge 44 ◦. Mennyi a többi
szöge?
d) Egy paralelogramma egyik szöge 110 ◦. Mennyi
a többi szöge?
e) Egy trapéz alapjainak a hossza 44 cm és 20 cm,
szárai 37 cm-esek. Milyen távol vannak egymástól
az alapjai? Mennyi a területe?
f) Egy deltoid szimmetria átlóját 1:5 arányban
osztja két részre másik, 30 cm hosszú átlója. Mennyi
a deltoid kerülete, ha a területe 720 cm2?
g) Egy rombusz kerülete 48 cm, területe 49,25 cm2.
Mekkorák az oldalai és a szögei?
h) Egy paralelogramma két oldala 10 cm és 6 cm,
egyik szöge 32◦ 18’. Mennyi a területe? Mek-
korák az átlói?
i) Egy téglalap formájú TV képernyő oldalainak
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aránya 9:16, képátlója 42” (col). Hány cm-esek
az oldalai, ha 1”=2,54 cm? Mekkora a képernyő
területe? Mekkora a képernyő területe annak a
monitornak, amelyiknek a képátlója 21”, vagyis
fele a TV-nek?
j) Egy négyzet átlója 12 cm. Mennyi a területe?

M:
a) 1. eset: 129◦ és 129◦; 2. eset: 60◦ és 198◦

(konkáv); 3. eset: 42◦ és 216◦ (konkáv)
b) 148◦ és 107◦ c) 44◦, 136◦, 136◦ d) 110◦, 70◦,
70◦ e) 35 cm-re vannak a párhuzamos oldalak
egymástól; a terület 1120 cm2 f) 119,4 cm g) Az
oldalak hossza 12 cm, a szögek: 20◦, 20◦, 160◦,
160◦ h) T = 32, 1 cm2, az átlók hossza 5,88 cm ill.
15,4 cm i) az oldalak hossza 52,5 cm és 93,3 cm;
a képernyő területe kb. 4900 cm2; a monitor
területe kb. 1225 cm2 j) 72 cm2

22.3. Feladat - sokszögek

Egy 20 oldalú szabályos sokszög esetén:
i) Mennyi a külső szögeinek az összege?
ii) Mennyi a belső szögeinek az összege?

98



iii) Mekkorák a belső szögei?
iv) Mekkorák a külső szögei?
v) Mennyi átló húzható egy-egy csúcsából?
vi) Mennyi átlója van összesen?
vii) Mennyi a területe, ha a kerülete 60 cm? Mennyi
a béırható és a köré ı́rható kör területe?

M:
i) 360◦ ii) 3240◦ iii) 162◦ iv) 18◦ v) 17 vi) 170
vii) T = 285; R =9,6; r =9,48

22.4. Feladat - kör és részei

Egy kör sugara 12 cm.
i) Határozd meg a kerületét!
ii) Határozd meg a területét!
iii) Határozd meg a 42 fokos középponti szöghöz
tartozó körcikk ı́vhosszát és területét!
iv) Határozd meg az 1,2 radián nagyságú középponti
szöghöz tartozó körszelet területét!

M:
i) 75,4 cm ii) 452 cm2 iii) i = 8, 79 cm T = 52, 7 cm2

iv) T = 19, 3 cm2
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22.5. Feladat - szinusz és koszinusz tétel

Az ábra egy PQR háromszöget mutat. Az olda-
lak p, q, r, a szögek α, β, γ.
a) Számold ki α-t, ha p = 7, 12 cm, r = 13, 1 cm,
γ = 85, 2◦.

b) Számold ki β-t, ha p = 2, 4 cm, q = 3, 1 cm,
r = 0, 83 cm.

c) Számold ki r-t, ha p = 23, 7 cm, q = 42, 8
cm, γ = 68, 2◦.

d) Számold ki p-t, ha q = 18, 4 cm, α = 27◦,
γ = 92◦.
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M:
a) 32, 8◦; b) 143◦; c) 40,5 cm; d) 9,55 cm

22.6. Feladat

Egy háromszög területe 23,23 cm2, két szöge 82
fok és 29,7 fok. Mennyi a kerülete?

K ≈ 24, 4 cm

23. Vektorok

23.1. Feladat

Az alábbi ábrán egy szabályos hatszög látható.
Az ~u és ~v vektorokkal, valamint vektorműveletek
seǵıtségével add meg az alábbi vektorokat:
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−−→
BO,

−→
FO,

−→
AO,

−−→
BF ,

−−→
FB,

−−→
BE,

−→
AC,

−−→
DA

M:−−→
BO = ~v,

−→
FO = ~u,

−→
AO = ~u + ~v,

−−→
BF = ~v − ~u,−−→

FB = ~u − ~v,
−−→
BE = 2~v,

−→
AC = 2~u + ~v,

−−→
DA =

−2~u− 2~v

23.2. Feladat

Az a és b vektorok 120 fokos szöget zárnak be
egymással, mindkét vektor hossza 5 cm. Határozd
meg az a + b vektor hosszát!

M:
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5 cm

23.3. Feladat - skaláris szorzat

Határozd meg az a és b vektorok skaláris szor-
zatát, ha az abszolút értékük 5 és 7 egység, az
általuk bezárt szög pedig 100 fok!

M:
−6, 08

23.4. Feladat - műveletek vektor koordinátákkal

Adottak az a(3;−4) és b(−1; 2) vektorok.
i) Határozd meg a két vektor hosszát!
ii) Határozd meg a két vektor skaláris szorzatát!
iii) Határozd meg a két vektor szögét!
iv) Határozd meg az a+b, az a−b és a 2a−3b
vektorokat!

M:
i) |a| = 5, |b| =

√
5 ≈ 2, 24 ii) a · b = −11

iii) 169 fok iv) a + b = (2;−2), a− b = (4;−6),
2a− 3b = (9;−14)
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24. Transzformációk

24.0.1. Feladat

Egy derékszögű háromszög két szöge 30◦ és 60◦,
rövidebbik befogója 3 cm. A béırható kör középpontját
tükrözzük a háromszög oldalaira. Az ı́gy kapott
pontokat kössük össze a háromszög csúcsaival.
Hány oldalú sokszöget kapunk? Mekkorák a szögei?

Tipp: Késźıts pontos ábrát, szerkeszd meg a
sokszöget! (Ez nem elegedő, de adhat ötletet
a megoldáshoz.)
M:
Ötszöget kapunk. A szögei 120◦, 60◦, 135◦, 120◦,
105◦.

24.1. Feladat

Döntsd el az alábbi álĺıtásokról, hogy igazak vagy
hamisak!
a) Minden háromszög tengelyesen szimmetrikus.
b) Nem minden háromszög tengelyesen szimmet-
rikus.
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c) Van olyan háromszög, amelyik nem tengelye-
sen szimmetrikus.
d) Van olyan trapéz, amelyik tengelyesen szim-
metrikus.
e) Nincs olyan trapéz, amelyik tengelyesen szim-
metrikus.
f) Bármely trapézt tekintünk, az nem tengelye-
sen szimmetrikus.
g) Minden deltoidnak egy darab szimmetria ten-
gelye van.
h) Nem minden deltoidnak van egy darab szim-
metria tengelye.
i) Van olyan deltoid, amelyiknek egy darab szim-
metria tengele van.
j) Van olyan paralelogramma, amelyik tengelye-
sen szimmetrikus.
k) Minden paralelogramma tengelyesen szimmet-
rikus.
l) Az n odalú szabályos sokszögnek n darab szim-
metria tengelye van.

M:
a) H b) I c) I d) I e) H f) H g) H h) I i) I j) I k)
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H l) I

24.2. Feladat

Az alábbi ábrákon függvények grafikonjai láthatók.
Döntsd el, hogy melyik szimmetrikus tengelye-
sen az y tengelyre és melyik középpontosan szim-
metrikus az origóra!

a) b)

c) d)

e) f)
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g) h)

i) j)

M:
Tengelyesen szimmetrikusak: b, d, i
Középpontosan szimmetrikusak: a, c, e, f, h, j

24.2.1. Feladat

Az alábbi álĺıtásokról döntsd el, hogy melyik igaz
és melyik hamis.
a) Van olyan háromszög, amelyik középpontosan
szimmetrikus.
b) Nincsen olyan háromszög, amelyik középpontosan
szimmetrikus.
c) Van olyan deltoid, amelyik középpontosan szim-
metrikus.
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d) Van olyan paralelogramma, amelyik nem középpontosan
szimmetrikus.
e) Minden szabályos sokszög középpontosan szim-
metrikus.

M:
a) H b) I c) I d) H e) H

24.3. Feladat

Adja meg, hogy az alábbi geometriai transzformációk
közül melyek viszik át önmagába az ábrán látható,
háromszög alakú (sugárveszélyt jelző) táblát!
A) 60 fokos elforgatás a tábla középpontja körül.
B) 120 fokos elforgatás a tábla középpontja körül.
C) Középpontos tükrözés a tábla középpontjára.
D) Tengelyes tükrözés a tábla középpontján és a
tábla egyik csúcsán átmenő tengelyre.7

7Érettségi feladat (Közép; 2013 okt. 7; 2 pont)
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M:
B és D

25. Koordináta geometria

25.1. Feladat

Egy háromszög csúcsaiA(−2; 1), B(3;−1), C(2; 4).
i) Határozd meg a kerületét!
ii) Határozd meg a területét!
iii) Mekkora a legkisebb szöge?
iv) Add meg a súlypont koordinátáit!
v) Add meg az AB oldal felezőpontjának a ko-
ordinátáit!
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vi) Add meg a
−−→
BC vektor koordinátáit!

M:
i) K ≈ 15, 5 ii) T = 11, 5 iii) β ≈ 57◦ iv) S(1; 4

3)

v) FAB(1
2 ; 0) vi)

−−→
BC = (−1; 5)

25.2. Feladat

Egy háromszög csúcsaiA(−3; 0), B(5; 0), C(3; 6).
i) Határozd meg azA csúcsból induló magasságvonal
egyenletét!
ii) Határozd meg a b oldal egyenletét!
iii) Határozd meg a c oldallal párhuzamos középvonal
egyenletét!
iv) Add meg a háromszög köré ı́rható kör egyen-
letét!

M:
i) −x + 3y = 3 ii) −x + y = 3 iii) y = 3 iv)
(x− 1)2 + (y − 2)2 = 20
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25.3. Feladat

Add meg annak az egyenesnek az egyenletét,
amely átmegy a P (4;−1) ponton és irányszöge
−45 fok!

M:
x+ y = 3

25.4. Feladat

Egy e egyenes egyenlete: 2x+ 3y = 6.
i) Add meg annak az f egyenesnek az egyenletét,
amely párhuzamos e-vel és átmegy a P (−1; 2)
ponton!
ii) Add meg annak a g egyenesnek az egyenletét,
amely merőleges e-re és átmegy a Q(1;−1) pon-
ton!

M:
i) 2x+ 3y = 4 ii) 3x− 2y = 5
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25.5. Feladat

Adott a koordináta śıkon két pont A(−3; 1) és
B(2;−4). Határozd meg az x tengely azon pontját,
amely egyenlő távolságra van az A és a B pon-
toktól!

M:
(1;0)

25.6. Feladat

Határozd meg a p valós paraméter értékét úgy,
hogy az e : 8x + py = 7 és az f : px + 2y =
3 egyenletű egyenesek párhuzamosak legyenek
egymással!

M:
p = 4 vagy p = −4

25.7. Feladat

Határozd meg a p valós paraméter értékét úgy,
hogy az e : 8x + py = 7 és az f : px + 2y = 3
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egyenletű egyenesek merőlegesek legyenek egymásra!

M:
p = 0

25.8. Feladat

Milyen távol van a 3x − 2y = 6 egyenletű egye-
nestől a P (7; 1) pont?

M:√
13

25.9. Feladat

Egy kör egyenlete x2 + 6x+ y2 − 2y = 6.
i) Határozd meg a középpontjának a koordinátáit!
ii) Határozd meg a sugarát!

M:
i) K(−3; 1) ii) r = 4
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25.10. Feladat

Add meg az y tengely azon pontjait, amelyek a
P (−1; 1) ponttól

√
10 távolságra vannak!

M:
(0;−2), (0; 4)

25.11. Feladat+

Egy téglalap két szemközti csúcsának koordinátái:
(−3; 1) és (5; 7). A téglalap egyik átlója átmegy
a P (1;−1) ponton. Számı́tsd ki a hiányzó csúcsok
koordinátáit!8

M:
(1; 9) és (1;−1)

25.12. Feladat++

Adottak az A(2;1) és a B(6;3) koordinátájú pon-
tok. Hol van az x tengelyen az a P pont, amely-
re teljesül, hogy az AP + BP távolság a lehető

8Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából c. könyv 3238.
feladata
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legrövidebb? Mennyi ez a távolság?

Tipp: Változtasd a feladat feltételeit!
M:
P(3;0), a távolság 4

√
2 ≈ 5, 66

26. Térgeometria

26.1. Feladat

Egy kocka testátlója 3,66 cm-rel hosszabb az ol-
dalélénél.
i) Mennyi a felsźıne?
ii) Mennyi a térfogata?
iii) Mennyi a bele ı́rható gömb sugara?
iv) Mennyi a köré ı́rható gömb sugara?

M:
i) A = 150 cm2 ii) V = 125 cm3 iii) r = 2, 5 cm
iv) R ≈4,33 cm
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26.2. Feladat

Egy téglatest éleinek az aránya 7:4:3, a felsźıne
pedig 3050 cm2.
i) Mennyi a térfogata?
ii) Mennyi a köré ı́rható gömb térfogata?
iii) Hány százalékkal több a gömb térfogata a
téglatest térfogatánál?

M:
i) 10500 cm3 ii) 41609 cm3 iii) 296 % -kal

26.3. Feladat+

Egy szabályos hatszög alapú hasáb felsźıne 515 cm2,
a hasáb magassága háromszor akkora, mint az
alap éle. Mennyi a hasáb térfogata?

M:
813 cm3 (alapél 4,71 cm, magasság 14,1 cm)
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26.4. Feladat

Egy vasúti töltés keresztmetszete egyenlő szárú
trapéz, melynek alapjai 12,2 m és 3 m, szárai 5
méteresek.
a) Hány köbméter föld szükséges a töltés 5 km
hosszú szakaszának a megéṕıtéséhez?
b) Mennyi autót kell munkába álĺıtani, ha 20
nap alatt szeretnék a szükséges földmennyiséget
leszálĺıtani és egy-egy autó raktere 10 m3-es és
naponta ötször tud megfordulni a bánya és a
töltés között?

M:
a) 74500 m3 b) 75 autóra van szükség

26.5. Feladat

Egy henger alakú paṕırpohár magassága 12 cm.
A felső perem alatt 1,4 cm-rel található rajta a
3 dl jelzés.
i) Mennyi a pohár sugara?
ii) Mennyi paṕır szükséges 1000 db pohár legyártásához,
ha a felhasznált paṕır 8 %-a hulladék? A választ
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m2-ben, egész számra kereḱıtve add meg! (A
számolás során a pohár falvastagságától eltekint-
hetünk.)

M:
i) 3 cm ii) 28 m2

26.6. Feladat

Egy elfektetett, 2 m sugarú, 10 m hosszúságú,
henger alakú tartályban gázolajat tárolnak. Hány
liter gázolaj van benne, ha a magasságának 20
százalékáig áll benne az olaj?

M:
17900 liter

26.7. Feladat

Kúp alakú paṕırsüveget szeretnénk késźıteni. A
kúp magassága 38,7 cm, az alapkör átmérője 20 cm.
Milyen alakú és méretű kartonból tudjuk legyártani?

M:
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40 cm sugarú negyedkörlapból

26.8. Feladat

Egy csonkakúp alakú gyárkémény magassága 30 m,
az alapjának külső átmérője 50 m, a teteje 20
méter átmérőjű kör. Hány kg festék szükséges az
oldalának a lefestéséhez, ha 1 kg festékkel 3 m2

felületet lehet lefesteni?

M:
1229 kg festékre van szükség

26.9. Feladat

Egy ásványvizet 2 literes, gömb alakú üvegbe
csomagolnak. Mennyi ennek a gömbnek a felsźıne?

M:
768 cm2

119


	Alapok
	Feladat - egyenes és fordított arányosság
	Feladat - ponthalmazok a koordináta rendszerben

	Kombinatorika
	Feladat - alapfeladatok
	Feladat - és, vagy, legalább használata

	Halmazok
	Feladat - halmazmuveletek (unió, metszet, különbség, komplementer)
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat

	Hatványozás
	Feladat
	Feladat
	Feladat

	Normál alak
	Feladat

	Nevezetes azonosságok
	Fobb nevezetes azonosságok 
	Feladat
	Példa - teljes négyzetté alakítás
	Szorzattá alakítás
	Példa

	Számelmélet
	Tétel-oszthatósági szabályok
	Definíció-prímszámok
	Tétel-lnko; lkkt
	Feladat
	Feladat
	Feladat

	Számrendszerek
	Példa
	Példa

	Muveletek algebrai törtkifejezésekkel
	Példa-tört értelmezési tartományának a meghatározása
	Példa-törtek egyszerusítése
	Példa-törtek szorzása, osztása
	Példa-törtek összeadása, kivonása

	Függvények
	Feladat - lineáris függvény
	Példa
	Példa
	Feladat
	Feladat
	Példa
	Példa
	Függvény transzformáció 
	Feladat
	Definíció-abszolút érték
	Feladat
	Feladat
	Példa++
	Feladat+
	Feladat - másodfokú függvény ábrázolása
	Feladat- másodfokú függvény ábrázolása
	Feladat
	+Parabola csúcsa és szimmetria tengelye 
	+Feladat - teljes négyzetté alakítás; a parabola csúcspontja; a parabola szimmetria tengelye
	Példa++ - szélsoérték számítás
	Feladat - négyzetgyök függvény
	Feladat - négyzetgyök függvény transzformációja
	Feladat++
	Definíció - lineáris törtfüggvény
	Példa++
	Példa
	A hiperbola asszimptotái++ 
	Feladat++ - hiperbola
	Feladat+
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat

	Négyzetgyök, n. gyök
	Definíció - négyzetgyök, n. gyök
	Feladat

	Logaritmus
	Feladat
	Feladat

	Egyenlet, egyenletrendszer, egyenlotlenség, szöveges feladat
	Feladat - egyenletek
	Feladat - trigonometrikus egyenletek
	Feladat+
	Feladat++ - egyenletek

	Egyenlotlenségek
	Feladat

	Egyenletrendszerek
	Feladat

	Értelmezési tartomány vizsgálat
	Feladat - ÉT vizsgálat

	Szöveges feladatok
	Feladat
	Feladat
	Feladat-százalékszámítás
	Feladat - geometriai
	Feladat - keveréses
	Feladat - munkavégzéses
	Feladat
	Feladat - mozgásos
	Feladat - gyakorlati alkalmazás

	Statisztika
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat 12 perc

	Logika, skatulya elv, gráfok
	Feladat - logika
	Feladat - skatulya elv
	Feladat - gráf

	Valószínuség-számítás
	Feladat

	Sorozatok
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat

	Síkgeometria
	Feladat - távolságfogalom, háromszög
	Feladat - Négyszögek
	Feladat - sokszögek
	Feladat - kör és részei
	Feladat - szinusz és koszinusz tétel
	Feladat

	Vektorok
	Feladat
	Feladat
	Feladat - skaláris szorzat
	Feladat - muveletek vektor koordinátákkal

	Transzformációk
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat

	Feladat

	Koordináta geometria
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat+
	Feladat++

	Térgeometria
	Feladat
	Feladat
	Feladat+
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat
	Feladat


