
9. osztály 

sárga feladatgyűjtemény:Gyakorló,érettségire felkészítő I. 

zöld feladatgyűjtemény: Gyakorló,érettségire felkészítő II 

Matematika gyakorló feladatlapok: munkafüzet. 

- Oszthatóság, oszthatósági szabályok 

javasolt feladatok:sárga53.oldal 321.feladat,59.oldal 

407feladat,60.oldal418j,k,l62.oldal442d,e,f 

- Halmaz fogalma, műveletek halmazokkal (kivonás, unió, metszet, 

komplementer), halmazok elemszáma, halmazok ábrázolása, 

intervallumok illetve azok ábrázolása a számegyenesen 

javasolt feladatok:munkafüzet11.oldal;12.oldal4.feladatlap; 

tk I.kötet 29.oldal 2;3; 

- Egyenes, fordított arányosság, százalékszámítás 

javasolt feladatok:tk I.kötet 56.oldal feladat 1; 2, 58.oldalfeladat 1;2, 

65.oldal feladat 1;2;3;4,,5 

- Műveletek előjeles számokkal, törtekkel 

- Hatvány fogalma, hatványazonosságok 

- Műveletek algebrai kifejezésekkel, nevezetes azonosságok, összeadás 

kivonás 

javasolt feladatok:munkafüzet 45.oldal 17.3;17.5;52.oldal21.2;21.5; 

54.oldal mind 576.oldal 23.1;a,b,c 

- Függvények fogalma, jellemzésük, ábrázolás (elsőfokú, másodfokú, 

abszolút érték függvény) 

javasolt feladatok:munkafüzet 21.oldal 7.1;a,e,h 7.5; 7.6 

24. oldal 8.4; 8.6 ;27.oldal 9.4,9.5 30.oldal: 10.2;10.4,10.5 

- Egyenletek megoldása, ellenőrzése 

tk I.kötet 120.oldal 29a, b, c 30 b, c; 32 b, c, d 

- Geometria alapjai (alapfogalmak,j elölések,távolság,szögek 

fajtái,szögpárok) 

- Háromszögekre vonatkozó szabályok (külső, belső szögek, oldalak, 

oldalak-szögek, háromszögek csoportosítása) nevezetes vonalak 



pl tk II.kötet 52.oldal 2a, b, c; 9; 

- Szerkesztések (szögek, háromszögek, szögmásolás, szögfelezés, 

szakaszfelezés) alapszerkesztések 

 

- Transzformációk (pontra, egyenesre vonatkozó tükrözés, eltolás, 

elforgatás) Háromszögek transzformációja 

 

Ezek javasolt feladatok, nem feltétlenül ezek lesznek a pótvizsgán, de 

hasonlóak. Az írásbeli 12% kell, hogy legyen ahhoz, hogy szóban 

meghallgassunk. Ha az írásbelid eléri, az elégséges szintet nem kell 

szóbelizned. 

 

11. osztály 

1.) Hatvány, gyök, logaritmus 

- hatványazonosságok 

- törtkitevős hatványok-gyökök kapcsolata, egymásba írása 

- Műveletek gyökökkel, hatványokkal 

- logaritmus fogalma, azonosságai 

- exponenciális egyenletek 

- logaritmusos egyenletek 

2.) Trigonometria 

- szögfüggvények derékszögű háromszögekben 

- szinusztétel, koszinusztétel alapfeladatok háromszögekre, trapézokra 

- alkalmazások szöveges feladatokban 

3.) Koordinátageometria 

- vektorokkal műveletek, skaláris szorzás segítségével a vektorok szögének 

kiszámítása 

- háromszög kerülete, területe, szögei a csúcsok koordinátái segítségével 

- háromszög nevezetes vonalainak egyenlete 

- kör egyenlete, egyenletből jellemzők meghatározása 



4.) Sorozatok 

- számtani sorozat fogalma és jellemzői, alapfeladatok 

- mértani sorozat fogalma és jellemzői, alapfeladatok 

- kamatos kamat 

Mindenütt azokat a feladatokat kell átnézni, amit órákon megoldottunk ezek a 

kiindulási pontok. Valamint azok a példák, amit az utolsó órán megmutattam. 

Ha ezek közül az egyszerűbbeket tudod. Nem lesz gond. 

Az írásbelin a 12%-t el kell érned,hogy szóban javíthass 

 

12. I osztály 

Halmazok: 

- halmaz fogalma, műveletek halmazokkal (unió,metszet,különbség,komplementer),és 

ehhez kapcsolódó alapfeladatok 

- intervallumok(ábrázolás számegyenesen,zárt,nyílt,műveletek intervallumokkal) 

- halmaz elemeinek száma,venn diagram 

- nevezetes ponthalmazok 

- számhalmazok 

- oszthatósági szabályok,egyszerű feladatok 

Függvények: 

- függvény fogalma,megadása,jellemzői 

- alapvető függvények ábrázolása(elsőfokú,másodfokú,abszolutérték,fordított 

arányosság),jellemzése 

- függvénytranszformációk 

- függvény felismerése (hozzárendelési szabály megadása) képéből 

 

Hatványozás: 

- hatvány fogalma (pozitív,negatív és 0 kitevő) 

- hatvány azonosságai (alapfeladatok) 

- műveletek hatványokkal,normal alak 

- legnagyobb közös osztó,legkisebb közös többszörös 

- műveletek betűs kifejezésekkel, helyettesítési érték számítása 



- nevezetes azonosságok és alkalmazásai 

Egyenletek: 

- elsőfokú egyszerűbb,törtet és zárójelet tartalmazó egyenletek megoldása és ellenőrzése 

- nevezetes azonosságokat tartalmazó egyenletek megoldása 

- másodfokú egyenletek megoldás 

- első és másodfokú egyenletrendszerek megoldása különböző módszerekkel 

- magasbb fokú egyenletek megoldása 

 

Geometria: 

- alapszerkesztések:(szögfelezés,másolás,szakaszfelezés, nevezetes szögek,merőleges 

szerkesztése ) 

- háromszögek,négyszögek jellemzői,csoportosításuk 

- tételek háromszögekre,négyszögekre 

- transzformációk elvégzése(tükrözés,elforgatás,eltolás) 

- háromszög nevezetes vonalai,körei és ezek szerkesztése 

- hegyesszögek szögfüggvényei 

- derékszögű háromszögre vonatkozó feladatok 

- szögfüggvények alkalmazása (egyenlő szárú háromszögek,trapéz,szabályos sokszögek 

adatainak kiszámítása) 

- alkalmazások a terepi feladatoknál( távolság,látószög számítása) 

Statisztika: 

- adatok statisztikai jellemzőinek meghatározása (módusz , median,átlag,szórás9 

- adatok ábrázolása diagrammon (kör,oszlop) 

- adatok kiolvasása digarammokból 

- gyakorlati feladatok 

Kombinatórika,valószínűségszámítás: 

Egyszerűbb feladatok megoldása: 

- permutáció 

- kombináció 

- variáció 

- klasszikus valószínűség 


