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A matematika javítóvizsga írásbeli vizsga. A vizsgázó segédeszközként Négyjegyű függvénytáblázatot, 

zsebszámológépet (nem telefont) valamint szerkesztésekhez körzőt és vonalzót használhat. Mindezekről a 

tanulónak kell gondoskodnia. 

A javítóvizsga 5-6 feladatot tartalmaz az adott évfolyam anyagából. 

A rendelkezésre álló idő 45 perc. A javítást a szaktanár végzi, munkáját törvényességi szempontból a bizottság 

elnöke felügyeli. 

 

A dolgozatok értékelése: 0%-34% elégtelen 

                                        35%-45% elégséges 

                                        46%-65% közepes 

                                        66%-84% jó 

                                        85%-100% jeles 

 

Elégtelen írásbeli dolgozat szóban javítható, de amennyiben az írásbeli eredménye nem éri el a 10%-ot, 

javításra nincs lehetőség. 

A szóbeli javítás tételhúzással történik. A tételek 3 feladatot tartalmaznak az adott évfolyam témaköréből. A 

felkészülési idő 30 perc.  A 3 feladatból legalább 2-t meg kell tudnia oldani az elégséges megszerzéséhez. A 

szóbeli feleletre 10 perc áll rendelkezésre. 

 

 

 

 

9. évfolyam technikum (9.ASC) 

1. Halmazok, kombinatorika 

a. Műveletek halmazokkal 

b. Halmazok elemszáma, logikai szita, egyszerű összeszámolási feladatok 

2. Algebra 

a. Arányosság, százalékszámítás 

b. Hatványozás, hatványozás azonosságai 

c. Műveletek algebrai kifejezésekkel, nevezetes azonosságok, szorzattá alakítás 

d. Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek 

e. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek 

3. Függvények ábrázolása, jellemzése (ÉT, ÉK, zh, menete, szélsőérték) 

a. Lineáris függvény 

b. Abszolút-érték függvény 

c. Másodfokú függvény 

4. Geometria 

a. Pitagorasz-tétel alkalmazása 

b. Háromszögek területe 

c. Egybevágósági transzformációk  

 

 

 

 



10. évfolyam technikum (10.AC) 

1. Kombinatorika, gráfok 

a. Sorbarendezési és kiválasztási feladatok 

b. Gráfelméleti alapok (csúcs, él, fokszám, egyszerű gráfok rajzolása) 

2. Négyzetgyök 

a. Négyzetgyökvonás azonosságai (bevitel a gyökjel alá, kihozatal a gyökjel alól) 

b. Nevező gyöktelenítése 

3. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

a. Megoldóképlet alkalmazása 

b. Másodfokú egyenlőtlenségek 

c. Négyzetgyökös egyenletek 

4. Síkidomok tulajdonságai, kerülete, területe (háromszögek, négyszögek, sokszögek) 

a. Pitagorasz-tétel alkalmazása 

5. Hasonlóság 

a. Egyszerű feladatok hasonló háromszögekkel 

b. Szögfüggvények alkalmazása derékszögű háromszögben 

6. Valószínűség-számítás 

a. Egyszerű valószínűségi feladatok megoldása 

 

10. szakképző évfolyam (10.DPC, 10.MG) 

1. Hatványozás, hatványozás azonosságai 

2. Intervallumok, műveletek intervallumokkal 

3. Egyszerű valószínűségszámítási feladatok 

4. Egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékszámítás, kamatos kamat 

5. Elsőfokú egyenletek 

6. Síkidomok kerülete területe (háromszög, trapéz, rombusz, téglalap, négyzet) 

 

 

13. évfolyam (13.I) 

A korábbi érettségi vizsgák első (45 perces) részei 2012-2022 között. (évenként kettő, kivéve 2022) 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 
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