
MATEMATIKA 

JAVÍTÓVIZSGA / OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖRÖK 

9. b. (Horváth Márta) 

Halmazok 

 

Halmaz megadása, nevezetes számhalmazok, részhalmaz, intervallumok, halmazműveletek. 

 

Algebra és számelmélet 

 

Hatványozás: definíciók és azonosságok alkalmazása. Nevezetes azonosságok, szorzattá 

alakítás, műveletek algebrai törtekkel. 

Oszthatóság, prímtényezős felbontás, osztók száma, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

 

Függvények 

 

Elsőfokú, másodfokú, abszolútérték, négyzetgyök függvények ábrázolása, jellemzése. 

 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

 

Összefüggések a háromszög szögei és oldalai között. 

A Pitagorasz-tétel és megfordítása, alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása, tulajdonságai. 

A sokszögekről. Átlók száma, belső és külső szögeinek összege. 

Nevezetes ponthalmazok síkban, a háromszög beírt köre, a háromszög körülírt köre. 

Thalész tétele és megfordítása, alkalmazása. 

 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

 

Egyenletek grafikus megoldása. 

Egyenlet megoldása: mérlegelvvel, szorzattá alakítással, értelmezési tartomány vizsgálattal, 

abszolútértéket tartalmazó egyenletek. 

Egyenlőtlenségek. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek. 

Szöveges feladatok. 

 

Egybevágósági transzformációk 

 

A geometriai transzformáció fogalma, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás, pont 

körüli elforgatás a síkban, tulajdonságok. 

Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok. 

Alakzatok egybevágósága, egybevágósági alapesetek. 

A háromszög magasságvonala, súlyvonala, középvonala. Paralelogramma és trapéz 

középvonala. 
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9. d osztály (Horváth Márta) 

 

Függvények 

 

Elsőfokú, másodfokú, abszolútérték, négyzetgyök függvények ábrázolása, jellemzése. 

 

 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

 

Összefüggések a háromszög szögei és oldalai között. 

A Pitagorasz-tétel és megfordítása. Alkalmazása szöveges feladatokban 

Négyszögek csoportosítása, tulajdonságai. 

A sokszögekről. Átlók száma, belső és külső szögeinek összege. 

Nevezetes ponthalmazok síkban, a háromszög beírt köre, a háromszög körülírt köre. 

Thalész tétele és megfordítása, alkalmazása. 

 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

 

Egyenletek grafikus megoldása. 

Egyenlet megoldása: mérlegelvvel, szorzattá alakítással, értelmezési tartomány vizsgálattal, 

abszolútértéket tartalmazó egyenletek. 

Egyenlőtlenségek. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek. 

Szöveges feladatok. 

 

Egybevágósági transzformációk 

 

A geometriai transzformáció fogalma, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás, pont 

körüli elforgatás a síkban, tulajdonságok. 

Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok. 

Alakzatok egybevágósága, egybevágósági alapesetek. 

A háromszög magasságvonala, súlyvonala, középvonala. Paralelogramma és trapéz 

középvonala. 

Vektorok 

Vektorműveletek és alkalmazás feladatokban 
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10. a (Horváth Márta és Nagyné Lakatos Eszter) 

 

 

Gondolkodási módszerek 

Sorbarendezési problémák, kiválasztási problémák. 

A gyökfogalom kiterjesztése 

Racionális számok, irracionális számok, műveletek a valós számkörben. 

A négyzetgyökvonás definíciója, azonosságainak alkalmazása, nevező gyöktelenítése. 

A számok n-edik gyöke, n-edik gyökvonás azonosságai, alkalmazásuk. 

 

A másodfokú egyenlet 

Másodfokú függvények ábrázolása. 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, alkalmazásuk. 

Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek. Négyzetgyökös egyenletek. 

Másodfokú egyenlőtlenségek, másodfokú egyenletrendszerek. 

A számtani és mértani közép. 

 

A körrel kapcsolatos ismeretek 

Kerületi és középponti szögek tétele. Szögmérés ívmértékkel. Húrnégyszögek tétele. 

 

A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai 

Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfelező tétel. 

A középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció. 

Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

Arányossági tételek a derékszögű háromszögben: magasságtétel, befogótétel. 

Hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek térfogatának aránya. 

 

Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése 

Hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói, összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei 

között, nevezetes szögek szögfüggvényei. 

Derékszögű háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével, 

szöveges feladatok. 

 

Vektorok 

Vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása számmal 

Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, vektorműveletek. 

 

Szögfüggvények 

Szögfüggvények ábrázolása, jellemzése: f(x)= sinx, cosx, tgx, ctgx. 

Trigonometrikus egyenletek. 
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11. évfolyam (Horváth Márta) 

Kombinatorika, valószínűség-számítás, gráfok 

 

Permutáció (sorbarendezés), variáció (kiválasztás és sorbarendezés), ismétlés nélküli 

kombináció (kiválasztás) alkalmazása egyszerű feladatokban. Klasszikus valószínűségi modell 

alkalmazása. Gráfok éleire, fokszámára vonatkozó összefüggések alkalmazása. 

 

Hatvány, gyök, logaritmus 
 

Definíciók és azonosságok alkalmazása. ÉT meghatározása. 

Exponenciális függvény, logaritmus függvény ábrázolása, jellemzése. 

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyszerű egyenlőtlenségek. 

 

Trigonometria 
 

Skaláris szorzás definíciója, tulajdonságai. 

Szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása háromszög adatainak kiszámítására. 

Trigonometrikus egyenletek, egyszerű egyenlőtlenségek. 

 

Koordinátageometria 
 

Helyvektorok, műveletek koordinátarendszerben megadott vektorokkal, vektor hossza, két 

vektor hajlásszöge, AB vektor koordinátái. 

Felezőpont, harmadoló pont, osztópont és a háromszög súlypontjának koordinátái. Háromszög 

kerülete és területe. 

Az egyenest meghatározó adatok: irányvektor, normálvektor, irányszög, meredekség és a 

közöttük lévő összefüggések alkalmazása. Egyenes normálvektoros egyenlete. Párhuzamos és 

merőleges egyenesek egyenlete. Két egyenes metszéspontja. 

Adott középpontú és sugarú kör egyenlete, átalakítás általános alakúvá. Általános alakú 

köregyenlet visszaalakítása teljes négyzetté alakítás módszerével. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete: metszéspont számítása, kör és egyenes ábrázolása. 


