
matematika vizsga 11.a osztály 

 

Halmazok, számelmélet, gráfok 

1. Sorolja fel az A = {a; b; c; d} halmaz kételemű részhalmazait! 

2. Fogalmazza meg a következő számokra vonatkozó oszthatósági szabályokat: 2 ; 3; 4; 

5 ! 

3. Definiálja egy halmaz komplementerét, és adjon rá egy példát! 

4. Ábrázolja az A={2; 5; 7; 8}, B={3; 5; 6; 8}, C= {4; 6; 7; 8} halmazokat Venn-

diagramon! Határozza meg a három halmaz unióját, illetve metszetét! 

5. Definiálja két halmaz unióját és metszetét! 

6. Definiálja a részhalmaz fogalmát! Mondjon két ismert számhalmazt, amelyek között 

részhalmaz kapcsolat van! 

7. Mondja el a 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 3-mal, 4-gyel, 9-cel való oszthatóság 

szabályait! 

8. Egy társaságból heten sakkversenyt rendeztek. Mindenki játszik mindenkivel. Eddig 1 

fő játszott már mindenkivel, ketten 3-3 mérkőzést, másik két fő 2-2 és ketten pedig 1-1 

mérkőzést játszott eddig. Szemléltesse gráffal a lejátszott mérkőzéseket! Hány 

mérkőzés van még vissza? 

9. Egy 35 fős osztályból 18 tanuló beszél franciául, 21 tanuló németül, minden diák 

beszél legalább egy nyelvet. Hány olyan diák van, aki franciául is és németül is 

beszél? 

10. Milyen számokat nevezünk prímszámnak?                                                                                               

Mikor mondjuk, hogy két vagy több egész szám relatív prím? 

11. Egy ötcsúcsú gráf pontjainak fokszáma 3,3,3,1,2. Szemléltesse a gráfot! Hány élt 

kellene berajzolni, hogy teljes gráf legyen? 

12.  Mikor egyenlő két halmaz? 

13. Adott A {1;2;3} és B{3;4;10}  halmaz. 

Határozd meg az adott halmazok unióját, metszetét különbségét! Ábrázold Venn-

diagramon is! 

14. Definiálja egy halmaz komplementerét, és adjon rá egy példát! 

15. Ábrázolja az A={2; 5; 7; 8}, B={3; 5; 6; 8}, C= {4; 6; 7; 8} halmazokat Venn-

diagramon! Határozza meg a három halmaz unióját, illetve metszetét! 

16. Definiálja a részhalmaz fogalmát! Mondjon két ismert számhalmazt, amelyek között 

részhalmaz kapcsolat van! 



17. Határozza meg a legnagyobb közös osztó fogalmát, majd adja meg ezt a következő 

számok esetén 375 és 120!   

18. Határozza meg a 3960 és az 5670 számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb 

közös többszörösét! 

 

19. Adott két halmaz: A = {3; 4; 5; 6} és B = {10-nél kisebb prímszámok}.  Adja meg a 

következő halmazokat:  BA  B \ A  

 

20. Milyen számjegyeket írhatunk az X és az Y helyébe, hogy a 157Y3X̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  szám osztható 

legyen 36-tal? 

 

21.  Legyen A:={2; 3}, B= { 2; 5; 6}, C:={ 5; 6; 2} és D:= {6}. Döntse el, hogy a 

következő állítások közül melyek igazak! 

a) 4  C            b) 5  C                  c) A ∩ B = {2}        d) B = C             e) A = B 

 

 

 

Algebra 

1. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést! (a+ 2)∙2 – 3∙( a+1)∙(a+3)= 

2. Határozza meg a logaritmus fogalmát! Mivel egyenlő log28? 

3. Mit értünk egy nemnegatív szám négyzetgyökén? Ismertesse a gyökvonás 

azonosságait!  

4.  Sorolja fel a hatványozás azonosságait! 

5. .Határozza meg a √x2  − 9  kifejezés értelmezési tartományát! 

 

 

6. Mit értünk egy szám normálalakján? Írja fel a 6500 és a 0,019 számokat 

normálalakban! 

 

7.  Mit jelent az, hogy a valós számok halmazán értelmezett összeadás és szorzás 

kommutatív és asszociatív műveletek?  

 

8. Sorolja fel a logaritmusra vonatkozó azonosságokat!  

 



9.  Fogalmazd meg az azonos alapú hatványok szorzására és osztására vonatkozó 

azonosságokat! 

 

10.  Sorold fel a logaritmus azonosságait! 

 

11.  Definiáld két mennyiség egyenes arányosságát és mondj példát ilyen mennyiségekre! 

 

12. Mit értünk egy szám négyzetgyökén? 

 

 

 

 

Geometria 

 

 

1 Határozza meg egy szabályos tízszög egy belső szögének nagyságát és adja meg az 

összes átlóinak a számát! 

2 Ismertesse Pitagorasz tételét és a tétel megfordítását! 

3 Ismerjük egy hegyesszög szinuszát: sinα = 
3

4
. Számítsa ki a többi szögfüggvény 

értékét! 

4 Határozza meg hány átló húzható egy konvex sokszög egy csúcsából, és határozza 

meg az összes átló számát! 

5 Fogalmazza meg Thalesz tételét! 

6 Ismertesse a magasságtételt! Készítsen ábrát! 

7 Mit nevezünk a háromszög középvonalának? Milyen tulajdonságai vannak a 

háromszög középvonalának? 

8 Ismertesse a befogó tételt! 

9 Mondja ki a koszinusz tételt! 

10 Határozza meg a 10 cm sugarú körbe írt szabályos háromszög oldalának a hosszát! 

11 Hogyan értelmezzük derékszögű háromszögben a hegyesszög szinuszát és 

koszinuszát?  

12 Kétágú létra szárainak a hossza 2,9 méter, a nyitott létra talajon álló végeinek a 

távolsága 2 méter. Milyen magasan van a létra teteje?  

13  Mondja ki a sinus-tételt! 



14 Hogyan értelmezzük derékszögű háromszögben a hegyesszög tangensét és 

cotangensét? 

15  Mit nevezünk a háromszög súlyvonalának illetve súlypontjának? Milyen arányban 

osztja a súlypont a súlyvonalat? 

16 . Melyik hegyesszögeket nevezzük nevezetes szögeknek? Írja fel a szögfüggvényeik 

pontos értékét!  

17  Szögei szerint milyen az a háromszög, amelyben a belső szögek aránya 5 : 6 : 7 ? 

18 Sorolja fel a háromszögek hasonlóságának alapeseteit! 

19 Hány egyenes húzható olyan nyolc ponton át, amelyek közül semelyik három nem 

illeszkedik egy egyenesre? 

20 Határozza meg mit nevezzük húrnégyszögnek! Mondja ki a húrnégyszögekre 

vonatkozó tételt! 

21 Sorold fel és rajzold le az ismert szögeket és szögpárokat! 

22  Egy derékszögű háromszög egyik szöge 60°-os, átfogója 8 cm. Mekkorák a befogók? 

23 Sorolj fel speciális háromszögeket és tulajdonságaikat! 

24 Egy negyvenhat méter magas torony a sík terep egy pontjából 3°-os emelkedési 

szögben látszik. Milyen távolságra van az észlelési pont a toronytól? 

25  Határozd meg a magasságvonal fogalmát a háromszögben! 

26 Definiáld tetszőleges szög szinuszát és koszinuszát! 

27 . Sorold fel a derékszögű háromszögekkel kapcsolatos legfontosabb tételeket! 

28  Egyenlő oldalú háromszög egyik szögfelezőjének hossza 5 cm. Adja meg a 

háromszög szögeit, oldalait, kerületét és területét! 

29 Mekkora annak a körnek a sugara, amelynek egy 10 cm-es hosszúságú húrjához 

tartozó középponti szöge 120°? 

30 Egy akvárium élei 0,75 m, 4 dm és 36 cm. Hány dm2 területű üvegre volt szükség az 

elkészítéséhez? Hány liter víz szükséges a teletöltéséhez?  

31 Egy téglalap területe 120 cm2. Oldalainak számtani közepe 11 cm. Mekkorák az 

oldalai? .   

32 Egy körbe írt egyenlőszárú derékszögű háromszög szára 3√2 cm. Mekkora a kör 

sugara? 

33 Mekkora a 3 cm sugarú kör 60°-os kerületi szögéhez tartozó ív hossza? 

 

 

 



 

 

 

 

Egyenletek, szöveges feladatok 

1. Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! 

  sin2x = 
√3

2
 

2. Oldja meg a következő egyenletrendszert: 

2x+y = 1   

2x- 3y = -19 ! 

3. Oldja meg az alábbi egyenletet! 
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4. Oldja meg az lg(x-3) = 3 egyenletet a valós számok halmazán! 

5. Határozza meg a másodfokú egyenletrendszer gyökeit  x2+y2 = 25 és y = 5-x ! 

6. Oldja meg a (2x- 1) – (1- 2x) = (x +6)∙2- 58 egyenletet a valós számok halmazán! 

7. Adja meg két nemnegatív szám számtani, illetve mértani közepét! 

 

8. Oldja meg a pozitív számok halmazán 
2𝑥−5

𝑥−3
< 2 egyenlőtlenséget! 

9. Egy cipő eredeti ára 12000 Ft volt. Az árból 10 %-ot engedtek, majd az új árból ismét 

10%-ot. Hány Ft-ba kerül most a cipő? 

10. Az egyenlet megoldása nélkül,a diszkrimináns vizsgálatával állapítsa meg, hogy hány 

valós gyöke van a következő egyenletnek: 8x2+ 4x +4 = 0? 

11. Az x mely értékére teljesül: 22x+1 =  
1

32
 

12. Oldja meg az alábbi egyenletet! 

1sin2 x  
13. Adja meg a másodfokú egyenlet megoldó képletét! Mitől függ, hogy hány valós gyöke 

van az egyenletnek? 

14. Oldja meg az alábbi egyenletrendszert: -3x +y = 5 

2x + 3y = 8 

15. Oldja meg az 5x + 3y = 25 és az x – 6y = 5 egyenletrendszert! 

16. Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán log2(5x-1) -log2(x+1) = 1 

17. Oldja meg a 4x2 – 37x + 9 = 0 egyenletet! 

18. Oldja meg x valós számok halmazán √3𝑥 − 5 = 2 egyenletet! 

19. Add meg a másodfokú egyenlet gyöktényezős alakját! 

20.  Oldd meg a valós számok halmazán az (3+2x–x2):(3 – x) = 0 egyenletet! 

21. Oldja meg az alábbi egyenletrendszert: 

x − 2y = 11
3x + 2y = 9

} 



22.  Ha 100000 Ft-ot évi 5 %-os kamatra helyezünk el a bankban. Mennyi pénzünk lesz 3 

év múlva? 

23. Egy cipő ára 18500 Ft volt. Leárazták 10%-kal. Mennyi a cipő új ára? 

24. Oldja meg az egész számok halmazán az   ǀ 2x +8ǀ = 3x+1 egyenletet! 

25. Oldja meg a pozitív valós számok halmazán a √3𝑥 + 6 = 4x+ 3 egyenletet! 

26. Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenlőtlenségeket! 

x2 – 5x +6≤ 0       

-2 x2-10x +12 ˂ 0 

 

 

 

Kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika 

1. Kata matematikából a második félévben a következő érdemjegyeket kapta:2; 2; 3; 

3;1; 4; 4; 4. Számítsa ki az átlagot és a szórást! 

Adja meg az adatsor mediánját, móduszát, terjedelmét, a 2-es relatív gyakoriságát! 

Készítsen oszlopdiagramot, és kördiagramot! 

2. Egy ládában 100 alkatrész van, közöttük 10 hibás. Véletlenszerűen kiválasztunk a 

ládából egy alkatrészt. Mekkora valószínűséggel lesz a kiválasztott darab hibátlan? 

Adja meg a valószínűséget százalék alakban is! 

3. Öt golyónk van, kettő piros, három fehér. Véletlenszerűen kihúzunk egyet. Mi a 

valószínűsége, hogy pirosat húzunk? (Adja meg százalék alakban is!)  

4. Hányféle sorrendben lehet 4 különböző könyvet a könyvespolcra egymás mellé 

tenni? 

5. Mit nevezünk egy adathalmaz átlagának, móduszának  mediánjánakés szórásának? 

6. Képezzen háromjegyű számokat az 1; 3; 4; 5 számjegyek felhasználásával! 

Minden szám csak egyszer szerepelhet. 

 a) Hány háromjegyű számot kaphatunk? 

 b) Hány páros van közöttük? 

7.  Egy pályázatra 20 pályamunka érkezett, 5 kategóriában hirdettek 1-1 győztest.  

a) Hányféleképpen történhetett ez, ha egy pályamunka csak egy kategóriában lehet 

győztes? 

b)Hányféleképpen történhetett ez, ha egy pályamunka több kategóriában is győztes 

lehet? 

8.  Két dobókockával dobunk egymás után, és a kapott számokat összeadjuk.  

Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott összeg 4-nél kisebb? 

9. Két szabályos játékkockát egyszerre feldobunk. Határozd meg annak a 

valószínűségét, hogy 11 a dobott számok összege! 

10. Az alábbi táblázat egy település lakosságának alakulását mutatja 1900-tól 2000-ig. 



évszám népesség (fő) 

1900 2038 

1915 2571 

1921 1348 

1931 2814 

1942 2620 

1945 1176 

1969 1988 

1982 3438 

2000 2910 

 

Évente átlagosan hány fővel csökkent a lakosság 1942 és 1945 között?  

Melyik időszakban volt nagyobb arányú a lakosság éves növekedése: 1921 és 1931 

között vagy 1969 és 1982 között? 

11. Egy 5 fős családból ketten mennek vásárolni. Hányféleképpen lehetséges a párok 

alakulása? 

12. Definiáld a permutáció, variáció és kombináció fogalmát! Mutasd be egy-egy 

példán a fogalmakat! 

13. . Egy osztály valamely matematika dolgozatának eredménye:elégtelen 4db, 

elégséges 3db, közepes 6db, jó 5db, jeles 2 db. 

Készíts táblázatot és oszlop diagramot! 

Mennyi a dolgozat jegyeinek átlaga, relatívgyakorisága? 

14. Egy tizedik osztály tanulóit megkérdezték, hogy kinek hány testvére van. 

Az alábbi gyakorisági táblázatot kapták: 

Testvérek száma 0 1 2 3 5 

Gyakoriság 8 15 5 2 1 

 

 

Adja meg a testvérek átlagos számát az osztályban! 

Hány gyerek van összesen az osztályba járók családjában (az osztály tanulóit is 

beleértve)? 

Függvények 



1. Ábrázolja az f: R→R,  f(x) = |x -1| függvényt! Milyen szélsőértéke van a 

függvénynek? Adja meg a szélsőérték helyét és értékét! 

2. Ábrázolja a valós számokon értelmezett f(x)= x2 függvényt! Határozza meg a 

függvény értelmezési tartományát, értékkészletét és zérushelyeit! 

3. Ábrázolja a valós számok halmazán f(x)= cos x függvényt ! Határozza meg a 

függvény szélsőérték helyeit!  

4. Ábrázolja a valós számok halmazán értelmezett f(x)= sin x függvényt és határozza 

meg  a zérushelyeit! 

5. Ábrázolja a valós számok halmazán értelmezett f(x) = |x|-5 függvényt és adja meg 

a  minimumának a helyét és értékét, illetve a zérushelyeit!  

6.  Mikor mondjuk, hogy két változó mennyiség egyenesen arányos? Milyen az 

egyenes arányosságot kifejező függvény grafikonja? 

7. Ábrázolja az f(x) = (x-1)2- 4 függvényt! Adja meg a szélsőértékét (helyét, értékét) 

és zérushelyeit!  

8. Ábrázold az f: R→ R, x→2|x-1|-3 függvényt, s határozza meg a minimumhelyét és 

a minimumértékét! 

9. Határozd meg az x→x2-6x+5 függvény zérushelyét! 

10. Ábrázolja és jellemezze a valós számok halmazán értelmezett xx2+2 függvényt! 

Koordinátageometria 

1. Egy kör átmérőjének végpontjai:  6;4A  és  0;8B . Határozza meg az átmérő 

hosszát! 

2. Számolja ki  az A (0; 3), B (-3; -7), C (4; 0) pontok által meghatározott 

háromszög kerületét ! 

3. Írja fel a P(-1; 4) és Q (2; 5) pontok által meghatározott szakasz 

felezőmerőlegesének egyenletét!  

4. Írja fel egy szakasz felezőpontjának, illetve harmadolópontjának koordinátáit a 

szakasz végpontjainak koordinátáival! 

5. A (-5; 8) és B (0; 4). Mik az AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ vektor koordinátái, és mekkora a hossza? Adja 

meg egy olyan vektor koordinátáit, amely az AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ vektorra merőleges! 

6. Legyen két vektor a(2;3) és b(3;-1)! Határozd meg koordinátákkal az a+b és az 

a-b vektort! Készíts ábrát! 

7. Mit nevezünk vektornak? Hogyan adunk össze két vektort? 

 

 

 

 

 

 


