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Követelmények, témakörök: 

 

Kombinatorika, halmazok 

 

Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok 

Halmazok 

Halmazműveletek 

Halmazok elemszáma, logikai szita 

Számegyenesek intervallumok 

 

Algebra és számelmélet Betűk használata a matematikában 

Hatványozás. A hatványozás 
alapazonosságai 

Hatványozás egész kitevőkre 

A számok normálalakja 

Egész kifejezések (polinomok) 

Nevezetes szorzatok 

A szorzattá alakítás módszerei. Kiemelés, 
nevezetes azonosságok alkalmazása 

Műveletek algebrai törtekkel 

Oszthatóság. Az oszthatóság tulajdonságai 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 
többszörös 

Számrendszerek 

 

Függvények A derékszögű koordinátarendszer, 
ponthalmazok 
Lineáris függvények 
Az abszolútérték-függvény 
A másodfokú függvény 
A négyzetgyökfüggvény 
Lineáris törtfüggvények 
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A függvénytranszformációk rendszerezése 

 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös 
helyzete 
Néhány alapvető geometriai fogalom 
A háromszögekről. Belső és külső szögek 
összege, háromszög-egyenlőtlenség 
Összefüggés a háromszög szögei és oldalai 
között 
Összefüggés a derékszögű háromszög 
oldalai között. A Pitagorasz-tétel és 
megfordítása 
A négyszögekről 
A sokszögekről. Átlók száma, belső és külső 
szögeinek összege 
Nevezetes ponthalmazok a síkban és a 
térben 
A háromszög beírt köre 
A háromszög körülírt köre 

Thalész tétele és néhány alkalmazása 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 

Az egyenlet, azonosság fogalma 
Egyenletek grafikus megoldása 
Egyenletek értelmezési tartományának és 
értékkészletének vizsgálata 
Egyenlet megoldása szorzattá alakítással 
A mérlegelv 
Egyenlőtlenségek 
Abszolútértéket tartalmazó egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
Elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerek 
Lineáris többismeretlenes 
egyenletrendszerek 

Egybevágósági transzformációk A geometriai transzformáció fogalma, 
példák geometriai transzformációkra 
Tengelyes tükrözés a síkban 
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok.  
Középpontos tükrözés a síkban 
Középpontosan szimmetrikus alakzatok.  
A középpontos tükrözés alkalmazásai. 
Paralelogramma, magasságvonal, súlyvonal 
Pont körüli forgatás a síkban 
A pont körüli forgatás alkalmazásai. Ívhossz, 
körcikk területe, ívmérték 
A forgásszimmetria 
Párhuzamos eltolás. Vektorok 
Műveletek vektorokkal 
Alakzatok egybevágósága 
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Statisztika 

 

Az adatok ábrázolása. Diagramok 
Az adatok jellemzése 
A módusz, átlag és medián 

 

 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

Kombinatorika, halmazok 

 

Legyen képes kiszámolni sorbarendezés 
esetén a lehetőségek számát. 
Ismerje és használja a halmazok 
megadásának különböző módjait, a halmaz 
elemének fogalmát. 
Ismerje és alkalmazza gyakorlati és 
matematikai feladatokban a következő 
műveleteket: komplementer, egyesítés, 
metszet, különbség. 
Tudjon a számegyenesen intervallumokat 
ábrázolni. 

 

Algebra és számelmélet Ismerje és alkalmazza a hatványozás 
alapazonosságait tetszőleges egész 
kitevőre. 
Tudja felírni a számok normálalakját és a 
normálalak alapján a számot. 
Ismerje és alkalmazza a nevezetes 
azonosságokat, a szorzattá alakítást. 
Tudjon elvégezni egyszerű műveleteket 
algebrai törtekkel (egyszerűsítés, szorzás, 
osztás). 
Ismerje az oszthatósági szabályokat, tudja 
alkalmazni azokat egy konkrét szám esetén. 
Legyen képes meghatározni két szám 
legnagyobb közös osztóját, legkisebb közös 
többszörösét. 

 

Függvények Tudja a felismerni a függvény típusát 
hozzárendelési szabálya alapján. 
Tudja ábrázolni a lineáris, az abszolútérték-, 
a másodfokú, a négyzetgyök-és a lineáris 
törtfüggvényt, valamint ezek egyszerű 
transzformáltjait (eltolás x illetve y irányba, 
y irányú nyújtás). 
Tudjon jellemezni függvényeket 
(értelmezési tartomány, értékkészlet, 
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zérushely, monotonitás, szélsőérték). 
 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek Ismerje a háromszögek tulajdonságait: 
belső és külső szögek összege, háromszög-
egyenlőtlenség, Pitagorasz-tétel és 
megfordítása. 
Ismerje a négyszögek és a sokszögek 
fontosabb jellemzőit: átlóik száma, belső és 
külső szögeik összege 
Tudja, hogy mi a háromszög beírt köre 
középpontjának és a háromszög körülírt 
köre középpontjának mértani helye. 
Ismerje Thalész tételét és megfordítását. 

 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 

Tudjon egyenleteket és egyenlőtlenségeket 
megoldani a mérlegelv segítségével. 
Ismerje az abszolútérték fogalmát és 
alkalmazza a legegyszerűbb egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldása során 
Tudjon megoldani elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszereket. 

 

Egybevágósági transzformációk Tudja megszerkeszteni egy pont képét 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 
pont körüli forgatás és párhuzamos eltolás 
során. 
Tudja eldönteni, hogy egy alakzat milyen 

szimmetriával rendelkezik. 

Statisztika 

 

Tudjon adatokat összegezni táblázatban, 
táblázatot értelmezni. 
Tudjon adatokat ábrázolni diagramon, 
diagramot értelmezni. 
Értse a módusz, átlag és medián fogalmát. 

 

 

 


