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Matematika (esti) 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

11. évfolyam 

 

- Permutációk, variációk, kombináció, 

- Binomiális együtthatók, 

- Gráfok, 

- Hatványazonosságok, 

- Exponenciális függvények,  

- Exponenciális egyenlőtlenségek, 

- Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, 

- Logaritmus, 

- Logaritmus azonosságok, 

- Logaritmus függvény, 

- Vektorműveletek, 

- Skaláris szorzat, 

- Szinusztétel, 

- Koszinusztétel, 

- Trigonometrikus összefüggések,  
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12. évfolyam 

 

- Logikai kijelentések, 

- Teljes indukció, 

- Sorozat fogalma, 

- Rekurzív sorozatok, 

- Számtani sorozat, 

- Mértani sorozat, 

- Kamatos kamatszámítás, 

- Térelemek kölcsönös helyzete, 

- Testek osztályozása, 

- Terület és térfogat fogalma, 

- Kör részei, területe, 

- Hasáb és henger felszíne, térfogata, 

- Gúla és kúp felszínes, térfogata, 

- Csonka kúp és henger, 

- Gömb felszíne, térfogata, 

- Egymásba írt testek, 

- Geometriai valószínűség, 

- Statisztika, diagramok 
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Matematika (esti) 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

11. évfolyam 

 

- Összegzési képletek, 

- Trigonometrikus egyenletek, egyenletrendszerek, 

- Trigonometrikus függvények, 

- Trigonometria a helymeghatározásban, 

- Vektorok a koordináta-rendszerben, 

- Két pont távolsága, 

- Két vektor hajlásszöge, 

- Szakasz osztópontjainak koordinátái, 

- Háromszög súlypontjának koordinátái, 

- Egyenesek egyenlete két pontból 

- Egyenesek egyenlete irányvektorból, 

- Két egyenes metszéspontja, 

- Kör egyenlete, 

- Kör és egyenes kölcsönös helyzete 

- Valószínűségszámítás 

- Mintavétel 
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12. évfolyam 

 

Rendszerező összefoglalás 

  Halmazok 

  Kombinatorika 

  Valószínűségszámítás 

  Számok és műveletek 

  Számelmélet, oszthatóság 

  Hatvány, gyök, logaritmus 

  Racionális kifejezések 

  Egyenletek, egyenlőtlenségek 

  Egyenletrendszerek 

  A függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai 

  Alapvető geometriai fogalmak 

  Geometriai transzformációk 

  Vektorok, szögfüggvények 

  Koordinátageometria 

  Térgeometria 
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