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Matematika  

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

9. évfolyam 

 

1. Kombinatorika, halmazok  

  Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok 

  Matematikai logika 

  Halmazok 

  Halmazműveletek 

  Halmazok elemszáma, logikai szita 

  Számegyenesek intervallumok 

II. 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 

III. 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 

  Feladatok Pitagorasz tételére 
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  A négyszögekről 

  Feladatok négyszögekre 

  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 

  Érintőnégyszögek, érintősokszögek 

 

A vizsgára hozni kell:  

Függvénytáblázat, íróeszköz, számológép, vonalzó és körző! 

 

Tanulási segédanyag az iskola honlapján! 
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10. évfolyam 

 

1. A négyzetgyökvonás azonosságai 

 - Számhalmazok, racionális és irracionális számok 

             -  A számok tört és tizedestört alakja 

             - A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása 

  - Az azonosságok alkalmazása feladatokban (gyöktelenítés, valós számok összehasonlítása, gyökös 

egyenletek) 

-  Az n-edik gyökvonás értelmezése, használata egyszerűbb feladatokban 

2. A másodfokú egyenlet  

 - A másodfokú egyenlet és függvény 

 - A megoldóképlet 

 - A gyöktényezős alak, gyökök és együtthatók összefüggése 

              - Másodfokú egyenlőtlenség 

              - Másodfokú egyenletrendszer 

              - Magasabbfokú egyenletek megoldása 

              - Szöveges feladatok megoldása 

3. A körrel kapcsolatos ismeretek   

 - Körrel kapcsolatos ismeretek( K, T, körív, körcikk kiszámolása) 

             -  Középponti és kerületi szögek tétele 

             -  Kerületi szögek tétele; látókörív 

 - Feladatok a húrnégyszögek tételének alkalmazására 

 

A vizsgára hozni kell:  

Függvénytáblázat, íróeszköz, számológép, vonalzó és körző! 

 

Tanulási segédanyag az iskola honlapján! 
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11. évfolyam 

 

 

1. Hatvány, gyök, logaritmus   

 - Hatványfüggvények és gyökfüggvények 

 - Törtkitevőjű hatvány 

    - Exponenciális egyenletek megoldása 

           - A logaritmus fogalma, példák 

 - Logaritmusfüggvények ábrázolása, jellemzése – feladatok megoldása 

 - A logaritmus azonosságai 

 - Logaritmikus egyenletek 

 

2.  A trigonometria alkalmazásai  

           - Vektorműveletek a koordináta rendszerben 

 - Két vektor skaláris szorzata 

 - A szinusztétel, feladatok megoldása 

 - A koszinusztétel, feladatok megoldása 

           - Trigonometrikus egyenletek 

           - Trigonometrikus függvények ábrázolása 

 

A vizsgára hozni kell:  

Függvénytáblázat, íróeszköz, számológép, vonalzó és körző! 

 

Tanulási segédanyag az iskola honlapján! 
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12. évfolyam 

 

I. Logika, bizonyítási módszerek  

  Logikai feladatok, kijelentések 

  A teljes indukció 

  Az indirekt bizonyítás 

II. Számsorozatok  

  A sorozat fogalma, példák sorozatokra 

  A számtani sorozat n-edik tagja, az első n tag összege 

  A mértani sorozat n-edik tagja, az első n tag összege 

  Összetett feladatok számtani és mértani sorozatokra 

  Kamatszámítás, törlesztő részletek kiszámítása 

III. Térgeometria   

  A testek osztályozása 

  Szabályos testek 

  A háromszögek, a négyszögek területe 

  A terület fogalma, a sokszögek területe 

  Területszámítási feladatok 

  A kör és részeinek területe 

  A kocka és a téglatest felszíne és térfogata 

  A hasáb és a henger térfogata 

  A gúla és a kúp felszíne és térfogata 

 

A vizsgára hozni kell:  

Függvénytáblázat, íróeszköz, számológép, vonalzó és körző! 

 

Tanulási segédanyag az iskola honlapján! 
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Matematika 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

9. évfolyam 

 

  

IV. Függvények  

  A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok 

  Lineáris függvények 

  Az abszolútérték-függvény 

  A másodfokú függvény 

  A négyzetgyökfüggvény 

  Lineáris törtfüggvények 

  A függvénytranszformációk rendszerezése 

  

V. 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 

  Paraméteres egyenletek 

  Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek 

  Egyenletrendszerekkel megoldható feladatok 

  Lineáris többismeretlenes egyenletrendszerek 

  

VI. Egybevágósági transzformációk  

  A geometriai transzformáció fogalma, példák geometriai transzformációkra 

  Tengelyes tükrözés a síkban 
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  Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Feladatok tengelyes tükrözésre 

  Középpontos tükrözés a síkban 

  Középpontosan szimmetrikus alakzatok. Feladatok középpontos tükrözésre 

  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 

  

VII. Statisztika  

  Az adatok ábrázolása. Diagramok 

  Az adatok jellemzése 

  A módusz, átlag és medián 

  

A vizsgára hozni kell:  

Függvénytáblázat, íróeszköz, számológép, vonalzó és körző! 

 

Tanulási segédanyag az iskola honlapján! 
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10. évfolyam 

 

4. A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai  

 - A középpontos hasonlósági transzformáció  

 - Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei 

              -  Arányossági tételek a derékszögű háromszögben  

 - Hasonló síkidomok területének aránya 

 

5. Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése  

 - Távolságok meghatározása a hasonlóság segítségével 

 - Hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói 

 - Számítási feladatok a szögfüggvények alkalmazásával 

 - Derékszögű háromszögek különböző adatainak meghatározása  

 

6. Vektorok  

 - Vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása számmal 

 - Vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre 

 - Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái 

 

7. Szögfüggvények  

 - A sinus és cosinus függvény definíciója, egyszerű tulajdonságai 

 - A sinus és cosinus függvény grafikonja, ábrázolása és jellemzése  

 

8. Kombinatorika, Valószínűségszámítás  

 - Ismétléses és ismétlés nélküli permutáció 

             -  Ismétléses és ismétlés nélküli variáció 

             -  Skatulya-elv 

             -   Események 

 - Műveletek eseményekkel 

 - Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség 

  

A vizsgára hozni kell:  

Függvénytáblázat, íróeszköz, számológép, vonalzó és körző! 

 

Tanulási segédanyag az iskola honlapján! 
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11. évfolyam 

3. Koordinátageometria  

 - Vektorok a koordináta-rendszerben. Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal  

 - Két pont távolsága. Két vektor hajlásszöge 

 - Szakasz osztópontjának koordinátái (felezőpont, harmadolópont), a háromszög súlypontjának 

koordinátái   

            - Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-rendszerben 

            - Az egyenes egyenletének normálvektoros alakja 

            - Két egyenes metszéspontja, távolsága, hajlásszöge – feladatok megoldása 

            - Számolási feladatok háromszögekben 

             - A kör egyenlete és helyzete 

 

4. Kombinatorika 

  - Permutációk, variációk 

  - Ismétlés nélküli kombinációk, feladatok megoldása 

  - Gráfelméleti alapfogalmak 

  

5. Valószínűségszámítás, statisztika  

  - Klasszikus valószínűségi modell 

  - Visszatevéses mintavétel; alkalmazások 

  

 

A vizsgára hozni kell:  

Függvénytáblázat, íróeszköz, számológép, vonalzó és körző! 

 

Tanulási segédanyag az iskola honlapján! 
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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 

 

A második félévben az osztályozóvizsgát a kisérettségi megírása jelenti.  

Ott az érettségi anyagai szerepelnek. 

 

A vizsgára hozni kell: 

Függvénytáblázat, íróeszköz, számológép, vonalzó és körző! 

 

Tanulási segédanyag az iskola honlapján!  
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