
Szóbeli érettségi gyakorló feladatok 

Elméleti kérdések 

1. Definiálja egy szám n-edik gyökét! Mondja ki az n-edik gyökre vonatkozó azonosságokat! 
2. Definiálja a logaritmus fogalmát! Mondja ki a logaritmusra vonatkozó azonosságokat! 
3. Definiálja egy pozitív szám törtkitevőjű hatványát! Mondja ki a hatványozásra vonatkozó azonosságokat! 
4. Milyen számot nevezünk prímszámnak, illetve összetett számnak? Fogalmazza meg a számelmélet alaptételét! 
5. A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös fogalma, meghatározása. 
6. Háromszögek hasonlóságának alapesetei. 
7. Fogalmazza meg a magasság- és befogótételt! 

8. Fogalmazza meg Pitagorasz tételét és a tétel megfordítását! 
9. Definiálja a háromszög súlyvonalát! Fogalmazza meg a háromszög súlyvonalaira vonatkozó tételt! 
10. Hogyan osztályozhatjuk a négyszögeket az oldalak párhuzamossága szerint? 

11. Mit nevezünk a háromszög illetve a trapéz középvonalának? Ismertesse a rájuk vonatkozó tételeket! 

12. Mit értünk pont és egyenes távolságán? 

13. Értelmezze a szög ívmértékének fogalmát! 

14. Fogalmazza meg a Thalesz tételt és a megfordítását! 
15. Hogyan értelmezzük egy tetszőleges szög szinuszát, illetve koszinuszát? 
16. Hogyan értelmezzük derékszögű háromszögben a hegyesszögek szögfüggvényeit? 
17.  Hogyan értelmezzük egy tetszőleges szög tangensét, illetve cotangensét? 
18. Fogalmazza meg a cosinustételt! 
19. Fogalmazza meg a sinustételt 

20. Határozza meg a vektor fogalmát, ismertesse a jelöléseket! Mikor tekintünk egyenlőnek két vektort? 
21. Hogyan definiáljuk a vektor abszolútértékét? Hogyan számolható ki a vektor abszolútértéke a vektor koordinátáiból? 
22. Vektorok összegének, különbségének és skalárszorosának fogalma. 
23. Két vektor skaláris szorzatának fogalma, és meghatározása a vektorok koordinátáinak segítségével. 
24. Írja fel az A ( a1 ; a2 ) és a B ( b1 ; b2 ) pontok távolságának kiszámítására vonatkozó képletet! 
25. Határozza meg egy AB szakasz felezőpontjának és harmadolópontjának koordinátáit! 
26. Definiálja az egyenes irányvektorának, normálvektorának, irányszögének és iránytangensének fogalmát! 
27. Írja fel és értelmezze az egyenes irányvektoros VAGY normálvektoros egyenletét! 
28. Definiálja a mértani sorozat fogalmát! Mondjon példát mértani sorozatra! 
29. Mit nevezünk lineáris függvénynek? Sorolja fel a lineáris függvények típusait és ezek hozzárendelési szabályát! 
30. Mit nevezünk egy függvény zérushelyének? Mit nevezünk egy függvény szélsőértékének, illetve szélsőérték helyének? 
31. Mikor mondjuk, hogy egy függvény egy [ ]ba;  intervallumban monoton növekszik , illetve csökken? 
32. Mit nevezünk a másodfokú egyenlet diszkriminánsának? Mit mutat meg a diszkrimináns? 
33. Mit nevezünk aritmetikai átlagnak, módusznak, mediánnak? 

34. Mit nevezünk gyakoriságnak és relatív gyakoriságnak? Mit jelent a hisztogram? 

35. Mit nevezünk biztos eseménynek, és mi a lehetetlen esemény? Mindkettőre mondjon példát! 
36. Határozza meg az egymást kizáró események fogalmát, mondjon rá példát!  

Mit értünk két esemény szorzatán? Mondjon rá példát! 
Egymást kizáró események szorzata mivel egyezik meg? 

37. Mikor alkalmazható a valószínűség klasszikus modellje? Hogyan számolható ekkor egy esemény valószínűsége? 

Halmazok, gondolkodási műveletek 

38. Legyen A={2;3;4}, B={2;5;6}, C={5;6;2} és D={6}. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyek igazak! 

C∈4  C∈5  BA ⊂  CB =  BA =  

 

41 Mi az alábbi műveletek végeredménye? A megoldásokat ábrázolja számegyenesen! 
 ] ] [ ] =∪ 8;45;2  ] ] [ ] =∩ 8;45;2  ] ] [ ] =8;4/5;2  
 
39. Sorolja fel az alábbi véges halmazok elemeit: 



{ }4| 2 ≤∈= xNxA  

 { }2| =∈= xZxB  

 { }60| <<= xprímszámxC  
Határozza meg a fenti halmazok metszetét! Állapítsa meg, hogy közülük, melyik valódi részhalmaza a másiknak! 

40. Mit értünk egy A esemény komplementerén, mondjon rá példát! Mivel egyezik meg  

41. Legyen C = {a;e;i} és D = {a;b;c}. Készíts ábrát! Sorold fel a következő halmazok elemeit: C∪D, C∩D, C\D, D\C! 

42. Legyen A halmaz a 2-vel osztható, míg a B halmaz a 3-mal osztható természetes számok halmaza. Fogalmazza meg 

szavakkal, mit jelent: A∪ B; A∩ B; A\B;B\A. Sorolja fel néhány elemét az előbbi halmazoknak! 

43. Egy 33 fős osztályból 18-an járnak matematika szakkörre, 12-en történelem szakkörre, 8-an mindkettőre. Az osztálynak 

hány tanulója nem vesz részt egyik szakkör munkájában sem? 

44. Egy dobozban 100 golyó van: 30 piros, 30 zöld, 20 sárga és 20 kék. Hány golyót kell legalább kihúzni, hogy a 
kiválasztottak között biztosan legyen 15 egyforma színű golyó 

45. Mekkora osztálylétszámnál lehetünk abban biztosak, hogy van négy olyan tanuló, akinek ugyanabban a hónapban van a 

születésnapja? 

46.  Ha egy természetes szám nullára végződik, akkor osztható 5-tel. 

           Fogalmazza meg az állítás megfordítását! A megfordítás igaz vagy hamis? 

 

Algebra / hatvány, gyök, logaritmus 

47. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket! 
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48. Számológép használata nélkül mondja meg a következő kifejezések pontos értékét! 
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49. Döntse el melyik szám a nagyobb! 
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50. Számológép használata nélkül állapítsa meg, melyik szám a nagyobb! 

3 7  vagy 28  

51. Melyik szám nagyobb  4 4  vagy  5 5  ? 

52. Gyöktelenítse a következő kifejezéseket! 
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53. Számítsa ki a következő kifejezés értékét számológép használata nélkül! 

1477512 −+  
54. Számítsa ki a következő kifejezés pontos értékét zsebszámológép használata nélkül!  
                 ( ) ( )722045186203125722 −+−⋅+−  
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55. Számítsa ki a következő kifejezés pontos értékét! 

3lg 15 + 2lg 2 + lg14 – lg21 – lg9 

56. Számítsa ki a következő kifejezések értékét számológép használata nélkül! 

log 2 32 =                   lg 1000 =                  log 3 
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57. Számítsa ki a pontos értéket zsebszámológép használata nélkül: 

3 · lg15 + 2 · lg2 + lg14 – lg21 – lg9! 

58. Adja meg a valós számoknak azon legbővebb részhalmazát, amelyen a következő kifejezések értelmezve vannak! 
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Egyenletek, egyenlőtlenségek 

59. Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet! 
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60. Két szomszédos egész szám négyzetének különbsége 51. Melyek ezek a számok? 

61. Határozza meg a c paraméter értékét úgy, hogy a 4x2 – 8x + c = 0 egyenletnek két egybeeső valós gyöke legyen! 

62. Egy híd cölöpének az ¼  része a földben, a  2/5 része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része pedig kiáll a vízből. Milyen 

hosszú a cölöp? 

63. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! 

x2-x-6<0 

64. Mi a következő egyenletrendszer valós megoldása? 
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65. Oldja meg az alábbi egyenletrendszert a természetes számok halmazán! 
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66. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 

134 24 += xx  

67. Oldja meg az alábbi egyenletet az egész számok halmazán! 
03242 =−− xx  

68.  Oldja meg az alábbi egyenletet a racionális számok halmazán! 
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69. Ábrázolja számegyenesen az alábbi egyenlőtlenség megoldáshalmazát!  
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70.  Egy tört számlálója 3. Ha a nevezőjéből 12-t kivonunk, 4-szer akkora törtet kapunk. Mekkora az eredeti tört nevezője? 

71. Írjon fel olyan másodfokú egyenletet, melynek gyökei 2 és 10 ! 
72. Két rekeszben összesen 90 kg alma van. Mennyi alma van az egyes rekeszekben, ha tudjuk, hogy az első rekesz almáinak 

25%-a a második rekesz almáinak 20%-ával egyenlő? 

73. Oldja meg az egész számok halmazán a következő egyenletet! 



( ) ( )xxx −−+−=+ 344832721  

 
Geometria 

74.  Mekkorák a háromszög szögei, ha a második 10°-kal nagyobb az első kétszeresénél, a harmadik pedig 30°-kal kisebb a 
másodiknál? 

75. Végezze el az átváltásokat! 
30°=..........radián 

π5,1 =........° 
76. A téglalap egyik oldala 9 egységgel hosszabb, másik oldala 6 egységgel rövidebb, mint egy négyzet oldala. A téglalap és 

négyzet területe egyenlő. Mekkora a négyzet oldala? 

77. Egy konvex sokszögben összesen 90 átló húzható. Hány oldalú a sokszög? 

78. Egy derékszögű háromszög két befogója 9 cm és 12 cm. Mekkora az átfogó? Mekkora a háromszög köré írható kör 

sugara? 

79. Egy háromszög oldalai 8 cm, 10 cm és 16 cm hosszúak. Mekkorák a háromszög szögei?                        
 

Térgeometria 

80. Mekkora a szabályos négyoldalú gúla alapéle, ha oldaléle 10 cm, magassága 8 cm? 
81.  Egy műanyag henger alapkörének belső átmérője 7,2 cm, magassága 10,8 cm. Belefér-e fél liter folyadék? 

82. Mekkora az egyenes körkúp felszíne és térfogata, ha alkotója 10 cm és alapkörének sugara 6 cm? 
 

Trigonometria 

83. Számológép használata nélkül adja meg a kijelölt műveletek pontos eredményét! 

3tg 30º - ctg 45º + tg135º + 2cos30º 

 

84. Az α irányszögű egységvektor első koordinátája 0,5. Határozza meg az α-t! 

85. Mely valós számokra értelmezhető az 
12sin

1
−x

 kifejezés? 

86. Milyen magas az a hegy, amelyre egy 2536 m hosszú egyenes út vezet, ha az út a vízszintes síkhoz 12° -os szög alatt 
hajlik? 

87. Kétágú létra szárainak a hossza 3 méter, a nyitott létra talajon álló végeinek a távolsága 1,8 méter. Milyen magasan van a 

létra teteje?  Mekkora a létra nyílásszöge? 

88. Állítsa növekvő sorrendbe a következő számokat! 

sin1  sin1º   sin π 

89. Egy rombusz átlói 14 m és 34 m hosszúságúak. Mekkorák a rombusz szögei? 

 
 

 

Koordinátageometria 

90. Egy kör átmérőjének végpontjai A(2;3), B(-2;5). Írja fel a kör egyenletét! 

91. Két adott pont koordinátái:  A( -1; 2 )  és  B( 5; -6 ). Mik az  AB  koordinátái és mekkora a hossza? 

92. Írja fel annak a körnek az egyenletét és ábrázolja koordináta-rendszerben, amelynek középpontja K ( -3; 4 ) és sugara 5 
egység! 



93. Határozza meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit, ha ( )7;8 −A  és ( )1;2 −B ! 

94. Írja fel az AB szakasz felezőmerőlegesének egyenletét, ha A ( -2; 5 ) és B ( 6; 7 ) ! 

95. Határozza meg az a ( 3; 1 ) és a b( –1; 3 ) vektorok hajlásszögét! 
 

Kombinatorika, valószínűség, gráfok 

96. A 200 m-es mellúszás döntőjében nyolcan indulnak. Hányféle beérkezési sorrend lehetséges? 
Hányféle dobogós sorrend lehetséges? 

97. Hány háromjegyű szám készíthető az 1,2,3,4 számjegyekből, ha mindegyik csak egyszer szerepelhet? 

98. Három egyforma könyvet kell szétosztani négy tanuló között úgy, hogy mindegyikük legfeljebb egy könyvet kaphat. 

Hányféle lehetőségünk van erre? 

99. Hányféle lyukasztás állítható be a buszjegy-lyukasztón, ha a szerkezet 3 számot lyukaszt ki a 9 közül? 

100. Mennyi annak a valószínűsége, hogy szabályos dobókockával páratlan számot dobunk? 
101. Egy repülőgépen 24 magyar, 18 német és 12 francia utas utazik, más nem. Az utasok közül egy személyt véletlenszerűen 

kiválasztva, mennyi annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott személy   a)magyar    b) német     c) orosz         d) nem 
angol? 

102. Rajzoljon olyan 5 pontú gráfot, amelyben a csúcsok fokszáma rendre 2, 2, 2, 3, 3! 
103. Hány olyan négyjegyű szám van, amelynek minden jegye páratlan? 

104. Egy ballagó osztályban mindenki megajándékozta minden osztálytársát a saját fényképével. Mennyi volt az 
osztálylétszám, ha 1056 fénykép cserélt gazdát? 

105. Egy dobozban két cédula van, rajtuk 1 és 5 áll. Visszatevéssel húzunk kétszer. 
Adja meg a lehetséges kimenetelek halmazát! 
Mennyi a valószínűsége, hogy lesz 5-ös a húzott számok között? 
Mennyi a valószínűsége, hogy a húzott számok összege prím? 
Mennyi a valószínűsége, hogy azonos számokat húzunk? 

 

Sorozatok 

106. Számtani sorozat első tagja 5, differenciája 3. Határozza meg a sorozat hetedik tagját és az első hét tag összegét! 

107. Egy stadionról tudjuk, hogy egy szektora egy emelkedő körgyűrűcikk. Az első sorban 80, a többiben soronként 4-gyel 
több hely van, mint az előtte lévő sorban. Minden sor 35 cm-rel magasabban van, mint a megelőző. Tudjuk még, hogy az 
utolsó sor 14 méterrel magasabban van, mint az első. A stadion 8 ilyen szektorból áll. Mekkora a maximális nézőszám?  

108. Egy mértani sorozat első tagja 8, az első három tag összege 78. Mennyi az első hat tag összege? 

109. Egy mértani sorozat három egymást követő tagjának összege 105. A második tagból az elsőt kivonva 15-öt kapunk. Adja 
meg a sorozatot! 

110. Egy számtani sorozat második és nyolcadik tagjának összege 2, kilencedik és harmadik tagjának különbsége 24. Mennyi 
az első tíz tag összege? 

 

Függvények 

111. Az  f(x) = x 2  függvény ábrázolása és jellemzése. 

112. Az f (x) = x  függvény ábrázolása és jellemzése. 

113. Ábrázolja és jellemezze az ( ) xxf =  függvényt! 

114. Ábrázolja és jellemezze az ( ) xxf sin=  függvényt! 
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Statisztika 

115. Matyi megkérdezte barátait, melyik a 
kedvenc viráguk. A kapott válaszokat az 
alábbi diagramm mutatja. 
Foglalja az adatokat táblázatba! 
Melyik válasznak mennyi a gyakorisága és a 
relatív gyakorisága? 
Rajzolja át az eredményt kördiagramba! 

 
 
 
 
 
 
 

116. Adatok szemléltetésére diagramokat 
használunk. Az alábbi minta szemléltetésekor mutassa meg miben különbözik egymástól a vonaldiagram, az 
oszlopdiagram, a sávdiagram és a kördiagram! 

Minta A B C D 
Gyakoriság 3 7 2 5 

 
117. A táblázatban egy osztály valamely matematika-dolgozatának eredményei szerepelnek.  

 
B.A. 2 H.A. 2 L.ZS. 3 SZ.K. 2 
D.V. 1 H.É. 2 L.E. 4 SZ.A. 4 
F.A. 1 K.L. 2 M.A. 3 T.O. 2 
F.L. 1 K.L. 4 N.A. 1 V.R. 2 
G.D. 1 K.E. 5 N.D. 1 ZS.J. 5 

 
a) Készítsen összesítést az osztályzatokról és ábrázolja diagramon! 
b) Mennyi a dolgozatjegyek átlaga és szórása? 

 

 
 


	52. Gyöktelenítse a következő kifejezéseket!

