
OSZTÁLYOZÓVIZSGA MATEMATIKA 10. ÉVFOLYAM A számkör bővítése 
• a négyzetgyök fogalma, tulajdonságai. A négyzetgyök függvény. Geometria 
• Hasonlósági transzformációk: középpontos hasonlóság, nagyítás és kicsinyítés. 
• Háromszögek hasonlósága. Hasonló síkidomok területe. Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen. A háromszög súlypontja. 
• A mértani közép, magasság- és befogótétel.  
• Szögfüggvények értelmezése derékszögű háromszögben. A szögfüggvényekre vonatkozó alapvető összefüggések. A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszögek hiányzó adatainak kiszámítására: a háromszög területe, húr és középponti szög kapcsolata. Szögfüggvények alkalmazásai szabályos sokszögekre. Szabályos sokszögek és tulajdonságaik. Szabályos sokszögek kerülete és területe. 
• Beírt és köré írt kör. Távolságok és szögek számítása egyszerű gyakorlati feladatokban, síkban és térben. Algebra 
• Két ismeretlenes egyenletrendszer megoldási módszerei. 
• Abszolútértéket tartalmazó egyenletek megoldása: baxcx +=+ . 
• A másodfokú függvény és transzformációi. 
• Másodfokú egyenlet megoldása, a megoldó képlet. Diszkrimináns. Gyöktényezős alak.  
• Másodfokúra vezető szöveges egyenletek. Egyszerű gyökös egyenletek:dcxbax +=+ . 
• Egyszerű másodfokú egyenletrendszerek. 
• Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek megoldása ( 02 ≥++ cbxax  alakra visszavezethető egyenlőtlenségek). 
• Egyenlet, egyenlőtlenség grafikus megoldása. Kombinatorika 
• Leszámolási problémák, a gondolatmenet megjelenítése gráffal, esetek szemléltetése gráfokkal, összes eset összeszámolása. 
• Egyszerű kombinatorikai feladatok: permutáció, ismétléses permutáció, faktoriális. Kiválasztás és sorba rendezés. 
• A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű gyakorlati problémák, hálózatok szemléltetése, gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  Statisztika 
• Adatok gyűjtése, rendezése, táblázatok készítése, olvasása. 
• Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 
• Adatok ábrázolása: grafikonok, diagramok készítése, olvasása. Adathalmazok jellemzése: Számtani közép, módusz, medián. 



MINTAFELADATSOR MATEMATIKA 10. ÉVFOLYAM I. KOMBINATORIKA 1. Aladár, Bálint, Cili, Dani és Edit moziba megy, s a jegyük egymás mellé szól. a) Hányféle módon ülhetnek le az öt helyre? b) Hányféle módon ülhetnek le, ha Bálint és Edit egymás mellett szeretne ülni? A mozi után elmennek vacsorázni. Egy 5 személyes kör alakú asztalnál kapnak helyet. c) Hány különböző módon ülhetnek le az asztalhoz? Mit tekintsünk különböző ülési helyzetnek? 2. András, Bea, Csaba, Dezső, Emília és Ferenc között kisorsolnak három ajándékot, egy könyvet, egy tollat és egy labdát. Hányféleképpen lehetséges ez, ha a) egy gyerek csak egy ajándékot kaphat? b) egy gyerek több ajándékot is kaphat? 3. Hedvig ajándékba kap a barátaitól 4 piros, 2 kék, 3 zöld és 1 fekete színű gyöngyöt, amelyekből láncot készít magának. a) Hányféle láncot fűzhet a gyöngyökből, ha az azonos színűeket nem tudja egymástól megkülönböztetni? b) Hányféle láncot fűzhet a gyöngyökből, ha kékkel akarja kezdeni és befejezni is? c) Hányféle láncot fűzhet a gyöngyökből, ha a 3 zöldet egymásmellé akarja helyezni? 4. Egy-egy cédulára felírták a 0, 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket és dobozba helyezték a cédulákat. Feri a dobozból kihúz négy cédulát, s a húzás sorrendjében a rajtuk lévő számot felírja egy papírra. a) Hányféle különböző négyjegyű számot kaphat eredményül? b) Hány esetben szerepelhet a lapon háromjegyű szám? c) Hányféle különböző négyjegyű páratlan szám keletkezhet? II. NÉGYZETGYÖK Számítsa ki a pontos értékeket!  ( )272  ( )253  42 311 ⋅  123 ⋅  5352 ⋅⋅⋅  752 750 4
⋅⋅

⋅  1004916 ⋅  ( )2520 −   ( ) 23325024183 ⋅−+−⋅  ( )1132)1132( +⋅−   300752748108 −++−    



III. MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNY ÉS EGYENLET 1. Ábrázolja közös koordináta rendszerben a következő függvényeket! f�x� = x − 3 g�x� = �x − 3�	 − 2 h�x� = 	 |x + 1| y�x� = 	−2x + 5 a) A fenti függvényekhez kapcsolódóan határozza meg a következőket! g(4)= ? h(–5)= ? g(–1) = ? y(3)= ? b) Számítsa ki hogy az y(x) függvénynek hol van a zérushelye? c) Határozza meg egyenlet megoldással, hogy hol metszi egymást az f(x) és g(x) függvény? Határozza meg a metszéspontjuk y koordinátáját is! (Azaz mely (x;y) értékre lesz f(x) = g(x) ?) 2. Oldja meg a valós számok halmazán! a) x2 – 3 = 2x b) √5 − � + 3 = � c)  x2 − 3x + 3 =1− 2x  d) (x -1)2  – 4 = – x – 1.  3. Oldja meg az egyenletrendszereket!   3x + y = 16 3� + � = 5   5x − 2y = 45 y	 − 4x	 + 15 = 0 4. Ábrázolja azonos koordináta-rendszerben a következő függvényeket!   f(x) =  – x2 + 2 11)-(x  g(x) 2 +=  Határozza meg milyen számokra teljesül, hogy: – x2 + 2  < 11)-(x 2 +  5. Adott a valós számok halmazán értelmezett f függvény: f: xa(x –1)2 – 4. a) Számítsa ki az f függvény x = – 5 helyen felvett helyettesítési értékét! b) Ábrázolja az f függvényt, és adja meg szélsőértékének helyét és értékét! c) Számítsa ki a függvény zérushelyét! d) Hol veszi fel a függvény a 21 értéket? 6. Jóska új barátnőjével fog randevúzni, s konzervatív fiú lévén egy csokor virággal akarja köszönteni. A zsebében lévő 1820 forintjából akar virágot venni. A virágárus látva álmodozó arcát megsejti a vásárlás célját, s a viszonylag olcsó 100 Ft-os 50 szál vegyes virágokból álló készletére mutatva felajánlja Jóskának, hogy a százforintos szálankénti árból annyi forintot enged el, ahány szál virágot megvesz. Azt ajánlja a fiúnak, hogy vegyen 19 éves kedvesének 19 szál virágot.  Jóska éppen most tanulta az iskolában a másodfokú egyenlőtlenségek megoldási módszerét, s kis gondolkodás után (miközben valamit az árustól kért papír fecnin írogatott) megállapítja, hogy ennél többet is tud venni az 1820 forintjából, és a megvásárolható legnagyobb csokrot veszi meg.  A vásárlás után elégedetten megállapítja, hogy a megmaradó pénzéből még két pohár szódavizet is megtudnak inni a sarki büfében leendő kedvesével. a) Mennyit fizetett volna Jóska az árus által kínált 19 szál virágért? b) A megadott feltételek mellet az 1820 Ft-ból megvásárolt legnagyobb csokor hány szál virágból áll? c) Mennyit fizet ekkor egy szál virágért Jóska? d) Mennyi pénze marad a vásárlás után? 



IV. SÍKIDOMOK HASONLÓSÁGA 1. Egy háromszög oldalainak hossza 10 cm, 8 cm és 12 cm hosszúságú. A háromszöget felnagyítjuk úgy, hogy legnagyobb oldala 27 cm hosszúságú lesz. a) Mekkora a nagyítás aránya? b) Mekkora lesz a háromszög másik két oldala? 2. Egy nagy felbontású térkép aránya 1:150.000. Mekkora a térképen a valóságban 52,5 km hosszúságú távolság? 3. Számítsa ki az ábrán betűkkel jelölt szakaszok hosszát! 4. Egy kör sugarát eredeti értékének 45  szeresére növeljük. Hogyan változik a kör területe? 5. Egy négyzet alakú földdarab területé úgy növeljük meg, hogy mindkét oldalát azonos mértékben 20 %-kal megnöveljük. Hány százalékkal változik a négyzet területe? Válassza ki a helyes állítást! a) A négyzet területe 2-szer 20 %-kal, azaz 40 %-kal növekszik b) A négyzet területe is 20 %-kal növekszik. c) A négyzet területe 1,2 2 = 1,44 szeresére változik, azaz 144 %-kal növekszik. d) A négyzet területe 1,2 2 = 1,44 szeresére változik, azaz 44 %-kal növekszik. 6. Egy háromszög területe 40 cm2, egyik oldalának hossza 32 ⋅  cm. (A számításoknál ne tizedes tört alakkal számoljon!) a) Mekkora az oldalhoz tartozó magasság?  b) Egy a fentihez hasonló háromszög megfelelő oldalának hossza 6 cm. Mekkora a hasonlóság aránya? Mekkora a hasonló háromszög területe? V. SZÖGFÜGGVÉNYEK DERÉKSZÖGŰ HÁROMSZÖGBEN 1. Számítsa ki a szokásos jelöléseknek megfelelően a háromszög hiányzó adatait! a = 8 cm b = c = 
α = 43,2° β = γ = 90° 2. Egy egyenlőszárú háromszögben a szárak hossza b=12 cm, a szárak által bezárt szög 

α=52°. a.) Mekkora a háromszög alapja és alapon fekvő szöge? b.) Mekkora a háromszög területe? c.) Mekkora a háromszög köré írható kör sugara? d.) Mekkora háromszögbe írható kör sugara? 3. Egy 25 cm sugarú körhöz egy külső pontból húzott érintők 34,6o szöget zárnak be. a.) Milyen messze van a pont a kör középpontjától? b.) Mekkorák a körhöz húzott érintőszakaszok? c.) Milyen hosszú az érintési pontokat összekötő húr?   
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4. Egy 30 cm sugarú körbe rajzoltunk egy szabályos tizenöt szöget. a) Mekkora a sokszög oldala? b) Mekkora a beírt kör sugara? c) Mekkora a sokszög területe? 5. Egy szabályos tízszögbe rajzolt kör sugara 20 cm . a) Mekkora a sokszög oldala? b) Mekkora a köré írt kör sugara? d) Mekkora területe? 6. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 20 cm és 8 cm, szárai 10 cm hosszúságúak. a) Mekkorák a trapéz szögei? b) Mekkora a trapéz területe? c) Mekkora a trapéz átlója? d) Milyen szöget zár be az átló a hosszabbik alappal? 7. Egy 25 cm sugarú körben adott egy 100°-os középponti szög. a) Mekkora a középponti szöghöz tartozó húr hossza? b) Mekkora a középponti szöghöz tartozó körív hossza? c) Milyen messze van a húr a kör középpontjától? d) Mekkora a szög által meghatározott körcikk területe? 


