
OSZTÁLYOZÓVIZSGA MATEMATIKA 
9. ÉVFOLYAM 

Halmazok, számhalmazok, műveletek 
• Halmaz fogalma, megadása, elemszáma. Részhalmaz. Részhalmazok száma. 
• Halmazműveletek: unió, metszet, különbség, kiegészítő halmaz. 
• Számhalmazok. Intervallumok. Abszolút érték, ellentett, reciprok. 
• Alapműveletek és tulajdonságaik. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. 
• Arány és arányosság, következtetések. Százalékszámítás. 

Számelmélet 
• Egész kitevőjű hatványok, 0 és negatív kitevő értelmezése. 
• Műveletek hatványokkal, azonosságok. 
• Számrendszerek, a helyiértékes írásmód. 
• Számok normálalakja. Normálalak használata. 
• Számelméleti alapfogalmak: osztó, többszörös, oszthatósági szabályok, prím és összetett szám, prímfelbontás. 
• A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös. 

Algebra 
• Betűkifejezések a matematikában: képlet, összefüggés, változó, helyettesítési érték. 
• Polinomok fogalma. Műveletek polinomokkal, betűkifejezésekkel: összevonás, polinomok szorzása. Szorzattá alakítás kiemeléssel. 
• Algebrai tört fogalma, egyszerűsítése, bővítése, értelmezhetősége. Műveletek algebrai törtekkel: szorzás és osztás, összevonás. 
• Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási módszere. Zárójeles és törtes egyenletek megoldása. 
• Elsőfokú két ismeretlenes egyenletrendszer megoldási módszerei. Szöveges feladatok megoldása egyenletek, ill. rendszerek segítségével. 

Függvények 
• Függvények fogalma és megadása, grafikonja. 
• A koordinátarendszer. Egyszerű ponthalmazok koordinátarendszerben. 
• Az egyenes és fordított arányosság függvénye. A lineáris függvény. Abszolút érték függvény. 
• A másodfokú függvény. Függvények ábrázolása. Egyszerű függvény transzformációk. 
• Függvények elemzése, függvénytulajdonságok: monotonitás, szélsőérték, zérushely. 

Geometria 
• Geometriai alapismeretek: pont, szakasz, félegyenes, szög, távolság. 
• A szög mérése: fok és ívmérték, forgásszögek. 
• Egyszerű ponthalmazok: távolság ponttól, egyenestől. A szakasz felezőmerőlegese és a szögfelező. Egyszerű feladatok ponthalmazok metszetére, uniójára. 
• Síkidomok osztályozása, tulajdonságaik. (háromszögek, négyszögek). Síkidomok területe és kerülete. 
• Konvex sokszögek belső és külső szögeire, oldalaira, átlóira vonatkozó összefüggések. 
• A háromszög oldalaira és szögeire vonatkozó összefüggések. A háromszög nevezetes vonalai és pontjai. A háromszög beírt és körülírt köre. Thálesz tétele. 
• A kör és részei, kör és egyenes. A körcikk területe és a körív hossza, a kör érintői. 
• Pitagorasz-tétele és megfordítása, egyszerű alkalmazásaik. 



MINTAFELADATSOR MATEMATIKA 
9. ÉVFOLYAM 

I. ARÁNY, ARÁNYOSSÁG ÉS SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS 1. Melyik az a szám: a) amelynek a 53  része 712 ? 
b) amely a 640-nek 32%-a? c) amely a 129-nél 14%-kal kevesebb? 2. Egy gazda termőföldjének területe 280 hektár, a szomszédjának ennél 25%-kal kisebb földterülete van. a) Mekkora földje van a szomszédnak? b) Ha földjükön termelt búzát együttesen értékesítik és 9.065.000 Ft bevételre tesznek szert, akkor ezt hogyan osszák fel egymás között a földterület arányában? 3. Két munkás együttesen 56 000 Ft jutalmat kapott. A többet kapó munkás a másik jutalmánál 30%-kal kapott többet. Az alábbi gondolkodásmódok közül melyiket tartja helyesnek? Választásának megfelelően számítsa ki a munkások jutalmát! a) a kevesebb jutalom=70%, a nagyobb jutalom=100%, tehát együttesen 170%=56.000 Ft b) a kevesebb jutalom=35%, a nagyobb jutalom=65% (30 +35), tehát együttesen 100%=56.000 Ft c) a kevesebb jutalom=100%, a nagyobb jutalom=130%, tehát együttesen 230%=56.000 Ft 4. Egy 26 000 Ft –os kerékpárt árleszállításkor 15%-kal olcsóbban adnak. a) Mennyiért? b) A kerékpár még így sem kelendő, ezért újabb 10%-kal leértékelik. c) Mennyibe kerül így? d) Hány százalékkal lett összesen olcsóbb? 

5. Egy osztályban a fiúk számának a lányok száma 85  része. Az osztály hány százaléka fiú 
illetve lány? 6. Két brigád, az „Angyalok” és a „Bajnokok”együtt 1000 db gépalkatrészt készített. Az ellenőrzés az „Angyalok” brigád által készített alkatrészeknek a 7%-át. a másikénak pedig 5%-át hibásnak találta, összesen 58 darabot. a) Hány darab alkatrészt készített a két brigád külön-külön? b) Hány darab hibátlan alkatrészt készített a két brigád külön-külön? c) A hibátlanul legyártott alkatrészek hány százalékát készítette az „Angyalok” illetve a „Bajnokok” brigád? d) Az össze legyártott alkatrésznek hány %-a bizonyult hibásnak? Válaszát a következő táblázat kitöltésével adja meg!  Angyalok Bajnokok Együtt a) összes termelés (darab)   1000 b) hibátlan alkatrész (darab)    c) hibátlan alkatrész (%)   100% hibás alkatrész (darab)   58 d) hibás alkatrész (%) 7% 5%  



II. HATVÁNYOZÁS EGÉSZ KITEVŐVEL 
1. Számítsa ki számológép használata nélkül! 
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2. Kémiából tudjuk, hogy 1 mol szénatom tömege 12 gramm. Számítsa ki, hogy hány kilogramm egy szénatom tömege! (1 mol= db

23106 ⋅ részecske) 
III. HALMAZOK, MŰVELETEK HALMAZOKKAL, HALMAZOK ELEMSZÁMA 

1. Adott a következő két számhalmaz: 
{ }52; <≤−∈= xRxA  }100;{ ≤<∈= xRxB  a) Ábrázolja számegyenesen a megadott két számhalmazt! b) Határozza meg a következő halmazok elemeit! Válaszát adja meg intervallum jelölésekkel!  A\B B\A A∪B A∩B 

2. Egy társaságban végzett felmérés szerint a társaságból ötvenen tévét néznek, negyvenen rádiót hallgatnak. Harminc olyan személy van, aki tévét is szokott nézni és rádiót is szokott hallgatni, valamint tíz olyan személy van, aki tévét sem néz és rádiót sem hallgat. Hányan vannak a társaságban? 
3. Adott az A={ -4,-3,-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 } és B={ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 } halmazok. a) Határozza meg a következő halmazok elemeit!  A\B B\A A∪B A∩B b) Írja fel a B halmaz összes olyan háromelemű részhalmazát, amely nem tartalmazza a 7 és 8 számokat! 

IV. FÜGGVÉNYEK ÁBRÁZOLÁSA 1. Ábrázolja koordináta-rendszerben a következő függvényeket! 
 32: +− xxf a  132: −xxg a  4: 2 −xxh a  
 32 −+= xy  2)1()( += xxb  32: −−xxk a  

2. Határozza meg a következő függvényértékeket!  f (–6); y (–5); b (4); k (2); g (5)   



V. MŰVELETEK ALGEBRAI KIFEJEZÉSEKKEL, ELSŐFOKÚ EGYENLETEK 
1. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán, és ábrázolja számegyenesen a megoldást! 1526 15 12
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2. Van-e a következő egyenleteknek pozitív gyöke? 
( ) ( ) ( ) 11434543852 +−=−−− xxx  

3. Oldja meg az egyenleteket! a) ( ) ( ) ( )33484527 +−−=−−+− aaa  
b) 32253: =+
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4. Egyszerűsítse a következő törteket! 
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5. Végezze el az alábbi műveleteket, ahol lehet, egyszerűsítsen! 
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VI. GEOMETRIAI ALAPISMERETEK 
1. Egy derékszögű háromszög befogóinak aránya 3: 4, összegük 35. a) Mekkorák a háromszög oldalai?  b) Mekkora a háromszög területe, és az átfogóhoz tartozó magassága? 
2. Hány átlója van a 18 oldalú sokszögnek? Mekkorák a szabályos 18 oldalú sokszög szögei? Válaszát indokolja! 
3. Számítsa ki a 20 cm oldalú szabályos háromszög területét! 
4. Mekkora maximális méretű négyzetes keresztmetszetű gerendát lehet a 21 cm átmérőjű hengeres fatörzsből kivágni? 
5. Lehet-e a következő három szám egy derékszögű háromszög három oldala? (IGEN–NEM)  a) 4; 6; 10 b) 12; 13; 5 c) 3; 6; 45    



6. Egy iskolai bajnokságban 6 csapat körmérkőzést játszik, mindenki mindenkivel egyszer játszik. Az ábra az eddig lejátszott mérkőzéseket mutatja. A nyíl mindig a győztes felé mutat, döntetlen esetén az összekötő vonal mindkét végén nyíl van. A csapat győzelem esetén 2 pontot, döntetlen esetén 1 pontot kap, vereség estén nem kap pontot. a) Kinek hány pontja van ebben a pillanatban?  A: _____  B: ____   C: ______  D: ____   E: ______  F: ____  
b) Hány mérkőzés van még hátra? c) Egy hatszögnek hány átlója van? 

7. Számítsa ki mekkora szöget zár be az óra két mutatója a következő időpontokban!  a) 20 órakor b) 4 óra 30 perckor c) 11 óra 36 perckor 
8. Adott a 20 cm sugarú körben egy 58°-os középponti szög. Mekkora a hozzátartozó körív hossza és a körcikk területe?  
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