
Vizsgatételek 
11.a 

 

 

1. Halmazok I. (elem , halmaz, halmaz megadási módjai, halmazok egyenlősége, részhalmaz 

fogalma, véges,végtelen halmazok, komplementer halmaz, n elemű halmaz részhalmazainak a 

száma; nevezetes számhalmazok ) 

 

2. Halmazok II. (unió, metszet, különbség, diszjunkt halmazok, logikai szita két halmazra) 

 

3. Függvények (függvény fogalma, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

monotonitás, szélsőérték, paritás, periodicitás. Az abszolútérték fv. ábrázolása és jellemzése) 

 

4. Alapfüggvények (lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyök függvény, lineáris 

törtfüggvény bemutatása, jellemzése, transzformációik) 

 

5. A hatványozás fogalma egész és törtkitevő esetén, a hatványozás azonosságai. Az 

exponenciális függvény ábrázolása és jellemzése 

 

6.√a fogalma, azonosságai, bevitel a gyök alá, kivitel a gyök elé, nevező gyöktelenítése, 

 n√ a fogalma, azonosságai 

 

7. Másodfokú egyenletek (általános alak, hiányos másodfokú egyenletek, megoldóképlet, 

diszkrimináns fogalma és jelentősége, gyöktényezős alak, másodfokúra visszavezethető 

magasabb fokszámú egyenletek, másodfokú egyenlőtlenségek) 

 

8. A logaritmus (fogalma; azonosságai; a logaritmus függvény ábrázolása és jellemzése) 

 

9. Háromszögek I. (a háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint; belső, külső 

szögeire vonatkozó tételek; összefüggések a háromszög oldalai és szögei között; háromszög-

egyenlőtlenség; Pitagorasz-tétel és megfordítása; sinus-tétel; cosinus-tétel) 

 

10. Háromszögek II. (a háromszög nevezetes vonalai és pontjai: oldalfelező merőleges, 

szögfelező, súlyvonal, köré írt kör, beírt kör, középvonal, magasságvonal; Thalesz-tétel és 

megfordítása;  a háromszög területének  különböző kiszámolási módjai) 

 

11. Négyszögek (konvex, konkáv négyszög; belső és külső szögek összege; speciális 

négyszögek és tulajdonságaik, kerületük, területük; tengelyesen és középpontosan 

szimmetrikus négyszögek) 

 

12. Sokszögek (egy csúcsból húzható átlók száma, összes átló száma, háromszögekre bontás, 

belső szögek összege, külső szögek összege, szabályos sokszög fogalma, szabályos sokszög 

egy belső szögének kiszámítása, sokszögek területe) 

 

13. Vektorok (fogalma, szorzása számmal, összeadása, kivonása, skaláris 

szorzata, vektorok a koordinátarendszerben; vektor koordinátái; vektor hosszának 

kiszámolása) 

 

14. Szögfüggvények a derékszögű háromszögben (definíciók, összefüggések a 

hegyesszögek szögfüggvényei között, nevezetes szögek szögfüggvényei) 



 

 

15. Trigonometrikus függvények I. (Az x→sinx függvény és az x→tgx függvény 

definíciója, egyszerű tulajdonságai, grafikonja, jellemzése.   

 

16. Trigonometrikus függvények II. (Az x→cos x függvény és az x→ctgx függvény 

definíciója, egyszerű tulajdonságai, grafikonja, jellemzése) 

 

17. Statisztika (statisztika tudományának bemutatása, adatok jellemzése, gyakoriság, átlag, 

medián , módusz, terjedelem, szórás, ) 

   

18. Kombinatorika (permutációk, variációk, kombinációk) 

 

19. Koordinátageometria I. (felezőpont, harmadolópont; háromszög súlypontja; vektor 

hosszának kiszámolása; vektorok skaláris szorzata, hajlásszög kiszámolása) 

 

20. Koordinátageometria II. (irányvektor, normálvektor fogalma; az egyenes egyenletei; két 

egyenes metszéspontjának meghatározása; párhuzamosság, merőlegesség) 

 


