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matematikából  

Gellér Barnabás 

A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSI FELTÉTELEI 

Negyedév 

A negyedéves követelmények egy duplaórás (80 perces) dolgozat és azt követően egy 

szóbeli konzultáció keretében pótolhatók. 

A dolgozatok értékelése a negyedév értékeléséhez hasonlóan történik: a feladatok 4-

4 témakörből vannak, melyből 2 sikeres megoldása az elégséges érdemjegy feltétele. 

Három megoldott feladat a közepes, négy megoldott feladat a jó érdemjegyhez 

szükséges. 

A szóbeli konzultáción a hibás feladatok javítására és egy teljes érdemjeggyel jobb 

szerzésére van lehetőség, de csak akkor, ha az írásbeli eredménye legalább elégséges. 

A kiváló érdemjegy a konzultáción vagy a kimaradt 5. témakörhöz tartozó házi 

dolgozattal szerezhető meg. 

Félév 

A féléves vizsga a két negyedéves dolgozatból és egy későbbi napon egy szóbeli 

konzultációból áll. A félév teljesítéséhez szükséges mindkét negyedév követelményeit 

legalább elégségesre teljesíteni. 

A szóbeli konzultáció nem kötelező, azonban tanulási és javítási lehetőséget biztosít. 

A két dolgozat egymástól függetlenül írható meg. 

  



I. NEGYEDÉV 

Tanított és számonkérésre kerülő témakörök 

1. Kombinatorika 

• permutáció, kombináció, variáció alkalmazása feladatokban 
o példa: kockadobásos feladatok, kiválasztás, sorrendszámítás 

Számonkérés módja: írásbeli dolgozat, táblafeladat (órai munka, feladatmegoldás és magyarázat) 

2. Speciális négyszögek tulajdonságai, logikai állítások igazsága 

• a négyszögek csoportosítása, egymáshoz való viszonya 
o példa: minden paralelogramma trapéz; van olyan rombusz, ami nem négyzet 

Számonkérés módja: írásbeli dolgozat 

3. Térelemek tulajdonságai 

• testek oldalainak, éleinek száma 
o példa: tetraéder, kocka, téglatest 

Számonkérés módja: röpdolgozatok, házi dolgozat 

4. Tört és kör kapcsolata (rész-egész viszony) 

• 360° felosztása törtrészekre 
o példa: hány fok egy kör 2/3 része 

Számonkérés módja: táblafeladat (órai munka, feladatmegoldás és magyarázat) 

5. Témakörökhöz kapcsolódó fogalmak, definíciók 

• Hatvány  
o Számok négyzete  
o Egész kitevőjű hatványozás  

• Háromszög-egyenlőtlenség  
• Fok (szögmérés)  

o Kör felosztása  
o Háromszög belső szögeinek összege  
o Derékszög  

• Egyszerű tört és tizedestört  
o Átváltás a két alak között számológéppel  

• Konvex  
• Faktoriális  

o Faktoriálisok osztása, egyszerűsítése  
• Derékszögű koordináta-rendszer  
• Függvény  

o Egyértelmű hozzárendelés  
Számonkérés módja: szóbeli felelet 

A teljesítés feltételei 

A negyedév teljesített, amennyiben a diák a házi dolgozaton kívül 2 témakörben elégséges 
eredményt ér el. 
A negyedéves érdemjegy a teljesített témakörök száma. 



II. NEGYEDÉV 

Tanított és számonkérésre kerülő témakörök 

1. Százalékszámítás  

• alap, százalékláb, százalékérték; kettőből a harmadikat kiszámolni 
Számonkérés módja: röpdolgozatok 

2. Számtani sorozat  

• tetszőleges tag kiszámítása egy másik tag és a különbség/differencia ismeretében, két tag 
segítségével a differencia meghatározása, első n tag összege, a témakörben várható érettségi 
feladatok 

Számonkérés módja: írásbeli dolgozat 

3. Mértani sorozat  

• tetszőleges tag kiszámítása egy másik tag és a hányados/kvóciens ismeretében, két tag 
segítségével a hányados meghatározása, első n tag összege, a témakörben várható érettségi 
feladatok 

Számonkérés módja: írásbeli dolgozat 

4. Egyszerű törtek mint arányok  

• néhány érték arányainak és egy érték segítségével a többi érték kiszámítása 
o pl.: x:y:z=2:3:5, x=5, mennyi y és z?  
o vagy háromszög szögeinek aránya 5:6:7, add meg a háromszög szögeit! 

Számonkérés módja: írásbeli dolgozat 

5. Statisztikai alapismeretek  

• kördiagram készítése értékekből, illetve arányokból 
• adatok ábrázolása és leolvasása oszlopdiagramról 
• számtani és mértani közép, módusz, medián, szórás 

Számonkérés módja: házi dolgozat 
 

A teljesítés feltételei 

A negyedév teljesített, amennyiben a diák a házi dolgozaton kívül 2 témakörben elégséges 
eredményt ér el. 
A negyedéves érdemjegy a teljesített témakörök száma. 


