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A könyvben kidolgozott MINTAPÉLDÁK segítenek a tananyag megértésében. 

A FELADATOK szintjét a sorszám előtti házikó mutatja:

alapszintű feladatok:

középszintű feladatok:

emelt szintű feladatok:

Ahol nincs ilyen jelzés, azt a példát mindenkinek ajánljuk.



Mire jó a MateMatika? te Mit gondolsz?

Minek tanuljon Pitagoraszról meg egyenletekről olyasvalaki, akinek az iskolán kívül nem lesz dolga 
velük? Az interneten minden adatot megtalálhatunk, amit csak akarunk!

Mi, akik ezt a tananyagot írtuk, szeretünk beszélgetni, utazni, jó zenét, szép verseket hallgatni, virá-
got adni és kapni, szépen öltözni, finom ebédet enni – és szeretjük a matematikát. Ezekben a munka-
tankönyvekben arra a kérdésre próbálunk felelni: Mi szeretni való van a matematikában?

Kétezer-háromszáz évvel ezelőtt Arkhimédész köröket meg négyzeteket rajzolt a homokba, és meg-
próbálta megszámolni a homokszemeket egy akkora gömbben, mint az egész Világmindenség. Sokan 
mondhatták akkor: „Hát ennek mi haszna?”

Homokszemek számolása és négyzetek rajzolása közben az Ember megtanulta a matematikai gondol-
kodást, a matematika nyelvét. Ez a gondolkodásmód, ez a nyelv segítette abban, hogy utakat, gépeket, 
városokat építsen, néhány óra alatt átrepülje az óceánt, fényképezzen, mobilon beszélgessen, vagy a 
másodperc tört része alatt könyvtárra való tudnivalót gyűjtsön össze a számítógépen.

Az igazi matematika – csoda. Olyan, mint a költészet. Csokonai írta a költőről: „…teremt új dolgokat,  
S a semmiből világokat.” Majdnem szóról szóra ugyanígy fejezte ki magát Bolyai János, a matema- 
tikus, amikor felfedezéséről írt édesapjának: „Semmiből egy új, más világot teremtettem.”*

Gondold el: soha, senki nem látott még igazi pontot, egyenest, kört vagy párhuzamost. Mindezek csak 
a mi képzeletünkben léteznek. S ezekből a képzelet szülte fogalmakból teremtett a matematika – meg 
a fantázia, bátorság, tapasztalat és józan ész – valóságos, kézzelfogható csodákat, amelyek hozzátar-
toznak mindennapi életünkhöz.

Ezt a szépséget, ezt a kalandot szeretnénk megmutatni a matematikában. 

Vannak olyan részek is, amiket gyakorolni kell, éppen azért, hogy a lényeget érteni, élvezni tudd. 
Ha focizni, táncolni, gördeszkázni, úszni, sakkozni vagy főzni tanulsz, akkor is időt kell szánnod a 
gyakorlásra.

Mit szeretnénk Még Mondani neked a könyveinkkel?

Szeretnénk, ha bíznál magadban! Ha azt mondanád: „Okos, ügyes vagyok. Tudok gondolkozni, dön-
teni, ha barátot, társat, életpályát kell választanom. Cselekedeteimért, döntéseimért én vagyok felelős, 
senki más.”

Örülnénk, ha hinnél abban, hogy meg tudod változtatni a dolgokat magad körül, meg tudod javítani 
a világot!

Szeretnénk, ha tudnád: minden ember számára a legfontosabb – a többi ember. Magadat gazdagítod, 
ha gondolataiddal, alkotóképességeddel másokat gazdagítasz. Használd arra a matematikát, meg min-
den más tudásodat, tehetségedet, hogy szeretetben, szerelemben, örömben élj az emberek között!

Ehhez kívánnak Neked sok szerencsét :

      a 9. osztályos matematika munkatankönyvek szerzői

* A Csokonai- és Bolyai-idézetek közti kapcsolatra egy egyetemi hallgató, azóta már tanár, Szmerka Gergely hívta fel a figyelmünket.



1. MODUL
HALMAZOK

Készítette: Lövey Éva
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I. Halmazok megadása, számossága 
 
Amikor halmazról beszélünk, az olyan, mint amikor az egyenes fogalmát próbáljuk 

megvilágítani: mindenki tudja, mit értsen halmazon, illetve egyenesen, mégsem tudjuk 

megfogalmazni. Az ilyen fogalmakat alapfogalomnak nevezzük a matematikában, és nem 

definiáljuk. Mégis, ha megpróbálják körülírni, azt szokták mondani: a halmaz azonos 

tulajdonságú dolgok összessége. A halmazban található dolgokat a halmaz elemeinek 

nevezzük. Halmaz lehet olyan dolgok összessége is, amelyeknek nem sok közük van 

egymáshoz. Például lehet egy halmaz három eleme az ötös szám, a szék, amelyen ülök és egy 

jól meghatározott pont a papíron. 

Ezt így jelöljük: { }pontPszékA ,,5=  Tehát egy kapcsos zárójelen belül felsoroljuk a halmaz 

elemeit. 

Összefoglalva: 

 
 
 
 
 
 
 
Mintapélda1 
 
Válasszuk ki az alább felsoroltak közül, melyik esetben adtunk meg halmazt, és a halmazok 

esetén döntsük el, hogy hány elem tartozik az adott halmazba! 

A= kék, sárga, piros, zöld, fekete ;  B= ikes igék ;   

C= a világ legjobb gitárosai ;  D= páratlan pozitív egész számok ; 

E= azok a lottószámok, amiket a a jövő héten húznak ki . 

 

Megoldás: 

Az A megadás valóban halmazt jelöl, hiszen egyértelműen eldönthető, mi tartozik bele, és mi 

nem. Ez rendszerint így van, ha az elemeket felsoroljuk, hiszen az lesz eleme a halmaznak, 

amit ott van a felsorolásban. Ennek a halmaznak elemei színek. Nem eleme a halmaznak a 

piros labda, de a fehér szín sem. 

 

A halmaz matematikai alapfogalom. Bizonyos dolgok összességét 

halmaznak nevezzük, ha minden dologról egyértelműen el tudjuk 

dönteni, hogy beletartozik-e a halmazba, vagy sem. 
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A B jelű megadás is halmazt jelöl. Igaz, itt nem soroltuk fel a halmaz elemeit, de aki tudja a 

magyar nyelvtant, felismeri, hogy e halmaznak eleme a „fésülködik” szó, de nem eleme a 

„mos” ige. 

 

C-ben nem halmazt adtunk meg. Sokan úgy gondolják, egyértelműen el tudják dönteni, hogy 

kik azok, akik beletartoznak a halmazba, de még a halmazba tartozó gitárosok számában sem 

lenne egyezés köztük. Ha egy halmazt úgy akar megadni valaki, hogy szubjektív tényezők is 

szerepelnek a meghatározásban, akkor az nem vezet sikerre. 

 

D-ről mindenki érzi, hogy ez a korrekt meghatározás halmazt ad meg. Itt pár szóval olyan 

halmazt írtunk le, amelynek elemeit nem tudtuk volna felsorolni, bármennyire is igyekszünk, 

ugyanis végtelen sok eleme van. 

 

Az E megadás nem halmaz, hiszen ha ismernénk az elemeit, akkor a jövőbe látnánk. 

 

Tehát halmazokat adtunk meg az A,B,D esetben. 

 

Tanulmányaink során leggyakrabban számhalmazokkal dolgozunk. Ezekre külön jelölést 

vezettek be: 

 
N jelöli a természetes számok halmazát (natura = természet, latin). (Ennek elemei a 

pozitív egész számok és a 0.)   

N+ a pozitív egész számok jele. 

Z jelöli az egész számok halmazát (zahlen = számolni, német).  

Q  a jele a racionális számok halmazának. Elemei felírhatók két egész szám 

hányadosaként, ha a nevező nem 0 (quotiens = hányados, latin). 

Q*  az irracionális számok halmazának jele. Ennek elemei nem periodikus végtelen 

tizedes törtek. (Irracionális minden olyan valós szám, ami nem racionális.) 

R  a valós számok halmazának jele (real = valós, latin). 

 
 
 
 
 
 

Két halmazt akkor tekintünk egyenlőnek, ha ugyanazok az elemei. 

(Az elemek megadásának sorrendje lényegtelen.) 
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Mintapélda2 

Döntsük el, hogy az alább felsorolt halmazok közül vannak-e egyenlőek? 
 

{ };4;5;2 −=A      { }osztóiprím6a=B ;  

{ }számokpozitívkisebbnál0A −=C ; { }52N ≤<∈= yyD ; 

{ }3;2 −−=E ;     { }3;2=F ; 

{ }24Z −≤<−∈= xxG ;   { }prímosztói18a=H ; 

I = {negatív négyzetszámok};   { }5;4;3=J ; 

{ }5;2;4−=K ;      { };2;3 −−=L ; 

{ }32Z ≤≤∈= mmM . 

 
Megoldás: 

Tudjuk, hogy két halmaz akkor egyenlő, ha ugyanazok az elemei. Ezért az első lépésben 

vizsgáljuk meg azokat a halmazokat, amelyek nem elemeikkel vannak megadva. 

Mivel a 6 osztói a következő számok: 1, 2, 3, 6, ezek közül csak a 2 és 3 prímszámok, ezért 

{ }.3;2=B  

A C halmazba egyetlen szám sem tartozik.  

{ } { }.;2;3;5;4;3 −−== GD  

A 18 osztói 1, 2, 3, 6, 9, 18, ezek közül csak a 2 és 3 prímszámok, tehát  { }3;2=H . 

Az I halmazban megadott meghatározásnak nincs megoldása, így az I halmaznak sincs 

egyetlen eleme sem.  

{ } { }3;2;2;3 =−−= ML . 
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Most tekintsük át, mely halmazoknak ugyanazok az elemei: 

A=K, mert az elemek sorrendje nem számít. 

B=F=H=M 

C=I, mert mindkettő üres halmaz. 

D=J 

E=G=L, mert az elemek sorrendje nem számít. 

 
Az olyan halmazt, amelynek nincsen egy eleme sem, üres halmaznak nevezzük. Jelölése:{ } 

vagy Ø.  Például { }=C , illetve C = Ø. 

A valós számokat és az egyenes pontjait megfeleltethetjük egymásnak, ha az egyenesen 

kijelölünk egy kezdőpontot, egy egységet és egy haladási irányt. Az így megjelölt egyenest 

valós számegyenesnek mondjuk. 

 
Ha a valós számok egy olyan részéről akarunk beszélni, amelyek a számegyenes egy bizonyos 

darabján helyezkednek el, intervallumról beszélünk. A számegyenes egy-egy részét eddig is 

meg tudtuk adni egyenlőtlenségek segítségével, most egy más jelöléssel és elnevezéssel 

ismerkedünk meg. 

 
Ha azokról a valós számokról akarunk beszélni, amelyek nagyobbak, mint 8, de kisebbek, 

mint 10, azt eddig így jelöltük: 108 << x , ahol x valós szám, vagy a halmazjelölést 

használva: { ∈<< xx 108 R }. 

Ezek a számok a számegyenesen így helyezkednek el: 

 

 
 

Új jelölésünkkel ez a 8–10 nyílt intervallum: (8;10), és azért mondjuk nyíltnak, mert a 

„végei” nem tartoznak bele. A gömbölyű zárójel helyett szoktak „kifelé forduló” zárójeleket is 

használni: ] [10;8 . 

Ha az intervallum jelölést használva a 108 ≤≤ x  egyenlőtlenségnek megfelelő számokat 

akarjuk leírni, akkor az ilyen lesz: [ ]10;8  és a 8–10 zárt intervallumról beszélünk. Azért zárt, 

mert a „végei” is beletartoznak, amit a szögletes zárójellel jelölünk. Ezt a számegyenesen így 

jelölnénk: 
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Beszélhetünk félig zárt  (avagy félig nyílt) intervallumról is. Az alábbi példák ezt mutatják: 

108 <≤ x  megfelelője [ )10;8 , amit szoktak így is jelölni: [ [10;8 . 

 

 
 
 
A számegyenes egy-egy félegyenesét is meg lehet adni intervallummal, a ∞ (végtelen) jel 

segítségével: Ha az 8≥x  számokat akarjuk jelölni, annak a [8; ∞[ vagy [8; ∞) intervallum 

felel meg. A ∞±  intervallum-„végeket” mindig nyíltnak tekintjük. Így az x < 8 egyenlőt- 

lenségnek megfelelő intervallum nyílt, és így jelöljük: (–∞;8) vagy ] –∞;8[. 

 
Mintapélda3 
 

Fogalmazd meg szavakkal, hogy milyen halmazokat adnak meg a következő kifejezések? 

Van-e köztük egyenlő? 

{ }12 +∈= nnA N ;  { }2N nnB ∈= ;  { }55 +∈= nnC N ; 

{ }2kkD Z∈= ;  { }12N −∈= nnE . 

Megoldás: 

Az A halmazt meghatározó sort így lehet kiolvasni: az összes 2n+1 alakú szám, ahol az n 

tetszőleges természetes szám. 

ha 

...712:3
512:2
312:1
112:0

=+=
=+=
=+=
=+=

nn
nn
nn
nn

stb., tehát a páratlan számok halmazát kapjuk. 

 

A B halmaznál ez így alakul: 

ha   

...9:3
4:2
1:1
0:0

2

2

2

2

==

==
==

==

nn
nn
nn
nn

   stb., B tehát a négyzetszámok halmazát adja meg. 
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A C halmaz a következő lesz: 

ha   

...2055:3
1555:2
1055:1
555:0

=+=
=+=
=+=
=+=

nn
nn
nn
nn

     stb., tehát az 5-tel osztható egész számokat kapjuk. 

 

A D halmaz esetén 

ha   

...4:2
4:2

1:1
1:1
0:0

2

2

2

2

2

==
=−=

==
=−=

==

kk
kk
kk
kk
kk

   stb., tehát ismét a négyzetszámok halmazát kaptuk. 

 

Az E halmaz a pozitív páratlan számok halmazát adja, kiegészítve –1-gyel: 

ha   

...512:3
312:2
112:1

112:0

=−=
=−=
=−=

−=−=

nn
nn
nn
nn

   stb. 

 
 
Most térjünk vissza a 2. mintapéldához! A 2. mintapélda halmazai 0, 2, vagy 3 elemet 

tartalmaznak. Azt mondjuk, az A halmaz számossága (elemeinek száma) 3, és ezt úgy 

jelöljük, hogy 3=A . 

Ezt a jelölést használva       

.0

,2

,3

==

=======

====

IC

MLHGFEB

KJDA

 

 
Láthatjuk, hogy teljesen különböző halmazoknak is lehet 2 a számossága, de csak egyetlen 

halmaznak 0 a számossága, az üres halmazé. 

 

A természetes számok halmazának végtelen sok eleme van. Azt mondjuk, hogy a természetes 

számok számossága megszámlálhatóan végtelen. Vannak olyan nem véges számosságú 

halmazok, melyeknek számossága ennél nagyobb. 

De hogyan is lehet összehasonlítani két végtelen halmaz számosságát? Képzeljünk el egy jó 

nagy termet, melyben csak úgy nyüzsögnek a fiúk és a lányok. Most nem érdekel minket, 
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pontosan hány fiú és lány van, csak arra vagyunk kíváncsiak, fiúból, vagy lányból van-e több. 

A titok nyitja, hogy jó zene legyen és minden fiú keressen magának párt. 

Ha minden fiú párra talál, de marad lány táncos nélkül, akkor lányból van több. Ha minden 

lány táncol, és akad olyan fiú, akinek nem jutott pár, akkor fiúból van több. 

Ha minden fiú és lány párra talált, akkor ugyanannyi lány van a teremben, mint fiú. 

 
 
 
 
 
 
 
Ez a definíció megfelelően alkalmazható véges és végtelen halmazoknál is. 
 
Mintapélda4 

 Mutassuk meg, hogy a páros számok halmaza ugyanolyan számosságú, mint a természetes 

számoké! 

 
Megoldás: 

Ehhez elegendő, ha párba tudjuk állítani a két halmaz elemeit úgy, hogy egyikből se maradjon 

ki egyetlen elem sem. Legyen a párba állítás a következő: 

0 → 0 

1 → 2 

2 → 4 

3 → 6 

4 → 8,… és így tovább, folytathatjuk a végtelenségig, vagyis minden természetes számhoz 

hozzárendeljük a kétszeresét. Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést létesítettünk a két 

halmaz között, tehát számosságuk egyenlő. 

Látható, hogy a páros számok halmazát tulajdonképpen egy végtelen sorba rendeztük, úgy, 

hogy egy se maradjon ki közülük, és ha egy halmazzal ezt meg tudjuk tenni, akkor annak a 

halmaznak a számossága megszámlálhatóan végtelen. Ez a sorbarendezés most éppen 

növekvő sorrend, de ez nem szükségszerű. 

 

Ha két halmaz elemeit párba tudjuk állítani úgy, hogy egyikből se maradjon 

ki (kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés létesíthető az elemeik között), 

akkor a két halmaz számossága egyenlő. 
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A valós számok halmazának számossága (olvasmány) 

 
Megmutatható, hogy a 0 és 1 közé eső valós számok számossága, nagyobb, mint a 
természetes számoké, tehát nem megszámlálhatóan végtelen. 
Tudjuk, hogy minden 0 és 1 közé eső szám úgy kezdődik, hogy 0 egész, majd vagy 
véges számú számjegy következik, vagy végtelen sok. Most írjuk fel azokat a számokat 
is végtelen tízedes törtként, amelyek amúgy végesek lennének, a következő módon: 

...,4605000000,04605,0
...3000000,03,0

=
=

 

tehát ott, ahol „véget érne” a szám, pótoljuk a helyiértékeket 0-val. 
Most megmutatjuk, hogy ha valaki azt állítaná, sikerült (a 4. mintapéldában említett 
módon) sorbarendeznie az összes 0 és 1 közé eső valós számot, akkor tévedett, mivel 
tudunk mutatni olyan számot, ami 0 és 1 közé esik, és mégis hiányzik a végtelen sorból. 
Csak a példa kedvéért, képzeljük el, hogy így kezdődik az a sorozat, amely valaki állítása 
szerint tartalmazza az összes valós számot 0 és 1 között: 
0,5269876532005…. 
0,2626596300000…. 
0,9658003698158…. 
0,3639363936393…. 
0,0036003600360…. 
0.347655333555…. 
Konstruáljuk a következő számot: Úgy kezdődik, hogy 0 egész, majd a tizedesvessző 
utáni első számjegy bármi lehet, csak az nem, ami az első számban azon a helyiértéken 
áll, tehát nem 5-ös (legyen mondjuk 3). A következő számjegye (a századok helyiértékén 
lehet bármi, csak az nem, ami a 2. szám ugyanazon helyiértékén áll, tehát nem 6-os 
(lehet például 4). Az általunk készített szám ezredes helyiértékén ne álljon 5-ös, mert a 
3. számtól ebben a számjegyben fog különbözni (legyen pl. 7), a következő helyiértékén 
pedig 9 nem állhat, mert így biztosan nem lesz egyenlő a negyedik számmal. (legyen pl. 
6) A százezredek helyiértékén nem állhat 0 (legyen 5), a milliomodokén pedig 5-ös nem 
állhat, így a hatodik számtól is biztosan különbözni fog (legyen 7). 
Tehát számunk így kezdődik: 0,34767… 
A tizedesvessző utáni 1000. helyiértéken az a számjegy nem állhat, ami a sorozatunk 
1000. számában ugyanezen a helyiértéken van. Az általunk létrehozott szám a 
sorozatban szereplő bármely számtól legalább az egyik számjegyében különbözni fog, így 
az állítással ellentétben van olyan 0 és 1 közötti valós szám, ami nincs a sorozatban. 
A valós számok számosságát kontinuum számosságnak nevezik. 
 
Mintapélda5 

 
Legyen A, illetve B a koordináta-rendszer azon P(x;y) pontjainak halmaza, amelyeknél  

A:  y < 2 (piros színnel jelöljük), 

B: 3≤x  (kék színnel jelöljük). 

Jelöljük meg a halmazok elemeit két különböző színnel 

ugyanabban a koordináta-rendszerben! 

 

A megoldás az ábrán látható. 
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Feladatok 

 1. Döntsd el az alábbi megadások közül, melyik ad meg halmazt: 

I. {legnagyobb egész szám} 

II. {42 és 24 közös osztói} 

III. {a legszebb öt lány az osztályban} 

IV. {tetszőleges két egész szám} 

V. {Shakespeare drámái} 

VI. {mély hangrendű magánhangzók} 

VII. {a π számban előforduló számjegyek} 

VIII. {osztályunk tehetséges tanulói} 

 
 2. A következő halmazok közül melyek egyenlőek? 

A ={az 25 =−x  egyenlet megoldásai}; 

B ={ }3023 <≤∈ yy R ; 

C ={1; 11; 111; 1111;…}; 

D ={16-nál nagyobb, de 20-nál nem kisebb egész számok}; 

E ={18; 19; 20}; 

F = {3;7}; 

G ={a [23;30) intervallumban szereplő számok}; 

H ={azok a pozitív egész számok, melyekben a számjegyek szorzata 1}; 

I ={Az ( )( )( ) 0201918 =−−− xxx  egyenlet megoldásai}. 

 

 3. Jelöld egy-egy számegyenesen az alábbi intervallumokat: 

a) [2;6]  

b) [–3;8)  

c) ]0,3;1,1[ 

d) (–∞;5)  
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 4. Add meg, hány eleme van az alábbi halmazoknak? 

A = { az osztályodba járó fiúk } 

B = { a HALMAZ szó betűi } 

C = { páros prímek } 

D={3-ra végződő négyzetszámok} 

E={5-re végződő legfeljebb háromjegyű négyzetszámok} 

F={páros számok} 

    G={{A}; 5} 

    H={{D}} 

 

 5. Jelölje G a koordináta-rendszer azon P(x;y) pontjainak halmazát, amelyekre [ ]2;1−∈x , 

] ]4;2∈y . Jelöld a halmaz elemeit a koordináta-rendszerben! 
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II. Részhalmazok 
 
Bizonyára mindenkinek ismerős a következő mondat: 

Nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar. 

Nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar. 

Szemléltessük a rovarok és bogarak halmazának viszonyát egy ábrán: 

Minden bogár rovar, ezért a bogarak halmazának minden eleme egyben eleme a rovarok hal- 

mazának is. Azt mondjuk, a bogarak halmaza részhalmaza a rovarokénak, és így jelöljük: 

RB ⊆  

 

 
 
 
 
 
 
 
Mintapélda6 

Adjuk meg az { }dcbaA ;;;= halmaz összes részhalmazát! 

Megoldás: 
A részhalmaz legfeljebb 4 elemből állhat, hiszen nem lehet olyan eleme, ami nem eleme  

A-nak. 

4 elemű részhalmaza csak 1 lehet: { }dcba ;;; .  Maga az A halmaz részhalmaza A-nak, hiszen 

teljesül rá, hogy minden eleme egyben A-nak is eleme. 

3 elemű részhalmaza 4 lehet, hiszen az A halmazból négyféleképpen hagyhatunk el egy-egy 

elemet.:{ } { } { } { }.;;,;;,;;,;; cbadbadbadcb  

2 elemű részhalmaza már több lesz, hiszen két elemet is elhagyhatunk. Tegyük ezt mód- 

szresen: elhagyjuk  a-t és b-t: { }dc; , 

majd     a-t és c-t: { }db; , 

Egy A halmaz részhalmaza a B halmaznak, ha minden A-beli elem 

a B halmaznak is eleme.
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    a-t és d-t: { }cb; , 

    b-t és c-t: { }da; , 

    b-t és d-t: { }ca; , 

    c-t és d-t: { }ba; . 
1 elemű részhalmaza is 4 lehet, hiszen a 4 elemből választhatunk: { } { } { } { }dcba ,,, . 

0 elemű részhalmaza csak az üres halmaz lehet, hiszen nincs másik 0 elemű halmaz. 

Vajon tekinthetjük-e részhalmazának ezt? Igen, hiszen az üres halmazba egyetlen elem sem 

tartozik, így teljesül rá, hogy az üres halmaz minden eleme az A-nak is eleme. 

A fenti példa tapasztalatai általánosíthatók: 

 

 
 

Indokolt az olyan részhalmaz fogalmának bevezetése, ami nem azonos az eredeti halmazzal: 
 
 
 
 
 
 
Például ilyen volt a bevezetőben szereplő {bogarak} ⊂ {rovarok}, mert a hangya rovar, de 

nem bogár. 

Tekintsük meg  a számhalmazok viszonyát egy ilyen ábrán: 

 

 
 
A halmazok egymáshoz való viszonyát mutató ábrát Venn-diagramnak nevezik 

 

Megállapíthatjuk, hogy RQZN ⊂⊂⊂ , de az is igaz, hogy RZ ⊂ . 

Általában is igaz, hogy ha CBA ⊂⊂ , akkor CA ⊂  is teljesül. 

Megjegyzés: 
A pozitív páros számok halmaza a természetes számok halmazának részhalmaza Szem- 
léletünk azt súgja nekünk, hogy a rész kisebb, mint az egész. Ez véges halmazok esetében 
valóban így van, de végtelen halmazok esetén egy új megközelítési módot kell elfogadnunk, 

Minden halmaz részhalmaza önmagának. 
Minden halmaznak részhalmaza az üres halmaz. 

Egy A halmaz valódi részhalmazának nevezzük azt a B halmazt, 
melynek minden eleme eleme A halmaznak is, de van A-nak olyan 
eleme, amely nem eleme B-nek. Jelölése: AB ⊂ .  
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ugyanis – amint a  4. mintapéldában láttuk – ebben az esetben a részhalmaz számossága 
ugyanannyi, mint az egészé (megszámlálhatóan végtelen), hiszen párba tudjuk állítani a 
természetes számok halmazának elemeit a párosok halmazának elemeivel. Tehát csak annyit 
tudunk mondani, hogy a rész nem nagyobb, mint az egész, egy A halmaz valódi rész- 
halmazának számossága nem nagyobb, mint az A halmaz számossága. 
 
Mintapélda7 

Egy 50 fős turistacsoport vezetője megfigyelte a Hősök terén, hogy aki bement a Műcsar- 

nokba, az bement a Szépművészeti Múzeumba is.  

A turistacsoport tagjai egy 50 elemű halmazt alkotnak, melyet T-vel jelölünk. A turistacsoport 

tagjai közül azok, akik bementek a Műcsarnokba egy M halmazt alkotnak, S pedig a 

Szépművészeti Múzeumba látogatók halmazát jelöli a turistacsoport tagjai közül. 

a) Ábrázoljuk Venn-diagramon a három halmaz viszonyát! 

b) Ha tudjuk, hogy 8 turista nem ment egyik múzeumba sem, és a Szépművészeti Múzeum- 

ban kétszer annyian voltak, mint a Műcsarnokban, akkor hány múzeumjegyet vásároltak 

összesen? 

 
Megoldás: 
a) Mivel az M halmaz minden tagja tagja a S halmaznak is, SM ⊆ , tehát indokolt az M 

halmazt az S halmazon belül rajzolni. 

Mivel az M és S halmaz elemei mind a csoportba való túristák, így TSTM ⊆⊆ és . 

 

 
 
b) A szöveg alapján kiderül, hogy MS 2= , valamint hogy 50=T . Legyen xM = ; ekkor 

xS 2= . Ez csak úgy lehet, hogy az M halmazon kívül, de az S halmazon belül is x elem 

van. Írjuk be az ábrába azoknak a részeknek az elemszámát, amelyekét biztosan tudjuk. 

Így látható, hogy 21508 =⇒=++ xxx . A Műcsarnokot látogatók a Szépművészeti 

Múzeumot is megnézték, ezért ők 422 =x  jegyet váltottak. 

Összesen 6332 ==+ xxx  jegyet vettek. 
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Feladatok 
 

 6. Tekintsd az alábbi halmazokat: 

Húzz nyilakat a halmazok betűjelei közé úgy hogy ha X halmaz részhalmaza Y-nak, 

akkor Y-ból X felé mutasson a nyíl. Jelölésekkel: ha YX ⊂ , akkor Y→X. Könnyítésül 

egy nyilat behúztunk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7. Építs piramist! 

Az alábbi téglák közül akkor tehetsz egy téglát a másik kettő tetejére, ha a fenti tégla 

részhalmaza az alsóknak. Vágd ki a téglákat, és egy ilyen piramist építs fel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{a 2310 prím osztói} {1-nél nagyobb, 9-nél kisebb 
páratlan számok} {egyjegyű prímek} {a tízes számrendszer 

számjegyei} 

{egyjegyű, páratlan számok} {9 osztói} {egyjegyű számok} {páratlan számok} 

a 1262:1111  tizedes tört 
alakjában szereplő páratlan 

számok 
{2<x<4 egész számok}   

 
 

 

{ }
{ }
{ }
{ }
{ }
{ }
{ }
{ }=

=
=
=
=
=
=
=

H
G
F
E
D
C
B
A

6
11;7
11;9
8;6

11;9;7
10;9;8;7;6;5;4;3;2;1

10;8;6;4;2
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 8. Valaki K, L, és M és N halmazokról a következő ábrát rajzolta  

(a 6. feladat gyakorlatát követve) 

a) Ha van olyan nyíl, ami biztosan hiányzik, akkor azt pótold! 

b) Adj meg négy ilyen halmazt! 

c) Készíts megfelelő Venn-diagramot! 

 
 

 9. Valaki P, S és T halmazokról ezt az ábrát készítette. 
(A nyíl jelentése ugyanaz, mint a 6. feladatban.) 

Adj meg három ilyen halmazt!I 

 
 

 10. A pénztárcámban minden papírpénzből van egy-egy darab (200 Ft, 500 Ft, 1000 Ft, 

2000 Ft, 5000 Ft, 10000 Ft, 20000 Ft). Ezekből valamelyiket odaadva, hány különböző 

összeget tudok velük pontosan kifizetni? (Azaz nem kaphatok vissza pénzt.) 

(Nem szükséges felsorolni az összegeket!) 

 

 11. Tudom, hogy A ={7; 8; 9; 10; 11}, AB ⊂ és .2=B . Mi lehet a B halmaz? 

 
 

K L 

M N 
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III. Halmazok metszete, uniója 

 
Mintapélda8 

Egy ökofaluban 65 család él. 40 családnak van  napeleme a házuk tetején, 30-nál kis szélkerék 

felhasználásával csökkentik a vezetékes áram szükségletüket. 15 családnak nincs sem szél- 

kereke, sem napeleme. Hogyan lehetséges ez? 

 

Megoldás: 

Nyilván van olyan család, amely mindkét eszközzel él. 

Jelöljük N-nel a napelemmel rendelkező családokat, S-sel a szélkerekesekét! Kíváncsiak 

vagyunk, hány családnak van mindkét eszköze. Jelöljük ezek számát x-szel. 

Az ábrába x-et oda írjuk be, ahol a két halmaz közös része, metszete van. 

 

 
 

Tudjuk, hogy 40=N . Ha azt akarjuk, hogy N halmazban összesen 40 elem legyen, a bal 

oldali részébe már csak  (40 – x) -et írhatunk. 

Hasonlóképpen 30=S , így S jobb oldali részébe (30 – x) -et írunk. 

Tudjuk, hogy 65 – 15 = 50 családnak van vagy szélkereke vagy napeleme, azaz a két 

eszközzel is rendelkezők egyesített halmazában, a két halmaz uniójában 50 elem van. 

Tehát ( ) ( ) 205070503040 =⇒=−⇒=−++− xxxxx . 

A két halmaz közös részében (metszetében) 20 elem van, vagyis 20 olyan család van, akinek 

napeleme és szélkereke is van. 

 

A számok közötti műveletekhez hasonlóan, ha két vagy több halmaz között akarunk műveletet 

értelmezni, ismét halmazt kell kapni. Az eredményhalmaz megadásához azt a szabályt kell 

megadni, ami szerint megkapjuk az eredményhalmaz elemeit. 
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Tudjuk, hogy a valós számok körében az összeadás és a szorzás felcserélhető (kommutatív): 

abbaabba ⋅=⋅+=+ . 

A fenti halmazműveletek definíciójából következik, hogy mindkét művelet felcserélhető: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mintapélda9 

 Egy pékmester megsütött 250 kakaóscsigát, 100 túróstáskát és 100 dióskiflit. Mivel  

25 éves érettségi találkozójára készülődött, kivételesen 20 éves fiára bízta az árusítást, csak 

másnap reggel kereste fel újra az üzletet. Félt, hogy kecskére bízta a káposztát, hiszen tudta, 

hogy fia (barátaival együtt) szívesen csemegézik a potya finomságokból. A pénztárgépbe 

vásárlónként ütötték be a fizetendő összegeket. Egy kakaóscsiga 110 Ft, egy túróstáska  

120 Ft, egy dióskifli pedig 140 Ft-ba került. 

Két halmaz, A és B metszetének (közös részének) mindazon elemek 

halmazát nevezzük, amelyek mindkét halmaznak elemei. Jelölése: BA ∩ . 

Két halmaz, A és B uniójának (egyesítésének) nevezzük azt a halmazt, 

amelynek elemei legalább az egyik  halmaznak elemei. Jelölése: BA ∪ . 

ABBA
ABBA

∪=∪
∩=∩  

A metszetképzés és az unióképzés művelete felcserélhető, azaz 

kommutatív. 
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A pénztárgépben összesen 269 tétel szerepelt, közte 22 tételben volt 300 Ft-nál nagyobb 

összeg, 138 tételen szerepelt 120 Ft-nál kisebb összeg, 150 Ft-nál kisebb összeg pedig 177 

volt a szalagon. 

Megszámolták még, hogy 21 számla 120 Ft-ot, 30 számla 250 Ft-ot, 10 pedig 260 Ft-ot mutat. 

A pék fia úgy emlékezett, nem volt olyan vevő, aki ugyanabból a termékből egynél többet 

vásárolt volna, a kosarakban pedig csak 10-10 sütemény maradt minden fajtából. 

Hány darabot adtak el az egyes süteményekből? 

Hány sütemény fogyott el a pék fia és barátai jóvoltából? 

 
Megoldás: 

Először szabaduljunk meg a fölösleges adatoktól és 

információktól. Ilyen most a pék fiának életkora, és 

az érettségi találkozó. 

Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk a feltett kérdésekre, 

érdemes egy Venn-diagramot rajzolni, melybe beírjuk 

az információkat. 

Legyen K a kakaóscsigát, T a túrósbuktát, D a diós- 

kiflit vásárlók halmaza. 

120 Ft-nál kisebb összeg csak a kakaóscsiga ára lehet, 

tehát csak kakaóscsigát 138-an vásároltak. 

120 Ft-os számla túróstáskát jelenthet, tehát beír- 

hatjuk, a halmazábrába, hogy csak túróstáskát 21 ember vásárolt. 

250 Ft-os számla csak úgy keletkezhetett, mint 110 és 140 Ft összege, tehát kakaóscsiga és 

dióskifli vásárlásából. 

260 Ft-os számla csak úgy keletkezhetett, mint 120 és 140 Ft összege, tehát túróstáska és 

dióskifli vásárlásából. 

300 Ft-nál nagyobb összeg csak úgy keletkezhetett, hogy három különböző süteményre 

költötték (ha a pék fia jól emlékezett), tehát mindhárom süteményből 22-en vásároltak egyet-

egyet. 

150 Ft-nál kisebb összeg azok számát mutatja, akik pontosan 1 süteményt vásároltak.  

Mivel tudjuk, hogy csak kakaósból és csak túrósból 138+21 fogyott, így csak diósból  

177–(138+21)=18-an vásároltak. 
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A halmazábránkat már majdnem teljesen kitöltöttük. Már csak azt nem tudjuk, hogy hányan 

voltak azok, akik kakaóscsigát és túróstáskát vásároltak. Ezt viszont megkaphatjuk, ha az 

összes tételből levonjuk a beírtak összegét:    269-(138+21+30+22+10+18)=269-239=30. 

Ha ezt is beírtuk az ábrába, már csak meg kell nézni az egyes halmazok számosságát: 

8018102230

8310222130

220223030138

=+++=

=+++=

=+++=

D

T

K

 

Maradnia kellett volna 30 kakaóscsigának, 17 túróstáskának és 20 dióskiflinek. De csak 10-10 

maradt, tehát a fiúk megettek 20 kakaóscsigát, 7 túróstáskát és 10 dióskiflit. 

 
Mintapélda10 

Határozd meg az A és B halmazok metszetét és unióját! 

a) A= {középiskolások}   B={11. osztályosok} 

b) A={a 9.a osztály tanulói}  B={ a 9.b osztály tanulói } 

 
Megoldás: 

a) Mivel minden 11. osztályos tanuló 

középiskolás, ezért AB ⊂ . Ha keressük azokat a 

tanulókat, akik mindkét halmaznak elemei, a B halmaz 

elemeit kapjuk. BBA =∩ . 

Ha keressük azokat a tanulókat, akik legalább az egyik 

halmazban benne vannak, akkor ennek a követelménynek a középiskolások halmazának 

elemei tesznek eleget, tehát  ABA =∪ . 

b) Hiába keressük, nem találunk 

közös elemet a két halmazban, tehát 

∅=∩ BA . Nem is érdemes úgy rajzolni 

a halmazokat, hogy legyen közös részük. 

 
 
 
 
 
 
Ha most a két halmaz uniójának elemeit keressük, fel kell sorolnunk a két osztály valamennyi 

tanulóját. Tehát =∪ BA { a 9.a és 9.b osztály összes tanulója }. 

 

B 

A 

 

A 
B 

 

Az olyan halmazokat, melyeknek nincs közös elemük, azaz metszetük az 

üres halmaz, diszjunkt halmazoknak nevezzük. 
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Az előző példa tapasztalatai általánosíthatók: 

Ha AB ⊂ , akkor BBA =∩  és ABA =∪ . 

Ha BBA =∩ vagy ABA =∪  valamelyike teljesül, akkor AB ⊆ . 

 
Mintapélda11 

Bizonyítsd be az alábbi azonosságot (de Morgan-azonosság): 

( ) ( ) ( )CBCACBA ∪∩∪=∪∩  

Megoldás: 

Két Venn-diagramot rajzolunk, és mindkettőn besatírozzuk a bal és jobb oldali kifejezéseknek 

megfelelő megoldáshalmazt. Ha a két diagramon megegyezik a megoldáshalmaz, akkor a két 

halmaz egyenlő. 

Ábrázoljuk. a bal oldali halmazt! A zárójelben szereplő kifejezést rajzoljuk meg először 

(vízszintes vonalazás). Ennek uniója a C halmazzal a vastag vonallal keretezett. 

A jobb oldali halmaznál is a zárójelben szereplő kifejezésekkel kezdjük (vízszintes, illetve 

függőleges vonalazás). A két zárójeles kifejezés metszete a vastag vonallal keretezett. 

 

  
 
Ez az azonosság emlékeztet a számok körbében a következő azonosságra: 

( ) cbcacba ⋅+⋅=⋅+ .  (Azt mondjuk, a szorzás disztributív az összeadás felett.) 

 

Ennek megfelelően,  az ( ) ( ) ( )CBBACBA ∪∩∪=∪∩  azonosságot így mondhatjuk: 

Az unióképzés disztributív a metszetképzés felett. 

A számok körében, ha a két műveletet felcseréljük, nem jutunk azonossághoz, az összeadás 

nem disztributív a szorzás felett: ( ) ( ) ( )cbcacba +⋅+≠+⋅ . 
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Ha a két halmazműveletet felcseréljük, akkor is azonossághoz jutunk: 

( ) ( ) ( )CBCACBA ∩∪∩=∩∪  

A metszetképzés disztributív az unióképzés felett. 

 

A számok közti műveletek tulajdonságai között szerepel még az asszociativitás, az összeadás 

tagjait, a szorzás tényezőit tetszés szerint csoportosíthatjuk: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )20572057

118923118923
⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅

++=++++=++
cbacba

cbacba
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 

Ha tudsz egy kicsit angolul, akkor egy másik bizonyítási módszert is megismerhetsz a 
következő web-oldal vége felé: 
http://www.mathematicshelpcentral.com/lecture_notes/discrete_mathematics_folder/sets_venn_diagra
ms_and_membership_tables.htm 
 

 

Halmazok ábrázolása (olvasmány) 

 
Két, vagy három halmazt ügyesen tudunk ábrázolni Venn-diagrammal. Négy halmaz 
esetén azonban már ki kellene lépnünk a térbe (4, egymásba metsző gömb igen alkalmas 
lenne) az 5 halmaz esetén azonban már ez sem megoldás. 
Varga Tamás, a XX. század második felében dolgozó matematikatanár, (akiről az 
általános iskola egyik matematikaversenyét is elnevezték) sokat töprengett azon a 
problémán, hogyan is lehetne gyerekek számára is szemléletessé tenni háromnál több 
halmaz viszonyát. 
Ennek egy nagyon érdekes és szép megoldásával ismerkedhettek itt meg. Ezzel a 
módszerrel tetszőleges számú halmaz viszonyát lehet szemléltetni és egy kicsit 
megismertet benneteket az úgynevezett fraktálokkal is. 
Vegyünk fel egy vízszintes egyenest. Minden halmaz 1, 2,4, 8,…félkörből áll, annál több 
félkörből, minél kisebb a kör sugara. Egyik fele az egyenes felett, a másik alatta van. A 
halmazok félköreinek sugara nem egyenlő, hanem feleződnek, vagy kétszereződnek a 
többihez képest, ahogy kedvünk tartja. Például két halmaz ábrázolása ezzel a módszerrel 
így néz ki: 

 
 

Az unió és a metszetképzés is asszociatív művelet: 

( ) ( )
( ) ( )CBACBA

CBACBA
∩∩=∩∩
∪∪=∪∪
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A nagy félkörben vannak az A halmaz elemei, a kicsikben (2 db) a B halmaz elemei. 
Ha A={2; 3;4} és B={3; 4; 5; 6}, akkor így helyezhetjük el őket az ábrába. 

Legyen az ábrázolandó négy halmaz a következő: 
{ } { } { }
{ }9;8;7;6;5;4;3;2;1

16;14;13;10;8;6;4;316;15;13;11;6;5;3;216;15;14;12;4;3;2;1
=

===
H

CBA
 

Most a legnagyobb félkör a H halmaz lesz, a fele akkora sugarú két félkör A, ennek a fele 
sugarú négy félkör B és ennek a negyede sugarú 8 félkör pedig C. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel ez a „minta” az egyre kisebbtől az egyre nagyobbakig a végtelenségig folytatható, 
fraktálról beszélhetünk. 

 

Ha többet szeretnél megtudni a halmazok ábrázolásáról, akkor azt a következő web-
címen megteheted: 
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b122/ch01s01s02.html  
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Feladatok 
 

 12. Fogalmazd meg, kik tartoznak a CBCABA ∩∪∩ ,,  halmazokba, ha. 

A={okosak}, B={szépek}, C={csúnyák}. 

 
 13. Fogalmazd meg, kik tartoznak a CB ∪  és  az BA ∩ halmazba! És az ( )CBA ∪∩  és 

( ) CBA ∪∩ -be? 

A={jogosítvánnyal rendelkeznek}; B={ 18 éven aluliak }; 

C={legalább 3 gyermekük van}. 
 

 14. Nyolc család igen jó barátságban van. Azért, hogy egymást bármikor el tudják érni, 

elkészítették a következő táblázatot: 

 

 

vezetékes 
telefonszám mobil telefon internet 

Kovács 111-1111 (30)111-1111 
(30)111-1112 kovacs@papa.com 

Kiss 222-2222 
(20)222-2222 
(20)222-2223 
(20)222-2224

kiss@huhu.hu 

Molnár  

(70)333-3333 
(70)333-3334 
(70)333-3335 
(70)333-3336

 

Nagy  

(20)313-1313 
(20)313-1314 
(70)414-4141 
(70)414-4142

nagy@uzenek.hu 

Fekete  333-3333  
333-3334 

(30)212-1212 
(30)212-1213 fekete@level.hu 

Fehér 444-4444   
Szabó 555-5555 (30)444-4444  

Balog 666-6666 (20)555-5555 
(20)555-5556 balog@hocinesze.hu 

 

Legyen V azon családok halmaza, melyeknek van 

vezetékes telefonja, 

M azon családok halmaza, melyeknek van mobil 

telefonja, 

I azon családok halmaza, akik elérhetők e-mail-ben. 

V M

I 
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a) Töltsd ki a következő Venn-diagramot! (Írd be a neveket!) 

b) Írd le a keresett halmazok számosságát! 

 

 

 

 
c) Fejezd be a mondatot: 

Az adatok alapján nincs olyan család, … 

d) Módosítsd ügyesen a Venn-diagramot! 
 

 15. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak bármely A, B és C halmaz 

esetén: 

a)  Ha Aa ∈  és Ba ∉ , akkor BAa ∪∈ . 

b)  Ha ( )BAa ∪∉ , akkor Aa ∉  és Ba ∉ .  

c)  Ha ( )BAa ∩∉ , akkor Aa ∉  és Ba ∉ .  

d)  Ha Aa ∈  vagy Ba ∈ , akkor ( )CBAa ∪∪∈ . 

 16. Add meg az A és B halmazok metszetét és unióját! 

a)  A=N   B={ pozitív páros számok halmaza} 

b)  A={prímszámok} B={négyzetszámok} 

 17. Adj meg olyan A és B halmazokat, hogy esetükben igaz legyen az alábbi egyenlőség: 

a)  BABA ∪=∩  

b)  ABA =∪  

c)  BBA =∩ . 

 18. Egy nyelvtudást is igénylő munkához olyan jelentkezőket kerestek, akik beszélik az 

angol, német vagy orosz nyelvek valamelyikét. A jelentkezők között akadtak olyanok is, 

akik nyelvvizsgával rendelkeztek a kívánt nyelvekből, de olyanok is, akik csak beszélték 

az idegen nyelvek valamelyikét. Nyelvvizsgák száma szerint a jelentkezők megoszlását 

az oszlopdiagram mutatja. 

=∪=

=∪=

=∩=

IMI

MVM

IVV
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Begyűjtötték a nyelvvizsgák fénymásolatát, majd nyelvek szerint csoportosítva az ábrán 
látható kördiagram készült. 
 
Ha tudjuk, hogy 20 olyan ember van, akinek 
angol és német nyelvvizsgája is van, meg tudod-
e mondani, hogy hány jelentkezőnek volt 
kizárólag orosz nyelvvizsgája? 
 
 
 
 
 
 
 

 19. Bizonyítsd be, hogy bármely két A és B halmaz esetén BABABA ∩−+=∪ . 

 

német
25%

angol
50%

orosz
25%



1. modul: HALMAZOK  31 

 

  

IV. Halmazok különbsége, komplementer halmaz 

Mintapélda12 

Legyen A a nők halmaza, B pedig a házasságban élő embereké. A két halmazt ábrázolva 

nevezzük meg az egyes részeket! 

Megoldás: 

Az I-es halmaz a férjes 

asszonyok halmaza, ezt 

BA∩ jelöli. 

A II-es halmazba tartozik 

minden olyan A-beli elem, ami 

nincs B-ben, vagyis az 

egészen kislányok, a 

hajadonok, az özvegyek, az 

elváltak, tehát minden nő, aki nincs férjnél. Az A halmazból „elvettük” a B-be tartozó 

elemeket, ezt mutatja a következő ábra: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A III-as tartományban vannak a házas nem nők, azaz a nős férfiak. Tehát ebben a halmazban 

vannak azok a B-beli elemek, amelyek nem elemei A-nak, azaz ez a tartomány a B \ A. Ebből 

is látszik, hogy a különbségképzés nem kommutatív, azaz  A \ B  ≠  B \A. 

 

I. II. III. 

 

A és B halmaz különbségének nevezzük, és A \ B-vel jelöljük azt a halmazt, 

melynek eleme minden olyan A-beli elem, ami nem eleme B-nek. 
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Mintapélda13 

Jelölje az  A halmaz azokat, akik alapszinten tudják 

használni a számítógépet. Hogyan tudjuk a 

halmazműveletek segítségével megadni azoknak a 

halmazát, akik nem rendelkeznek ezzel az ismerettel?  
 

Megoldás: 

Nyilván, az emberek közül el kell hagyni azokat, akik benne vannak az A halmazban. Tehát az 

emberek halmazából ki kell vonni a számítógépes ismerettel rendelkezők halmazát. Ehhez 

meg kell nevezni az emberek halmazát, legyen ez H, és a továbbiakban úgy beszélünk róla, 

mint alaphalmazról. 

A  H \ A  kifejezés adja meg a keresett halmazt, melyet a továbbiakban A -sal jelölünk és az  

A halmaz komplementer halmazának nevezünk. 

 
 
 
 
 
Mintapélda14 

Legyen A halmaz az 02 >−x egyenlőtlenség megoldásainak halmaza. 

Legyen B halmaz az 05 >− x egyenlőtlenség megoldásainak halmaza. 

a) Fejezzük ki az A és B halmaz segítségével az ( )( ) 052 >−− xx  egyenlőtlenség megoldását! 
 

Megoldás: 

Egy kéttényezős szorzat akkor lehet pozitív, ha  mindkét tényezője azonos előjelű. Tehát 

megfelel nekünk, ha a szám mindkét halmazban szerepel, tehát az BA ∩  halmazban van, 

vagy ha egyik halmazban sem fordul elő, hiszen 

ekkor lesz mindkét kifejezés negatív.  

Ez utóbbit halmazábránkon a következőképpen 

tudjuk ábrázolni: 

A narancsos színnel jelölt részben van minden, 

ami nem tartozik BA∪ halmazba, tehát BA∪ . 

Egy A halmaz komplementer halmazának elemei az alaphalmaz 

mindazon elemei, amelyek nincsenek az A halmazban. 
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Mivel egyenlőtlenségünk megoldása szempontjából mindkét halmaz megfelel, a megoldás: 

( ) BABA ∪∪∩ . 

Tehát az egyenlőtlenségünk megoldása a következőképpen alakul: 

A = {2-nél nagyobb valós számok} 

B = {5-nél kisebb valós számok} 

BA ∩  = {2 és 5 közötti valós számok}, BA∪ = R,  tehát BA∪ = Ø (nem fordul elő, 

hogy mindkét tényező negatív lenne), tehát ( ) BABA ∪∪∩ = BA ∩ , így az egyenlőtlenség 

megoldása: 52 << x . 

b) Fejezzük ki az A és B halmaz segítségével az ( )( ) 052 ≤−− xx  egyenlőtlenség megoldását! 

 

Megoldás: 

Egy kéttényezős szorzat akkor lehet negatív, ha a mindkét 

tényezője különböző előjelű, tehát megfelel nekünk az A \B  és  

a B \ A halmaz is. Az egyenlőtlenség megoldása  halmazokkal 

kifejezve:( A \ B )   ( B \ A ). 

Így az egyenlőtlenségünk megoldása a következőképpen alakul: 

A \ B  halmaz azt jelenti, hogy a kettőnél nagyobb számok közül elhagyjuk az 5-nél 

kisebbeket, tehát az 5 és az annál nagyobb számok felelnek meg ( 5≥x ),  B  \ A halmaz pedig 

azt, hogy az 5-nél kisebb számok közül elhagyjuk a kettőnél nagyobbakat, tehát 2≤x .  

(A \ B )   ( B \ A ) tehát azt jelenti, hogy a megoldás 2≤x , vagy 5≥x . 

Ez a kifejezés elég gyakran használatos, és ezért külön értelmezik halmazműveletként is: 

szimmetrikus differenciának hívják. Jelölése: BAΔ . 

Ugyanezt a kifejezést definiálhattuk volna úgy is, hogy: ( )BA ∪ \ ( )BA ∩ . 
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Feladatok 

 20. Az A és B halmazról tudjuk, hogy 10=∪ BA , | A \  B | = 4, | B \  A | = 3. Add meg 

BA ∩  számosságát! 

 
 21. Tudjuk, hogy ABC ⊆⊆ , valamint hogy 14=A , | B \  C | = 5, | A \  B | = 7. Add meg 

C -t! 

 
 22. Vizsgáld meg, hogy teljesül-e a szimmetrikus differencia műveletre a kommutativitás 

és asszociativitás, azaz igaz-e, hogy 

a) ABBA Δ=Δ  

b) ( ) ( )CBACBA ΔΔ=ΔΔ  

 

 23. Bizonyítsd be, hogy bármely két véges A és B halmaz esetén A \  ( A \  B ) = BA ∩ . 

 

 24. Egy vízitúra előtt a vezető felmérte, milyen képességekkel rendelkeznek a csoport 

tagjai: Evezett már túrakenuban, de nem volt még külföldi vízitúrán Balogh, Elekes, 

Jankó és Kovács. Részt vett már külföldi vízitúrán, de nincs vízijártassági engedélye 

Csibinek, Gálnak és Lakatosnak. Almássy az egyetlen ember, aki mindhárom 

tapasztalattal rendelkezik. Azok, akiknek vagy vízijártassági engedélye van, vagy 

eveztek már túrakenuban a következők: Almássy, Balogh, Csibi, Dudás, Elekes, 

Fazekas, Horváth, Jankó, Kovács és Lakatos. Akik részt vettek már külföldi vízitúrán, 

vagy van vízijártassági engedélyük: Almássy, Balogh, Csibi, Dudás, Fazekas, Gál, 

Horváth, Jankó és Lakatos. Tudjuk, hogy összesen 4 ember volt már külföldi vízitúrán. 

Sorold fel azoknak a nevét, akiknek van vízijártassági engedélyük. Sorold fel azoknak 

a nevét, akik voltak már külföldi vízitúrán! Sorold fel azoknak a nevét, akik eveztek 

már túrakenuban! 
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V. Halmazok a geometriában 
 
Általános iskolában megismerkedtünk a következőkkel: 

 

Azon pontok halmaza a síkban, melyek egy adott O ponttól r 

távolságra vannak, egy O középpontú r sugarú kör. 

 

 

 

Azon pontok halmaza a síkban, melyek egy adott O ponttól r-nél 
kisebb távolságra vannak, egy O középpontú r sugarú kör belső pontjai 
(sárga szín). 
 
 
 
 
 
 
Azon pontok halmaza a síkban, melyek egy adott O ponttól r-nél 
nagyobb távolságra vannak, az O középpontú r sugarú körön kívül 
fekvő pontok (kék szín). 
 

 

 

Azon pontok halmaza a síkban, melyek egy e egyenestől adott d 

távolságra vannak, két egyenes, melyek az eredeti egyenessel 

párhuzamosak. 

 

Azon pontok halmaza a síkban melyek egy e egyenestől adott d-nél 

kisebb távolságra vannak, egy 2d szélességű sáv. (A határoló 

egyenes pontjait nem tartalmazza.) 

 

Azon pontok halmaza a síkban, melyek egy e egyenestől adott d -

nél nagyobb távolságra vannak, két félsík, melyek határoló 

egyenesei az e egyenessel párhuzamosak. 
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Azon pontok halmaza a térben, melyek egy adott O ponttól adott r 

távolságra vannak, egy O középpontú, r sugarú gömb felülete. 

 

 

 

Azon pontok halmaza a térben, melyek egy e egyenestől d távolságra vannak, egy végtelen 

hosszú hengerpalást, melynek belsejében, középen fut az e egyenes. 

 

 

 

 

 

 

Azon pontok halmaza a térben, melyek egy S síktól d távolságra vannak, két – az S síkkal 

párhuzamos – sík. 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti ismereteket, és a halmazokról tanultakat jól tudjuk alkalmazni szerkesztési feladatok 

megoldásánál. 

d 
d 

 

d 

Azon pontok halmaza a síkban melyek egy A 
és B ponttól egyenlő távolságra vannak, az AB 
szakasz felezőmerőleges egyenese. 

Azon pontok halmaza a konvex 
szögtartományban, melyek a szög 
száraitól egyelő távolságra vannak a 
szögfelező félegyenes. 
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Mintapélda15 
 
Szerkeszd meg a háromszöget, ha adott az AB szakasz, és tudod, hogy =AC 3 cm, valamint 

=BC 2 cm. 

 

Megoldásvázlat: 

A és B pontok ismertek, keressük a C pontot. 

Tudjuk, hogy a C pont A-tól 3 cm-re van, 

vagyis eleme annak az X halmaznak, amely 

ezeket adja meg, tehát az A középpontú, 3 cm 

sugarú körnek. 

Tudjuk, hogy C pont B-tól 2 cm-re van, vagyis eleme annak az Y halmaznak, amely ezeket 

adja meg, tehát a B középpontú, 2 cm sugarú körnek. Mivel a C pont mindkét tulajdonsággal 

rendelkezik, ezért YXC ∩∈ . 

 

Szerkesztés: 

Ha az AB szakasz hossza változik, a megoldások száma, YX ∩  is változhat. Ha 5>AB cm, 

vagy 1<AB cm, { }=∩ YX , nincs megoldás. 

Ha cmcm 51 << AB , akkor két egybevágó háromszöget kapunk. 

Ha 5=AB cm, vagy 1=AB cm, akkor { }≠∩YX , van egy-egy közös pont, de a geometria 

feladatnak nincs megoldása, mert az A, B és C pontok egy egyenesbe esnek, így nem 

keletkezik háromszög. 

 
 
 
 
 
 

A B 

C 

3 cm
2 cm

 

A B

C1

C2
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Mintapélda16 
 

 Jelentse A azon P(x;y) pontok halmazát a koordinátasíkon, melyeknek koordinátáira igaz, 

hogy 2>x .Jelentse B azon P(x;y) pontok halmazát a koordinátasíkon, melyeknek 

koordinátáira igaz, hogy 3<y . Jelöld a koordinátasíkon kékkel az BA ∪ , pirossal 

az BA ∩ halmaz pontjait! 

 

Megoldás:  

Először az A és B halmaz elemeit jelöljük a koordináta-rendszerben, majd ennek alapján 

ábrázolhatjuk a keresett halmazokat (az ábrákon egy négyzetoldal egy egység): 

 
 

 
 
Mintapélda17 

 Ábrázold a koordinátasíkon azon ( )yxP ;  pontok halmazát, amelyekre 1=− yx . 

 

Megoldás: 

y  értéke attól függ, hogy y pozitív, vagy negatív. Tehát válasszuk ketté a feladatot x tengely 

feletti és x tengely alatti részre! 

Ha ≥y 0 (az  x tengely feletti félsíkban és az x tengelyen 

vizsgálódunk), akkor az egyenlőség így alakul: 

1=− yx , ami átrendezve 1−= xy . A jobb oldal ismerős lehet, 

hiszen. már bizonyára találkoztatok az ( ) 1−= xxf  

függvénnyel. Tehát nincs más dolgunk, mint ábrázolni az 1−x  

függvény grafikonját, ügyelve arra, hogy a koordináta-rendszer x tengely alatti része most 

nem érvényes. Pirossal jelöltük a megoldásba tartozó részt. 
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Most tekintsük az x tengely alatti félsíkot, amikor 0<y . 

Ilyenkor yy −= , az egyenlőség az 1=+ yx  alakot veszi fel, 

ami átrendezve 1+−= xy . Tehát ábrázolni kell az 

( ) 1+−= xxf  függvényt, de pirossal csak az x tengely alatti 

részét jelöljük. Az ábra a két megoldáshalmaz egyesítését, 

unióját mutatja. 

 
 
 
 
Feladatok 
 

 25. Adott egy szakasz, és egy kör. Keresd meg 

a körnek azokat a pontjait, melyek a szakasz 

két végpontjától egyenlő távol vannak! 

(Igyekezz az ábrának megfelelő elrendezést 

felvenni!) 

 Meg tudod-e mondani, hogyan függ a 

megoldások száma a kör és a szakasz 

kölcsönös helyzetétől? 

 

 26. Adott egy ABC háromszög (AB = BC = 5 cm, AC = 3 cm). Keresd meg azokat a 

pontokat a háromszög belsejében, melyek egyenlő távol vannak az AB és BC oldalaktól, 

de C-től legfeljebb 2 cm-re vannak! 

 
 27. Adott egy háromszög AB oldala, valamint mc magassága. Adott még AC> mc szakasz 

hossza. Szerkeszd meg a háromszöget! 

 
 28. Adott az A és a B pont, egymástól 10 cm távolságra. Add meg azon pontok halmazát a 

térben, melyek A-tól és B-től is 8 cm távolságra vannak! 
 

O 

A 

B 
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29. Legyen A a koordináta-rendszerben azon ( )yxP ;  pontok halmaza, melyekre 0≥x . 

Legyen B a koordináta-rendszerben azon ( )yxP ;  pontok halmaza, melyekre 0≥y . 

Legyen C a koordináta-rendszerben azon ( )yxP ;  pontok halmaza, melyekre 0≥⋅ yx . 

 a) Ábrázold a C halmaz pontjait a koordináta-rendszerben! 

 b) Fejezd ki a C halmazt az A és B halmazok segítségével! 
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VI. Halmazok minden mennyiségben 

Kúpszeletek, mint nevezetes ponthalmazok  
 
Ha egy rajztáblába két gombostűt, vagy rajzszöget 

szúrunk egymástól kb. 15 cm távolságra, majd a 

két rajzszögre egy kb. 20 cm-es zsinórt kötünk, 

ügyes rajzeszközt készítettünk. Figyelve arra, hogy 

a zsinórt mindig feszesen tartsuk, ceruzát 

akasztunk a zsinórba, és segítségével egy szép 

görbét, ellipszist rajzolhatunk. Ha a zsinór hosszát 

változtatjuk, akkor az ellipszis formája is változik. 

A ceruzánk hegye néha távolodik a bal oldali tűtől, 

de közben ugyanannyit közeledik a jobb oldalihoz, 

hiszen a spárga hossza határozza meg a két 

távolság összegét, és az állandó.  

 

Az ellipszis azon pontok halmaza a síkban, melyeknek két adott ponttól mért távolság- 

összege állandó. 

állandó.21 =+ rr  
 
Hasonló jellegű definícióval adható meg egy másik 

nevezetes ponthalmaz, a hiperbola: 

 
A hiperbola azon pontok halmaza a síkban, 

melyeknek két adott ponttól mért távolságuk különbségének abszolút értéke állandó.          

állandórr =− 21 . 

Itt eredményként két görbét kapunk, attól függően, hogy 21 rr > , vagy 12 rr > . 

A parabola azon pontok halmaza a síkban, melyek egy ponttól és egy  – rá nem 

illeszkedő – egyenestől egyenlő távolságra vannak. 

 

Hogyan rajzoljunk ellipszist? 

 



42    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

    
 
Aki többet szeretne megtudni a paraboláról, ellipszisről és hiperboláról, annak a következő 

web-lapot ajánlom:                    http://www.sulinet.hu/ematek/html/kupszeletek.html 

 

A disztributivitás két oldala  
 

Tudjuk, hogy az unióképzés disztributív a metszetképzés felett és viszont. Azóta megismer- 

tünk egy  újabb halmazműveletet, a kivonást. Vizsgáljuk meg, hogy igaz-e, hogy a halmaz- 

kivonás disztributív az unióképzés felett, azaz igaz-e, hogy 

A  \  ( )CB ∪  = ( A \  B ) ∪ ( A \  C ) vagy hogy  

( )BA ∪  \  C  = ( A \  C ) ∪ ( B \  C ) ? 

Venn-diagramokkal ellenőrizhetjük állításainkat. Azt tapasztaljuk, hogy az első egyenlőség 

igaz, a második nem! Ennek az lehet az oka, hogy a különbségképzés nem kommutatív, tehát 

az egyik eset igaz voltából nem következik a másik. 

Ha valóban fel szeretnénk mérni a halmazműveletek tulajdonságait, a következő kérdésekre 

kellene választ kapnunk: 

Igaz-e, hogy 

I.  A  \  ( )CB ∩  = ( A \  B ) ∩ ( A \  C )? 

II. ( )BA ∩  \  C  = ( A \  C) ∩ ( B \  C )? 

III. ∩A  ( B \ C ) = ( )BA ∩ \ ( )CA ∩ ? 

IV. ( A \  B ) ∩  C = ( )CA ∩ \ ( )CB ∩ ? 

V. ( A \ B ) ∪  C = ( )CA ∪ \ ( )CB ∪ ? 

VI. ∪A  ( B \  C ) = ( )BA ∪ \ ( )CA ∪ ? 
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Feladatok 

 30. Add meg az alábbi halmazok számosságát: 

A={100-nál nagyobb prímszámok} 

B={100 és 120 közös osztói} 

C={A 44/50 tízedes tört alakjában előforduló számjegyek} 

D={kétjegyű négyzetszámok} 

E={egy szabályos ötszög átlói} 

F={a koordináta-rendszer rácspontjai}(Rácspontoknak nevezzük azokat a pontokat a 

koordinátarendszerben, amelyeknek mindkét koordinátája egész szám.) 

 31. Három jó barát elhatározza, hogy közösen fúratnak kutat maguknak. Hol találnak 

olyan pontot (pontokat), mely mindhármuk házától egyenlő messze van? 

                              
 

                   
 

 32. Legyen F a koordináta-rendszer azon P(x;y) pontjainak halmaza, amelyekre x<3. 

Jelöld a halmaz elemeit a koordináta-rendszerben! 

 
 33. A Venn-diagram a következő halmazokat 

ábrázolja: 

A halmaz a tengelyesen szimmetrikus 

négyszögeket, 

B halmaz a középpontosan szimmetrikus 

négyszögeket, 

C halmaz a trapézokat. 

A létrejött résztartományokat az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

és 8 számokkal jelöltük. 

a) Milyen nevet adnál az X alaphalmaznak? 

b) Minden résztartományba rajzold be az odaillő négyszöget! (Érdemes lenne az ábrát 

nagyobb méretben elkészítened!) 

c) Találsz-e a tartományok között olyat, amelyik üres? 

 34. Az A és B halmazról tudjuk, hogy  16=A , |B| = 14, | A \ B | = 7. Add meg BA ∩  és 
BA ∪  számosságát! 
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 35. Legyen A az 04 =−x  egyenlet megoldásainak halmaza. 

Legyen B az 082 =+x  egyenlet megoldásainak halmaza. 

Legyen C az 0162 =−x  egyenlet megoldásainak halmaza. 

Legyen D az 04 =−x  egyenlet megoldásainak halmaza. 

Add meg a megoldáshalmazokat! 

Milyen viszonyt fedezel fel a négy halmaz között? 

 36. Adott egy e egyenes és tőle 1 cm-re egy F pont. 

Szerkessz olyan pontokat, melyek e-től is és F-től is 1 cm, 

      e-től is és F-től is 2 cm, 

      e-től is és F-től is 2,5 cm, 

      e-től is és F-től is 3 cm, 

      e-től is és F-től is 3,5 cm, 

      e-től is és F-től is 0,5 cm távolságra vannak. 

       Meg tudod-e mondani, milyen görbe pontjait kaptad? 

 37. Az emberi vér A, B, Rh antigéneket tartalmaz, akár mindhármat, akár egyiket sem. Ha 

valakinek a vére tartalmaz A antigént, akkor AB vagy A a vércsoportja attól függően, 

hogy tartalmaz-e B antigént, vagy sem. 

Nullás a vércsoportja annak, akinek a vére sem A, sem B antigént sem tartalmaz. Ha 

van a vérében Rh antigén, akkor Rh+, különben Rh– a vére. 

Legyen A azon emberek halmaza, akinek vére tartalmaz A antigént. 

Legyen B azon emberek halmaza, akinek vére tartalmaz B antigént. 

Legyen Rh azon emberek halmaza, akinek vére tartalmaz Rh antigént. 

Fejezd ki az A, B, Rh halmazok és az ismert halmazműveletek segítségével azoknak az 

embereknek a halmazát, akiknek a vércsoportja 

a)   AB Rh+,  b)   0  Rh–,  c)   B  Rh+. 

 
 38. Helyesek-e a következő állítások? 

a) { } { }4;3;2;12;1 ⊂   

b) {} { }2;11 ∈  

c) { }2;11∈  

d) { }2;11 ⊂  

e) { } { }2;12;1 ∈ . 
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 39. Vegyél fel egy 5 cm hosszú szakaszt! Keresd meg azokat a pontokat, melyek a 

szakasztól  

2 cm-re vannak! 

 
 40. Az A, B és C halmazok az { }6;5;4;3;2;1=X  halmaz részhalmazai. Határozzuk meg e 

halmazokat, ha 

a) { } { } { }6;4;3;2;1,3,5;3 =∪=∩= CBCBA  és { }6;5;4;3;2;1=∪ CA . 

b) { } { } { }=∩=∪=∪=∩ CBXCBACAA ,,6, . 

 

 41. Bizonyítsd be a következő azonosságokat (de Morgan-azonosságok): 

BABA ∩=∪  

BABA ∪=∩ . 

 

 42. Legyen az A halmaz az 02 >+x egyenlőtlenség megoldásainak halmaza. 

Legyen a B halmaz az 01 >−x egyenlőtlenség megoldásainak halmaza. 

Fejezd ki az A és B halmaz segítségével az ( ) ( ) 012 >−⋅+ xx  egyenlőtlenség 

megoldását! 

Add meg intervallumokkal a megoldásokat! 

 
 43. Ábrázold derékszögű koordináta-rendszerben azoknak a ( )yxP ;  pontoknak a 

halmazát, amelyekre fennállnak az alábbi feltételek: 

∈x R \ {0};  ∈y  R \ {0};  0=+
y
y

x
x . 

 
 44. Adott egy K csúcsú hegyesszög. Keresd meg azokat a pontokat a síkjában, melyek a 

két szögszártól (két félegyenestől) egyenlő távol vannak! 
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Kislexikon 
 
 
Halmaz: Nem definiált alapfogalom. A közös tulajdonsággal rendelkező, vagy felsorolás 

alapján összetartozó dolgok halmazt alkotnak. 

 
Üres halmaz: Az a halmaz, aminek semmi sem az eleme. 

 
Részhalmaz: Egy A halmaz részhalmaza egy B halmaznak, ha A minden eleme B-nek is 

eleme. Jelölés: BA ⊆ . 

 
Valódi részhalmaz: Egy A halmaz valódi részhalmaza egy B halmaznak, ha A minden eleme 

B-nek is eleme, de BA ≠ . Jelölés: BA ⊂ . 

 
Venn-diagram: A halmazok egymáshoz való viszonyát mutató ábrázolás. 

 
Halmaz számossága: A halmaz elemeinek száma. 

 
Metszet: Az A és B halmazok metszetén, vagy közös részén azt a halmazt értjük, amelynek  

x pontosan akkor az eleme, ha x eleme A-nak is és B-nek is.  

Jelőlése: BA ∩ . 

 
Unió: Az A és B halmaz unióján vagy egyesítésén azt a halmazt értjük, amelynek x pontosan 

akkor eleme, ha A és B közül legalább az egyiknek eleme. 

Jelölése: BA ∪ . 

 
Diszjunkt halmazok: Olyan halmazok, amelyeknek nincs közös része: metszetük az üres 

halmaz. 

 
Halmazok különbsége: Az A és B halmazok különbségén (differenciáján) azt a halmazt 

értjük, amelynek x pontosan akkor az eleme, ha eleme A-nak, de nem eleme B 

halmaznak. Jelőlése: A \ B. 
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Komplementer halmaz: Ha adott egy A halmaz, mely részhalmaza a H alaphalmaznak, 

akkor A halmaz komplementer halmazán a H \ A halmazt értjük. 

Jelölése: A . 

Szimmetrikus differencia: Jelentése: (A \ B )   ( B \ A ) .       Jelölése: BAΔ . 

 



 

 



2. MODUL
LOgiKA

Készítette: Vidra Gábor
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I. Bevezető feladatok 
 
 

 1. Kösd össze mind a 9 pontot egy folyamatos vonallal úgy, hogy 

csak 3 helyen legyen töréspontja! 

 
 
 
 

 2. Írd be a körökbe 3-tól 6-ig úgy a számokat, hogy a 

vonalak mentén az összegek egyenlők legyenek! 

 
 
 
 

 3. Egy tesztben 30 kérdést tettek fel. A jó válaszok +7 pontot, a rosszak –12 pontot értek. 

Mennyi volt a jó válaszok száma, ha 77 pontot szereztünk? 
 
 

 4. Helyezz át 2 gyufaszálat úgy, hogy 5 egyforma 

négyzet keletkezzen! 

 
 
 
 
 

 5. Nagyapa és én együtt 85 évesek vagyunk. Apa és Nagyapa együtt 109, Apa és én együtt  

54 évesek vagyunk. Hány évesek külön-külön a „fiúk”? 

 
 

 6. Melyik két számot kell kicserélni, hogy jó legyen a számítás? 
 
 
 
 

 7. Hogyan kell érteni a következő mondatot? 10-féle ember létezik: aki ismeri az 

informatikát, és aki nem. 

 
 8. Hány diákja volt Pithagorasznak? Amikor kérdezték, ezt válaszolta: a diákjaim fele 

matézist tanul, a negyed része fizikát, a heted része hallgatást, és még van 3 egészen kis 

kölyök. Hány diákja volt? (Daniel Schwenter, 1636). 

1

2 
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A logika tárgya, története (olvasmány) 

 
A logika eredetileg a filozófia részeként jelent meg a tudományok sorában. Az i. e. 5. 

századtól kezdtek terjedni a tisztán emberi gondolkodáson alapuló logikai bizonyítások. Nem 

matematikai jellegűek voltak, hanem a retorika (szónoklattan) és a dialektika (vitatkozástan) 

gyakorlatából fejlődtek ki. Ezt hívták tradicionális logikának. Elsősorban a beszélt nyelv 

elemeire, formáira épülő következtetési sémákkal és ítéletekkel foglalkozott. Nem sokkal 

később megjelent a gondolkodás természetének modellezése: a görög Platón a bizonyítás 

alapelveit, szabályait, logikai törvényszerűségeit kereste. 

 

A logikát mintegy kétezer éven keresztül az Arisztotelész (i.e. 384 – 322, Platón tanítványa) 

Organon című munkájában kifejtett munkával és törvényszerűségeivel azonosították.  

 

A modern logika, más néven a matematikai logika nagy eredményei az I. világháború után 

születtek, és manapság fontos szerepet játszanak. Nemzetközileg is elismert magyar művelői 

Kalmár László (1905–1976) és Péter Rózsa (1905–1977), de Varga Tamás (1919–1987) és 

Urbán János (1939–) is sokat tett a logika népszerűsítése érdekében. 

 

A logika tárgya a helyes emberi gondolkodás fogalmainak, törvényszerűségeinek 

vizsgálata. Kijelentéseket vizsgál, következtetési sémákat határoz meg, de az emberi 

megismerés folyamatáról és a problémamegoldó gondolkodásról nem mond semmit. 

Ellenőrizni tudja, hogy egy megoldás vagy következtetés helyes-e, vagy eszközöket kínálva 

segíthet a problémák megoldásában (például analitikus táblázat, Venn-diagram).  

 

A logika tudományának eredményeit mindennapi életünkben sokat használjuk. Nemcsak a 

helyes emberi gondolkodás területén, hanem a technikai eszközök működésében is fontos 

szerepe van. A számítógép például a kettes számrendszert használja, ami megfeleltethető a 

kétértékű, igaz-hamis állításokkal foglalkozó logika rendszerének, és a számolási műveletek is 

visszavezethetők logikai műveletekre (ÉS, VAGY, tagadás). 
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II. A kijelentés 
A logika elsődleges tárgyai azok a mondatok, amelyekről egyértelműen el tudjuk dönteni, 

hogy igazak vagy sem.  

 

 

 

 

 

A kijelentés, az állítás és az ítélet szavakat szinonimaként (ugyanolyan értelemben) használjuk. 

Mivel tartalmuktól eltekintünk, ezeket formálisan nagybetűkkel jelöljük: A, B, C… 

Nem kijelentés például az, hogy „A földön kívül is van élet”, mert nem tudjuk egyértelműen 

eldönteni az igazságértékét. Általában a félig ismert dolgok, vagy az érzelmi megnyil- 

vánulások nem kijelentések. 

 
Az egyszerű kijelentések többnyire egyszerű kijelentő mondatok, amelyekben nincsenek 

logikai műveletek: 

  Süt a nap. 

  Kati Zalában született. 

  Minden ember halandó. 

  Van gyűrűs bolygó a Naprendszerben. 

  
Összetett kijelentések (ítéletek) összetett mondatokban jelennek meg:  

  Esik az eső és fúj a szél. 

  Kovács vagy Mészáros lőtt. 

Ezek olyan állítások, amelyeket az ÉS, illetve a VAGY szavak kapcsolnak össze. 

 
A paradoxonok feloldhatatlan ellentmondást tartalmazó mondatok vagy szövegek, az 

általunk tanult logika nem foglalkozik velük. Érdekességük miatt azonban érdemes meg- 

említeni őket. Például ilyen nyelvi paradoxon a következő: „Ez a mondat nem igaz.” Ha igaz a 

mondat, akkor hamis. Ha hamis, akkor igaz… 

Paradoxonok a művészetben is megjelennek, például a világhírű grafikus, M.C. Escher  

(1898–1972) munkáiban, aki hírnevét részint ezeknek a vizuális paradoxonoknak, részint 

fantáziadús szimmetriák tervezésének és ábrázolásának köszönheti. Lásd: Rajzoló kezek 

(Drawing hands), Vízesés (Waterfall) a http://www.worldofescher.com/gallery/ internet 

Kijelentés: olyan mondat, amelyről egyértelműen eldönthető, hogy igaz 
vagy hamis. 
 
Egy kijelentésnek kétféle logikai értéke lehet: igaz vagy hamis. 
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oldalain, vagy Roger Penrose (1931–), a világhírű matematikai fizikus  munkáiban (Penrose-

háromszög: http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_triangle). 
 

Feladatok 

 9. Döntsd el, hogy kijelentések-e az alábbi mondatok: 

a) És mégis mozog a Föld! 

b) A fehér zongora szebb, mint a fekete. 

c) De szépen havazik! 

d) A statisztikai évkönyv objektív tényeket közöl. 

e) Hazádnak rendületlenűl légy híve, oh magyar; (Vörösmarty: Szózat) 

 10. Döntsd el, hogy mi az igazságértéke az alábbi kijelentéseknek! Ha hamis a kijelentés, 

próbáld meg igazzá tenni egy kis módosítással! 

a) Egy ötszögnek 6 átlója van. 

b) Minden négyszög köré írható kör. 

 
 11. A következő kijelentések a jobb oldali grafikonról szólnak: 

a) A függvény értéke 2-nél pozitív. 

b) A függvény értékkészlete a valós számok halmaza. 

c) A függvény zérushelyei –1 és 5. 

d) A függvény értéke a [–3; 0 ] intervallumon negatív. 

e) Ez egy abszolútérték-függvény grafikonja. 

 
 12. A grafikon alapján kijelentés-e a következő mondat: két év alatt jelentősen nőtt az 

Internet előfizetések száma? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet előfizetések száma 
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 13. Írjatok olyan mondatokat, amelyek kijelentések, és olyanokat, amelyek nem azok! 

 

 14. A róka hétfőn, szerdán és pénteken mindig hazudik, a hét többi napján mindig igazat 

mond. A szarka kedden, szerdán és csütörtökön mond igazat, míg a hét többi napján 

hazudik. Melyik napon mondta mindkettőjük: "Tegnap igazat mondtam" ? 

 
 15. Bináris szigeten kétféle ember él, igazmondók (akik mindig igazat mondanak), és 

hazudozók (akik mindig hazudnak). Egy alkalommal John Bit meglátogatta a szigetet. 

A tengerparton talált három szigetlakót: A-t, B-t és C-t.  

– Te igazmondó vagy?  

A olyan halkan válaszolt, hogy nem értette. Ezért megkérdezte B-től:  

– Mit mondott A?  

– Azt mondta A, hogy nem. - válaszolta B.  

Ekkor közbeszólt C, a harmadik szigetlakó:  

– Ne higgyen B-nek, hazudik!  

Van-e a három szigetlakó között igazmondó?  

 

 16. Egy pozitív egész számról János az alábbiakat állítja:  

  a rákövetkező egész szám nem osztható 3-mal.  

  maga a szám 5-tel osztva más maradékot ad, mint 7-tel osztva.  

  a szám nagyobb 800-nál.  

  a számot megelőző egész szám nem osztható 8-cal.  

  7-tel osztva a maradék kisebb, mint 3.  

  5-tel osztva a maradék nagyobb, mint 3.  

Határozd meg a számot, ha tudod, hogy a felsorolt állítások mindegyike hamis!  
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III. A tagadás (negáció) 
 

Az igaz ellentéte a hamis. Ha valamely igaz állítás elé tesszük a NEM IGAZ, HOGY… 

szókapcsolatot, akkor igazságértéke ellentettjére változik. A tagadást általában ennél rövidebb 

nyelvi eszközökkel fogalmazzuk meg: 

 

Kijelentés Tagadása 

Süt a nap. Nem süt a nap. 

Az autó fehér. Az autó nem fehér. 

Piroska sétál az erdőben. Piroska nem sétál az erdőben. 

 
Itt több minden is tagadható. Figyelni kell arra, 

hogy a kijelentést, vagyis az állítmányt tagadjuk. 

Gondolatban a „Nem igaz az, hogy…” formulát 

illesszük a mondat elé, az segít. 

A gyerekek szeretik a csokit. A gyerekek nem szeretik a csokit. 

Tüzesen süt le a nyári nap sugára az ég 

tetejéről a juhászbojtárra. 

Nem süt le a nap. 

3 egész szám. 

Igazságértéke: igaz. 

3 nem egész szám. 

Igazságértéke: hamis. 

  kisebb, mint 3.     (  < 3) 

Igazságértéke: hamis. 

 nem kisebb, mint 3.     (    3) 

Igazságértéke: igaz. 

3 osztója 111-nek. 

Igazságértéke: igaz. 

3 nem osztója 111-nek. 

Igazságértéke: hamis. 

 2  nem racionális szám.     ( 2  Q) 

Igazságértéke: hamis. 

2  racionális szám.     ( 2   Q) 

Igazságértéke: igaz. 

0 természetes szám. 

Igazságértéke: igaz. 

0 nem természetes szám. 

Igazságértéke: hamis. 

Minden háromszögnek van alapja. 

Igazságértéke: hamis. 

Nem minden háromszögnek van alapja. 

Igazságértéke: igaz. 
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Az A állítás tagadásának jelölése: .A:vagyA,¬   

Megjegyzés:  
Ha a tagadott kijelentést ismét tagadjuk, megkapjuk az eredeti kijelentés igazságértékét. 

 

Feladatok 

 17. Döntsd el, hogy a párok egymás tagadásai-e, vagy sem! Ha nem, hogyan tagadnád 

helyesen a mondatokat? 

a) Ez az autó fehér. Ez az autó fekete 
b) Ma busszal megyek haza. Ma gyalog megyek haza 
c) Ma kedd van. Ma szerda van. 

 

 18. Tagadd a következő mondatokat! Melyek kijelentések, és melyek nem azok? 

a) A kalapban nincsen nyúl. 

b) A mamám lekváros fánkot szokott sütni. 

c) A fekete hajú lányok szeretik a csokoládét. 

d) A Trabant a világ legjobb gépkocsimárkája. 

e) A bűvészek mindig csalnak. 

f) A lónak négy lába van. 

g) Sem utódja, sem boldog őse, 

Sem rokona, sem ismerőse 

Nem vagyok senkinek, 

Nem vagyok senkinek.  

(Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének) 

 

 

 

 

 

 

Tagadás: logikai művelet, amely egy kijelentés igazságértékét ellentettjére 

változtatja: 

a tagadás az igazból hamisat, a hamisból igazat csinál. 
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IV. Konjunkció 
 
Szülői értekezlet előtti napon otthon persze megkérdezték Zsoltit, hogy mi volt az 
iskolában. „Bioszból négyest kaptam és a kémia dogám ötös lett”   válaszolta. Másnap 
kiderült, hogy a biológia felelet valóban négyesre sikerült, de kémiából a kettes is alig 
jött össze. „Miért hazudtál?”   kérdezték tőle. Zsolti azonban állította, hogy igazat 
mondott, hiszen biológiából tényleg négyesre felelt. Hazudott Zsolt, vagy igazat mondott? 
 

Láttuk, hogy ha ÉS-sel kötünk össze kijelentéseket, újabb kijelentést kapunk: 

Kint esik az eső és fúj a szél. 

Egy ilyen kijelentés csak akkor igaz, ha a benne szereplő állítások mindegyike igaz (kint esik 

az eső, ugyanakkor fúj is a szél). Ha az egyik nem teljesül, akkor az egész mondat hamis, mert 

az ÉS egyidejű bekövetkezést feltételez.  

 

 

 

 

 

A magyar nyelv ezt a kapcsolatot többféleképpen is kifejezheti: 

 Esik is, és fúj is.  Esik, de fúj is.  Esik, ugyanakkor fúj is. 

Tán csodállak, ámde nem szeretlek. (Petőfi: Az Alföld) 

 

Konjunkcióra jellemző példa az egyenlőtlenség-rendszer. 

 

Mintapélda1 

Milyen számokra teljesülnek a következő egyenlőtlenségek együtt: 2x – 4   0 és x – 5   0? 

Megoldás: 

2042 ≥⇒≥− xx  ÉS 505 ≥⇒≥− xx . 

Mivel az x mindkét helyen ugyanazt a számot jelöli, a két feltételnek egyszerre kell 

teljesülnie, azaz 5   x.  

A halmazelméletből tudjuk, hogy ez éppen megfelel a két számhalmaz metszetének. 

A megoldáshalmaz a  [ 2;   [ és az  [ 5;   [ intervallumok közös része, metszete, ami 

 [ 5;   [. 

Ha két kijelentést ÉS-sel összekapcsolunk, akkor az csak abban az esetben lesz 

igaz, ha mindkét kijelentés logikai értéke igaz.  

Az ÉS logikai műveletet konjunkciónak nevezik.  
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Feladatok 

 19. Keressünk példákat konjunkcióra a mindennapi életből! 

 

 20. Döntsük el, milyen feltételek mellett igaz, és mikor hamis a következő kijelentések 

logikai értéke! 

a) A dobozban zöld és kék golyók találhatók. 

b) A tettesnek fekete haja és 45-ös lába van. 

c) Magyarország lakossága csökken, és csökken a születések száma is. 

 

 21. Oldd meg a következő egyenlőtlenség-rendszereket, és írd fel a megoldást intervallum 

jelöléssel: 

a) 2x + 1 > 7 és 2 – 3x ≥ –13;   

b) 4x – 10 ≤ –2 és –2x + 8 > 0; 

c) 2x + 2 < –2 és 0 ≤ 3 + 3x. 
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V. Diszjunkció 
 
Ha VAGY-gyal kapcsolunk össze két kijelentést, új kijelentést kapunk: 

A szemtanú szerint az autó piros volt, vagy Suzuki. 

Ez a kijelentés akkor is igaz, ha piros volt az autó és akkor is, ha Suzuki. Akkor is igaz, ha 

piros Suzuki volt. Két kijelentés ilyen jellegű összekapcsolását diszjunkciónak, megengedő 

vagy-nak nevezzük.  

 

 

 

 

 

 

A logika és a halmazelmélet szoros kapcsolatban 

álló tudományágak. A diszjunkció megfelel a 

metszet, a konjunkció pedig az egyesítés 

műveletének.  

 

A következő mondatban szintén VAGY kapcsolja össze az ítéleteket, de itt az egyik kijelentés 

kizárja a másikat: 

A szemtanú szerint az autó vagy Ford volt, vagy Suzuki. 

Kétféle VAGY különböztethető meg egymástól: ez utóbbi a KIZÁRÓ VAGY, vagyis amikor 

a két kijelentés közül csak az egyik lehet igaz, a másik szükségképpen hamis. Ilyen például az 

a kijelentés, hogy „vagy 14, vagy 15 gyertya volt a tortán”. 

Mi a továbbiakban mindig a diszjunkció (tehát a MEGENGEDŐ VAGY) műveletre 

gondolunk, amikor a VAGY kapcsolja össze a kijelentéseket. 

 

Mintapélda2  

Keressük meg az 5 és 10 közé eső egész, vagy –10-nél nagyobb negatív egész számokat. 

Megoldás:  

5 és 10 közé eső egészek: 6; 7; 8; 9 

–10-nél nagyobb negatív egészek: –9; –8; –7; –6; –5; –4; –3; –2; –1 

 

Ha két kijelentést VAGY-gyal összekapcsolunk, akkor az abban az esetben lesz 

igaz, ha valamelyik, ill. mindkét kijelentés logikai értéke igaz. 

Ezt a logikai műveletet diszjunkciónak nevezik. 
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A VAGY miatt azok az egészek jelentik a megoldásokat, amelyek legalább az egyik 

számhalmazban megtalálhatók.  

A megoldáshalmaz: {–9; –8; –7; –6; –5; –4; –3; –2; –1; 6; 7; 8; 9}. 

 

Az egyenlőtlenségek megoldása során gyakran találunk VAGY kapcsolattal összekapcsolt 

számhalmazokat. Például az x2 > 9 egyenlőtlenség megoldását azok a számok alkotják, 

amelyek 3-nál nagyobbak, VAGY –3-nál kisebbek. Ez azt jelenti, hogy akár a ] [3;−∞−  , 

akár a ] [∞;3  számhalmazból választunk ki egy számot, az  

megoldása az egyenlőtlenségnek. 

 

Feladatok 

 22. Keress példákat diszjunkcióra a mindennapi életből! 

 

 23. Döntsd el, milyen feltételek mellett igaz, és mikor hamis a következő kijelentések 

logikai értéke! 

a) A dobozban olyan golyók találhatók, amelyek zöldek vagy csíkosak. 

b) A tettesnek fekete haja vagy 45-ös lába van. 

c) Többféle fagyit vettünk: csokisat és puncsosat. 

 

 24. Oldd meg a következő egyenlőtlenség-rendszereket, és írd fel a megoldást intervallum 

jelöléssel: 

a) 4x – 10 ≤ –2 vagy –2x + 8 > 0; 

b) 2x + 2 < –2 vagy 0 ≤ 3 + 3x ; 

c) 2x + 1 > 7 vagy 2 – 3x ≥ –13.  

 

 25. Add meg azokat az egész számokat, amelyekre érvényesek a következő állítások! 

a) –5-nél nagyobb, vagy 0-nál nagyobb; b) 2-nél kisebb, vagy –1-nél nagyobb; 

 c) [ ]2;4−∈x , vagy [ [4;2∈x  ;  d) [ ]5,4;9,2−∈x , vagy ] [2;1−∈x ; 

 e) pozitív, és 6-nál kisebb, vagy 3-nál kisebb; 

f) 10-nél kisebb természetes szám, és 8-nál nem kisebb, vagy – 5 és 5 közé esik. 
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VI. A konjunkció és a diszjunkció tagadása 
 

Mintapélda3 

Milyen feltételek mellett hamis a következő kijelentés: „esik az eső és fúj a szél” ? 

 

Megoldás: 

Mivel a konjunkció (ÉS-kapcsolat) egyidejűséget fejez ki, a fenti kijelentés akkor hamis, 

ha vagy nem esik az eső, vagy nem fúj a szél, vagy egyik sem. Ezért a fenti kijelentés 

tagadását kétféleképpen is felírhatjuk: 

Nem igaz, hogy esik az eső és fúj a szél. 

Nem esik az eső, vagy nem fúj a szél. 

 

Mintapélda4 

Mikor nem teljesül x-re, hogy 3   x < 5 ? 

 

Megoldás: 

 

 

 

 

A számegyenesről leolvasható, hogy x < 3, vagy x ≥ 5. 

 

Ha A és B két kijelentés, konjunkciójukat és diszjunkciójukat így lehet tagadni: 

 

 

 

 

A tagadás erősebben kötődik a kijelentéshez, mint az ÉS vagy a VAGY kapcsolat, vagyis a 

negáció magasabb rendű (nagyobb prioritású vagy precedenciájú) művelet, mint a konjunkció 

vagy a diszjunkció. Az informatika területén jelentős szerepet kap ez a három logikai művelet: 

a számítógépek működésének elvi alapját a kettes számrendszer és a kétértékű logika alkotja, 

és az áramköri elemek is e kettő együttesét modellezik. 

 

3 5 
x 

NEM (A ÉS B) = NEM A VAGY NEM B 
 

NEM (A VAGY B) = NEM A ÉS NEM B 
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Logikai műveletek igazságtáblái (kiegészítő anyag az informatika iránt 

érdeklődő tanulóknak) 

Igazságtáblával szoktuk szemléltetni a műveletek eredményét (X és Y kijelentések): 

X Y X ÉS Y X VAGY Y 
hamis hamis hamis hamis 
hamis igaz hamis igaz 
igaz hamis hamis igaz 
igaz igaz igaz igaz 

 

A ÉS NEM A értéke például HAMIS az A értékétől függetlenül, mert két ellentétes logikai 

értékű kijelentésnél az ÉS hamis eredményt ad. A VAGY NEM A igaz lesz, függetlenül az  

A kijelentés logikai értékétől. 

 

Mintapélda5 (kifejezés logikai értékének meghatározása) 

Mi lesz a logikai értéke a következő logikai kifejezésnek:  

(2   5) ÉS (4   5) VAGY (3   4) ? 

 

Megoldás: 

A logikai értékeket beírva kapjuk az igaz ÉS igaz VAGY hamis kifejezést, amit kiértékelve 

balról jobbra igaz VAGY hamis, aminek igaz a logikai értéke. Vagyis a kifejezés logikai 

értéke igaz. 

 

Mintapélda6 

A=igaz, B=hamis, C=hamis, D=igaz esetén mi lesz a logikai értéke az alábbi kifejezésnek? 

(A ÉS NEM B) VAGY NEM (NEM C ÉS D) 

Megoldás: 
Beírva a logikai értékeket az (igaz ÉS NEM hamis) VAGY NEM (NEM hamis ÉS igaz) 

kifejezést kapjuk, amit a következő sorrendben kiértékelünk: 

  Először az egyszerűbb tagadásokat végezzük el:  

(igaz ÉS igaz) VAGY NEM (igaz ÉS igaz). 

  Utána kiértékeljük a zárójeles kifejezéseket: igaz VAGY NEM igaz. 

  NEM igaz értéke hamis, vagyis igaz VAGY hamis lesz az egyszerűsített kifejezés, 

aminek az értéke igaz. 

Vagyis a kifejezés értéke igaz. 

X NEM X 
hamis igaz 
igaz hamis 

 



2. modul: LOGIKA  63 

 

A hétköznapi életben az emberek sokszor rosszul tagadnak. Például annak a mondatnak a 

tagadása, hogy  

„Ma vasárnap van, és holnap hétfő lesz.” 
 

általában elgondolkodtatja a megkérdezetteket. Mi már tudjuk a helyes választ:  

„Vagy ma nincs vasárnap, vagy holnap nem hétfő lesz.” 

Mintapélda7 

Minek a tagadása a következő mondat?  Ma hétfő van, és nincs nyitva a bolt. 

 

Megoldás: 

Két állításunk van: A = ma hétfő van, illetve B = nincs nyitva a bolt, köztük ÉS-kapcsolat. 

Formálisan így fogható fel a mondat: A ÉS B. 

A fenti formulák szerint ez NEM A VAGY NEM B típusú mondat tagadása, vagyis az eredeti 

mondat így hangzott: 

Ma nem hétfő van, vagy nyitva van a bolt. 

(Persze ne keressünk túl sok értelmet ebben a mondatban…) 

Mintapélda8 

Írd fel a következő kifejezés igazságtáblázatát: NEM A VAGY (A ÉS NEM B) 

 A B NEM A VAGY (A ÉS NEM B) 
1. hamis hamis igaz
2. hamis igaz igaz
3. igaz hamis igaz
4. igaz igaz hamis 

 

Megoldás: 

Az 1. sorban például A és B egyaránt hamis, ezeket behelyettesítve a kifejezés:  

NEM hamis VAGY (hamis ÉS NEM hamis) = igaz VAGY (hamis ÉS igaz) = igaz, mert igaz 

VAGY valami = mindig igaz. 
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Feladatok 

 26. Tagadjátok a következő mondatokat: 

a) Odakint süt a nap és esik az eső.  

b) Az ördög veri a feleségét, vagy alszik. 

c) Puskás mellérúg és a labda repül a levegőben. 

d) Pista alszik vagy nem dolgozik. 

e) 3 < x ≤ 5 

f) x < 1 vagy x > 6 

g) Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,  

           Vagy ez a mi hitünk valósággá válik. (Ady Endre) 

h) Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok 

     Közt nem lengedez a zefír. (Berzsenyi Dániel) 

 27. A következő feladatban találsz egy kijelentést, utána néhány mondatot. Válaszd ki, 

hogy melyik lehet a tagadása a megadott kijelentésnek! 

a) Az osztályunkban angolt és németet tanuló diákok vannak. 

a1) Az osztályunkban nincsenek angolt és németet tanuló diákok. 

a2) Nem a mi osztályunkban vannak angolt és németet tanuló diákok. 

a3) Az osztályunkban nincsen olyan diák, aki angolt és németet is tanul. 

a4) Az osztályban tanuló diákok nem tanulnak angolt, vagy nem tanulnak németet. 

b) Nem tört be a szélvédő, és a motorháztető kicsit meggyűrődött. 

b1) Nem tört be a szélvédő, és nem gyűrődött meg a motorháztető. 

b2) A szélvédő betört, és a motorháztető kicsit meggyűrődött. 

b3) Betört a szélvédő, vagy nem gyűrődött meg a motorháztető. 

b4) A szélvédő betört, vagy a motorháztető kicsit meggyűrődött. 

 28. Fogalmazd meg azt a mondatot, amelyiknek tagadása a következő: 

a) Tegnap este nem volt áram, és gyertyát égettünk. 

b) A kőműves nem késett, és én nem voltam ott. 

c) Ezt a képet Picasso festette, vagy nem Párizsban állították ki. 

d) Bauxitbánya van a környéken, és nincs víz a patakokban. 

 
 29. Ha A azt jelenti, hogy „sötét van”, B azt, hogy „ég a lámpa”, írd fel a következő 

mondatokat és a tagadásukat: a) A ÉS B      b) A VAGY B  

c) NEM A ÉS B          d) A VAGY NEM B e) NEM A VAGY NEM B 
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VII. Feladatok  
A következő feladatok elsősorban informatika iránt érdeklődő diákoknak ajánlottak. 

 

 30. Mi a logikai értéke a következő kijelentéseknek: 

a) NEM (2 >= 2) VAGY (4 >= 4) VAGY (1 >= 0) 

b) NEM ((2 >= 3) ÉS (4 >= 6)) ÉS (1 >= 0) 

c) (2 <= 3) ÉS (8 <= 6) VAGY  NEM (1 <= 2) 

d) (2 <= 3) VAGY NEM (8 <= 6) ÉS (2 > 3) 

e) (2 < 3) ÉS NEM ((8 < 6) VAGY (1 = 2)) 

 

 31. Értékeld ki a következő kifejezéseket, ha A és D igaz, B és C hamis; 

a) A VAGY (NEM B ÉS C) 

b) (NEM A VAGY B) ÉS NEM (A ÉS NEM C) 

c) NEM ((A VAGY B) VAGY (A ÉS B)); 

d) (A ÉS NEM (B VAGY C)) ÉS (D ÉS NEM (A VAGY C));  

 
 

 32. Írd fel a következő kifejezések igazságtáblázatát: 

a) A VAGY (NEM B) 

b) NEM A ÉS NEM B 

c) NEM (A ÉS B) VAGY B 

d) A ÉS NEM B VAGY (NEM A ÉS B) 

 

 33. Milyen logikai művelet szemléltethető két kapcsoló párhuzamos, illetve soros 

kapcsolásával?  
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Kislexikon 
 

Kijelentés: olyan mondat, amelyről egyértelműen eldönthető, hogy igaz vagy hamis. 

 

Egy kijelentésnek kétféle logikai értéke lehet: igaz vagy hamis. 

 

Tagadás: logikai művelet, amely egy kijelentés igazságértékét ellentettjére változtatja: 
 

az igazból hamisat, a hamisból igazat csinál. 

 

Ha két kijelentést ÉS-sel összekapcsolunk, akkor az csak abban az esetben lesz igaz, ha 

mindkét kijelentés logikai értéke igaz. Ez a logikai művelet a konjunkció. A konjunkció 

halmazelméleti megfelelője a metszetképzés. 

 

Ha két kijelentést VAGY-gyal összekapcsolunk, akkor az abban az esetben lesz igaz, ha 

valamelyik, vagy mindkét kijelentés logikai értéke igaz. Ez a logikai művelet a diszjunkció. 

A diszjunkció halmazelméleti megfelelője az egyesítés (unió). 

 
 



3. MODUL
KOMbiNATOriKA

Készítette: Kovács Károlyné
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I. Hányféle? 
A kombinatorika a véges halmaz elemeinek csoportosításával, kiválasztásával, sorrendbe 

rendezésével foglalkozik. Az itt felsorolt évszámokból is láthatjuk, hogy a kombinatorika 

viszonylag fiatal ága a matematikának. A szerencsejátékokkal (kártya, kockajátékok) 

kapcsolatban felmerültek valószínűségszámítási kérdések, amelyekre választ a kombinatorikai 

módszerek segítségével adtak. 

A kombinatorika alapfogalmainak kezdeti kidolgozása Pierre Fermat (1623–1662) és G. W. 

Leibniz (1646–1716) nevéhez fűződik. Sok érdekes kombinatorikai problémával foglalkozott 

Leonhard Euler (1707–1783) is.  

A kombinatorika a XX. században vált önálló tudományággá. A magyar vagy magyar 

származású matematikusok közül igen sokan dolgoztak ezen a területen. 

Részlet Katona Gyula magyar matematikus Hogyan lett „magyar matematika” a kom- 

binatoria? című – a Mindentudás Egyetemén 2006-ban tartott – előadásából: 

„A második világháború előtt és után sok szép eredmény született. Ezeket azonban nem az 

alkalmazások kényszerítették ki. A megoldott problémák többnyire játékosak, fejtörő 

jellegűek voltak: érdekesek és nehezek, vagyis nagy kihívást jelentettek. Erdős Pál az egyik 

fontos eredményét 1938-ban találta ki, de csak 1961-ben jelentette meg, mert úgy gondolta, 

hogy azt mások nem tekintik matematikának. Amikor a számítógépek megjelentek, néhány év 

után kiderült, hogy azok a kombinatorikát, más néven a véges matematikát igénylik. Akkor 

indult be az igazán rohamos fejlődés. És a magyar matematika azóta is tartja helyét e 

területen. Itt dolgozik, illetve dolgozott két olyan világhíresség, mint a Mindentudás 

Egyetemének egy korábbi előadója, Lovász László1 (1948–) és Erdős Pál2 (1913–1996).  

A kombinatorikát sokan máig „magyar tudománynak” tartják a világban. Az 1970-es, 1980-as 

években volt egy amerikai mondás (recept) arra, hogy hogyan csináljunk számítástudományi 

tanszéket:  

1. Végy egy magyart!” 
 

Az itt említett matematikusok rövid életrajza megtalálható az alábbi címen: 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/jegyzetek/eletrajzok/matematikusok/a.html 

                                                 
1 A matematika „Oscar díját”, a Wolf-díjat 1999-ben nyerte el. (Szerk. megj.) 
2 Az első magyar Wolf-díjas. 
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Feladatok 

 1. Egy iskola matematika tanárai egy napon iskolavetélkedőt rendeztek az osztályok 

számára. Mind a 12 osztály előfeladata egy osztályzászló tervezése és kivitelezése volt.  

Az osztályok mindegyike kapott egy darab 60 cm×30 cm piros színű, és egy-egy  

30 cm×15 cm méretű kék, illetve fekete, téglalap alakú egyszínű anyagot. A három 

anyag összevarrásával kellett egy téglalap alakú zászlót készíteni (az anyagokat nem 

lehetett kisebb darabokra vágni). 

Az osztályoknak az elkészült zászlót rúdra kellett erősíteni, és az iskola aulájában lévő 

zászlótartókba kitűzni. (Az egyik gyerek meg is jegyezte: „Most legalább nem keverhető 

össze az olasz és a magyar zászló.”) 

Tervezd meg az összes lehetséges zászlót, amelyet az egyes osztályok készíthettek! 

Előfordulhatott-e, hogy végül az aulát 12 különféle zászló díszítette? 

   a) Hogyan változik az 1. feladatban a készíthető zászlók száma, ha a feltételeket úgy 

változtatjuk meg, hogy a három anyagdarab kétféle színű (kék és piros)? 

   b) Hogyan változik az 1. feladatban a készíthető zászlók száma, ha a feltételeket úgy 

változtatjuk meg, hogy a három anyagdarab kétféle színű, mégpedig a két rövidebb 

anyag kék, a hosszú most is piros színű? 

   c) Hogyan változik az 1. feladatban a készíthető zászlók száma, ha a feltételeket úgy 

változtatjuk meg, hogy a három anyagdarab kétféle színű, mégpedig az egyik rövidebb 

anyag és a hosszú anyag piros, a másik rövidebb pedig kék színű? 

 2. Az iskolavetélkedőn akadályverseny is lesz. Minden osztály két csapatot állít ki. A 24 

csapat mindegyike a Start jelű helyről indul, és az A majd a B állomások érintésével kell 

a Célig eljutni. A Starttól az A állomásig 5, az A-ból a B-be 2 út vezet. Legalább hány út 

vezessen B-ből a Célba, ha azt akarjuk, hogy ne legyen két olyan csapat, amelynek a 

teljes útvonala azonos?  

 

 

 

 

 

 

Start A B Cél 

? 
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II. Egy 5-tagú társaságról 
András, Balázs, Cili, Dénes és Erika nagyon jó barátok. Egy osztályba járnak, és a szabad- 

idejüket is legtöbbször együtt töltik el. A következő feladatok róluk szólnak. 

 
Mintapélda1 

András és Balázs vonaton utazik. Hogy könnyebben teljen az idő, snóblit játszanak, azaz 

mindketten a zsebükbe 3-3 fémpénzt tesznek, amelyekből mindketten elrejtenek az egyik 

kezükbe valamennyit (lehet, hogy mindet, de az is lehet, hogy egyet sem). Majd egymás után 

megmondják, hogy szerintük összesen hány darab pénz van a kezeikben. Ezután egyszerre 

kinyitják a kezüket, és az nyer, aki eltalálta, hogy összesen hány pénzérme van kettőjüknél. 

a) Sorold fel a kezükben lévő pénz bemutatásakor bekövetkező különböző lehetőségeket!  

b) Mekkora lehet a kezükben lévő érmék számának összege, és annak egyes értékei hány- 

féleképpen következhetnek be? 

c) Ha nagyon sokszor játszák ezt a játékot, várhatóan melyik összeg értéke következik be a 

legtöbbször? 

 
Megoldás: 

a) 

András Balázs 
0 0 
0 1 
0 2 
0 3 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 

 

(Ha csak az összes lehetőségek számára lettünk volna kíváncsiak, akkor ehhez – fel- 

sorolás helyett – a következőképpen is eljuthattunk volna. András kezében 4-féle lehet 
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az érmék száma (0, 1, 2 vagy 3). Mivel bármelyik esetben Balázs kezében lévő érmék 

száma is 4-féle lehet, ezért az összes lehetőségek száma: 1644 =⋅ . 

Gondolatmenetünkből adódik, hogy minden lehetséges esetet figyelembe vettünk és 

mindegyiket pontosan egyszer.) 

b) 

András Balázs Összeg
0 0 0
0 1 1
0 2 2
0 3 3
1 0 1
1 1 2
1 2 3
1 3 4
2 0 2
2 1 3
2 2 4
2 3 5
3 0 3
3 1 4
3 2 5
3 3 6

 

A táblázat alapján könnyen összeszámolhatjuk, hogy az egyes összegek hányféleképpen 

következhetnek be. 

Az összegek: 0 1 2 3 4 5 6 

Bekövetkezések száma: 1 2 3 4 3 2 1 

 

c) A 16 eset közül legtöbbször (2+4=6 esetben) a játékosok kezében lévő pénzérmék 

számának összege 3. Így, ha nagyon sokszor eljátszák el ezt a játékot, várhatóan az 

érmék összege leggyakrabban 3 lesz.) 

 

Mintapélda2 

Hány olyan négyjegyű szám van, amelynek számjegyei különbözőek, mégpedig 1,0, 5 és 7? 
 
Megoldás:  

Megadhatjuk felsorolással a számokat, például így, növekvő sorrendben:  

1057, 1075, 1507, 1570, 1705, 1750,  

5017, 5071, 5107, 5170, 5701, 5710, 

7015, 7051, 7105,7150, 7501, 7510 
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Más módon is felsorolhatjuk a számokat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt az összeszámlálási módot fagráfos eljárásnak nevezzük. Logikai úton is meghatározhatjuk az 

ilyen számok számát. Hiszen az első számjegyet 3-féleképpen választhatjuk meg (5, 1 vagy 7). 

Bármelyik választás esetén is a második számjegyet ismét 3-féleképpen választhatjuk meg, hiszen a 0-

t igen, a már kiválasztott első elemet nem. Tehát az első két számjegyet 33 ⋅ -féleképpen adhatjuk 

meg. A harmadik számjegy minden egyes esetben kétféleképpen választható, így az első három 

számjegy 233 ⋅⋅ , azaz 18-féleképpen adható meg. Mivel a negyedik számjegy minden esetben 

egyértelműen adódik, továbbá a gondolatmenetünkből következik, hogy minden lehetséges esetet 

összeszámoltunk, és mindegyiket pontosan egyszer, így az ilyen négyjegyű számok száma 18. 

1 

0 

5 

7 

5 
7

7 
5 

0 
7
0 
5 

7 
0 
5 
0 

1057
1075
1507
1570 
1705
1750

5 

0 

1 

7 

1 
7

7 
1 

0 
7
0 
1 

7 
0 
1 
0 

5017
5071
5107
5170 
5701
5710

7 

0 

1 

5 

1 
5

5 
1 

0 
5
0 
1 

5 
0 
1 
0 

7015
7051
7105
7150 
7501
7510
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Feladatok 

 3. Öt jó barát mindegyikének van mobiltelefonja. Észrevették, hogy mind az öt 

telefonszám olyan hétjegyű szám, amelynek első jegye 3-as és egyikük telefonszámában 

sincs két egyforma számjegy. Azt is megfigyelték, hogy amikor bármelyikük tárcsázza a 

másik számát, a lenyomott nyomógombok a sakkjátékban ismert lóugrással követik 

egymást. Meg tudjuk-e mondani, hogy mi az öt telefonszám? Lehet-e ötnél több ilyen 

telefonszám? 

 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 0  

 

 4. Egyik nap András moziba hívta négy barátját. A jegyek a 7. sor bal oldalának 1–5. he- 

lyeire szóltak. Először András és Erika érkezett a moziba. András a 3-as székre ült le, 

Erika pedig mellé. A többiek egyszerre jöttek, kicsit később foglalták el helyeiket. 

Hányféle ülésrend alakulhatott ki? 

 5. Mozi után mind az 5 gyerek ugyanazzal a busszal indult haza. A buszmegállóba érkező 

busznak csak egy ajtaja nyílt ki, s annak is csak az egyik szárnya. 

   a) Hány különböző sorrendben szállhatnak fel?  

   b) Hány különböző sorrendben szállhatnak fel, ha Cili és András (ebben a sorrendben) 

közvetlenül egymás után száll fel? 

   c) Hányféle sorrendben szállhatnak fel, ha a fiúk udvariasan előre engedik a lányokat? 

   d) Hányféle sorrendben szállhatnak fel, ha az ajtó mindkét szárnya kinyílik, és a busz- 

vezető nagyon siet? 

 

Kombinatorikai feladatok megoldása során gyakran előfordul, hogy 1-től indulva valahány 

egymást követő pozitív egész számot össze kell szorozni. Az ilyen szorzatra bevezettek egy 

elnevezést és jelölést a matematikában.  
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Például:     654321!6 ⋅⋅⋅⋅⋅=  

90898887...321!90 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  

 6. Egyszer az öttagú társaság egy betelefonálós rádióműsorban nyert két állóhelyet egy 

koncertre. A jegyeket kisorsolták maguk között. Hányféle lehetett a sorsolás ered- 

ménye? Hány esetben lehetett az egyik nyertes Cili? 

 7. Mind az öten szerettek volna nyáron munkát vállalni, de sajnos csak két fő számára 

tudtak munkát szerezni: reggeli újságkihordást és fagylaltkimérést. Most is sorsolással 

döntötték el, hogy kik nyerjék el a munkákat. Hányféle lehetett most a sorsolás 

eredménye? Hány esetben lehetett az egyik nyertes András? 

 8. Az egyik testnevelési órán 100 méteres futóversenyen döntötték el, hogy kik az 

osztályban a legjobb sprintelők. Az öt jó barát közül 4 (András, Balázs, Cili és Dénes) 

bekerült az első hat helyezett közé. Közülük a legjobb helyezést Dénes érte el, a 

leggyengébbet pedig András. Az első hat helyezett között nem volt döntetlen. Hány 

különböző helyezési sorrend alakulhatott ki a 4 jó barát között? 

 

Jelöljön n egy 1-nél nagyobb pozitív egész számot. Szorozzuk össze 1-től n-ig 

az összes pozitív egész számot. Az így kapott szorzatot az n szám 

faktoriálisának nevezzük. Jelölése: n! 

 
n! = 1·2·3·…·(n – 1)·n 
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III. Tapasztalatok gyűjtése 
 
Mintapélda3 

Legfeljebb hány részre oszthatja a síkot  

a) 2 egyenes? 

b) 3 egyenes? 

c) 4 egyenes? 

Megoldás: 
a) Két egyenes a síkban vagy párhuzamos, vagy metsző. Az első esetben 3, a másodikban 4 

részre osztja a síkot. 

 
 
 
 
 

b) Három egyenes – a metszéspontok száma szerint – négyféleképpen helyezkedhet el a 

síkban: 

1. A három egyenes párhuzamos egymással. 

2. Kettő párhuzamos közülük, a harmadik metszi azokat. 

3. Egy pontban metszi egymást a három egyenes. 

4. A három egyenes nem megy át egy ponton és semelyik két egyenes sem párhuzamos 

egymással.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Tehát három egyenes a síkot legfeljebb 7 részre osztja. 

2 

1 

3 

1
2 

3
4 

2 

1 

3 

4

1 
2 

3 4 
5

6 2 1 

3 4

65 

4

3

1 26 

5 
7 
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c) Három egyenessel legfeljebb 7 részre tudjuk a síkot osztani. Húzzuk meg a negyedik 

egyenest e rajzon úgy, hogy ne menjen át egyik eddigi metszésponton sem, és ne legyen pár- 

huzamos egyik egyenessel sem. (Nyilván ilyen módon jutunk a legtöbb újabb síkrészhez.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az eddigi három egyenes a negyedik egyenest 4 részre (két szakaszra és két félegyenesre) 

osztja. Mind a négy rész egyik eddigi síkrészbe „vág bele”, azaz eddigi négy síkrész mind- 

egyikét két-két síkrészre vágja szét. Tehát a negyedik egyenes 4-gyel növeli az eddigi 

síkrészek számát. Így adódik, hogy négy egyenes a síkot legfeljebb 11 részre osztja. 

 
Mintapélda4 

Kétjegyű lottószámaimat egy piros és egy fekete kocka feldobásával határozom meg a kö- 

vetkezőképpen: a pirossal dobott lesz az első, a feketével dobott a második számjegy. Az így 

kapható számok hányadrésze lesz kilenccel osztható? 

 
Megoldás: 

Foglaljuk táblázatba az ilyen módon kapható kétjegyű számokat. A táblázat első sorába a pi- 

ros kockával, az első oszlopába a fekete kockával dobott számokat írtuk. A táblázat egy 

sorának és egy oszlopának „metszéspontjába” a létrejött kétjegyű szám került. 

 
 1 2 3 4 5 6 

1 11 21 31 41 51 61

2 12 22 32 42 52 62

3 13 23 33 43 53 63

4 14 24 34 44 54 64

5 15 25 35 45 55 65

6 16 26 36 46 56 66

 

2

4

3 

16 

5 
7
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36 ilyen kétjegyű számot kaptunk, hiszen piros kockával 6-féle számot dobhatunk, és bár- 

melyik dobott szám esetén a fekete kockával szintén 6-félét. 

A táblázatból könnyen kiolvasható, hogy összesen 4 szám (63, 54, 45 és 36), tehát az összes 

ilyen szám kilenced része osztható 9-cel. 

(A kétjegyű számok felsorolása nélkül is eljuthattunk volna a kérdés megválaszolásához. 

Mivel a számításba jövő kétjegyű számok mindkét jegye 1-től 6-ig terjedő természetes szám 

lehet, és egy szám pontosan akkor osztható 9-cel, ha a számjegyeinek összege osztható 9-cel, 

így a keresett kétjegyű szám jegyei vagy 3 és 6, vagy 4 és 5 lehet csak. Tehát a 36, 63, 45 és 

54 osztható közülük 9-cel.) 

 

Feladatok 

 9. Fel lehet-e rajzolni a síkban 4 különböző egyenest úgy, hogy összesen  

a) 5 metszéspontjuk van? 

b) 3 metszéspontjuk van? 

 

 10. Négy különböző egyenesnek a síkban legfeljebb hány közös pontja lehet? 

 
 11. Hány különböző egyenesnek lehet a síkban összesen 2 metszéspontja? 

 

 12. Vegyél fel a síkon 5 különböző egyenest! Hány metszéspontjuk van? Milyen ered- 

ményt kaphattunk volna még? 

 

 13. A héten két nap akarok uszodába menni. Hányféleképpen választhatom ki a két napot? 

Hányféleképpen választhatom ki a napokat, ha háromszor és hányféleképpen, ha 

négyszer akarok úszni menni? És ha ötször akarok menni? 

 

 14. Egyszer megálmodtam, hogy a következő ötös lottóhúzáson az első, a harmadik és az 

ötödik szám (nagyság szerinti sorrendben) ez lesz: 8, 46 és 75. Ha teljesül az álmom, 

hány szelvényt töltsek ki a biztos telitalálathoz? 
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 15. Erika busszal megy iskolába. Legfeljebb hány napot járt már iskolába a tanévkezdet 

óta, ha a busza minden reggel pontosan 2 megállóban – de soha nem ugyanabban a 

kettőben – állt meg az útközbeni 6 megálló közül? 

 

 16. Hány különböző egyenes fektethető a kocka csúcspontjaira, ha mindegyik egyenes ha 

mindegyik egyenes két-két csúcson halad keresztül? 

 

 17. Melyik tömeg nem mérhető meg egy kétkarú mérleg és a következő négy súly 

igénybevételével: 1, 4, 7, 10? 

A: 15   B: 14   C: 19   D: 13 

 

 18. Hány szelvényt kellene kitölteni ahhoz, hogy az ötös lottón biztosan legyen 

telitalálatunk? Tételezzük fel, hogy egy szelvény kitöltése átlag 5 másodpercig tart. 

Mennyi időbe telne az összes szelvény kitöltése? Ha egy szelvény ára 150 Ft, mennyibe 

kerülne az összes szelvény?  

 

 19. Ha annyi szelvényt kitöltenénk az ötös lottón, hogy biztosan legyen telitalálatunk, 

akkor hány négyes találatunk lenne? 

 

 

 

 



3. modul: KOMBINATORIKA 79 

 

 

IV. További tapasztalatok gyűjtése 

Mintapélda5 

Egy cég logóján egy forgótárcsa látható. A közepe fehér, a körben 

elhelyezkedő 5 tartományt 5 különböző színnel (piros, fekete, sárga, 

kék és zöld) színezték ki. (Egy-egy tárcsa színezéséhez mind az öt 

színt használták.) 

Hányféle különböző tárcsa készíthető ilyen módon? 

 
Megoldás: 

Először azt gondolhatjuk, hogy 5!-féleképpen, hiszen ha az egyiket befestjük az 5 szín vala- 

melyikével, bármelyikkel is színeztük ki, egy másik tartomány festéséhez 4-féle szín vala- 

melyikét használhatjuk, így e két tartomány 45 ⋅ -féleképpen színezhető ki. Bármelyik két 

színt is használtuk fel eddig, egy harmadik tartomány kiszínezésére háromféle szín áll rendel- 

kezésünkre. Tehát a három tartományt 345 ⋅⋅ -féleképpen festhetjük be. A három tartomány 

bármelyik kifestése esetén a negyedik tartomány festéséhez kétféle szín közül választhatunk. 

Az utolsó tartomány színe mindegyik esetben egyértelműen adódik. Igen ám, de például az 

alábbi öt kifestési mód ugyanazt a tárcsát eredményezi, hiszen a tárcsa forgatható.  
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Mivel a tárcsának minden olyan befestéseit, amelyek forgatással fedésbe hozhatók, ötször 

vettünk számba, pedig ezek egyetlen tárcsabefestést hoznak létre, így a különbözőképpen 

megfestett tárcsák száma a 120 ötöde, azaz 24. 

(A problémát úgy is megoldhattuk volna, hogy beszámozzuk az egyes tartományokat, és 

mondjuk az 1-es tartományt befestjük pirossal. A többi négy tartományt a 4-féle színnel 

1234 ⋅⋅⋅ , azaz 24-féleképpen festhetjük be. Az így befestett tartományok között már nem 

lehetnek olyanok, amelyek forgatással fedésbe hozhatók, tehát minden esetet össze- 

számoltunk, és mindegyiket pontosan egyszer.)  

 

Mintapélda6 

Azonos átmérőjű, három piros és három kék vezetéket kell bekötnünk egy olyan 

kapcsolótáblába, amelyen egy sorban hat kapcsoló áll. Minden kapcsolóhoz egy vezetéket 

kapcsolunk. Hányféleképpen tehetjük ezt meg? 

 

Megoldás: 

Számozzuk meg a kapcsolókat 1-től 6-ig. Az azonos színű vezetékekre tegyünk egy-egy 

megkülönböztető jelet. Ekkor a hat „különböző” vezetéket a hat kapcsolóhoz 720!6 = -féle- 

képpen köthetjük be.  

Először vizsgáljuk meg, hogy ha a kék vezetékek megkülönböztető jelét megszüntetjük, hány 

különböző bekötés marad. Nézzük pl. a bekötések következő sorrendjét: 332211 pkpkkp . A 2-

es, 3-as és 5-ös kapcsolóba kötöttük a kék vezetékeket. Ha a kék vezetékekről levesszük a 

megkülönböztető jelet, akkor éppen 6 ilyen bekötést láthatunk, hiszen a 3 kék vezeték a 

megadott 3 kapcsolóhoz hatféleképpen köthető. Mivel a piros vezetékek összes más elhelyez- 

kedése esetén is a megmaradt 3 helyen a kékek 6-féleképpen köthetők be, így a kék jelzés 

megszüntetése utáni különböző esetek száma a 720 hatoda, tehát 120. 

Ha ebben a 120 esetben a piros vezetékekről is letöröljük a megkülönböztető jelzést, 

hasonlóan adódik, hogy minden megfelelő hat kapcsolási módból csak 1 „marad”, melyet 

figyelembe akarunk venni.  

Tehát a vezetékeket a kapcsolókhoz a 120 hatoda, azaz 20-féleképpen köthetjük be. 

(Megoldhattuk volna a problémát úgy is, hogy a megszámozott hat kapcsolóhoz először pl. a 

kékeket kötjük be minden lehetséges módon. Az első kék vezetéket 6-féle helyre köthetjük. 

Bármelyik esetben a másodikat 5, a harmadikat pedig bármelyik két bekötés esetén 4-féle 

kapcsolóhoz köthetjük. Így 456 ⋅⋅  bekötést hajthatunk végre. De ezek között – a bekötés 
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„végeredményét” látva – vannak azonosak, hiszen pl. a 2-es, 3-as és 5-ös kapcsolóhoz 

kapcsolást pontosan 6-szor számoltuk össze (az első kék vezetéket ezek közül 3 helyre, s 

bármelyik kötés esetén a másodikat 2 helyre köthettük, azaz az első két kék vezetéket 23 ⋅ -fé- 

leképpen köthettük be, míg az utolsó vezeték bekötése egyértelműen adódik). Így a három 

azonos kék vezetéket az eddig összeszámolt esetek hatodában, tehát 
6

456 ⋅⋅ , azaz 20-féle- 

képpen köthetjük be. Mivel mindegyik esetben a maradék 3 kapcsolóhoz a piros vezetékeket 

egyértelműen köthetjük be, ezzel megkaptuk az összes különböző bekötések számát.)  

 
Feladatok 

 20. A már jól ismert öttagú baráti társaság (András, Balázs, Cili, Dénes és Erika) egy 

alkalommal, mozi után elment vacsorázni egy étterembe. Kerek asztal köré ültek le. Amíg 

vártak a vacsorára, feladványokkal szórakoztatták egymást. 

„ Hányféleképpen ülhettünk volna le az asztal köré?” – kérdezte Balázs. 

„Így nem egyértelmű a kérdés, mondd meg, hogy milyen ülésrendeket nem tekintesz 

különbözőnek!” – szólt Cili. 

„Hát, azok az ülésrendek nem különbözőek, amelyekben mindenkinek a bal oldali 

szomszédja ugyanaz.” 

Most már egyértelműen megválaszolható a kérdés? 

 21. Anna és Berci a következő szabály szerint játszanak: feldobnak egy-egy dobókockát, 

és összeadják a dobott számokat. Anna nyer, ha az összeg prímszám, Berci pedig akkor, 

ha az összeg legalább 8. Az összes lehetőség közül hányféleképpen nyerhet Anna, és 

hányféleképpen Berci? 

 22. Egy baráti társaság (5 fiú és 4 lány) „Amerikából jöttünk…” játékot szeretne játszani. 

A játék kezdetekor egy lányt és két fiút kiválasztanak, akik kimennek a szobából. 

Hányféleképpen alakulhat a választás? 

 23. a) Nekeresd ország egyik kisvárosában, Páratlanban annyi önálló vonallal rendelkező 

telefontulajdonos van, hogy elegendőnek bizonyul a négyjegyű telefonszám. Minden 

telefonszám kizárólag páratlan (1, 3, 5, 7 és 9) számjegyekből áll. Legfeljebb hány 

telefontulajdonos él a városban? 

b) Hogyan módosulna a telefontulajdonosok száma Páratlanban, ha azt a megkötést is 

alkalmaznánk, hogy egyetlen számjegy sem szerepelhet kétszer egy telefonszámban? 
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c) Egy másik kisvárosban, Párosban szintén négyjegyűek a telefonszámok, de itt 

minden telefonszám kizárólag páros (0, 2, 4, 6 és 8) számjegyekből áll, és egyik sem 

kezdődik 0-val. Ebben a városban legfeljebb hány telefontulajdonos él? 

d) Páros városkában is vizsgáljuk meg, hogy hogyan módosulna a telefontulajdonosok 

száma, ha egyetlen számjegy sem szerepelhetne kétszer egy telefonszámban? 

 24. Írj három szöveges feladatot! Az egyik feladat megoldásának gondolatmenete legyen 

hasonló a 13-as feladatéhoz, a másiké a 23-as b) illetve c) kérdéséhez, a harmadiké 

pedig a 4-es feladatéhoz. 

 25. Módosítjuk a 20-as feladatot. Hányféleképpen ülhettek volna le az asztal köré, ha a két 

lány ragaszkodott volna ahhoz, hogy ők egymás mellett üljenek? (Most is két ülésrendet 

akkor nem tekintünk különbözőnek, ha mindenkinek a bal oldali szomszédja ugyanaz.)  

 26. Jól tudjuk, hogy Meseországban a kincsesládát hét lakat alatt őrzik. Nos, a hét lakat 

igazából hét fogantyú, amelyek mindegyike két helyzetbe állítható: jobbra vagy balra. 

Mindössze egyetlen olyan beállítás létezik, amelynél a kincsesláda kinyílik. Hány 

próbálkozásra van szüksége a legkisebb királyfinak ahhoz, hogy kinyissa a kincsesláda 

ajtaját, ha nincs szerencséje? 
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V. Útban a Pascal-háromszög felé 

Mintapélda7 

Egy polcra összesen 5 helyen lehet válaszfalat rakni. Nyilván egyféleképpen következhet be, 

hogy egyetlen válaszfalat sem rakunk be. Vizsgáld meg, hogy hányféleképpen helyezhetünk 

el 

a) 1 válaszfalat?  b) 2 válaszfalat?  c) 3 válaszfalat? 

d) 4 válaszfalat?  e) 5 válaszfalat? 

 

Megoldás: 

a) Nyilvánvaló, hogy 1 válaszfalat 5-féleképpen helyezhetünk el. 

b) Az öt hely közül kettőt kell kiválasztanunk úgy, hogy a kiválasztás sorrendje nem számít. 

Az egyik válaszfalat 5-féleképpen helyezhetjük el. Bármelyik helyre is tettük, a másikat 4 

helyre tehetjük. Így 45 ⋅ -féle elhelyezés lehetséges. Ekkor bármelyik elhelyezést kétszer 

vettünk figyelembe, hiszen különböző elhelyezésnek számoltuk azokat, amikor pl. az első 

válaszfalat 2-es, a másodikat az 5-ös, illetve az elsőt az 5-ös és a másodikat a 2-es helyre 

tettük. Ezért a két válaszfal különböző elhelyezéseinek száma az eddig számoltnak csak a 

fele, azaz 10. 

c) Az előzőhöz hasonló gondolatmenettel adódik, hogy ha a három válaszfal elhelyezésének a 

sorrendjét is megkülönböztetnénk, akkor 345 ⋅⋅  lehetőséget kapnánk. Ekkor viszont 

bármelyik három konkrét helyre történő elhelyezést annyiszor számoltunk össze, 

ahányféleképpen a három adott helyre rakott válaszfalak sorba rendezhetők. Például a 2-

es, 3-as és 5-ös helyek esetében: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Első választás Második választás Harmadik választás 

2-es 3-as 5-ös 

2-es 5-ös 3-as 

3-as 2-es 5-ös 

3-as 5-ös 2-es 

5-ös 2-es 3-as 

5-ös 3-as 2-es 
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Így, az 345 ⋅⋅  elhelyezés összeszámolásakor minden különböző esetet 6-szor vettünk 

figyelembe. Ezért ennek a hatoda, azaz 10 különböző módon helyezhető el három válaszfal.  

Ugyanazt az eredményt kaptuk, mint két válaszfal elhelyezésekor. Ez nem véletlen, hiszen ha 

3 válaszfalat lerakunk, akkor két helyet kihagyunk. Tehát hármat annyiféleképpen lehet 

elhelyezni, ahányféleképpen kettő hely kihagyható. Ezt pedig már tudjuk, hogy 10-féleképpen 

lehet megtenni. 

d) Az előző meggondolás alapján 4 válaszfal elhelyezésének számát már könnyen meg tudjuk 

határozni. Hiszen annyiféleképpen helyezhetők el, ahányféleképpen 1-et kihagyhatunk. Ezt 5-

féleképpen tehetjük meg, tehát ennyiféleképpen helyezhető el 4 válaszfal. 

e) Öt válaszfalat pedig nyilván 1-féleképpen helyezhetünk el. 

 

Feladatok 

 27. Bolyongjunk a derékszögű koordináta-rendszerben! Az origóból indulunk, és a rács- 

pontokra lépegetünk. Minden rácspontban feldobunk egy pénzdarabot. Ha fejet (F) 

dobunk, akkor az x tengely pozitív irányában lépünk egyet, ha írást (I), akkor az y 

tengely pozitív irányában lépünk 1 egységnyit. 

a) Az origóból indulva az első három dobásunk ez volt: FFI. Hová jutottunk? 

b) Milyen más dobássorozattal juthattunk volna ugyanebbe a pontba? Sorold fel az összes 

ilyen dobássorozatot! 

c) Hány különböző 3 hosszúságú fej-írás dobássorozat van összesen? Sorold fel az összes 

ilyen sorozatot! 

d) Jelöld meg a koordináta-rendszerben azokat a rácspontokat, amelyekbe 3-as dobás- 

sorozattal juthatunk el! Írd a rácspontok mellé, hogy hányféle 3-as dobássorozattal 

juthattunk el oda! 

e) Hová juthatunk el az origóból, ha 4 dobás közül kétszer dobunk fejet? Hányféle 

dobássorozattal érkezhetünk még ugyanoda? 

f) Vizsgáld meg az összes 4-es dobássorozatot! Hányban van közülük 0, vagy 1, vagy 2, 

vagy 3, vagy fej? Melyik rácspontokba juthatunk el ezekkel a dobássorozatokkal? 

g) Kérdezz tovább! 

 28. A kisiskolások színesrúd-készletében kis 1cm2 alapú színes négyzetes oszlopok 

vannak, mégpedig az alábbi méretben és színben: 
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1 cm magas (fehér), 2 cm magas (rózsaszín), 3 cm magas (világos kék), 4 cm magas 

(piros), 5 cm magas (sárga), 6 cm magas (lila), 7 cm magas (fekete), 8 cm magas 

(bordó), 9 cm magas (sötétkék) és 10 cm magas (narancs).  

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekek megpróbálnak színes rudakkal kirakni egy rudat.  

a) Hányféleképpen lehet kirakni például a lila rudat? (Két kirakást különbözőnek 

tekintünk akkor is, ha azok csak a rudak sorrendjében különböznek.) 

b) Csoportosítsd az eseteket aszerint, hogy hány darabból raktad ki a lila rudat! 

1 darabból: 

2 darabból: 

3 darabból: 

4 darabból: 

5 darabból: 

6 darabból: 

c) A fekete rúd hányféleképpen rakható ki 3 darabból? 

 
 29. Hányféleképpen olvasható ki az alábbi ábrából a MATEK szó? 

 
    M     
   A  A    
  T  T  T   
 E  E  E  E  
K  K  K  K  K

 

 

A 27-es és a 29-es feladat megoldásában megismert számelrendezést Blaise Pascal  

(1623–1662) francia matematikus tiszteletére, aki ennek a számelrendezésnek sok érdekes 

tulajdonságát felfedezte, Pascal-háromszögnek nevezzük. A képzési szabálya nagyon 

egyszerű: A kezdő (nulladik sor) egy 1-es, a következő (1. sor) két 1-es, a továbbiakban 

minden sorban eggyel több szám szerepel, mint az őt megelőzőben és minden sor kezdő és 
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utolsó eleme 1, a többi elemet pedig a felette álló két elem összegeként kapjuk. Így minden 

sorban a sor sorszámánál 1-gyel több elem van. Az egyes sorokon belül is 0-tól sorszámozzuk 

az elemeket. Tehát például a pirossal jelölt 21-es a 7. sor 2. eleme. 

 

 

Szemeljük ki például a 6. sor 4. elemét. Az itt található szám (15) az 5. sor 3-adik (10-es 

szám) és 4-edik (5-ös szám) elemének összegével egyenlő. 

 30. Gondoljuk végig még egyszer a 27. feladat megoldását! Növeljük a dobások számát! 

Ha minden egyes dobásszám esetén a megfelelő rácspontra ráírnánk azt a számot, 

ahányféleképpen az adott helyre juthatunk, akkor a Pascal-háromszögben megismert 

képzési szabály szerint követnék egymást a számok. Mi ennek a magyarázata? 

 31. Mi a közös 6., 10., 13., 15., 16., 18. problémákban? 

 
Válasszuk ki a Pascal-háromszög valamelyik sorát. A kiválasztott sor sorszámát jelöljük n-

nel, ahol n tetszőleges természetes számot jelölhet. Az n-edik sor valamelyik elemét válasszuk 

ki. Az n-edik sor kiválasztott elemének sorszámát jelöljük k-val, ahol k szintén természetes 

számot jelöl és legfeljebb akkora, mint az n. Az itt található szám azoknak a lehetőségeknek a 

számát adja meg, ahányféleképpen n különböző dolog közül k darabot kiválaszthatunk úgy, 

hogy a kiválasztás sorrendjét nem vesszük figyelembe, azaz két kiválasztást nem tekintünk 

különbözőnek, ha azok csak a sorrendben különböznek egymástól.  

Például: a 7-edik sor második eleme megadja azt, hogy hányféleképpen választhatunk ki a 7 

nap közül kettőt úszónapnak. Ugyanennek a sornak a 3-adik eleme 7 nap közül 3 nap összes 

kiválasztási lehetőségének számát adja meg. A 90-edik sor 5-ödik eleme megadja, hogy hány 

ötös lottószelvényt kell kitöltenünk ahhoz, hogy biztosan legyen telitalálatunk. 

0.sor           1          
1.sor          1  1         
2.sor         1  2  1        
3.sor        1  3  3  1       
4.sor       1  4  6  4  1      
5.sor      1  5  10  10  5  1     
6.sor     1  6  15  20  15  6  1    
7.sor    1  7  21  35  35  21  7  1   
8.sor   1  8  28  56  70  56  28  8  1  
9.sor  1  9  36  84  126  126  84  36  9  1

.           .          

.           .          

.           .          
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 32. A morzeábécében kétféle jelet használnak: . és –. (ezek a „ti” és a „tá”) 

a) Legfeljebb 4 hosszúságú jelsorozatokkal hány különböző karaktert (betűt, számot vagy 

írásjelet) lehet előállítani? 

b) Az alábbi táblázatban a nemzetközi morzeábécé jeleit adtuk meg. Az előállítható, 

legfeljebb 4 hosszúságú jelsorozat között van-e olyan,, amelyet nem használtak fel 

ebben a morzeábécében? 

 
Karakter Jel Karakter Jel Karakter Jel 

A . – P . – – . 5 . . . . . 
B – . . . Q – – . – 6 – . . . . 
C – . – . R . – . 7 – – . . . 
D – . . S . . . 8 – – – . . 
E . T – 9 – – – – . 
F . . – . U . . – 0 – – – – – 
G – – . V . . . – pont . – . – . – 
H . . . . W . – – vessző – – . . – – 
I . . X – . . – kérdőjel . . – – . . 
J . – – – Y – . – – kettőspont – – – . . . 
K – . – Z – – . . pontosvessző – . – . – . 
L . – . . 1 . – – – – kötőjel – . . . – 
M – – 2 . . – – – ferde törtvonal – . . – . 
N – . 3 . . . – – idézőjel . – . . – . 
O – – – 4 . . . –   

 

 33. Egy teremben 5 lámpa van. Mindegyiket külön-külön lehet felkapcsolni. Hányféle- 

képpen éghetnek a lámpák, ha legalább egynek égnie kell? 
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VI. Rendszerezés 

Emlékeztető 
Valamely { }cba  , ,  három elemű halmaz összes kételemű részhalmaza:  

{ }ba, , { }ca, , { }cb, . 

 

Feladatok 

 34. Keress az eddig megoldott feladatok között olyat, amelyben 5 különböző elem közül 

kellett kettőt kiválasztani úgy, hogy a kiválasztás sorrendje nem számított! 

 35. Keress az eddig megoldott feladatok között olyat, amelynek megoldása során lénye- 

gében szükségessé válik egy 6 elemű halmaz kételemű részhalmazai számának 

meghatározása! 

 36. Keresd meg az eddig megoldott feladatok közül azokat, amelyekben egy halmaz meg- 

adott elemszámú részhalmazai számának a meghatározása adta a kulcsot a megoldáshoz! 

 

Emlékeztető 
Az { }cba  , ,  három elemű halmaz elemeit a következőképpen rendezhetjük sorba: 

abc,  acb,  bac,  bca,  cab,  cba 

 

 37. Keresd meg az eddig megoldott feladatok közül azokat, amelyek megoldásához 

lényegében egy halmaz elemeinek összes sorbarendezésének számát kellett meg- 

határozni! 

 38. Keresd meg az eddig megoldott feladatok közül az összes olyat, amelyben a megoldás 

során lényegében egy halmaz elemeinek bizonyos (de nem az összes) sorbarendezésének 

számát kellett meghatározni! 

 39. Keresd meg az eddig megoldott feladatok közül azokat, amelyekben lényegében a 

megoldás során az alábbi kiválasztások számának meghatározása jelentette a kulcsot: 

Valamely halmaz adott elemszámú valódi részhalmazainak elemeit kellett sorba 

rendezni. A különböző sorbarendezések számának meghatározása volt a cél. 
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 40. Keresd meg az eddig megoldott feladatok közül az összes olyat, amelyben a cél lénye- 

gében az alábbi kiválasztások számának meghatározása volt:  

Egy halmaz elemei közül ki kellett választani megadott számút úgy, hogy egy elemet 

többször is választhattunk, majd a kiválasztottakat az összes lehetséges módon sorba 

rendeztük. 

 41. Egy állatkísérleteket végző laboratóriumban egerekkel a következő kísérletet végezték: 

Öt jól megkülönböztethető egeret egy olyan ketrecbe raktak, amelynek két kijárata volt. 

A bal oldali kijáraton keresztül olyan ketrecbe juthattak az egerek, ahol kedvenc cseme- 

géjük várt rájuk, a jobb oldali kijáraton áthaladva viszont gyenge áramütés érte őket. 

Mindkét kijáraton egyszerre csak egy egér tudott áthaladni. A kísérlet első végre- 

hajtásakor mind a két kijáratot egyszerre nyitották ki. Az egerek azonnal a kijáratokhoz 

rohantak, és mindegyikük igyekezett valamelyiken kijutni. 

Arra a kérdésre, hogy hányféle sorrendben hagyhatták el a ketrecüket az egerek, valaki a 

következő megoldást adta: 

Mivel 5-en vannak, vagy 2 egér tud egyszerre kimenni a jobb, illetve bal oldali nyíláson, 

vagy a pár nélkül maradt egér egyedül valamelyik kijáraton. Először számoljuk össze, 

hogy hányféleképpen tudunk az 5 egérből három, 2-2-1 darabszámú csoportot 

kialakítani. Egy pár 10
2
45 =⋅ -féleképpen választható ki. Bármelyik esetben a 

megmaradt 3 egérből egy újabb pár 3-féleképpen alakítható ki. Így a két pár 30310 =⋅ -

féleképpen választható. Mind a 30 esetben a megmaradt egy egér egyértelműen adódik. 

Egy 2-2-1 felosztású csoport egymás után 6-féle sorrendben követheti egymást a 

„kijáratok felé”. Így a 30-féle csoport 180630 =⋅ -féle sorrendje alakulhat ki. 

Bármelyik esetben a kijáratokon az egyik pár is 2-féle, hozzá a másik pár is 2-féle 

sorrendben mehet ki egyszerre, és az egyedül kimenő egér is vagy a bal, vagy a jobb 

oldali kijáraton mehet ki. Tehát az egerek 1440222180 =⋅⋅⋅ -féle sorrendben 

hagyhatják el a ketrecet.  

A megoldás hibás. Hol a hiba? Oldd meg a feladatot helyesen! 
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Kislexikon 
 
Jelöljön n egy 1-nél nagyobb pozitív egész számot. Szorozzuk össze 1-től n-ig az összes 

pozitív egész számot. Az így kapott szorzatot az n szám faktoriálisának nevezzük.  

Jelölése: n!  

Így nnn ⋅−⋅⋅⋅⋅= )1(...321!  

 
A Pascal-háromszög n-edik sorának k-adik eleme (ahol n és k is természetes számot jelöl, és 

k értéke legfeljebb n-nel lehet megegyező) az n elemű halmaz k elemű részhalmazainak 

számát adja meg. 

 

 

 
 

0.sor           1          
1.sor          1  1         
2.sor         1  2  1        
3.sor        1  3  3  1       
4.sor       1  4  6  4  1      
5.sor      1  5  10  10  5  1     
6.sor     1  6  15  20  15  6  1    
7.sor    1  7  21  35  35  21  7  1   
8.sor   1  8  28  56  70  56  28  8  1  
9.sor  1  9  36  84  126  126  84  36  9  1

.           .          

.           .          

.           .          



4. MODUL
műveletek valós 
számkörben

Készítette: Darabos Noémi Ágnes
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I. Osztó, többszörös, prímszámok, összetett számok, 
számelmélet alaptétele, osztók száma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda1 

 Keressük meg a következő számok osztóit: 1; 9; 13; 15; 17; 19; 23; 24; 26; 31; 35; 36! 

Megoldás: 

1 osztói: 1. 

9 osztói: 1; 3; 9.  

13 osztói: 1; 13. 

15 osztói: 1; 3; 5; 15. 

17 osztói: 1; 17. 

19 osztói: 1; 19. 

23 osztói: 1; 23. 

24 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24. 

26 osztói: 1; 2; 13; 26. 

31 osztói: 1; 31. 

35 osztói: 1; 5; 7; 35. 

36 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36. 

 

 

 

 

 

 

 

Az a és b természetes számok esetén akkor mondjuk, hogy az a szám osztója b-

nek, ha van olyan c természetes szám amelyre  a · c = b.  
Jelölés: a | b. 

Akkor mondjuk, hogy egy d természetes számnak többszöröse az   

f természetes szám, ha d osztója f-nek. 

Egy szám 1-en és önmagán kívüli osztóit a szám valódi osztóinak nevezzük. 

Azokat a természetes számokat, amelyeknek pontosan két pozitív osztója van, 

prímszámoknak nevezzük. 

Azokat a természetes számokat, amelyeknek kettőnél több pozitív osztója van,

összetett számoknak nevezzük. 

Vigyázat! Az 1 se nem prím, se nem összetett szám. 
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Mintapélda2 

 Keressük meg az 1 és 100 között található prímszámokat! 

Megoldás: Eratosztenészi szitával.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

A prímszámok kiszűrésére való eljárás az ún. eratosztenészi szita. Rendezett táblázatba 

írjuk fel 1-től 100-ig az egész számokat. A 2-t karikázzuk (az ábrán szürkére színezzük) 

be, majd húzzuk ki a kettőnél nagyobb, 2-vel osztható számokat! Hasonlóan a 3-at 

karikázzuk be, majd húzzuk ki a háromnál nagyobb, 3-mal osztható számokat! A 

következő szám, ami még nincs kihúzva az 5, karikázzuk be és húzzuk ki a nála 

nagyobb, öttel osztható számokat! Keressük meg a következő nem áthúzott számot, ez a 

7, karikázzuk be és húzzuk ki a nála nagyobb többszöröseit! És így tovább, addig 

folytassuk az eljárást, amíg az 1-en kívül minden számot vagy bekarikáztunk, vagy 

áthúztunk. Azok a számok, amelyeket áthúztunk, összetett számok, amelyeket 

bekarikáztunk, pedig prímszámok. Az 1-et nem karikáztuk be, és nem húztuk át, hiszen 

az egy se nem összetett, se nem prímszám. 
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Mintapélda3 

 Írjuk fel a következő számok prímtényezős felbontását: 1092; 3960. 

Megoldás: 

 

   

  

1
13
91

273
546

1092

13
7
3
2
2

 

1
11
55

165
495
990

1980
3960

11
5
3
3
2
2
2

 

137321373221092 2 ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=  

11532115332223960 23 ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  

 

 

 

Megjegyzés:  

A számelmélet alapvetően a matematikának az oszthatósági problémákkal foglalkozó 
fejezete. 
 

A számelmélet alaptétele: Minden összetett szám felbontható prímszámok 

szorzatára és ez a felbontás a tényezők sorrendjétől eltekintve egyértelmű. 
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Mintapélda4 

 Az adott prímtéglákat használva készítsünk   

a) négyzetszámot, 

b) köbszámot, 

c) a lehető legnagyobb számot, 

d) 0-ra végződő 13-mal osztható számot! 

Megoldás: 

Négyzetszámot úgy kapunk, ha minden azonos jelű téglából páros darabot veszünk. 

Köbszámot úgy kapunk, ha minden azonos jelű téglából 3-mal osztható darabot veszünk. 

A lehető legnagyobb számot úgy kapjuk, ha az összes prímtéglát felhasználjuk. 

Egy szám akkor osztható 13-mal, ha prímtényezői között szerepel a 13. 

 

Mintapélda5 

 Határozzuk meg a következő számok prímtényezős felbontását, osztóit és osztóinak a 

számát: 18; 32; 36; 42; 49; 72. 

Megoldás: 

1
3
9

18

3
3
2

  

1
2
4
8

16
32

2
2
2
2
2

  

1
3
9

18
36

3
3
2
2

  

1
7

21
42

7
3
2

  
1
7

49
7
7

  

1
3
9

18
36
72

3
3
2
2
2

 

23218 ⋅=  5232 =  22 3236 ⋅=  73242 ⋅⋅=  2749 =  23 3272 ⋅=  

18 osztói: 1; 2; 3; 6; 9; 18. Osztóinak a száma: 6 db. 

32 osztói: 1; 2; 4; 8; 16; 32. Osztóinak a száma: 6 db. 

36 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36. Osztóinak a száma: 9 db. 

42 osztói: 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42. Osztóinak a száma: 8 db. 

49 osztói: 1; 7; 49. Osztóinak a száma: 3 db. 

72 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72. Osztóinak a száma: 12 db. 
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Mintapélda6 

 Határozzuk meg 360 osztóinak a számát! 

Megoldás: 

Írjuk fel a 360 prímtényezős felbontását: 
123 532360 ⋅⋅=  

Úgy kapunk egy tetszőleges osztót, hogy 

mindhárom sorból választunk egy-egy számot és az 

így kiválasztott három számot, összeszorozzuk. Az 

első sorból 4-féle, a másodikból 3-féle, a 

harmadikból 2-féle számot választhatunk, ezért 

összesen: 24234 =⋅⋅  osztója van a 360-nak. 

 

 

Feladatok 
 

 1. Keresd meg a következő számok osztóit: 113; 169; 517; 659; 901. Melyek ezek közül a 

prímek? 
 

 2. Bontsd fel a következő számokat prímszámok szorzatára: 1456;1980;2016 . 
 

 3. Egy hajó hosszának, az árboc magasságának, a kapitány kisfiának és a kapitány 

életkorának szorzata 303335. Hány éves a kapitány? 
 

 4. Mitől függ, hogy egy szám osztóinak a száma páros vagy páratlan? 
 

 5. Két testvér életkorának összege legalább 10, de legfeljebb 20 esztendő. Az életkorok 

összegének 6 pozitív osztója van. Hány évesek a testvérek, ha egyikük háromszor annyi 

idős, mint a másik? 
 

 6. Hány pozitív osztója van az 1224-nek? 
 

 7. Határozd meg a 3496 páratlan osztóinak a számát! 

 

  Kitevő 

  0 1 2 3 

Pr
ím

sz
ám

ok
 2 1 2 4 8 

3 1 3 9 - 

5 1 5 - - 
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II. Oszthatósági szabályok 

Mintapélda7 

 Írjuk be az alábbi számokat a táblázatba! 

300023715200258415249162535032178  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSZTHATÓSÁG 
Utolsó számjegy 

alapján 
Utolsó két számjegy alapján Utolsó három 

számjegy alapján 
Számjegyek 

összege 
alapján 

2-vel 5-tel 10-zel 4-gyel 25-tel 50-nel 100-
zal 

8-cal 125-
tel 

1000-
rel 

3-mal 9-cel 

            

Utolsó számjegy 

Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható 2-vel, ha az utolsó szám- 

jegye osztható 2-vel, vagyis ha páros (azaz, ha az utolsó számjegye 0, 2, 4, 6, 8).

Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható 5-tel, ha az utolsó számjegye 

osztható 5-tel (azaz, ha az utolsó számjegy 0 vagy 5). 

Utolsó két számjegy 

Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható 4-gyel, ha az utolsó két 

számjegyéből álló legfeljebb kétjegyű szám osztható 4-gyel. 

Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható 25-tel, ha az utolsó két 

számjegyéből álló legfeljebb kétjegyű szám osztható 25-tel. 

Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható 50-nel, ha az utolsó két 

számjegyéből álló legfeljebb kétjegyű szám osztható 50-nel. 

Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható 100-zal, ha az utolsó két 

számjegye  0. 

(Mivel 100 osztható 4-gyel, 25-tel, 50-nel és 100-zal, ezért 10-nek minden 

kettőnél nagyobb hatványa is osztható ezekkel.) 
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Például: 

( ) ( ) ( ) 141921997199921041021071022724 0123 ⋅++⋅++⋅++⋅=⋅+⋅+⋅+⋅= . 

Elég vizsgálnunk a számjegyek összegét: 2 + 7 + 2 + 4 = 15, mivel ez a szám osztható 3-mal, 

de nem osztható 9-cel, ezért az eredeti szám is osztható 3-mal, de nem osztható 9-cel. 

 

Mintapélda8 

 Egy számlán látható a következő tétel: 

 
Sajnos az első és az utolsó számjegy olvashatatlan. Mennyibe került egy könyv? 

Megoldás: 

yx67972  

Egy szám akkor és csak akkor osztható 72-vel, ha osztható 9 · 8-cal, azaz 9-cel is és 8-cal is, 

mert 9 és 8 relatív prímek (lásd a 11. mintapéldát). Egy szám akkor és csak akkor osztható 8-

cal, ha az utolsó három számjegyéből álló szám osztható 8-cal. .798 y  Ez akkor tejesül, ha 

2=y  Egy szám akkor és csak akkor osztható 9-cel, ha számjegyeinek összege osztható 9-cel. 

2429769 +=++++ xx .  Tehát x = 3. 

Tehát 72 könyv 36792 Ft-ba, így egy könyv 511 Ft-ba került. 

Számjegyek összege 

Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható 3-mal, ha számjegyeinek 

összege osztható 3-mal. 

Egy természetes szám akkor és csak akkor osztható 9-cel, ha számjegyeinek 

összege osztható 9-cel. 

(Ugyanis 10 hatványai felírhatók a következő módon: 10 = 9 + 1;  100 = 99 + 1;  

1000 = 999 + 1 stb. Az összegek első tagjai oszthatóak 3-mal, illetve 9-cel, így a 

megfelelő  helyi értékeken álló számok összege – szorozva 1-gyel – dönti el az 

oszthatóságot.) 
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Mintapélda9 

 Egy szobában kétféle szék van, háromlábú suszterszék, és négylábú karosszék. Minden 

széken ül egy gyerek. Így összesen 35 lábat tudunk megszámolni. Hány gyerek van a 

szobában? 

Megoldás:  

A székeken ülő gyerekek kétlábúak, így a suszterszékek „ötlábú”, a karosszékek „hatlábú” 

székként adnak 35 lábat. Ez az összeg 5-nek többszöröse, tehát a „hatlábú” székek száma is 5-

nek többszöröse, ami maximum 5 lehet, különben több mint 35 láb lenne a szobában. Ezek 

szerint 5 karosszék és 1 suszterszék van a szobában, mindegyiken egy gyerek, számuk tehát 6.  

 

Feladatok 

 

 8. Milyen számjegyek írhatók a∗  helyére, ha a) ,93715 ∗  b) 54823 ∗ ? 

 

 9. Milyen számjegyek írhatók a∗  helyére, ha  a) ,21379 ∗     b) 27544 ∗ ? 

 

 10. Milyen számjegyek írhatók x és y helyére, ha a) ,223412 xy  b) yx302118 ? 

 

 11. Milyen számjegyek írhatók x és y helyére, ha  a) ,713645 yx  b) yx452436 ? 

 

 12. Lehet-e két prímszám összege 2003? 

 

 13. Igaz-e, hogy 152610 2+  osztható 3-mal? 

 

 14. Bizonyítsd be, hogy 801045 70 + ! 

 

 15. Milyen n egész számok esetén lesz az alábbi tört értéke egész szám? 

a)  
2
113

+
+

n
n  ;     b)  

3–
52

n
n +        
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III. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 
 

Mintapélda10 

Felújítjuk lakásunkat. Úgy döntöttünk, hogy a konyha padlójának burkolásához járólapokat 

vásárolunk. Milyen maximális oldalhosszúságú négyzet alapú lapokat vehetünk, ha a helyiség 

mérete 270 cm x 420 cm és egyetlen járólapot sem akarunk szétvágni? Hány db járólapot kell 

vásárolni? Hány csomag járólapot kell vásárolni, ha egy csomagban 10 db van? Becsüljük 

meg, hogy mennyi pénzt kell kivenni az automatából, hogy biztosan ki tudjuk fizetni a 

járólapokat, ha egy csomag ára 1790 Ft! (Az automatából csak 1000 forintot, illetve ennek 

többszöröseit lehet kivenni.) Számítsuk ki, hogy pontos volt-e a becslés! 

Megoldás: 

A két szám prímtényezős felbontása: 

1
3
9

27
135
270

3
3
3
5
2

  

1
7

21
105
210
420

7
3
5
2
2

 

532270 3 ⋅⋅= , 7532420 2 ⋅⋅⋅=  

A két szám legnagyobb közös osztója: ( ) 30532420;270 =⋅⋅= . 

Maximum 30 cm x 30 cm-es csempéket vehetünk. 

309270 ⋅= , 3014420 ⋅=  

Összesen 126149 =⋅  darab járólapot, azaz 13 csomagot kell vásárolni. 

A járólapok ára: Ft23270179013 =⋅ . 

Az automatából 24000 Ft-ot kell kivenni. 
 



4. modul: MŰVELETEK VALÓS SZÁMKÖRBEN 101 

 

Mintapélda11 

A kalózok egy lakatlan szigeten osztozkodnak a zsákmányon. Hogyan osztották szét a 156 

aranytallért, 91 rubintot és az 52 gyémántot, ha a háromféle kincsből mindenki ugyanannyit 

kapott? Hányan voltak a kalózok? 

 
Megoldás: 
A három szám prímtényezős felbontása: 

1
13
39
78

156

13
3
2
2

 
1

13
91

13
7

  

1
13
26
52

13
2
2

 

1332156 2 ⋅⋅=  13791 ⋅=  13252 2 ⋅=  

( ) 1352,91,156 =     a kalózok 13-an voltak. Mindenki 12 aranytallért, 7 rubintot és 4 

gyémántot kapott a zsákmányból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két vagy több pozitív egész szám közös osztói közül a legnagyobbat a vizsgált 

számok legnagyobb közös osztójának nevezzük. (A prímtényezős felbontásból 

a közös prímtényezőket kell összeszorozni az előforduló legkisebb hatványon.)

Jelölés: Az a és b pozitív egész számok legnagyobb közös osztója: (a; b).  
Ha két szám legnagyobb közös osztója 1, akkor a két számot relatív prímeknek

nevezzük. 

Két vagy több pozitív egész szám közös többszörösei közül a legkisebbet a 

vizsgált számok legkisebb közös többszörösének nevezzük. (A prímtényezős 

felbontásból minden előforduló prímet összeszorzunk az előforduló 

legmagasabb hatványon.) 

Jelölés: Az a és b pozitív egész számok legkisebb közös többszöröse: [a; b].  
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Mintapélda12 

A budapesti Jászai Mari térnél lévő troli végállomásról reggel 8-kor egyszerre indulnak a 79-

es és 76-os trolibuszok. Az egyik vonalon 12 percenként, míg a másikon 15 percenként 

indulnak a buszok. Mennyi idő múlva indul újra egyszerre két troli? 

 

Megoldás: 

1
3
6

12

3
2
2

  
1
5

15
5
3

 

[ ] [ ] 6053253;3215;12 22 =⋅⋅=⋅⋅=  

60 perc, azaz 1 óra múlva indul újra egyszerre két troli. 
 

 
Feladatok 

 

 16. Végezd el a következő műveleteket! 

13 5 7 3 8 4 5, ,
12 21 24 40 45 27 54

− + − +  

2
3:

3
4

12
5,

10
6:

5
18,

15
39

13
9 ⋅−⋅  

 

 17. Húzd alá azokat a számokat, amelyekhez az 504 relatív prím! 

55 38 39 65 143 21 19 

 

 18. Nagyi Mikulásra csomagot készített. Hány unokája van, ha minden csomag teljesen 

megegyezett, és összesen 63 szaloncukrot, 7 csokimikulást és 21 csokiszeletet tett a 

zacskókba? 

 

 19. Két inga lengésideje 60, illetve 105 másodperc. Ha a két ingát egyszerre indítjuk el, 

akkor lengésük során leghamarabb mennyi idő múlva kerülnek egyszerre a kiindulási 

helyzetbe? 
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 20. Határozd meg a 4950 és a 2940 számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét! Végezd el a következő műveletet: 1 1
4950 2940

+ . Egyszerűsítsd a 4950
2490

 

törtet! 

 

 21. Töltsd ki a bűvös négyzeteket! 

 

3
2    

2
1  

6
5  

6
7  

   

 

14
3  

28
1  

7
2  

  
28
3  

   

 22. Határozd meg x, y és z értékét, ha 3 2a 2 3 5 13= ⋅ ⋅ ⋅ , x y zb 2 3 5 11= ⋅ ⋅ ⋅ , és 

           ( ) 60; =ba  [ ] 51480; =ba . 
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IV. A számfogalom kiterjesztése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda13 

Írjuk fel a 
8
7 ; 

7
15 ; 

6
19  tizedestört alakját! 

 

Megoldás: 

0
40

60
70

875,08:7 =

 

1
50

40
60

20
30

10
742851,27:15 &&=

 

4
40

10
61,36:19 &=

 

 Véges  Tiszta szakaszos Vegyes szakaszos 

Racionális számok halmaza 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

≠∈= 0, qZ,qp
q
pQ  

A racionális számok felírhatók két egész szám hányadosaként, tört alakban,

ahol a nevező nem nulla. 

Bármely racionális szám felírható tizedestört alakban. 

Egy racionális szám tizedestört alakja véges, ha a maradékos osztás során a 

nulla fellép mint maradék. 

Egy racionális szám tizedestört alakja végtelen szakaszos, ha a maradékos 

osztás során nem szerepel a nulla mint maradék, így előbb-utóbb a maradékok 

ismétlődni kezdenek. 

Minden végtelen szakaszos tizedestört felírható két egész szám 

hányadosaként. 
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Mintapélda14 

Írjuk fel a következő számokat két egész szám hányadosaként! 

315,082,73,1513,4 &&&&&  

Megoldás: 

1000
4513513,4 =  

Legyen 3,1 &=x . Mivel egyetlen jegy ismétlődik, szorozzuk meg a számot 10-zel: .3,1310 &=x  

3
4

9
12

129
3,1

3,1310

==

=
=−

=

x

x
x

x
&

&

 

Legyen 82,7 &&=y . Mivel két jegy ismétlődik, szorozzuk meg 100-zal: .82,728100 &&=y  

99
721

72199
82,7

82,728100

=

=
=−

=

z

y
y

y
&&

&&

 

Legyen 315,0 &&=z . Mivel három jegy ismétlődik, szorozzuk meg a számot 1000-rel: 

315,5131000 &&=x , ebből kivonva az eredetit, a végtelen hosszú szakasz kiesik: 513999 =x , 

azaz 
999
513=x . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példák irracionális számokra: KKK 1010010001,0;1415926,3;414213,12 == π  

Irracionális számok 

Irracionális számoknak nevezzük azokat a számokat, amelyek tizedestört alakja 

végtelen nem szakaszos. Jelölés: Q*. 

Valós számok 

A racionális és irracionális számok egyesítése a valós számok halmaza.  

Jelölés: R  

Q   Q* = R 
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Mintapélda15 

 

 Töltsük ki az ábrát, írjunk mindenhova két-három számot! 

Színezzük pirosra, hogy hol helyezkednek el az 

irracionális számok! Színezzük kékre, hogy hol 

helyezkednek el az egész számok! Helyezzük el az alábbi 

számokat az ábrán: 

687,3;7;5;
3
5;

3
2
3,1;13;

2
8;21,1;26,7;;

7
3;5,13;2;

3
3;0 &&

&
& −−−−−π−  

Megoldás: 

 

Mintapélda16 

 Végezzük el az alábbi műveleteket! Mit tapasztalunk? 

=+ 57   =+ 75  

=⋅ 43    =⋅ 34  

( ) =++ 1019   ( ) =++ 1019  

( ) =⋅⋅ 862   ( ) =⋅⋅ 862  

( ) =+⋅ 543   =⋅+⋅ 5343  

Megoldás: 

1257 =+     1275 =+  

1243 =⋅     1234 =⋅  

( ) 2010101019 =+=++   ( ) 201191019 =+=++  

( ) 96812862 =⋅=⋅⋅    ( ) 96482862 =⋅=⋅⋅  

( ) 2793543 =⋅=+⋅    2715125343 =+=⋅+⋅  

Tapasztalat: Az egy sorban szereplő kifejezések egyenlőek. 
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Már az általános iskolában találkoztunk a racionális számkörben végzett műveletek 
alaptulajdonságaival: a felcserélhetőséggel a csoportosíthatósággal és a széttagolhatósággal. 
Ezek a tulajdonságok a valós számkörben is érvényben maradnak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egész számok körében értelmeztünk három műveletet, az összeadást,  
a kivonást és a szorzást. 
Bármely két egész szám összege, különbsége és szorzata is egész szám.  
Ezt úgy mondjuk, hogy az egész számok halmaza az összeadásra, kivonásra
és a szorzásra nézve zárt. 

Például 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 41413103972

623716437
=−⋅−−=−−−=−+−

−=−⋅=−−=−+
. 

Az egész számok között végezhetünk osztást is. 
Például ( ) 53:1534:12 −=−= . 
Az egész számok körében az osztás nem mindig végezhető el. 
Például =12:4  nincs ilyen egész szám. 
Ha el akarjuk végezni az előző osztást, akkor ki kell bővítenünk az egész 
számok halmazát a törtszámokkal.

Bármely két természetes szám összege és szorzata is természetes szám.  

Ezt úgy mondjuk, hogy a természetes számok halmaza az összeadásra  

és a szorzásra nézve zárt. 

Például  
007303
1427927

=⋅=+
=⋅=+

. 

A természetes számok között végezhetünk kivonást is, ha a kisebbítendő

nagyobb, mint a kivonandó. 

Például { { {
különbségkivonandódőkisebbíten

527 =− . 

Ha a kisebbítendő kisebb, mint a kivonandó, akkor a kivonás nem végezhető

el a természetes számok körében. 

Például =− 72  nincs ilyen természetes szám. 

Ha el akarjuk végezni az előző kivonást, akkor ki kell bővítenünk  

a természetes számok halmazát a negatív egész számokkal. 
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Feladatok 
 

 23. Helyezd el a következő számokat az ábrán! 

2
4;;

11
5;2;

4
12;

3
7;

1
2;0;7 −π−  

 

 24. Írd át tizedestört alakba a 

7
5;

12
13;

3
14;

13
2;

5
19;

3
16;

6
11  számokat, és jellemezd őket (véges, végtelen 

tiszta szakaszos, végtelen vegyes szakaszos) ! 

 
 25. Írd fel két egész szám hányadosaként! 

a) 6,2;  b) 7,12; c) 3,734; d) 1,5 & ;  e) 31,5 & ;  

f) 198,4 & ; g) 31,5 && ; h) 189,4 && ;  i) 189,4 &&& . 

Bármely két racionális szám összege, különbsége, szorzata és hányadosa (kivéve 
a nullával való osztást, mert azt nem értelmezzük) is racionális szám. Ezt úgy 
mondjuk, hogy a racionális számok halmaza az összeadásra, kivonásra, szorzásra 
és az osztásra (azaz a négy alapműveletre) nézve zárt.
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V. Valós számok és a számegyenes 

Mintapélda17 

 Ábrázoljuk pirossal a számegyenesen a következő számokat: 5,2;75,0;
3
2;0;

6
1;1;3 −−− . 

Kékkel ábrázoljuk a számok ellentettjét, zölddel a számok reciprokait! 

Megoldás: 

 

A szám 3 –1 
6
1  

3
2−  0,75 –2,5 

Ellentettje -3 1 
6
1−  

3
2  –0,75 2,5 

Abszolút értéke 3 1 
6
1  

3
2  0,75 2,5 

Reciproka 
3
1  –1 6 

2
3−  

3
4  

5
2−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy szám ellentettje az a szám, amellyel összeadva az eredeti számot, nullát 

kapunk. 

Egy nem nulla szám reciproka az a szám, amellyel az eredeti számot 

megszorozva egyet kapunk. 

Legyen a tetszőleges szám, ekkor a szám abszolút értéke: 
⎩
⎨
⎧

<−
≥

=
0,

0,
ahaa

ahaa
a . 
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Mintapélda18 

 Ábrázoljuk számegyenesen az alábbi intervallumokat: 

( ) [ ] [ ) ( ]5;7,4;1,2;2,5;2 −−−− ! 

 

Megoldás: 

 

 

 

 
 

Valós számok és a számegyenes 

A számegyenes bármely pontja egy valós számot jelöl és fordítva, minden 

valós számnak megfelel egy pont a számegyenesen. 

Intervallumok 

Zárt intervallum:   [a, b] =  a ≤ x ≤ b             

A szakasz mindkét vége az intervallumhoz tartozik.  

Balról zárt, jobbról nyílt intervallum:   [a, b[ =  a ≤ x < b    

A szakasz bal vége az intervallumhoz tartozik, jobb vége nem.  

Balról nyílt, jobbról zárt intervallum:   ]a, b] =  a < x ≤ b        

A szakasz jobb vége az intervallumhoz tartozik, bal vége nem.  

Nyílt intervallum:   ]a, b[ =  a < x < b        

A szakasz végpontjai nem tartoznak az intervallumhoz. 
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Mintapélda19 

 Ábrázoljuk számegyenesen az alábbi feltételeknek eleget tevő valós számok halmazát! 

a)  ,4x  

b)  ,
2
1

x  

c)  ,6x  

d)  
2
3

x  

e)  x nem kisebb, mint 4 

f)  x nagyobb, mint –2 

g)  x nem nagyobb, mint –3 

h)  x kisebb, mint 7 

i)  x legalább 2 és legfeljebb 5 

j)  x legalább –3 és legfeljebb –1 

 

Megoldás: 
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Feladatok 
 

 26. Melyik a nagyobb: 
4
1  vagy 

3
1 , 

4
1−  vagy 

3
1− ? 

 
 27. Add meg az alábbi intervallumokat! Ábrázold ezeket a számegyenesen! 

Ma délelőtt 8-tól 12-ig rendel az orvos. 

1830-1900 között megy a tv-ben a híradó. 

1200-ig a konditeremben kedvezményes jegy kapható (nyitás 7 órakor). 

 
 28. Ábrázold számegyenesen az alábbi intervallumokat! 

( ) [ ] [ ) ( ]6;3,5;1,4;7,3;2 −−− . 

 
 29. Jelöld számegyenesen azokat a számokat, amelyeknek ( )1− -től való távolsága 

kisebb 2-nél; 

nagyobb 3-nál; 

legfeljebb 5; 

legalább 4; 

nagyobb 1-nél és kisebb 3-nál; 

legalább 2 és legfeljebb 7. 

 
 30. Add meg a következő intervallumok közös részét (metszetét), és ábrázold a szám- 

egyenesen! 

[ ] [ ]4;02;3 ∩−  

[ ] ( )5;13;1 ∩−  
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VI. Betűk használata 
Ha a négy alapműveletet véges sokszor alkalmazzuk számokra vagy betűkre, akkor algebrai 

kifejezést kapunk. Az algebrai kifejezésekben szereplő betűket változóknak vagy 

ismeretleneknek szoktuk nevezni. Az algebrai kifejezésekben minden betű számokat takar, 

azonban meg kell adnunk, hogy a betűk mely számhalmaz elemeit helyettesítik. Ezt a halmazt 

nevezzük a kifejezés alaphalmazának. 

Például a 12 +n kifejezés a pozitív páratlan egészszámokat írja le, ha az alaphalmaz a 

természetes számok halmaza, vagyis ∈n N. 

 

A változók szorzótényezőit együtthatóknak nevezzük. 

 

Egy algebrai kifejezés értelmezési tartományán az alaphalmaznak azt a legbővebb 

részhalmazát értjük, amelynek elemeit a változók helyére írva a kifejezésben szereplő 

műveletek elvégezhetőek. 

Az értelmezési tartományt úgy kapjuk meg, hogy figyelembe vesszük a kikötéseket:  

az alaphalmazt szűkítjük azokkal a számokkal, amelyeket a kikötések kizárnak.  

Például ha az 
2

441
−

+
xx

kifejezés alaphalmaza az egész számok halmaza (vagyis x   Z), 

akkor az értelmezési tartománya: Z \ {0; 2}, hiszen nullával nem oszthatunk, a nevezők 

értéke pedig x = 0 vagy x = 2 esetében nulla.  

Ha az alaphalmazból konkrét számokat helyettesítünk a változók helyére, akkor a műveletek 

elvégzése után kapott számot az algebrai kifejezés helyettesítési értékének nevezzük. 

Például a 12 +n kifejezés helyettesítési értéke n = 5 esetén 11152 =+⋅ . 

Az algebrai kifejezéseknek több típusát különböztetjük meg: 

  algebrai egész kifejezés: vagy nincs benne tört, vagy ha van benne tört, akkor annak a 

nevezőjében nem szerepel változó; 

  algebrai tört kifejezés: az előforduló tört nevezőjében szerepel változó; 

  egytagú algebrai kifejezés: olyan algebrai kifejezés, amiben a számok és a betűk a 

szorzás műveletével vannak összekapcsolva. 

Például az ( )
2
15

−
+

y
x  kifejezés egytagú. 
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Két egytagú algebrai kifejezés egynemű, ha legfeljebb együtthatóikban különböznek 

egymástól. Az egynemű kifejezéseket összevonhatjuk. 

Például ba22 , ba2

4
1  és ba22− egynemű kifejezések. 

Az egytagú algebrai egész kifejezések összegét többtagú algebrai kifejezésnek vagy más 

néven polinomnak nevezzük. 

 

Mintapélda20 

Határozzuk meg a kifejezések együtthatóját! 

dcdbadcbca 232 ;
7

2;;25,0;
5

;
3
2;3,0;7 − . 

Megoldás: 

1;
7
2;1;25,0;

5
1;

3
2;3,0;7 − . 

 

Mintapélda21 

Mely kifejezések egyneműek az alábbiak közül? 

abaabababaababbaab 2;
6

3;
4

;
3

;5;2;;
3
2;25,0;2

2
2222 −−−  

Megoldás: 

Egyneműek: 

4
,5,2 abbaab − ; 

6
3,2,25,0

2
22 bababa ; 

abab 22 ,
3
2 −− ; 

aa 2,
3

. 
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Mintapélda22 

Végezzük el a kijelölt műveleteket, az eredményekben vonjunk össze, majd számítsuk ki a 

kifejezés helyettesítési értékét, ha .2,
2
1,3 −=−== xba  

a) ( )423 +aa ;  b) ( )( )3543 ++ bb ; c) ( )32)23( 2 +−+ xxx ; d) ( )( )aa 5432 −− . 

 
Megoldás: 
a) ( ) 90126423 2 =+=+ aaaa ; 

b) ( )( ) 25,1
4
51229153543 2 ==++=++ bbbb ; 

c) ( ) 8611632)23( 232 −=−−+=+−+ xxxxxx ; 
d) ( )( ) 331210235432 2 −=−−=−− aaaa . 
 

Mintapélda23 

Számítsuk ki az alábbi törtkifejezések helyettesítési értékeit a megadott számokkal: 

a) ,67
x

x
x

x +−−  ha 1=x ; 

b) ,
23
23

1
5

+
−+

+ b
b

b
b  ha 1−=b ; 

c) ,
5

4
2

3
+
+−

+ s
s

s
 ha 3−=s ; 

d) ,8
34

1
32
14

aa
a

a
a +

−
−+

−
+  ha 

2
1=a . 

 

Megoldás: 

a) 13
1

16
1

7167 −=+−−=+−−
x

x
x

x . 

b) ( )
( )

( )
( ) 213

213
11

15
23
23

1
5

+−
−−+

+−
−=

+
−+

+ b
b

b
b  Nincs értelme: az első tört nevezőjében 0 áll. 

c) ( )
( )

( ) 5,3
53

34
23

3
5

4
2

3 −=
+−
−+−

+−
=

+
+−

+ s
s

s
. 

d) 15

2
1
8

3
2
14

1
2
1

3
2
12

1
2
148

34
1

32
14 =+

−⋅

−
+

−⋅

+⋅
=+

−
−+

−
+

aa
a

a
a . 
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Mintapélda24 

Készíts képleteket! A tudósok ritkán használják hőmérséklet mérésére a Celsius-fokot, vagy 

az Amerikában elterjedt Fahrenheit-fokot. Számukra a Kelvin a leggyakrabban használt skála. 

Hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz? 

Celsius-skála 

A legelterjedtebb hőmérsékleti skála a közéletben, az európai kontinensen. 

Ezen a skálán az olvadó jég hőmérséklete jelenti a 0° értéket, a forrásban levő víz 

hőmérséklete pedig a 100° ( 0.1013 MPa nyomáson ). Egysége tehát ennek az intervallumnak 

az 
100

1 -ad része. Mértékegysége: °C (Celsius-fok). 

Fahrenheit-skála 

Az 1700-as évektől széles körben használják, napjainkban 

főképp az amerikai kontinensen. 

A Fahrenheit-skála nullpontja a Fahrenheit által kísérleti úton 

előállított legjobban lehűlő sós oldat fagyáspontja, a másik alappontja 

az emberi test hőmérséklete volt, mely hőtartományt az oszthatóság 

kedvéért 96 egységre bontotta (így a víz fagyáspontja épp 32 fok). 

Mértékegysége: °F (Fahrenheit-fok) 

Kelvin-skála 

A hőmérsékletnek létezik minimumértéke, ezt nevezzük abszolút nulla foknak, ez az SI 

mértékegységrendszerben elfogadott Kelvin skála nulla pontja. Egységének ugyanakkorát 

választottak, mint a Celsius-skála egy foka. Mértékegysége: K (Kelvin). 

A Kelvin szót fok nélkül használják! 

Megoldás: 

A hőmérséklet átszámítása 

( ) F32
5

9K273C °⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅=+=° nnn  

( ) ( ) F32
5

2739C273K °⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−⋅=°−= nnn  

( ) ( ) K273
9

532C
9

532F ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅−=°⋅−=° nnn  
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Feladatok 
 

 31. Bontsd fel a zárójelet, az eredményekben vonj össze, majd számítsd ki a kifejezés 

helyettesítési értékét, ha .3,2 −== yx  

a) ( ) ( )2222 4523 yxyxyxyx +−+−+  

b) ( ) ( )2222 32228 yxyxyxyx −+−+−  

c) ( ) ( ) ( )2332 3235762 xxxxxxx +−−+−++−  

d) ( ) ( ) ( )2332 425264113 xxxxxxx +−−+−++−  

 
 32. Tekintsd az 997998999101112130123456789,0A K= számot. (A tizedesvessző után 

írd sorba a természetes számokat 999-ig.) Mi lesz ennek a számnak a tizedesvessző 

utáni 2002-dik számjegye? (Varga Tamás Matematika Verseny) 

 
 33. a) Helyezd el 1-től 12-ig a számokat úgy, hogy a vonalak mentén az összegük egyenlő 

legyen, az összeget bűvös számnak nevezzük. Mi a bűvös szám? 

 

 

 

b) A csillagábra minden egyenese mentén egyenlő az algebrai kifejezések összege. 

Mennyi ez az összeg? Milyen algebrai kifejezések kerülnek az üres helyekre? 

Mennyi a bűvös szám, ha a = 5 és b = –2? 
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 34.  Mely kifejezések egyneműek az alábbiak közül? 

xxyxxyxyxxyyxx 7;
7
3;

5
;

2
;13,0;;5;2;3;2;1;;3 22 −−− . 

 

 35. Végezd el a kijelölt műveleteket, az eredményekben vonj össze, majd számítsd ki a 

kifejezés helyettesítési értékét, ha  
3
2,2,

2
1,3 =−=−== yxba . 

a) ( )426 −xx ; b) ( ) yyy 7323 2 ⋅+− ; 

c) ( )( )22 523264 aaaa −++− ; d) ( )25237 bbb +− ; 

e) ( )( )2532 2 −+− xxx ; f) ( )( )37224 2 −+− xxx . 

 

 36. Számítsd ki az alábbi törtkifejezések helyettesítési értékeit: 

a) ,
1
23

1
32

−
−−

+
+

y
y

y
y  ha 2=y ; 

b) ,
22

3
1

21
+

−
−

+
pp

 ha 5−=p . 
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VII. Hatványozás 

Mintapélda25 

 Írjuk hatványalakba a következő kifejezéseket! 

( )53
5

5
33

3

5
73 4;

2
7;25;

3
3;22 ⋅⋅ . 

Megoldás: 

( ) ( ) ( )

1073

107373

73

22

2222222222222222222222

==

=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅

+

=+
4444 34444 21444 3444 2143421

tényezőtényezőtényező  

{
235

35
3

5

3

5

3333
333

33333
3
3 ==⋅=

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅= −

− tényező
tényező

tényező

321

48476

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3

333

33 2525252522255525 ⋅=⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅=⋅ 444 3444 214342143421
tényeződbtényeződbtényeződb

 

5

55

5

5

5

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

22222
77777

2
7

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛=

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅=

4444 34444 2143421

48476

tényeződbtényeződb

tényeződb

 

( ) ( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )( ) 15

tényeződb53

tényeződb3tényeződb3tényeződb3tényeződb3tényeződb3

tényeződb5

3333353 4444444444444444444444 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==
⋅

4444444 34444444 21

4847648476484764847648476

444 3444 21
 

 

 

 

 

 

 

 

Például 1212;25555;1622222 124 ==⋅==⋅⋅⋅= . 

Bármely szám első hatványa önmaga. 

Bármely szám nulladik hatványa 1, kivéve 0-t, 00-t nem értelmezzük. 

Tehát 0≠a  esetén  a0 = 1. Például 170 = 1. 

Megjegyzés: 00-t azért nem értelmezzük, mert az értéke nem lenne egyértelmű.  

Például 101 00 =⇒=a , vagy 0000 0 =⇒=n . 

 

Pozitív egész kitevőjű hatványok 

Ha a valós szám, és m pozitív egész szám, akkor az ma  hatvány egy olyan m 

tényezős szorzatot jelöl, amelynek minden tényezője a. Az m neve hatványkitevő, 

az a neve hatványalap.  43421 K
dbm

m aaaa ⋅⋅⋅= .  
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Például 3
3

3
13 =− , 

5
25

2
5

5
2 22

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

−

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatványozás azonosságai 

Azonos alapú hatványokat úgy is szorozhatunk, hogy a közös alapot a kitevők 

összegére emeljük. 

● mnmn aaa +=⋅  

Indoklás: nm

tényeződbnm

tényeződbntényeződbm

nm aaaaaaaaa +

+

=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅
444 3444 21
43421 K43421 K  

Azonos alapú hatványokat úgy is oszthatunk, hogy a közös alapot a kitevők 

különbségére emeljük, ha a hatvány alapja nem nulla. 

● 0≠>= − an,mha,a
a
a nm

n

m

 

Indoklás: nmha,a
aaa
aaa

a
a nm

tényeződbn

tényeződbm

n

m

>=
⋅⋅⋅
⋅⋅⋅= −

43421 K

48476
K  

Megjegyzés: az azonosság akkor is igaz, ha nm ≤ . 

 

Negatív egész kitevőjű hatványok 

A  0-tól különböző bármely szám negatív egész kitevőjű hatványa az alap ellentett 

kitevővel vett hatványának reciproka. 

01 ≠=− a
a

a n
n . 
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Mintapélda26 

 Számítsuk ki a következő törtek pontos értékét! 

a) 23

32

1848
1236

⋅
⋅ ; b) 4

23

108
5472
−

−− ⋅ . 

Megoldás: 

a) ( ) ( )
( ) ( ) 16

1
2
1

32
32

3223
3232

3223
3232

1848
1236

4714

710

42123

3644

2234

32222

23

32

==
⋅
⋅=

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅=
⋅
⋅ ; 

b) ( ) ( )
( ) 8

1
2
122

32
32

32
3232

108
5472

3
3811

128

1211

432

23323

4

23

====
⋅
⋅=

⋅

⋅⋅⋅=⋅ −+−
−−

−−

−

−−

−

−−

. 

 

Azonos kitevőjű számokat úgy is szorozhatunk, hogy az alapok szorzatát  

a közös kitevőre emeljük. 

● ( )mmm baba ⋅=⋅  

Indoklás: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mm

tényeződbmtényeződbmtényeződbm

m babbbaaababababa ⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅ 43421 K43421 K4444 34444 21 K  

 

Azonos kitevőjű számokat, úgy is oszthatunk, hogy az alapok hányadosát  

a közös kitevőre emeljük. 

● 0≠⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= b

b
a

b
a m

m

m

 

Indoklás: m

m

tényeződbm

tényeződbm

tényeződbm

m

b
a

bbb
aaa

b
a

b
a

b
a

b
a =

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

43421 K

48476
K

444 3444 21

K  

Hatványt úgy is hatványozhatunk, hogy az alapot a kitevők szorzatára emeljük:

● ( ) mnmn aa ⋅=  

Indoklás: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mn

tényeződbmn

tényeződbntényeződbntényeződbn

tényeződbm

nnnmn aaaaaaaaaaaaaa ⋅

⋅

=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 4444444 34444444 21

48476
KK

48476
K

48476
K

444 3444 21
K
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Mintapélda27 

 Egyszerűsítsük a következő törteket! (A nevező helyettesítési értéke nem lehet 0.) 

a) ( ) ( )
( )427

25432

aa
aaa

⋅
⋅⋅ ; b) ( ) ( )

( ) 935

42332

bb
bbb

⋅
⋅⋅

−

−−−

. 

Megoldás: 

a) ( ) ( )
( )

5
15

20

87

1046

427

25432

a
a
a

aa
aaa

aa
aaa ==

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅ ; 

b) ( ) ( )
( )

( ) 761
6

1

915

892

935

42332

bb
b
b

bb
bbb

bb
bbb ===

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅ −−

−−

−

−

−−−

. 

 

Feladatok 

 

 37. Kössük össze az egyenlőket! 

( )243 +  29 
22 43 +  85 

( )225 +  25 
22 25 +  169 

( )276 +  49 
22 76 +  100 

 

 

 

 

 38. Melyik  eredmény  a helyes? Hol a hiba? 

40962222 124343 ===+ ⋅  ( ) 248323212 33 =⋅=⋅=+  

7293333 63232 ===+ ⋅  ( ) 364943313 22 =⋅=⋅=+  

 

 

 

 

Vigyázat! Összeget, különbséget nem lehet tagonként hatványozni! 

Vigyázat! Hatványok összegéről és különbségéről nincsenek olyan azonosságaink, 

mint a szorzatukról vagy a hányadosukról! 
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 39. Töltsd ki a bűvös négyzeteket! (Minden sorban, oszlopban és átlóban a számok 

szorzata ugyanannyi.) 

6561 3  

27   

81   

 

128 732   

 372   

 2  

 

 40. Írd fel hatványalakban! 
4127 333 ⋅⋅ ; 73 1111 −− ⋅ ; 628 555 −−− ⋅⋅ ; 26 −⋅bb ; 54 −− ⋅ cc ; 753 −−− ⋅⋅ xxx ; 

10

8

3
3 ; 5

2

4
4

−

−

; 4

3

5
5−

; 2

5

b
b ; 5

3

−

−

c
c ; 2

7

x
x −

. 

 

 41. Írd át a kifejezéseket olyan alakba, hogy ne szerepeljen bennük zárójel! 

( )33− ; ( )41− ; ( ) 22 −− ; ( )523 ; 

( )23a ; ( )87b ; ( )33ab ; ( )422 cb ; 

2

4
3

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

b
a ; 

3

5

32
⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
b
a ; 

5

4

3

5
7

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
b
c ; 

2

43

2

3
2

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
dc
ba ; 

2

63

7

5
7

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
ba

xy ; 
5

12

782
⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
c

ba ; 
2

7

119

5
8

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
b
dc ; 

12

95

3

5
4

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
dc
ba . 

 

 42. Írd át a kifejezéseket olyan alakba, hogy ne szerepeljen bennük negatív kitevő! 
22− ; 33− ; 25− ; 46− ; 28− . 

 

 43. Végezd el a következő szorzásokat és osztásokat! (A nevező helyettesítési értéke nem 

lehet 0) 

a) 35

42

53

27

24
15

25
18

ba
dc

dc
ba ⋅ ; b) 53

24

52

38

14
12

16
21

ab
ba

ba
ba ⋅ ;  

c) 23

2

32

2

20
12:

10
36

ba
xy

ba
yx ; d) 

ba
yzx

cba
zyx

2

42

23

323

3
21:

9
7 . 
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 44. Egyszerűsítsd a következő törteket! (A nevező helyettesítési értéke nem lehet 0) 

a) ( ) ( )
( ) 843

34523

aa
aaa

⋅
⋅⋅ ; b) ( ) ( )

( )439

34237

bb
bbb

⋅
⋅⋅ ; 

c) ( ) ( )
( ) 247

351423

−

−−−

⋅
⋅⋅

cc
ccc ; d) ( ) ( )

( ) 1242

251573

dd
ddd

⋅
⋅⋅

−−

−−

. 

 

 45. Számítsd ki a következő törtek pontos értékét! 

a) 22

23

5010
2025

⋅
⋅ ; b) 23

32

1848
1236

⋅
⋅ ; c) 5

243

180
182045

−

−−− ⋅⋅ ; d) 13

112

635
1251421
−−

−−−

⋅
⋅⋅ . 

 

 46. Bizonyítsd be:  20001500 173132145 − . 

 

 47. Határozd meg 5199 5199 −  utolsó két számjegyét! (Arany Dániel Matematika Verseny) 
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VIII. Normálalak, gyökvonás 
A hatványokkal való számolás sok tudományágban gyakran előfordul, hiszen sokszor van 

szükség nagyon nagy, ill. nagyon pici számok felírására, ami hatványok segítségével 

áttekinthetőbb, és a velük való számolás egyszerűbb. Mit értünk egy szám normálalakján? 

 

 

 

 

Például 2109,8089,0 −⋅= ; 41012,300312 ⋅−=− .  

(A 6103,12 ⋅  nem normálalakban felírt szám. Miért?) 

A normálalak első tényezője a számjegyeket fejezi ki (neve: mantissza), a 10 kitevője a szám 

nagyságrendjét mutatja (neve: karakterisztika). 

 

Mintapélda28 

 Írjuk át az alábbi adatokat normálalakba! 

A Föld tömege: 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kg. 

Az alumíniumatomok távolsága: 0,000 000 025 cm. 

A vörösvérsejt átmérője: 0,000 007 4 cm. 

A fény terjedési sebessége: 300 000 000 
s
m . 

A proton sugara: 0,000 000 000 0014 m. 

Az elektron körpályájának a sugara: 0, 000 000 000 053 m. 

Megoldás: 

A Föld tömege: 24106 ⋅ kg. 

Az alumíniumatomok távolsága: 8105,2 −⋅ cm. 

A vörösvérsejt átmérője: 6104,7 −⋅ cm. 

A fény terjedési sebessége: 
s
m103 8⋅ . 

A proton sugara 12104,1 −⋅ m. 

Az elektron körpályájának a sugara: 11103,5 −⋅ m. 

Valamely valós szám m·10k alakú felírását a szám normálalakjának nevezzük, ha 

1  | m | < 10 és k egész szám. 
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Mintapélda29 

 Számoljuk ki, hányszorosa a Nap tömege a Föld tömegének? (A Nap tömege: kg102 30⋅ , 

a Föld tömege 24106 ⋅ kg.) Mekkora lenne a Föld tömege, ha színaranyból lenne? (A Föld 

térfogata: kb. 321 m10 , az arany sűrűsége: 3dm
kg3,19 .) 

Megoldás: A keresett arány: 56
24

30

103103,0
106
102 ⋅=⋅=

⋅
⋅ . A Nap tömege 300000 -szerese a 

Föld tömegének. 

A sűrűség a tömeg és a térfogat aránya: 
V
m=ρ .  

Az arany sűrűsége: 3
4

3
4

3 m
kg102

m
kg1093,1

dm
kg3,19 ⋅≈⋅= . 

A Föld tömege, ha aranyból lenne: kg102kg10210 25421 ⋅=⋅⋅=m . 

 

Mintapélda30 

 Egy hóbortos grófnő kertjében a virágágyások 3 m × 3 m-es négyzet 

alakúak. A négyzetek minden sarkában 1-1 kertitörpe áll. A grófnő egy 

szeszélyes reggelen azt mondta a kertészének, hogy szeretné, ha minden 

virágágyás dupla olyan nagy területű lenne és ugyancsak négyzet alakú. 

Hogyan oldotta meg a feladatot a furfangos kertész, ha nem mozdította el a kertitörpéket a 

helyükről? Milyen hosszú oldalai lettek az új virágágyások ? 

Megoldás: 
A virágágyások eredeti területe: 22 m93 ==T . 
Az új virágágyások területe kétszer ekkora, azaz: 2m182 =T . 

Az új virágágyások egy oldalának a hossza: m18=a . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valamely a nemnegatív szám négyzetgyöke az a nemnegatív szám, amelynek a 

négyzete az a szám. Azaz ( ) .0ahol
2

≥= aaa  Jelölés: a . 
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Például 93mert,39 2 == ; 255mert,525 2 == ; 

16,04,0mert,4,016,0 2 == ; 0049,007,0mert,07,00049,0 2 == ; 

11mert,11 2 == ; 00mert,00 2 == ; 

=− 9 nincs értelmezve, mert nincs olyan valós szám, amelynek a négyzete –9. 

 

Mintapélda31 

 Írjuk fel az alábbi számok négyzetgyökét! 

144;  196;   10000; 

0,36;  0,0025;  0,000049; 

1,21;  5,76;   2,56·104; 

2564 ⋅ ;  25649 ⋅ ;   196121⋅  

36
169 ;  

225
9 ;   

676
4 . 

Megoldás: 
10000010;14196;12144 === ; 

007,0000490,0;05,00025,0;6,036,0 === ; 

160256001056,2;4,276,5;1,121,1 4 ==⋅== ; 

;15423716196121;1541411196121196121

;1121254425649;1121672564925649

;4016002564;405825642564

==⋅=⋅=⋅=⋅

==⋅=⋅=⋅=⋅

==⋅=⋅=⋅=⋅

 

.
13
1

26
2

676
4

676
4

;2,004,0
225
9;2,0

5
1

15
3

225
9

225
9

;
6

13
36

169
36

169

===

======

==
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Feladatok 

 48. Keresd meg a párját! Mit tapasztalsz? 

64100 −    21 

64100 −    34 

916 +    5 

916 +    2 

100576 +    26 

100576 +    9 

400841 −    7 

400841−    6 

 

 

A négyzetgyökvonás azonosságai 

Szorzat négyzetgyöke egyenlő a tényezők négyzetgyökének szorzatával,  

ha a tényezők nemnegatív számok. 

,baba ⋅=⋅  ahol 0,0 ≥≥ ba . 

Például 1025425425100 =⋅=⋅=⋅= ; 

4812414416144162304 =⋅=⋅=⋅= . 

Tört négyzetgyöke egyenlő a számláló és a nevező négyzetgyökének 

hányadosával, ha a számláló nemnegatív, a nevező pozitív szám. 

,
b
a

b
a =  ahol 0,0 >≥ ba . 

Például 
8
7

64
49

64
49 == . 

Hatvány négyzetgyöke egyenlő az alap négyzetgyökének hatványával! 

( ) ,
nn aa =  ahol 0≥a . 

Például ( ) 27399 333 === .

Vigyázat! Összeg, különbség négyzetgyöke nem egyenlő a tagok négyzetgyökének 

összegével! 
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 49. a) Mekkora távolság egy fényév? (A szökőévtől eltekintünk.) 

b) Mennyi idő alatt ér a Napról a Földre a fény? 

c) Mennyi idő alatt ér a Napról a Merkúrra a fény? 

d) Mennyi idő alatt ér a Napról a Plútóra a fény? 

 

 50. A Nap és a Föld átlagos távolságát nevezzük 1 Csillagászati Egységnek.  

Töltsd ki a táblázat hiányzó adatait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 51. Kalászék évi kiadása kb. 3 500 ezer fabatka. Az állam évi kiadása kb. 10 000 milliárd 

fabatka. Hány százaléka Kalászék évi kiadása az állam évi kiadásának? 

 
 52. Az állam folyó fizetésimérleg-hiánya 55 milliárd fabatka. Kalászék lakáskölcsön-

törlesztése évente 960 000 fabatka. Hány százaléka a lakáskölcsön-törlesztés az 

állam évi adósság szolgálatának? 

 
 53. Számítsd ki! 

a) ( )( )3535 +− ; b) ( )( )11191119 −+ . 
 

Bolygó 
Átlagos naptávolság 

millió km Cs. E. 

Merkúr 57,9 0,387 

Vénusz 108,2  

Föld 149,6 1 

Mars  1,524 

Jupiter 778,3  

Szaturnusz  9,539 

Uránusz 2869,6  

Neptunusz  30,061 

Plútó 5900 39,529 
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IX. Számrendszerek 
 
Már az őskorban felmerült az igény a dolgok megszámlálására. Ehhez az ősember – úgy, mint 

mi kisgyermekként – az ujjait használta. Nagyobb számokat kövekkel vagy csomókkal 

jelenítettek meg. A túl sok kő és csomó kezelése nehézkes volt, így lassan kialakult az 

átváltásos számábrázolás. Az ókori Mezopotámiában 60-as számrendszerben számoltak, majd 

megjelent a 12-es (az angolszász népeknél) és a 10-es számrendszer (az araboknál). Az 

európai számírást az arabok által közvetített kultúra nagymértékben befolyásolta. A ma arab 

számoknak nevezett tízes számrendszerünk valójában indiai eredetű, az arabok csak 

közvetítették a módszert. 

 
Mintapélda32 

 Írjuk fel római számok segítségével 1-től 20-ig a számokat!  

Megoldás: 

I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4, V = 5, VI = 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, 

X = 10, XI = 11, XII = 12, XIII = 13, XIV = 14, XV = 15,  

XVI = 16, XVII = 17, XVIII = 18, XIX = 19, XX = 20. 

 
Mintapélda33 

 A gladiátorok viadalán az első sorban CXXXII néző ült, a következő sorokban mindig az 

előző duplája. Hányan voltak kíváncsiak a viadalra, ha 4 soros volt a nézőtér? Hányan 

menjenek át a harmadik sorból az elsőbe, hogy azonos legyen a két sor nézőszáma? (Római 

számokkal dolgozz!) 

Megoldás: 

1. sor CXXXII 2. sor CCLXIV 3. sor DXXVIII 4. sor MLVI 

Összesen: MCMLXXX 

Az 1. és 3. sorban összesen DCLX néző ült. Ennek a fele CCCXXX nézőnek kell lennie az 

ültetés során mindkét sorban. Ehhez a 3. sorból CXCVIII nézőnek kell átmennie az első 

sorba.
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Római számok  

 

 

 

 

A római számírás számjegyei az ötös és tízes számrendszer keveredését mutatják. Tőlünk 

eltérően a rómaiak nem helyiértékes számírást használtak. 

 

Például  III = 1+1+1 = 3;  VII = 5+1+1 = 7; 

 IX = 10-1 = 9;  XXXIV = 10+10+10+5-1=34; 
  
 MCMXCIX = 1000+1000–100+100–10+10–1 = 1999. 

 

A szám értékét a jelek összeadásával illetve kivonásával számolták ki.  

Római számok írásánál legfeljebb három azonos jel kerülhet egymás mellé. A sok azonos jel 

egymás utáni ismétlésének elkerülésére a kivonást is alkalmazzák. A kivonni kívánt szám 

nem lehet tetszőleges: V és X elé csak I-t, az L és C elé csak X-et, a D és M elé csak C-t 

írhatunk. Nagyobb számok helyes leírása a következő módon történik: először az ezresek, 

aztán a százasok, majd a tízesek, végül az egyesek. Később szükségessé vált a nagyobb 

számok kényelmesebb leírása: ezerszerest jelentett a szám föléhúzása, és százezerszerest a 

„ketrecbe” helyezése: 000500V;00014XIV == . 

 

Római számírással nehézkes volt a számolás, ezért számolótábla (abakusz) segítségével 

dolgoztak. Ebben párhuzamos vájatok szolgáltak az egyesek, ötösök, tízesek, ötvenesek stb. 

számára. 

 

Manapság, mindegyikünknek természetesnek tűnik a tízes számrendszer használata, de ez 

csak fokozatosan alakult ki. A régebbi időkben más–más népek más-más módon számoltak. 

Ennek nyomai megtalálhatóak a mai hétköznapi életünkben is. 

Római számírásnál a következő jeleket használjuk:  

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000. 
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Számrendszerek 
 
A számrendszerek lényege, hogy a megszámolni való dolgokat csoportokba rendezzük. 

Tízes számrendszer esetén minden egységből 10 darabot egy újabb, nagy egységbe 

foglalunk. 10 darab egyesből áll egy tízes egység, tíz darab tízes egységből áll egy százas 

egység, és így tovább tíz darab százas egységből áll egy ezres egység. Ezek az egységek 

kifejezhetőek a 10 megfelelő hatványaival: 

( ) ( ) ( ) ( )ezres100010,százas10010,tízes1010,egyes110 3210 ==== . 

Végül megszámoljuk, hogy az egyes egységekből hány darab van. Ennek leírásához, tíz 

darab, különböző számjegyre van szükségünk. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Hogy ezek a 

számjegyek hol fordulnak elő, azt az mutatja meg, hogy melyik egységről beszélünk.  

Ezt nevezzük helyiértékes írásmódnak. 

Például 124141021001 =⋅+⋅+⋅ . 

      

 

 
 

Mintapélda34 

 Írjuk át 3-as számrendszerbe a 10-es számrendszerbeli 124 számot! 

Megoldás: 

Képezzünk 3-as csoportokat, így a csoportosítás egységei K,3,3,3,3,3,1 5432 . 

Meg kell nézni, hogy a 124-et milyen helyiértékes egységekre tudjuk felbontani. 1 db 

8134 = -es egység után a maradék 43-ba 1 db 2733 = -es egység fér bele. Így még a maradék 

16-ot kell 932 = -es egységbe rendeznie. Ebből is 1 lesz és a maradék 7-be 2 db 3-as egység 

fér el és még marad 1.  A megoldás: 311121124 =  
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Ezt célszerű táblázatba rendezni: 

 34 33 32 31 30 

124 1 1 1 2 1 

Marad 43 16 7 1  

 

Visszafelé gondolkodva, egyszerűbb eljárással is eljuthatunk az eredményhez: 

.1maradékaés,03:1

.1maradékaés,13:4
.1maradékaés,43:13

.2maradékaés,133:41
.1maradékaés,413:124

=
=
=
=
=

 

Tehát a 124-ből létrehoztunk: 

1 db 81-es csoportot, 1 db 27-es csoportot, 1 db 9-es csoportot, 2 db 3-as csoportot, 

1 db 1-es csoportot: 311121124 =  

 

 

 

 

 

Például 3258 egy 8-as számrendszerbeli számot jelöl. 

 

Mintapélda35 

 Írjuk át 10-es számrendszerből 16-os számrendszerbe a 451 számot! 

Megoldás: 

A 16-os számrendszerben 16 jegy van. 0–9-ig a 10-es számrendszer számjegyeit használjuk, 

de 10-től szükségünk van új számjegyekre. Ugyanis ha két számjeggyel írnánk le a 10, 11, 12, 

… számjegyeket, akkor nem lenne egyértelmű, hogy pl. 113 milyen számot jelöl: egy 

háromjegyűt, vagy olyan kétjegyűt, amelynek első számjegye 11 és a második számjegye 3, 

vagy az első számjegye 1 és a második 13.  

Vezessünk be tehát új jeleket; a 16-os számrendszer számjegyei 10-től:  

A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15. 

Tízes számrendszer esetében nem jelöljük az alapszámot, minden más számrend-

szernél a szám végén, alsó indexben jelezzük, hogy milyen számrendszerben

vagyunk. 
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.1maradékaés,016:1
.C12maradékaés,116:28

.3maradékaés,2816:451

=
==

=
 

Tehát a 451-ből létrehoztunk: 

1 db 256-os csoportot, 12 db 16-os csoportot, 3 db 1-es csoportot: 

163C1451 = . 

Ellenőrzés: 451319225616316121613C1 012
16 =++=⋅+⋅+⋅= . 

 

Mintapélda36 

 Van egy kétkarú mérlegünk, és az 1 kg-os, 2 kg-os, 4 kg-os, 8 kg-os, 16 kg-os 

mérőtömegekből egy-egy darab. Egy árus azt állítja, hogy ő egészen 31 kg-ig bármit meg 

tud mérni. Igazat mond-e, és ha igen, hogyan csinálja? (Természetesen, csak egész 

kilogrammokat tudunk mérni.) 

Megoldás: 

.16842131,1684230
,1684129,168428,1682127,168226

,168125,16824,1642123,164222
,164121,16420,162119,16218

,16117,1616,842115,84214,84113
,8412,82111,8210,819,88

,4217,426,415,44,213,22,11

++++=+++=
+++=++=+++=++=

++=+=+++=++=
++=+=++=+=

+==+++=++=++=
+=++=+=+==

++=+=+==+===

 

Ez igazából a számok 2-es számrendszerbeli felírásának felel meg. Ha a 2-es szám- 

rendszerbeli jegy 1, akkor a neki megfelelő nehezéket a serpenyőbe teszi, ha 0, akkor nem 

rakja bele. 

 

Feladatok 

 54. Keresd meg a párját! Melyik a kakukktojás? 

CCCLXXVI     DCCXLIX     MMCMLXXVIII     MMCCLXXXVI    MMMCDLXIV 

749                  2978749                  3464749                  376 

 

 55. A C, X, V, L, I római számjegyekből állítsd elő a lehető legkisebb és legnagyobb 

számot, ha mindegyik jegy pontosan egyszer használható! 
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 56. Melyik ezernél kisebb szám római számmal való felírásában található a legtöbb jel? 

 

 57. Írd át 10-es számrendszerbe  az 21010011  számot!  

 

 58. Rendezd növekvő sorrendbe az alábbi számokat! 

21101001 ; 32010221 ; 430201 ; 514320  

 59. Végezd el az alábbi műveleteket, majd ellenőrizd a művelet helyességét 10-es 

számrendszerbe való átírással! 

a) 66 542135 +  b) 55 214103 +  c) 88 276713 +  d) 44 213302 −  
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X. Vegyes feladatok 

Feladatok 

 

 60. PÓKHÁLÓ-SZORZÁS  

(Matematika határok nélkül verseny) 

Az egy-egy körben levő szám a vele egy egyenesre fűzött négyzetekből hiányzó szá- 

mok szorzata. Írjátok be a megfelelő számokat, ha tudjuk, hogy 1-től 8-ig mindegyik 

egész előfordul valamelyik négyzetben! 

 

 61. Kétféle nyíl van a rajzon. Mindegyik a „többszörösre” mutat: ugyanolyan színű nyíl 

ugyanannyiszorosra, és egyik sem mutat az egyszeresre. Mennyi a ? helyén álló szám 

számjegyeinek összege? 

 
 

 62. Az ábrán látható számkártyákból ötjegyű számokat 

alkotunk. Legfeljebb hány 6-tal osztható ötjegyű számot 

hozhatunk létre ezekből a számkártyákból? 

 

 63. Noéminek két testvére van. Hármójuk életkorának szorzata 30, 

összege 14. hány évesek külön-külön? (A gyerekek életkora egész szám.) 

 

 64. Bontsd fel a zárójelet, az eredményekben vonj össze, majd számítsd ki a kifejezés 

helyettesítési értékét, ha 3,2 −=−= dc . 

( ) ( ) ( )dccdcdcdcddccddc 22222 732543 +−+−−−+  

 65. Pótold a hiányzó számokat, vagy betűket úgy, hogy azonos kifejezések szerepeljenek! 

 
 



Készítette: Vidra Gábor

5. MODUL
arányosság, 
százalék
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I. Arány, arányosság 
 
Az arány és az arányosság mindennapi életünk és az emberiség történelmének  része. Termé-

szeti törvények, gazdasági számítások, épületek és művészeti alkotások kompozícióinak alap-

ját képezi. A megfelelő arány szerint készült alkotásokra azt mondjuk: harmonikus. Az ará-

nyosságot az antik kultúrákban is a szépség egyik összetevőjeként tartották számon. 

 

Az arány alapvető fogalom a matematikában. Például évezredeken keresztül állt az érdeklődés 

középpontjában, és ma is foglalkoznak a kör kerületét és átmérőjét összekapcsoló arány-

számmal, a π-vel. 

 

 

Az isteni arány (olvasmány) 

Az aranymetszés (divina proportione) arányát mindig az egyik legtökéletesebb aránynak tar-

tották. Aranymetszési arányt akkor kapunk, ha egy szakaszt úgy osztunk ketté, hogy a szakasz 

teljes hossza úgy aránylik a nagyobb rész hosszához, mint a nagyobb rész hossza a kisebbhez.  

 

 

 

 

 
 

 

Kiszámítható, hogy ekkor a nagyobb szakasz hossza kb. 0,618-szorosa , a kisebb rész pedig 

kb. 0,382-szerese a teljes szakasz hosszának. (Ezek közelítő értékek, ugyanis az aranymetszés 

aránya irracionális szám).  

Az ábra jelöléseivel: 618,0≈
a
x  és 382,0≈−

a
xa . 

 

Például az aranymetszés szabályait követik a szabályos ötszögben az 

oldalak és az átlók: az oldal (x) az átló (a) hosszabbik aranymetszete. 

 

xa
x

x
a

−
=
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Néhány példa arra, hogy az aranymetszést milyen területeken találhatjuk meg: 

  a természetben egyes csigafajok házának kialakulásában; a szórt levélállású növények 

(pl. fikusz) levelei számának és elhelyezkedésének szabályaiban; a napraforgómagok és a 

tobozpikkelyek elhelyezkedését meghatározó spirál kapcsán; az emberi test aranyközép-

pontja a köldök, az arcé a szemöldökvonal. (Michelangelo Dávid-szobrán az alakon és a 

fejen szintén megtalálhatók az aranymetszés arányai); 

  az építészetben megjelenik a piramisoknál (az alap felének és az oldallapok magasságá-

nak aránya), az antik épületeken (ez nem is csoda, az aranymetszést isteni eredetűnek tar-

tották), oszlopok arányaiban, a római Szent Péter-bazilikában több helyen fellehető; 

  a festészetben és a szobrászatban sok alkotás ará-

nyaiban (például Raffaello Santi festményein): táj-

képeken, tömegjeleneteken, csendéleteken nyugal-

mat és harmóniát tükröz; megtalálható Szent István 

királyunk koronáján és pecsétjén;  

  a zenében sok népdal alapját adó ötfokú (pentaton) 

skála hangközeiben az aranymetszési szabályt köve-

tő, ún. Fibonacci-számsorozat jelenik meg, de sok zenei mű (például Kodály Zoltán, Bar-

tók Béla műveiben) kompozíciójában kiemelt szerepet kap (csúcspontot emel ki, eszmei 

szakaszokra bont); 

  az irodalomban versszakok, drámák szerkezeti arányaiban. 

 

Hámori Miklós: Arányok és talányok (Magyar Világ Kiadó, 2002) című könyvében sok érde-

kes dolgot találsz az arányokkal kapcsolatban. 
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Ismétlő feladatok 

 1. Számold ki a következő kifejezések értékét! 

a)  
3
1

2
1 +  ; b)  

5
7

4
3 − ;  c)  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅

4
5

2
33 ; d)  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −⋅

10
3

5
75 ; 

e)  ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅

6
5

3
2

4
3 ; f)*  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −⋅

5
1

4
7

3
12 ; g)  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−

9
4

3
1

6
5 ; h)  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−

7
5

14
3

7
41 ; 

i)  
3
1:

2
1 ;  j)  

3
12

4
7 ⋅ ;  k) 

16
7:

8
3 ;  l)  

11
3

9
42 ⋅ ; 

m) 2
6
1

3
5 ⋅+ ; n) 2

10
3

5
7 ⋅−  ; o) 

3
22:

3
4 − ;  p) 

3
42:

9
4 + . 

 2. Oldd meg a következő egyenleteket! 

a)  76
2

=+x ; b)  8987
4

=+x ; c)  105
2

=−x ;  d)  137
3

2 =+x ; 

e) 2
6

3 =+x ; f) 4
2

42 =−x ;  g)  4
6

93 −=−x ; h)  4
2

211 =− x ; 

i)  
3
2

12
1 =−x ; j)  

5,0
10

5
3 =+x ; k)  

5
2

4
2,0 =

−x
;  l)  

xx 2
9

3
12 =
−

; 

m)  
2,0

2
3
10 =+x  ;   n) 

3
5,0

4
122 =−x . 

 

 3. Végezd el a következő műveleteket! 

a) 2  (x + 1) – 2 ;  b) 2  (x + 1 – 2); c) (2x + 1) – 2; 

d) 3x + x  (2x);  e) (3 – 4x)  3x; f) 2 – 5  (2 + x); 

g) (4 + 4x)  4x;  h) 2  (3  x);  i) 2x + 3x  (4x). 

 

 4. Válaszd ki az alábbiak közül, hogy melyik műveletvégzés helyes, és melyik hibás! 

a) 2
2

42 −=− xx ;   b) 4
2

42 −=− xx ;   c) 22
2

42 −=− xx ;  

d) 
2
4

2
2

2
42 −=− xx ; e) 2

2
)2(2 −=− xx ;  f) 92

3
96 +=+ xx ;  

g) 32
3

96 +=+ xx ; h) 36
3

96 +=+ xx ;   j) )4(2
3

)4(6 +=+ xx ; 

k) 32
3

92 +=+ xx ; l) 3
3
2

3
92 +=+ xx ;  m) 9

3
2

3
92 +=+ xx . 
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 5. Írd le képletekkel, és hozd a legegyszerűbb alakra a képleteket! 

a)  x-nek  a  
3
2 -ad része; b)  y-nak a 15 %-a;     c) x duplája és még x-nek a 25 %-a; 

d)  a-ból a-nak a 10 %-a; e) x-ből x 20%-ának negyede. 

 

 6. Számold ki fejben a következőket! 

 a) 1200 Ft  4 %-a; b)  30 kg 5%-a; c)  24 liter 25%-a;  

 d) 12 fő 33,
⋅
3   %-a; e) 400 Ft 75%-a; f) 400 Ft 125 %-a;  

 g) 300 méter 15 %-a; h) 5 torta negyed része; i) 20 könyv 250%-a. 

 

 7. Számold ki fejben a következőket! Melyik az a szám, aminek 

 a) 15 %-a 30; b)  150%-a 30; c) 33,3 %-a 12; 

 d) 16 %-a 32; e)  
5
4 -öd része 36; f)  

2
3 -ed része 30. 

 

 8. Számold ki fejben, hány százaléka 

a)  7-nek a 70; b)  70-nek a 7; c) 15-nek a 35; 

d) 50-nek a 20; e)  16-nak a 2; f)  1000-nek a 10. 

 

Az arány mint kapcsolat  

 9. Janinak és öccsének, Péternek is saját perselye van. Janinak 20 euró, Péternek 14 euró 

gyűlt össze. Mindennap kivesznek 2-2 eurót. Jellemezd és ábrázold a változást, készíts 

táblázatot és grafikont a megmaradó pénzről! Milyen összefüggés írható fel a testvérek 

megmaradó pénzével kapcsolatban? 

 

 10. Biztosan próbáltál már a szövegszerkesztő programmal rajzolni. Az alapértelmezés 

szerint készített négyzet oldalhossza 2,54 cm. Nagyításkor az oldalhosszúság lépcsőzete-

sen, 0,32 cm-enként növekszik. Készíts táblázatot és grafikont az oldalhosszúság és a ke-

letkező négyzetek területének változásáról! Állapítsd meg, hogy a két mennyiség között 

milyen összefüggés található! 
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 11. A kerti tóba 2 tő szapora vízinövényt ültettünk. Egy tő által elfoglalt terület 37 cm2.  

A növények által benőtt terület minden hónapban az előző havi területnek 1,7-szeresére 

növekszik. Készíts táblázatot, és ábrázold a növény által benőtt terület nagyságát az idő 

függvényében (az első 4 hónapban)! Állapíts meg összefüggést a két mennyiség között! 

 

 12. Milyen tanulságokat vonhatunk le a Föld 

népességének növekedéséből? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13. Egy számítógépes vírus úgy terjed, hogy átlagban napi 4 gépről tud tovább fertőzni. 

Ábrázold a vírusok számát az idő függvényében! Becsüld meg, hogy 10 napon belül hány 

fertőzött gépet találnánk, ha nem irtanánk időközben a vírust! 

 

 14. A sakkjáték feltalálójáról szóló történet szerint az unatkozó király nagyon megörült  

a sakk feltalálásának. Felajánlotta a feltalálónak, hogy azt kívánhat jutalmul, amit csak 

akar. A feltaláló azt kérte, hogy a sakktábla első mezőjére tegyenek egy búzaszemet,  

a másodikra kettőt, a harmadikra négyet, a negyedikre nyolcat, és így tovább, minden 

mezőre kétszer annyit, mint az előzőre, és adják neki az így felgyűlt összes búzaszemet. 

A király boldog volt, hogy ilyen olcsón megúszta, de aztán rá kellett jönnie, hogy korán 

örült. 

Ábrázold mezőszám – gabonaszám grafikonon az arányosságot, és becsüld meg, hogy  

a 20. mezőn mennyi búzaszem lesz, és annak mennyi a térfogata! (1 búzaszem térfogata 

kb. 2 mm3) 
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Az ilyen jellegű változásokat nevezzük exponenciális változásoknak. Ebben az esetben az 

értékek hatványozottan növekednek, mindig UGYANANNYISZOROSÁRA nőnek. Ezt a 

jelenséget exponenciális robbanásnak hívjuk, lényege a nagyon gyors mértékű növekedés. 

A természetben exponenciális robbanást találunk például a radioaktív anyagok láncreakciója 

kapcsán. 

 

 

Az arány értéke bármilyen szám, például irracionális szám is lehet. 

Távolságok irracionális arányára példa a négyzet átlója, vagy a szabályos háromszög magas-

sága.  

Levezetésükhöz a Pitagorasz-tételt használjuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2 22

222

=⇒=

=
+=

a
dad

ad
aad

 

 

Az arány mindig két vagy több mennyiség viszonyát jelenti. Méréskor is egy 

meghatározott egységhez arányítunk (viszonyítunk). 

Két szám arányát felírhatjuk ba :  jelöléssel vagy törttel: b
a

.  

Ez egyben megadja az arány értékét is.  

Az arányban szereplő tényezők nem cserélhetők fel: a
b

b
a ≠ . 

2
3

2
3

4
3

2
22

2
22

=⇒=

=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−=

a
mam

am

aam
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Feladatok 
 

 15. Válasszátok ki a legkisebb és a legnagyobb lábú társatokat, és mérjétek le, hogy meny-

nyi utat tesznek meg 5, 10, 15 és 20 lépéssel! Készítsetek táblázatot, és ábrázoljátok egy 

grafikonon a két adatsort! 

 

lépések 5 10 15 20 

megtett út (cm) A     

megtett út (cm) B     

 
Figyeljétek meg, hogy mennyi a különbség a megtett útban 5, 20 stb. lépés megtétele 

után. Válaszoljatok a következő kérdésekre: 

a) Igaz-e, hogy a két út közötti különbség minden méréskor állandó?  

b) Igaz-e, hogy amennyivel változik a lépések száma, annyival változik a megtett távol-

ság? 

c) Igaz-e, hogy a két út közötti különbség minden mérés során ugyanannyival növek-

szik?  

d) Találunk-e olyan kapcsolatot a mennyiségek között, amelyik minden mérésnél meg-

egyezik? 
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 16. Egy megye lakosságának kor szerinti eloszlását mutatja a korfa és a táblázat. A me-

gyeszékhely koreloszlása is hasonló képet mutat. Számítsd ki, hogy a 118000 fős megye-

székhelyen milyen a koreloszlás! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Például a 0–9 évesek számát aránnyal számítjuk. A megyében az összlakossághoz képest ará-

nyuk a férfiaknál 0555,0
6,421
4,23 =  . Ezzel kell megszorozni az összlakosságot, így kijön 

55,61180555,0 =⋅ , azaz 6,55 ezer fő. Ugyanígy számítva a 0–9 éves nők száma: 

16,6118
6,421

22
=⋅ , azaz 6,16 ezer fő. 

 

 17. Melyik arány nagyobb? Határozd meg, és rendezd az arányokat növekvő sorba! 

a) A krokodil fogainak száma (74) és az ember fogai számának (32) aránya. 

b) A tornádó legnagyobb sebességének (150 km/h) és a személyautók lakott területen be-

lüli legnagyobb megengedett sebességének (50 km/h) aránya. 

c) 50 kg krumpli és 28 kg krumpli tömegének aránya. 

d) 3130 méter és 2,3 km távolság aránya. 

e) A kör kerületének és átmérőjének aránya. 

Kor Férfi Nő 

0-9 23,4 22 

10 - 19 27 26,5 

20 - 29 33,6 31,5 

30 - 39 26 26 

40 - 49 31 32 

50 - 59 25 29 

60 - 69 17,5 25 

70 - 79 12,7 20,4 

80 - x 5,8 7,2 

Össz. 202 219,6 

Össz. 421,6 

Kor 0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–x 

Férfi (ezer fő)          

Nő (ezer fő)          
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Mintapélda1 

Egy medencébe 2 csövön keresztül folyik be a víz. Az első csövön keresztül 6 óra alatt telik 

meg teljesen a medence, a másikon 4 óra alatt. Mennyi idő alatt telik meg a kezdetben üres 

medence, ha 1 óráig mindkét csőből töltik, de utána csak a 2. csövön keresztül folyik be a víz? 

Megoldás:  

Ezeknél a példáknál meg kell vizsgálni az időegység alatt beáramló vízmennyiséget. Az első 

csövön 1 óra alatt a tele medence 
6
1 része, a másodikon az 

4
1 része folyik bele, együtt kinyitva 

a csapokat 
12
5

4
1

6
1 =+ része.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 óra alatt a medence 
12
10

12
52 =⋅  része telik meg A fennmaradó időt x-szel jelölve, a további-

akban a medencébe a víz x⋅
4
1  része folyik bele, és azt meg is tölti: 1

4
1

4
1

6
12 =+⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅ x .  

Az egyenlet jobb oldalán azért áll 1, mert az egyenletben a teljes medencetérfogathoz viszo-

nyított arányok szerepelnek. A tele medencében ez az arány: 1. Az egyenlet megoldása: 

3
2=x  óra, ami 40 perc.  

A feladatban végig arányokkal számoltunk, hiszen nem is volt információnk arról, hogy mek-

kora a medence. 

 

 1 óra alatt megtelik 

1. csap 
6
1  rész 

2. csap 
4
1  rész 

együtt 
4
1

6
1 +  rész 
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Mintapélda2 

120 darab alkatrészt az egyik brigád 5 nap, a másik 4,5 nap alatt gyárt le egyedül. Mennyi idő 

alatt végeznek, ha együtt dolgoznak? 

Megoldás: 

Időegység, vagyis 1 nap alatt az egyik 24
5

120 =  darabot, a másik 6,26
5,4

120 &=  darabot gyárt, 

ketten együtt 50,6 darabot. A munka akkor készül el, ha a 120-at legyártják, és ez 

37,26,50:120 =  nap alatt készül el. 

 

Feladatok 
 

 18. Válaszd ki az egyenlő arányokat! 

a)   
3
2 ,   

6
1 ,   10 : 15,    

6
4 ,    20 : 30,    4 : 5,    

4
9 ,    8 : 12. 

b)  5 : 9,    2 : 6,    
18
10 ,    

218
210 ,    25 : 81,    

19
10 . 

480 kg burgonya volt a raktárban. Mennyi maradt, ha eladták 

c)  a 
16
3  részét; 

d)  első nap az 
8
1 -át, második nap a 

10
7 -ét? 

e) A habarcs hányad része a homok, a víz, illetve a mész, ha 14,5 m3 habarcshoz  

3,5 m3 mész és 2 m3 víz kell? 
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 19. a) Állapítsd meg a térkép méretarányát, ha Párizs és Prága távolsága légvonalban mér-

ve 1110 km! Mekkora távolság felel meg a valóságban a térképen egy 2 cm-es tá-

volságnak? 
 

b) Állapítsd meg a térkép méretarányát, ha Párizs és Prága távolsága légvonalban 

mérve 1110 km! Mekkora a távolság Milánó és Berlin között légvonalban? 
 

c) A lakásban a franciaágy szélessége 

140 cm. Állapítsd meg a kicsinyí-

tés léptékét (arányát), és számítsd 

ki, mekkora a lakás alapterülete! 

d) Számítsd ki, mekkora a fürdőszoba 

alapterülete! 

e) Számítsd ki, mekkora az előszoba 

és a nappali együttes alapterülete! 
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 20. a) 12 tagú munkacsoport egy munkát 8 órás munkaidővel 16 nap alatt végez el. Meny-

nyi idő alatt végeznek ugyanezzel a munkával, ha 16 fővel dolgoznak, naponta  

8,5 órát? Megoldás előtt becsüld meg az eredményt! 

b) Ha 2 tyúk 2 nap alatt 2 tojást tojik, akkor mennyit tojik. 6 tyúk 6 nap alatt? Megol-

dás előtt becsüld meg az eredményt! 

c) Egy munkacsoport egy munkát 6 nap alatt végez el, egy másik munkacsoport 

ugyanazt 4 nap alatt. Mennyi idő alatt végeznek együtt? Megoldás előtt becsüld 

meg az eredményt! 

d) Három brigád dolgozik ugyanazon a munkán. Az első 60 óra, a második 72 óra,  

a harmadik 36 óra alatt végez egyedül a munkával. 12 óráig dolgoznak együtt, majd 

a harmadik brigádot elhívják máshova dolgozni. Mennyi idő alatt végez a két 

megmaradt brigád a munkával? (Megoldás előtt becsüld meg az eredményt!) 

e) A fürdőkádba két csövön keresztül folyik be a víz (hideg, meleg), és egy lefolyón 

keresztül ürül ki. A hideg vizes csapon keresztül 10 perc alatt, a melegvizesen ke-

resztül 14 perc alatt telik meg a kád, a lefolyón keresztül 8 perc alatt ürül ki. Meny-

nyi idő alatt telik meg a kád, ha mindkét csap, és a lefolyó is nyitva van? Számítsd 

ki, mennyi vizet pocsékolnánk el ilyen kádtöltési módszerrel! 
 

 21. a) Egy 36 fõs osztály osztálytalálkozót szervez egy étteremben. Az étlapon egyebek 

mellett két specialitás áll: mátrai borzas párolt rizzsel és juhtúrós sztrapacska. A je-

lenlevők 2/3-a mátrai borzast, 5/9-e sztrapacskát, és 7 fő egyéb ételt rendelt. Há-

nyan rendeltek mátrai borzast és sztrapacskát is?  

b) Mennyi francia frankot ért 1000 svájci frank, ha 

  14 francia frankért a németek 4 márkát fizettek;  

  1 német márkáért az olaszok 2920 lírát adtak;  

  10 000 líráért a svájciak 9,1 svájci frankot fizettek?  

c) Nagy-Britanniában és az angolszász országokban régebbi mértékegységekkel is mé-

rik a távolságokat. 1 láb = 12 inch = 30,48 cm.  Milyen magas az az angol úriember 

centiméterben kifejezve, akinek magassága 6 láb és 2 inch? 

A) kb. 172 cm; B) kb. 178 cm; C) kb. 183 cm; D) kb. 188 cm. 
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d) A növényeket az optimális növekedés érdekében tápoldatokkal kezelik. Egy tápol-

dat használati utasításában a következőket olvassuk: 

„Fél liter tápoldat készítéséhez 
3
2  kupaknyi koncentrátumot használjon!” 

Mennyi koncentrátumot kell felhígítani, ha 2,5 liter tápoldatot akarunk készíteni? 

 A) 
2
5  kupaknyit; B) 

3
13  kupaknyit;     C) 5 és fél kupaknyit;    D) 

3
20  kupaknyit. 

 

 22. a) A szakácskönyvek receptjeiben általában 4 személyre adják meg a szükséges anya-

gok mennyiségét. A lángos hozzávalói: 1 kg liszt, kb. 1/2 l (1/2 kg) tej, 5 dkg élesz-

tő, 1 pohár tejföl (30 dkg), só. (Elkészítésének módja nem az, hogy összekeverjük 

az anyagokat, és a keletkező masszát kisütjük. Ha lángost akarsz készíteni, nézz 

utána a receptnek, például az interneten.). Mennyi a tejföl aránya a keverékben? Ha 

35 személyre készítünk lángost, mennyit szerezzünk be az összetevőkből? 

 

b) Egy rajzolóprogrammal maximum 1600-szorosára nagyíthatjuk a képeket, hogy a 

pixeleket (négyzet alakú képpontokat) akár egyenként színezhessük. A gyártó ada-

tai szerint a monitoron egy pixel mérete 0,28 mm. Milyen arányban kell felnagyíta-

ni a képet, hogy egy pixelt 2 cm-es oldalhosszúságú négyzetnek lássunk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égitest Távolság a Naptól 
(ezer km) 

Sugár 
(km) 

Tömeg 
(kg) 

Nap  697000 1.99 1030 

Föld 149600 6378 5.98 1024 

Vénusz 108200 6052  4.87 1024 

Jupiter 778000 71492 1.90 1027 

Mars 227940 3398 6.42 1023 

Merkúr 57910 2439  3.30 1023 

Szaturnusz 1429000 60268 5.69 1026 

Uránusz 2870990 25559  8.69 1025 

Neptunusz 4504300     24764  1.02 1026 
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c) Az előbbi táblázatban a Nap és a Naprendszer bolygóinak adatait láthatod. (A Plútó 

az újabb kutatások szerint nem bolygó.) Határozd meg a táblázatban szereplő leg-

nagyobb és legkisebb méretű bolygó tömegének arányát, valamint hogy mekkora  

a Naptól legtávolabb, illetve legközelebb elhelyezkedő bolygó Naptól való távolsá-

gának aránya! 

d) Határozd meg a bolygók táblázata alapján, hogy melyik két bolygó sugarának ará-

nya 21,04 ? 

e) A szövegszerkesztőben a 12 pontos betűnagysággal 33 sor fér a lapra (alsó és felső 

margót nem számítva), ha a sorköz 1,5. Hány sor fér el szimpla (1-es) és dupla  

(2-es) sortávolság esetén? Hány sor fér el másfeles, illetve dupla sorközzel, ha a be-

tűnagyságot 18 pontosra változtatjuk? 

 

 23. A képernyő és a filmvászon egyik jellemzője a kép szélességének és magasságának 

aránya. Két szabvány terjedt el: 16/9-es és 4/3-as. Ha a TV egy 16/9-as formátumú 

filmet sugároz 4/3-as képernyőn, két lehetőség közül lehet választani: 

a) a képmagasság teljesen betölti a képernyőt, de ekkor a kép két széle lemarad a kép-

ernyőről; 

b) A kép teljes egészében látható, de ekkor a képernyő alján és tetején egy-egy fekete 

csík jelenik meg. 

Add meg az első esetben elvesztett kép arányát a látható képhez viszonyítva, illetve a 

második esetben a képernyő „haszontalan” részének arányát a teljes képernyőhöz vi-

szonyítva.  

 

 24. Egy építész egy 280 méter magas épület 1,4 méteres modelljét tesztelte különböző 

szélerősségek mellett. Arra lett figyelmes, hogy a modell teteje valamelyest rezeg.  

A modell tengelye a csúcsánál 1 cm-t lengett ki a függőleges irányhoz képest. Ezek 

alapján a tesztnek megfelelő időjárási körülmények mellett mennyi lenne a valódi épü-

let kilengése? Írd le a számításaidat! 
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 25. Határozd meg a következő távolságarányokat:  

a) szabályos háromszögben a magasság és oldal felének aránya; 

b) kocka testátlójának és szomszédos élfelező pontjait összekötő szakasz hosszának 

aránya; 

c) kocka testátlójának és egy oldallapja átlójának az aránya; 

d) az egyenlőszárú derékszögű háromszög befogójának és átfogójának aránya; 

e) a szabályos hatszögben a szemközti oldalak távolságának, és az oldalhossznak az 

aránya. 

 

 

 26. Egy katonai helikopter Zalaegerszegről Szolnokra repül, majd onnan Budapestre. Ál-

lapítsd meg a térkép alapján, hogy hány kilométer hosszú a repülőút összesen! Sajnos 

a méretarány elveszett, de azt tudjuk, hogy Győr és Budapest távolsága 120 km.  

 

 27. Amikor bevezették az eurót, az európai országok állampolgárai 2002. február 15-ig 

átválthatták a megszűnő nemzeti valutákat euróra. Hány eurót kapott az a magyar csa-

lád, amely 5500 német márkát váltott át euróra? Akkor 1 német márka 124,8 forintot 

és 1 euró 244,2 forintot ért. 

A) 5500:124,8:244,2=0,18; B) 5500·124,8·244,2=167 618 880; 

C) 5500:124,8·244,2=10762;  D) 5500·124,8:244,2=2810,81. 
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 28. Az euró bevezetésekor egy régebbi utazás után megmaradt belga és holland valutánkat 

szerettük volna euróra váltani. Az interneten megkerestük négy bank valutaátváltási 

árfolyamát. Melyik bank átváltási arányai a legkedvezőbbek a számunkra? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 29. Egyes országokban a hőmérsékletet nem Celsius (˚C), hanem Fahrenheit (˚F) 

fokokban mérik. A Celsiusban és Fahrenheitben mért hőmérsékletértékek kö-

zött a következő összefüggés írható fel: 

9
5)32( ⋅−= fc  (c a Celsiusban, f a Fahrenheitben mért hőmérsékletérték). 

 
a) Jelöld be az itt látható hőmérőn a 0 ˚F-et és a 100 ˚F-et! 

b) Hány ˚C-ot változik a hőmérséklet, miközben 1 ˚F-tel csökken? 

c) Írd fel azt a képletet, amelynek a segítségével a ˚C-ban megadott hőmérsék-

letértéket ˚F-re számíthatjuk át, azaz fejezd ki f-et az eredeti összefüggésből!  

A) 
1 euro 38 belga frank 

B)
1 euro 40 belga frank 

1 euro 2,1 holland forint 1 euro 2,5 holland forint 

      

C) 
1 euro 43 belga frank 

D)
1 euro 44 belga frank 

1 euro 2,3 holland forint 1 euro 2,5 holland forint 
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II. Az egyenes és a fordított arányosság 

Mintapélda3 

Ábrázoljuk grafikonon egy biciklis helyét az idő függvényében, ha sebessége állandó  

(15 km/h), és  

a) a 0 km-es táblától indul; 

b) a 20 km-es táblától indul. 

Készítsünk táblázatokat, melynek segítségével megvizsgáljuk a biciklis helyzetének és az 

eltelt időnek a hányadosát (óránkénti időbeosztással), és az egyes órák alatt megtett utakat! 

Megoldás: 

a) 

idő (óra) 1 2 3 4 5 

hely (km) 15 30 45 60 75 

hányados 15
1

15 =  15
2

30 =  15
3
45 =  15

4
60 =  15

5
75 =  

 

 

 

Itt állandó az idő és a megtett út 

aránya: ahányszorosára nőtt az 

egyik mennyiség, annyiszorosára 

nőtt a másik. 

 

 

b)  

idő (óra) 1 2 3 4 5 

hely (km) 35 50 65 80 95 

hányados 35
1
35 =  25

2
50 =  6,21

3
65 &=  20

4
80 =  19

5
95=  

útkülönbségek 35 20=15 50 35=15 65 50=15 80 65=15 95 80=15 
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A mostani esetben nem állandó az út és az idő aránya: nem igaz, hogy ahányszorosára 

nőtt az idő, annyiszorosára változott a biciklis helye. A megtett út viszont minden órában 

ugyanannyival változott, vagyis 
időeltelt

változásahelya = állandó. 

 

 
 

Például egyenletes sebesség mellett a megtett út és az idő egyenesen arányos. 

 

Mintapélda4 

100 km-es utat kell megtenni különböző járművekkel. Számítsuk ki különböző járművek me-

netidejét, és ábrázoljuk grafikonon a sebesség–idő párokat! 

 

 verseny-
autó 

személy-
gépkocsi autóbusz motor bicikli gyalogos 

sebesség 
(km/h) 260 130 90 75 25 4 

idő (óra)       

 

Egyenesen arányos mennyiségek esetén AHÁNYSZOROSÁRA változik 

az egyik mennyiség, ANNYISZOROSÁRA változik a másik. 
 

Egyenes arányosság esetén az összetartozó értékpárok hányadosa 

egyenlő: a
x
y =  (ahol a = állandó). 

Ekkor xay ⋅= , ezért az egyenes arányosság grafikonja az origón 

áthaladó egyenes. 



156    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A grafikon így alakul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 verseny-
autó 

személy-
gépkocsi autóbusz motor bicikli gyalogos 

sebesség 
(km/h) 260 130 90 75 25 4 

idő (óra) 0,38 0,77 1,11 1,33 4 25 

Fordítottan arányos mennyiségek esetén ahánySZOROSÁRA növek-

szik az egyik mennyiség, annyiSZOROSÁRA csökken a másik. 

 
Fordított arányosság esetén az összetartozó értékpárok szorzata 
egyenlő: cyx =⋅  (ahol c  = állandó, és 0≠c ). 

 

Ekkor 
x
cy =  ( 0≠x ), ezért a fordított arányosság grafikonja hiperbola. 
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Például azonos úthossz mellett az idő és a sebesség fordítottan arányos. 

 

 

Feladatok 

 30. A levegővel töltött lufi az egyenes és fordított arányosság „szakértője”. Biztosan ész-

revetted, hogy ha a félig felfújt lufit kicsit összenyomod, a másik felén alaposan kidu-

dorodik. Ennek az az oka, hogy állandó hőmérsékleten a térfogat csökkenésekor meg-

növekszik a nyomás mégpedig úgy, hogy ahányszorosára csökken a térfogat, 

annyiszorosára növekszik a nyomás: a két mennyiség között fordított arányosság áll 

fenn.  

Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! Ábrázold grafikonon az eredményeket! 

(p·V = c, ahol c állandó.) 

V (cm3) 860 850 870   

p (Pa) 10032   10400 10784 

 

 x1 · y1= x2 · y2 = állandó 
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 31. Ha a lufit melegítjük, kitágul (amíg ki nem durran). A hőmérséklet és a térfogat közötti 

kapcsolat egyenes arányosság. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! Ábrázold grafiko-

non az eredményeket! 

T ( C) 20 23 30   

V (cm3) 860   900 800 

 

 32. Egy 20 literes vödörből öntözünk, fél literes kancsóval. Készíts grafikont az ellocsolt, 

és a vödörben maradó vízmennyiségről! Milyen összefüggés áll fenn a két mennyiség 

között? 

 

 33. Egy digitális fényképezőgéppel készített legjobb felbontású kép most függőlegesen 

1536, vízszintesen 2048 képpontból áll. 

a) Hány képpontból áll a legjobb felbontású kép? 

b) A fényképezőgép adott mennyiségű képpontot képes tárolni. 2048×1536-os fel-

bontás mellett kb. 64 kép tárolására képes. Körülbelül hány képet tud megőrizni  

a fényképezőgép memóriakártyája, ha a közepes minőségű, 1024×768-as felbon-

tást választjuk? 

 

 34. Jancsi és Juliska vitorlást bérelnek az Adriai-tengeren. A vitorlás bérleti díja: 200 euró 

alapdíj, és naponta további 75 euro.  

a) Írd be a táblázatba, hogy mennyibe kerül a vitorlás bérleti díja (alapdíj + napidíjak) 

1, 2, 3, 4, 5 és 6 nap vitorlázás után! 

idő (nap) 1 2 3 4 5 6 

díj (euró)       

 

 b) Írj fel összefüggést a kifizetett díj és az eltelt napok száma között! 

c) Legfeljebb hány napra tudják kibérelni a vitorlást, ha ketten összesen 1000 eurót 

tudnak a bérletre szánni? 

 



5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉK 159 

 

 

 35. Az informatikában a nyomtatók felbontását DPI-ben mérik. A DPI (dot per inch) azt 

jelenti, hogy egy inchen (2,54 cm-en) hány képpontot jelenít meg a nyomtató. Minél 

nagyobb ez a szám, annál finomabb a grafika, élesebbek a körvonalak. Mekkora egy 

képpont mérete a következő felbontások mellett? 

a) 300 DPI  b) 600 DPI  c) 1200 DPI   d) 72 DPI 

 

 36. Egy sétálóutca 180 méteres szakaszát új díszburkolattal kövezik le, és az építés idejére 

lezárják. Két burkoló egyszerre dolgozik ezen a szakaszon, a két végétől a közepe felé 

haladva. Az egyik naponta 17 métert, a másik 19 méter utat kövez le. Hány nap múlva 

lehet az utcát újra megnyitni? 

 

 37. Egyensúlyozd ki a hintát a súllyal! A hintát középen támasztották alá, a rúdja  

20 cm. A táblázatban A-val a hinta végén levő súly tömegét jelöltük, B-vel pedig azt a 

súlyt, amit a hinta rúdjára, az alátámasztási ponttól d távolságban kell ráakasztani.  

Készíts ábrát! Gondolj a fizikában tanult forgató hatásra, és egészítsd ki a táblázatot! 

 

A súly tömege (kg) 10 16  19,2 

B súly tömege (kg) 15  25,4  

d (cm)  5 8,6 7,5 

 38. Egyensúlyozd ki a hintát a súllyal! Becsüld meg, aztán számítsd ki, hogy a hinta rúdján 

hova akasztanád a B súlyt! Az alátámasztási pont a 16 cm hosszú rúdnak éppen  

a közepénél van. 
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 39. 3,8 méter hosszú, páros mérleghintára különböző tömegű gyerekek ülnek. Töltsd ki a 

táblázat hiányzó helyeit úgy, hogy a mérleghinta egyensúlyban legyen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 40. A grafikon egy gépkocsi üzemanyag-felhasználását mutatja a megtett út függvényé-

ben. Az autó az út első részét városon belül, a másik részét városon kívül tette meg. 

Töltsd ki a táblázatot: számítsd ki a megtett utakhoz tartozó fogyasztást (liter/100 km) 

és benzinköltséget, ha egy liter benzin ára 256 forint.  

 

út (km) 
költség vá-
roson belül 

(Ft) 

költség  
városon kívül 

(Ft) 

150   

245,8   

 3000  

 4600  

  8712 

  14310 

 

Egy teli tankkal (60 liter) mekkora távolságot tud megtenni a jármű városban, illetve vá-

roson kívül?  

 

 

A (kg) 24 18  28 

B (kg) 20 23 19  

C (kg) 28  30 32 

D (kg)  16 26 23 
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III. Százalékszámítás 

Mintapélda5 

Az alábbi táblázat egy család havi költségvetését mutatja. Számold ki, hogy a fizetésüknek 

hány százalékát költik az egyes ráfordításokra, és készíts kördiagramot az egyes tételekből. 

A kördiagramon a körcikkek arányokat (százalékokat) jeleznek, amihez szükség van  

a középponti szögek meghatározására. 

Tétel Rezsi Étel Autó Törlesztés Ruha Egyéb 

Költség 42300 89800 35200 26800 12600 38700 

Százalék       

Szög       

 

Megoldás: 

Százalék 17,23 36,59 14,34 10,92 5,13 15,77 

Szög ( ) 62,05 132,74 51,64 39,32 18,48 56,77 

 

 
 

Mintapélda6 

Egy országban az ÁFA (általános forgalmi adó) a termék nettó árának 25 %-a, a boltban a 

termékért a bruttó árat kell kifizetni (bruttó ár = nettó ár + ÁFA). Hány százalékát kell levonni 

a bruttó árnak, ha a nettó árra vagyunk kíváncsiak? 

Sokan úgy gondolják, hogy 25 %-ot.  

Vizsgáljuk meg egy példán keresztül, miért téves ez a nézet! 
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Mennyi a termék nettó ára, ha 1200 tallért fizettünk érte? Hány százaléka a nettó ár a bruttó 

árnak? 

Megoldás: 

Mivel a bruttó ár 1,25-szerese a nettó árnak, az 1200 tallért el kell osztani 1,25-tel. A kapott 

nettó ár 960 tallér. Ez az 1200 tallérnak 8,0100
1200
960 =⋅ -szorosa, vagyis 80 %-a. 

Tehát míg a nettó árat annak 25%-ával kell megnövelni, addig a bruttó árat annak 20%-ával 

kell csökkenteni. 

Vizsgáljuk meg a következőt: 

 nettó ár 80 tallér bruttó ár 100 tallér 

 +25 % ÁFA 20 tallér - 20% ÁFA 20 tallér       
 bruttó ár 100 tallér  nettó ár 80  tallér 

 

Azt kaptuk, hogy ha valahány százalékkal megnöveltük egy mennyiségnek az értékét, 

akkor az eredeti érték visszaállításához NEM UGYANANNYI SZÁZALÉKKAL kell 

csökkenteni a megnövelt értéket. 

 

Mintapélda7 

Becsüld meg a sávdiagramról, hogy hány kg a tömege az egyes 

almafajtáknak, és ez hány százaléka az egésznek, ha összesen  

60 kg alma tömegét ábrázolták! Használj vonalzót a méréshez, és 

készíts táblázatot! 

 

Megoldás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

százalék tömeg (kg) fajta 
20% 12 Jonatán 
10% 6 Idared 

13,3% 8 Starking
25% 15 Golden 
6,7% 4 Somogyi

A százalékszámítás speciális törtrész-számítás: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

==

=

=

rész 1
100
100%100

rész
100

%

rész
100

1%1

pp  
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 Például mennyi 80-nak a 25%-a? → 20
4
18025,080

100
2580 =⋅=⋅=⋅ . 

 

Például melyik számnak a 25%-a a 20? →  

     8020
4
1vagy2025,0

100
25 =⇒=⋅=⋅=⋅ xxxx . 

 

 

Például 80-nak a 20 hány százaléka (hány századrésze)?  

%25%2525,0
100
25

4
1

80
20 ⇒==== -a. 

A százaléknál kisebb arányt fejez ki az ezrelék ( /  ). Értelmezése és használata a százaléké-

hoz hasonlóan történik. 

 

Feladatok 

 41. Egy kereskedő kétféle árucikket vásárolt: inget kétszer annyiért, mint pólót. Az inge-

ken 15%-ot, a pólókon 20%-ot keresett, így a nyeresége 100-100 darab eladása után 

31500 Ft. Mennyiért vásárolta, és mennyiért adta el a termékeket? Hány százalék az 

összes nyeresége? 

 

1) Százalékérték meghatározásakor az adott mennyiség valahány  

századrészét számoljuk. 

2) Az alap meghatározásakor a törtrész ismeretéből az egész mennyisé-

get számoljuk. 

3) A százalékláb a százalékérték és az alap arányát mutatja  

(századokra váltva): rész
100

% pp = . 
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 42. Egy kerékpáros 24 km/h sebességgel halad, összesen 120 km utat kell megtennie. Az 

út hány százalékát teszi meg 45 perc, 1 óra, másfél óra, 2 óra, illetve 200 perc alatt? 

(Készíts táblázatot!) 

 
 43. Hány százaléka a szabályos sokszög területe a köré rajzolható kör területének, ha a 

sokszög 

a) háromszög; 

b) hatszög; 

c) négyzet? 

 
 44. Egy téglalap egyik oldalát megnövelték p%-kal. Hány százalékkal kell a másik oldalát 

csökkenteni, hogy a területe változatlan maradjon? 

a) p = 25%;  b) p = 20%;  c) p = 30%;  d)  p= 50%. 

 

 45. Hány százaléka a téglalap területe a köré írható kör területének, ha oldalai 

a) 12 cm és 5 cm; b) 3 és 4 cm;   c) 10 és 13 cm;  d) 12,5 és 17,4 cm? 

 
 46. Ödön nagymamája aszalt szilvát készít. 3,5 kg szilvából. 105 dkg marad a folyamat 

végére, mert az eredeti szilva tömegének jelentős része elpárolog a vízzel. Hány 

százalék a súlyveszteség? 

 
 47. Az alábbi grafikon a TurboEdu Kft. 

tanfolyamain részt vevő hallgatók számát 

mutatja, éves felbontásban.  

a) Határozd meg, hány százalékkal nö-

vekedett a hallgatók száma az egyes 

években az előző évihez képest! 

b) Az utolsó évi növekedést feltételezve 

mennyi hallgatóra számítson a veze-

tőség 2005-ben? 
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 48. Egy országban az emberek éves keresetük után a következőképpen adóznak: 

  ha az éves kereset nem éri el az 500 zedet, 20% az adó; 

  ha a kereset 500 és 1000 zed között van, akkor 100 zed és a kereset 500 zedet meg-

haladó részének 30%-a az adó; 

  ha a kereset 1000 zed felett van, akkor 250 zed és az 1000 zedet meghaladó részé-

nek 40%-a az adó. 

a) Hány zed az éves adója annak, akinek az éves keresete 2500 zed? 

b) Mennyi az éves keresete annak, akinek 112 zed az adója? 

 

 49. Az alábbi elektronikus kijelző egy parkolóház bejárata fölött látható. Az olvasható le 

róla, hogy a parkolóhelyek hányad része szabad. A szürke rész jelenti a foglalt 

parkolóhelyeket.  

a) Hány százaléka SZABAD a parkolónak? 

 

 
 

A) 80%-a; B) 70%-a; C) 60%-a; D) 50%-a. 

b) Hány autó áll a garázsban, ha 80 férőhelyes a parkoló? 

A) 24;  B) 32;  C) 48;  D) 56. 

 

 50. Fantáziaföld kormánya egy kormányzati ciklus alatt 360 km autópálya építésére vállalt 

kötelezettséget, és a megbízást két építő cég kapta. Mivel időközben kiderült, hogy az 

adókból több pénz folyt be, ezért további megbízást kaptak a cégek: az egyik az 

eredeti távolság 112%-át, a másik pedig a 110%-át építette meg, így a kormány  

40 km-rel több autópályát épített a tervezettnél. Mennyi úttal építettek többet az egyes 

cégek az eredeti tervhez képest? 
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 51. Egy tömblakásban élő család átalánydíjat fizet az elfogyasztott víz után. Az átalányt 

úgy állapítják meg, hogy a ház összes vízfogyasztását elosztják a lakók számával.  

A család szerint túl sok átalányt számolnak nekik, ők csak a 80%-át fogyasztják el a 

rájuk kirótt 26 m3-nek. Úgy döntenek, hogy beszereltetnek egy 14000 talléros vízórát a 

lakásukba. Mennyi idő alatt térül meg a befektetés, ha valóban csak a 80%-át 

használják el a kirótt vízmennyiségnek, és egy m3 víz ára 212 Ft? 

 
 52. Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye 525 oldal. István 4 hét alatt szeretné 

kiolvasni a könyvet, ezért naponta elolvas 12 oldalt. Egy hét után rájön, hogy nem fog 

végezni. Hány százalékkal kell a naponta elolvasott oldalak számát növelnie, hogy 

időre végezzen? 

 
 53. Paradicsom úrnak van 6 720 000 fabatka megtakarított pénze, amit szeretne befektetni.  

A biztos befektetésnek számító állampapírok hozama évi 7,5%, egy bizonytalanabb 

részvénypiaci ajánlat viszont évente 18%-ot ígér. Mennyit fektessen be az egyes 

ajánlatokba, ha 13%-os haszonra szeretne szert tenni egy év alatt? 
 

 54. A kétszintű érettségin egy adott tantárgyból az írásbeli vizsgarészen 100 pont,  

a szóbelin 50 pont az elérhető maximum, és az összpontszám 20%-ától elégséges az 

osztályzat. Helyesen okoskodik-e az, aki azt mondja, hogy az írásbelin elérek 18%-ot, 

a szóbelin 22%-ot, ezek átlaga éppen 20%, tehát átmentem a vizsgán? 
 

 55. Bontsd 160-at két szám összegére úgy, hogy az egyik rész 40%-ához a másik rész 

60%-át adva 79-t kapjunk! 
 

 56. Egy számhoz hozzáadjuk a 25 %-át, aztán még a 35%-át, az összegnek a 25%-át, és 

36-ot kapunk. Melyik ez a szám? 
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 57. Vannak időszakok, amikor a tőzsdén hullámvölgyek követik egymást. A Herkules és 

Tsa cég részvényeinek árfolyama is sajátosan viselkedik, napi eltérésekkel: 

  ha az árfolyam tegnap növekedett, akkor ma csökkenni fog 10 %-kal a tegnapihoz 

képest.  

  ha tegnap csökkent, akkor ma emelkedik 10 %-kal a tegnapi árfolyamhoz képest. 

Két hét múlva az eredeti árfolyamhoz képest növekszik, vagy csökken, esetleg azonos 

marad-e a Herkules részvények árfolyama? 
 

 58. Egy kereskedő a termékét úgy tudta eladni, hogy az eredetileg tervezett árból előbb 

8%-ot, majd ebből még 10%-ot engedett. Az így kialakult ár 2070 Ft. Mennyi volt az 

eredeti ár? 
 

 59. A boltokban kiskereskedők árulják a cikkeket, amiket nagykereskedőktől, általában 

raktáráruházakból vásárolnak. A raktárak a termelőktől szerzik be az árut. Mennyi lesz 

annak a ruhának az ára, amelynek a termelői ára 946 Ft, a nagykereskedelmi haszon- 

kulcsa (a nagykereskedő haszna) 4%,  a kiskereskedelmi haszonkulcsa (a kiskereskedő 

haszna) pedig 8,5%? 

 60. Egy kávéfőző fogyasztói ára 3250 Ft, a nagykereskedelmi árrés 336 Ft, a kiskereske- 

delmi haszonkulcs 14%. Mennyi a kávéfőző termelői ára? 

 

 61. Tegnap vettem egy biciklit 10500 Ft-ért, ma továbbadtam 12000 Ft-ért. Hány szá- 

zalékos a hasznom? Ha 10000 Ft-ért adtam volna el, hány százalék lenne  

a veszteségem? 
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Mintapélda6  (keveréses példa) 

A tengervíz sótartalma 5%. Mennyi édesvizet kell 200 liter tengervízhez önteni, hogy  

a keverék sótartalma 2% legyen? 

Megoldás: 

A keveréses feladatoknál mindig az oldott anyag mennyisége az, amire alapozzuk a 

számítást. Jelen esetben 1005,0200 =⋅  liter a só, és ez a keverés után is ugyanennyi marad. 

Ha 10 liter az alap 2%-a, akkor a 100% (vagyis a teljes mennyiség) 500100
2

10 =⋅  liter.  

A különbség tehát 300 liter, ennyit kell a tengervízhez önteni. 

 

Egyenlettel is felírható a megoldás: x liter édesvíz esetén a sótartalom: 

( ) 02,020005,0200 ⋅+=⋅ x  , ahonnan  x = 300. 

 

Feladatok 

 62. 2 kg 25%-os sóoldatból mennyi vizet kell elpárologtatni, hogy 32%-os oldatot 

kapjunk? 

 
 63. Mennyi 42%-os kénsavat kell önteni 2,6 liter 20%-os koncentrációjúhoz, hogy az 

eredmény 30%-os koncentrációjú kénsav legyen? 
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Kislexikon  
 

Az arány mindig két vagy több mennyiség viszonyát jelenti. Az arány értéke bármilyen 

szám, például irracionális szám is lehet. 
 

Két szám aránya: felírható a:b jelöléssel, de jelölhetjük törttel is: 
b
a , ez egyben megadja az 

arány értékét is. Az arányban a tényezők nem cserélhetők fel: 
a
b

b
a ≠ . 

 

Egyenes arányosság: Két mennyiség egyenesen arányos, ha AHÁNYSZOROSÁRA válto-

zik az egyik mennyiség, ANNYISZOROSÁRA változik a másik. Egyenes arányosság esetén 

az összetartozó értékpárok hányadosa egyenlő. Az egyenes arányosság grafikonja: origón 

átmenő egyenes.  

 

Fordított arányosság: Két mennyiség fordítottan arányos, ha AHÁNYSZOROSÁRA nö-

vekszik az egyik mennyiség, ANNYISZOROSÁRA csökken a másik. Fordított arányosság 

esetén az összetartozó értékpárok szorzata egyenlő. A fordított arányosság grafikonja hiper-

bola. 
 

A százalékszámítás speciális törtrész-számítás: 

 Százalékérték meghatározásakor adott mennyiség valahány századrészét számoljuk. 

Az alap meghatározásakor a törtrész ismeretéből az egész mennyiséget számoljuk. 

A százalékláb a százalékérték és az alap arányát mutatja (századokra váltva). 
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I. A testek ábrázolása, jellemzése 
Bevezetés 

Bizonyára jártatok már úgy, hogy elté-

vedtetek egy ismeretlen épületben vagy 

városban. Ha új helyre megyünk, térben 

való tájékozódásunkat sok dolog segít-

heti: testek, testszögletek, jellemző for-

mák, színek. A következőkben a testek 

elnevezésével, leírásával, felismerésével 

foglalkozunk. A hasábot vagy a hengert 

mindannyian ismeritek, de ezeken kívül 

sok olyan térbeli forma van, ami megragadja képzeletünket. Például sok vulkáni csúcs 

csonkakúp alakú.  
 

Szilassi Lajos készített olyan hétlapú poliédert, melynek bármely két lapja szomszédos 
(Szilassi-poliéder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 © Erdély Dániel 

Erdély Dániel Spidron térkitöltő rendszerével készült 
poliéder (spiralloéder). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rinus Roelofs (holland képzőművész) és Erdély Dániel 
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A Spidron-rendszer alapját az ábrán látható, háromszögekből is összeállítható elem képezi. 

Segítségével nemcsak hézagmentesen tölthetjük ki a síkot, hanem a megfelelő átlók mentén 

összehajtva rendkívül plasztikus térkitöltéseket, testeket nyerünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Gergő animációjának részletei      2005 © Erdély Dániel 

 

 

Antonio Gaudi (spanyol építész, 1852–1926) 

munkái a térformák kihasználásának nagy-

szerű példái. Ilyen a Battlo-ház homlokzata 

is Barcelonában.  

A természettudományban a testeknek, a tér-

beli szimmetriáknak kiemelkedő jelentősége 

van (gondoljunk az atomon belüli elektron-

felhőre, vagy az élőlények szimmetria-

tulajdonságaira). Vannak olyan problémák 

is, amelyeket a szimmetria kihasználása nél-

kül meg sem tudnánk oldani. A kristályfor-

mák, a molekulák térbeli alakja, modellezése 

ugyanúgy hozzátartozik ehhez a tudomány-

hoz, mint az ipari tervezéskor felhasznált 

ismeretek. Nagy jelentősége van például 

azoknak a térformáknak, amelyek összehaj-

togatva kis helyen elférnek, széthajtogatva 

pedig különböző funkciókat szolgálnak (lakótér, sátor, széthajtható antenna stb.) 
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A testek ábrázolása 
A testek síkbeli ábrázolására már láthattatok néhány példát eddigi tanulmányaitok során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy poliéder hálóján értjük azt a sokszöglapot, amelyet, ha egy síklapból kivágunk, akkor 
összehajtogatható belőle a test felülete.  

Igen gyakori ábrázolási módszer a perspektivikus, amellyel a térbeli alakzatokat mérnöki pon-
tossággal ábrázolhatjuk a síkban. Victor Vasarely (1908–1997), Maurits Cornelis Escher 
(1898–1972) és Roger Penrose (1931–) a hamis perspektíva nagymesterei, grafikáikon rend-
szeresen lehetetlen alakzatok tűnnek fel. A perspektivikus ábrázolás középkori úttörői közé 
soroljuk Filippo Brunelleschi (1377–1446) és Albrecht Dürer (1471–1528) mestereket.  
 

A testek csoportosítása 
A testeket két nagy csoportba soroljuk: görbe felületűek és poliéderek. 
  poliéderek: véges sok sokszög által határolt testek; 

o hasábok (egyenes és ferde),   
o gúlák (egyenes, ferde, csonka),  
o szabályos testek,  
o egyebek. 

  görbe felületű testek: a határoló lapok között van görbe felület is; 
o hengerek (egyenes és ferde),  
o kúpok (egyenes, ferde, csonka),  
o forgástestek (valamely síkidom adott tengely körüli megforgatásával keletkeznek, 

forgásszimmetrikusak),  
o gömbök, 
o egyebek.  
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Feladat 

 1. Rajzolj példákat a Venn-diagramm megfelelő részeire! 
 

 
 
 

Elnevezések 

 

Adott az alapsíkon egy görbe vonallal határolt síkidom (alaplap), és egy egyenes, amely az 

alapsíkkal nem párhuzamos. Ha a görbe minden pontján keresztül párhuzamost húzunk az 

adott egyenessel (alkotók), hengerfelületet kapunk. Ezt elmetsszük egy, az alapsíkkal párhu-

zamos síkkal (fedőlap). Az így keletkező bezárt térrészt nevezzük hengernek. Ha a görbe kör, 

a test neve körhenger. Egyenes körhengernél az adott egyenes merőleges az alapsíkra.  

A test görbe határoló felületét palástnak nevezzük. Az alaplap és a fedőlap síkjának távolsá-

ga adja a testmagasságot. 

 Henger Körhenger Egyenes körhenger 
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Adott az alapsíkon egy görbe vonallal határolt síkidom (alaplap), és egy pont az alapsíkon 

kívül (csúcspont). Ha a görbe minden pontját egyenesekkel összekötjük az adott ponttal, kúp-

felületet kapunk. A keletkező bezárt térrészt nevezzük kúpnak. Ha a zárt görbe kör, a test 

neve körkúp. Egyenes körkúpnak nevezzük a körkúpot, ha a pontnak az alaplap síkjára eső 

merőleges vetülete az alapkör középpontjába esik. A test görbe határoló felületét nevezzük 

palástnak (egyenes körkúp síkba kiterített palástja körcikk), a csúcspont és a görbe által 

meghatározott egyeneseket pedig alkotóknak. Az alaplap síkjának és a csúcsnak a távolsága 

adja a testmagasságot. 

 

Ha az egyenes körkúpot elmetsszük egy olyan síkkal, amely a kúp testmagasságának egyene-

sét tartalmazza, akkor egyenlőszárú háromszöget kapunk (alapja az alapkör átmérője, szárai a 

kúp alkotói). Másként: az egyenes körkúp tengelymetszete egyenlőszárú 

háromszög. A szárak által bezárt szöget (φ) a kúp nyílásszögének ne-

vezzük. 

 

 

Ha a kúpot elmetsszük egy, az alaplappal párhuzamos síkkal, csonkakúpot kapunk. Az alap-

lap és a fedőlap síkjának távolsága adja a testmagasságot. 
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Adott az alapsíkon egy sokszög (alaplap), és egy egyenes, amely az alapsíkkal nem párhuza-

mos. Ha a sokszög minden pontján keresztül párhuzamost húzunk az adott egyenessel, hasáb-

felületet kapunk. Ezt elmetsszük egy, az alapsíkkal párhuzamos síkkal (fedőlap). Az így ke-

letkező bezárt térrészt nevezzük hasábnak. Egyenes hasábnak nevezzük azt a hasábot, 

amelynél az adott egyenes merőleges az alapsíkra. Az oldallapokat együtt palástnak nevez-

zük. Az alaplap és a fedőlap síkjának távolsága adja a testmagasságot. 

 

Adott az alapsíkon egy sokszög (alaplap), és egy pont az alapsíkon kívül (csúcspont). Ha a 

sokszög minden pontját egyenesekkel összekötjük az adott ponttal, gúlafelületet kapunk. A 

keletkező bezárt térrészt nevezzük gúlának. A testmagasság az alaplap síkjának és a csúcs-

pontnak a távolsága.  

 

A háromszög alapú gúla bármely lapja lehet alaplap. Ezt a feladatok megoldásakor  figye-

lembe kell venni: elképzelhető, hogy a testet elforgatva könnyebb a megoldás. Például a koc-

ka sarkát levágva olyan gúlát kapunk, amelyet elforgatva  a derékszögű háromszöget is vá-

laszthatjuk alaplapnak (így egyszerűbbé válik az alapterület és a testmagasság számítása).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

Ha a gúlát elmetsszük egy, az alaplappal párhuzamos síkkal, csonkagúlát kapunk. 

Szabályos gúlának az alaplapja szabályos sokszög, az oldallapok pedig egybevágó egyenlő-

szárú háromszögek. 

 

Konvex testeknek nevezzük azokat a testeket, amelyeknek bármely két pontját összekötő 

szakaszt a test teljes egészében tartalmazza. A konkáv testek a nem konvexek, azaz a testnek 

van legalább két olyan pontja, amelyeket összekötő szakaszt a test nem tartalmazza teljes egé-

szében.  
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Azokat a testeket, amelyeknek minden lapja egybevágó, izoédereknek nevezzük. 

 

Szabályos testeknek nevezzük azokat a konvex poliédereket, amelyeknek élei, élszögei és 

lapszögei is egyenlők (ezekkel a hajlásszögekkel a későbbiekben foglalkozunk). Bizonyítható 

(már Eukleidész is megtette Elemek című könyvében, kb. Kr.e. 300-ban), hogy összesen csak 

öt szabályos test van: szabályos tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder és ikozaéder. Nevüket 

oldallapjaik számáról kapták. A szabályos testeket platonikus testeknek is nevezzük. 

 

A szabályos testek adatai 
 

 Lapok Csúcsok 
száma 

Élek 
száma

Határoló lap 
éleinek száma 

Szabályos tetraéder 4 4 6 3 
Hexaéder (Kocka)  6 8 12 4 
Oktaéder  8 6 12 3 
Dodekaéder 12 20 30 5 
Ikozaéder 20 12 30 3 

 

 

 

 

 

 

 

A testeket élvázukkal is ábrázolhatjuk. Ebben az esetben jobban látható, hogy milyen sík-

idomok határolják a testet, hány éle van a testnek, és hány él fut össze az egyes csúcsokban. 

Az élváz alapján könnyebb megszerkeszteni a testek hálóját is. 
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Testek a gömbi síkon (kiegészítő anyag) 

Nemcsak a síklapon, de más felületeken is ábrázolhatunk testeket, hálókat, alakzatokat. Köny-

nyűzenei és más rendezvényeken, planetáriumokban gyakran vetítik különféle térbeli tárgyak 

vagy hálózatok képét görbült felületekre, például henger- vagy gömbfelületre.  

 

Különösen érdekesek a szabályos és félig szabályos testek gömbi ábrái. Képzeljünk el egy 

szabályos (platoni) vagy félig szabályos (arkhimédészi) testet, amely köré a csúcsain átmenő 

gömböt szerkesztünk. A gömbfelületen megjelenő csúcspontokat nem térbeli egyenes szaka-

szokkal kötjük össze (így az eredeti testet kapnánk vissza), hanem gömbfelületi „egyenes” 

darabokkal, vagyis főkörívekkel. Ilyen módon a test gömbi hálóját kapjuk. Coxeter (ejtsd: 

kákszétör) híres, kiváló kanadai matematikus ezeket a gömbi hálókat „felfújt testeknek” ne-

vezte. 

 

Próbáljunk ilyeneket a gömbön megszerkeszteni! 

 2. Rajzoljunk három, páronként merőleges főkört! Melyik szabályos test gömbi hálóját 

kapjuk?  

 

 3. Szerkesszük meg a gömbi, „felfújt” oktaéder háromszögeinek szimmetria-középpontja-

it! Az egymáshoz legközelebb esőket kössük össze főkörívvel, más színű tollal! Hány 

legközelebbi szomszédot találunk? Milyen szabályos testet kapunk? 

 

 4. Hogyan lehet a felfújt kockából a felfújt tetraédert megszerkeszteni?  

 



180    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

 

A testek térfogata, felszíne (ismétlés) 
 

Testek térfogata: annak a térrésznek a mértéke, amelyet a test felülete határol. 

Ez a megfogalmazás ahhoz elegendő, hogy a térfogat szemléletes fogalmát tisztázzuk.  

A poliéder szabatos térfogatfogalma az összehasonlításon alapul: azt állapítjuk meg, hogy 

a test térfogata hányszorosa az egységkocka térfogatának. Így a poliéder térfogata egy 

olyan, a testhez rendelt olyan pozitív szám, amelyre teljesülnek a következők: 

1. az 1 egység élhosszúságú kocka (egységkocka) térfogata 1; 

2. az egybevágó testek térfogata egyenlő; 

3. ha egy testet véges számú testre bontunk szét, azok térfogatainak összege 

egyenlő az eredeti test térfogatával. 

Testek felszíne: a testet határoló felület mértéke. Síklapokkal határolt testek esetén a határoló 

lapok területeinek összege, görbe felületekkel határolt testek esetében a felszín fogalma 

bonyolultabb (határérték-számítás segítségével történik). 

 

Néhány test térfogata és felszíne 
 

  A kocka térfogata: 3aV = , felszíne A = 26a  (a a kocka  éle).  

  A téglatest térfogata: abcV = , felszíne )(2 acbcabA ++=  (a, b és c a téglatest élei). 

  A gömb térfogata: π3

3
4 rV =  , felszíne π24rA = . 

  A henger térfogata: mrV ⋅= π2 , ahol r az alapkör sugara, m a testmagasság,  

  Az egyenes körhenger felszíne: )(2 mrrA += π . 

  A hasáb térfogata: ágtestmagasstalapterüleV ⋅= , 

  A hasáb felszíne: területepalásttalapterüleA +⋅= 2 . 

  A gúla térfogata: 
3

magasságtalapterüleV ⋅= , a kúp térfogata: 
3

2 mrV ⋅= π . 

Feladatok 

 5. Gyűjtsd ki a szövegből, hogy milyen jellemzőket, fogalmakat használunk a testek leírá-

sára! 

 
 6. Gyűjtsd ki a szövegből, hogy milyen fogalmak szerepelnek az alábbi testeknél: 

a) gúla;  b) kúp;  c) hasáb; d) henger. 
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II. Tér? Szemlélet! 

 7. Egészítsd ki az ábrákat úgy, hogy egy kocka hálóját kapjuk! 

a)    b)   c) 

 

 

 

 

 8. Lehet-e kockát hajtogatni az alábbi síkidomokból? 

a)   b)   c)  d)  e) 

 

 

 

 

 

 

 9. Hová rajzolhatjuk az (a) és (b) határoló lapokat, hogy a hálóból egy négyszög alapú 

egyenes hasábot lehessen készíteni? 

 

 

 

 

 

 10. Hány éle van annak a testnek, amelynek hálója az alábbi ábrán látható? 

a)   b)   c)     d) 

 
 

 

a 
b 
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 11. Polydronból építs két szabályos tetraédert, de az egyik éle legyen kétszerese a másik 

élének.  

a) Hányszor annyi építőelem kell a nagyobbhoz?  

b) Hányszor akkora az élek hosszának összege?  

c) Hányszor fér bele a kicsi a nagy belsejébe?  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 12. Melyik lehet, és melyik nem lehet a tetraéder hálója? 

a)       b)   c) 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

 13. Állítsd össze Polydronból a négy darab szabályos háromszögből álló összes lehetséges 

síkidomot. Melyik lehet ezekből szabályos tetraéder hálója? Hajtogatással ellenőrizd! 
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 14. Társítsd a testeket a nekik megfelelő testhálóhoz:  

a)          b)                c) 

  

    

 

d)        1)       2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)               4) 
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 15. Párosítsd a testeket a „szétszedett” párjukkal! 

 a)      1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)             2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c)  3) 
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 16. Készítsd el a kocka hálóját, és rajzold bele, hogy a test felszínére rajzolt vonal hogyan 

jelenik meg a hálón! 

a)      b) 

 

 

 

 

 

 17. Az ábrán három kocka (A, B, C) és a hálóik láthatók (1, 2, 3). 

 
 

a) Melyik háló melyik kockához tartozhat?  

I)    A–3, B–2, C–1  II)   A–1, B–3, C–2  

III)  A–2, B–1, C–3  IV)  A–1, B–2, C–3 

b) A C jelű kocka felszínének hány százaléka van befestve? 

 

 

 18. Melyik test hálója ez? Rajzold le másféleképpen is 

a test hálóját! 

A) Téglalap alapú gúla. 

B) Téglalap alapú hasáb. 

C) Derékszögű háromszög alapú hasáb. 

D) Derékszögű háromszög alapú gúla. 
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 19. A következő rajz egy téglatest hálóját ábrázolja. 

Mekkorák a téglatest élei? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 20. Egyiptomban Kheopsz fáraó építésze terveket mutatott be az uralkodójának készülő 

piramisáról. (A piramis egy négyzet alapú egyenes gúla.) Az építész papiruszból mo-

dellt készített a fáraónak. Az alábbi modellek melyikéből lehet darabolás nélkül teljes 

piramismodellt összeállítani? 

 

 

 

 21. Az ábrán ugyanannak a kockának a három nézetét látjuk. Készítsd el ennek a kockának 

hálózatát. Figyelj arra is, hogy a görög betűk merre felé fordulnak! 
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 22. A következő szabásrajzon az egyik ragasztó fülecske 

fölösleges. Melyik? 

 

 

 

 

 23. Folytasd a színezést! Az oldallapok negyedeiből álló kis 

négyzeteket színezd ki úgy, hogy az oldaluknál találkozó 

négyzetek különböző színűek legynek! Rajzold le a kocka 

kiszínezett hálóját! Legalább hány színt kell felhasználnod? 

 

 

 24. Készíts koordináta-rendszert, amelyben ábrázolod né-

hány konvex test lapjai és csúcsai számának összegét 

az élek számának függvényében! Milyen összefüggés 

olvasható le a kapott eredményből? Adatforrásként 

használhatod a szabályos testek táblázatát, korábbi fel-

adatokban szereplő, vagy az alábbi táblázat alatt elhe-

lyezkedő testeket is!  

Először töltsd ki a táblázatot, és ennek alapján rajzold be a pontokat a koordináta-

rendszerbe!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test       

Csúcsok       

Lapok       

Élek       
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 25. Határozd meg, hogy poliéderek-e és konvexek-e a következő testek: 

 a)    b)    c) 

 

 

 

 

 

 

 

 26. Milyen síkidomok határolják a következő testeket? Add meg azt is, hogy mennyi a 

számuk! 

a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 27. A fullerének szénatomokból felépülő kalickaszerű,  

gömbszerű molekulák. A legelőször megtalált közülük  

a 60 szénatomból álló buckminsterfullerén, más néven 

futballabda molekula. A C60 fullerén modelljének felületét 

12 szabályos ötszög, és 20 szabályos hatszög alkotja. 

Alapszabály, hogy a molekula stabilitása miatt az ötszögek 

nem érintkezhetnek. Hány éle van a fullerén molekulának? 

 

 28. Milyen szimmetriákat ismersz fel az alábbi testeken? 

 a) szabályos hatszög  b) szabályos ötszög  c) szabályos ötszög 

 alapú gúla  alapú hasáb  alapú test 
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 29. Az alábbi ábrán egy háromdimenziós alakzat és annak lehetséges felülnézeti képei 

láthatók. Válaszd ki a tényleges felülnézeti képet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30. Ha egy kockát mind a hat lapjára tükrözünk, akkor  

az alábbi testet kapjuk (a testet „térbeli keresztnek” hívják). 

a) Hányszorosa az így kapott test térfogata az eredetinek? 

b) Hányszorosa az így kapott test felszíne az eredetinek? 
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 31. A következő ábra bal oldalán négy tárgy képe található, a jobb oldalán pedig felülnéze-

ti képeik láthatók. Párosítsd össze a tárgyakat felülnézeti képeikkel! Írd a megfelelő 

számot a megfelelő betű mellé! 
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 32. Miklós építőkockákból egy alakzatot rakott össze az asztalon, majd lerajzolta, hogy 

milyennek látja ezt az alakzatot fentről, elölről és balról nézve.  

 
Öccse kiegészítette ezt az alakzatot a lehető legkisebb téglatestté úgy, hogy az alakzat-

hoz további építőkockákat rakott. Hány építőkockából áll ez a téglatest?  

A) 12 építőkockából  B) 14 építőkockából 

C) 18 építőkockából  D) 27 építőkockából 

 

 33. Technikaórán azt a feladatot kapták a diákok, hogy készítsenek piramist  

10×10×10 cm-es kockák összeragasztásával.  

 

A piramis alapja 24 kockából áll, ahogyan ennek a felülnézeti rajza az 1. ábrán látható.  

 

A 2. ábra az első és a második szint egymáshoz viszonyított elhelyezkedését mutatja. 

Minden szint az alatta lévő szintből egy 5 cm széles keretet hagy lefedetlenül.  
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a) Hány kockára van szükség az egyes szintek elkészítéséhez? Egészítsd ki az alábbi 
táblázatot! 
 

 

 

b) A hetedik szintet figyelmen kívül hagyva milyen szabály szerint változik a szom-
szédos szintekhez szükséges kockák száma? 

 

 34. Az oldalsó ábrán egy szabályos dobókocka látható. A szemközti oldalain lévő pöttyök 

száma összesen 7. Ha ezt a dobókockát a berajzolt tengely mentén 90°-kal az 

óramutató járásával ellentétes irányba elforgatjuk, mely oldalait látjuk? Rajzold be az 

ábrába!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35. Az ábrán négy üvegedény látható. 

 
(Az 1-es pohár hengernek, a 2-es öblös részének alsó része félgömbnek tekinthető. A 3-as jelű  

kancsó szabálytalan alakú, a 4-es pohár felső része pedig kúp formájú.) 

 

Határozd meg, hogy az egyes üvegedényekben melyik grafikon szerint változik a víz 

magassága az edénybe öntött víz mennyiségének függvényében!  

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

24 kocka       

2005 © Erdély Dániel 
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 36. Ica henger alakú bögréje kétszer akkora átmérőjű, de fele olyan magas, mint Annamari 

bögréje. Melyikbe fér több tea? Válaszodat matematikai érvekkel támaszd alá! 
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III. Térelemek távolsága, hajlásszögek 
 
Az anyagi tárgyak, testek alakját és tulajdonságait vizsgálva több ezer évvel ezelőtt elvonat-

koztatással (absztrakcióval) jöttek létre a geometria alapfogalmai. A tér elemeinek (pontok, 

egyenesek, síkok) jellemzéséhez segítséget nyújtanak az alábbi, összefoglaló jellegű meghatá-

rozások. A szemléletesség kedvéért egy kockán mutatjuk be, amiről szót ejtünk. Az egyene-

seket jelen esetben azokkal a pontokkal nevezzük meg, amelyeken átmennek. A síkokat ha-

sonlóan: három pont egyértelműen meghatározza a rajtuk átfektetett síkot. 

 

Két egyenes kölcsönös helyzete a térben lehet metsző,  

párhuzamos, vagy kitérő. 

 

Két sík kölcsönös helyzete a térben lehet  

párhuzamos vagy metsző. 

 

 

 

Egyenes és sík kölcsönös helyzete a térben lehet  

párhuzamos vagy metsző. 

 

 

Távolságok 
Ponthalmazok, síkidomok távolságának általános értelmezésekor a minimum megkeresése a 

vezető elv. 

Pont és egyenes távolságán a pontból az egyenesre bo-

csátott merőleges szakasz hosszát értjük. 

 

Pont és sík távolságán a pontból a síkra bocsátott merőle-

ges szakasz hosszát értjük. Definíció szerint: egy egyenes 

merőleges a síkra, ha a sík összes egyenesére merőleges. A 

jelölés azért dupla derékszög, mert igazolható a következő 

állítás: ha egy egyenes merőleges a sík két metsző egyenesére, akkor merőleges a síkra, vagy-

is a sík minden egyenesére. 
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Párhuzamos egyenesek távolságát az őket összekötő, 

rájuk merőleges szakasz hossza adja. Fogalmazhatunk 

úgy is, hogy az egyik egyenesen kiválasztunk egy tetsző-

leges pontot, és ennek a pontnak a másik egyenestől való 

távolsága adja a két egyenes távolságát. 

 
Párhuzamos síkok távolságát az őket összekötő, rájuk 

merőleges szakasz hossza adja. Fogalmazhatunk úgy is, 

hogy az egyik síkon kiválasztunk egy tetszőleges pon-

tot, és ennek a pontnak a másik síktól való távolsága 

adja a két sík távolságát. 

 
Egyenes és vele párhuzamos sík távolságát az egyenesre és a síkra egyaránt merőleges, kö-

zöttük elhelyezkedő szakasz adja. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az egyenesen kiválasztunk 

egy tetszőleges pontot, és ennek a pontnak a síktól való távolsága adja az egyenes és a sík 

távolságát. 

 

Hajlásszögek 
Egyenes és sík hajlásszögén értjük az egyenes és ennek a 

síkra eső merőleges vetülete által bezárt szöget. Ha a 

vetület egy pont, akkor az egyenes merőleges a síkra. 

Más esetben az így kapott képegyenes és az eredeti 

egyenes hajlásszöge adja az egyenes és a sík hajlásszögét. 

 
Két kitérő egyenes hajlásszögét a velük párhuzamos, egymást metsző egyenesek hajlásszöge 

adja. 

 

Két sík hajlásszögét úgy kapjuk, hogy a metszésvonalra, 

annak egy tetszőleges pontjában mindkét síkban egy-egy 

merőleges egyenest bocsátunk. Ennek a két egyenesnek a 

hajlásszöge adja a két sík hajlásszögét. Két sík hajlásszöge 

derékszögnél nem nagyobb. 
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Feladatok 

 37. Rajzold be a következő gúlákba a megfelelő szögeket: α: alaplap és oldallap szöge; β: 

alaplap és oldalél szöge; γ: szomszédos oldallapok hajlásszöge. Rajzold be a test- 

magasságot is! 

    a)    b)   c) 

 

 

 

 

 

 

 38. Jelöld be a kockán a következő távolságokat és hajlásszögeket: 

a) B és ADH sík távolsága; 

b) AG testátló és H csúcs távolsága; 

c) AG testátló és EFG sík hajlásszöge; 

d) B csúcs távolsága AEG síktól; 

e) B csúcs távolsága ADG síktól; 

f) B távolsága DEG síktól; 

g) AB és BH testátló hajlásszöge. 

 

 

 39. Jelöld meg  a szabályos hatszög alapú egyenes hasábon a következő távolságokat és 

hajlásszögeket: 

a) d = testmagasság;   

b) α = a leghosszabb testátló és az alaplap hajlásszöge; 

c) β = a leghosszabb testátló és az alapél hajlásszöge; 

d) γ = a leghosszabb testátló és az oldallap hajlásszöge. 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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IV. Térbeli számítások   
 
Mintapélda1 

Határozzuk meg a négyzet alapú szabályos gúla testmagasságát, ha minden éle 10 cm hosszú! 

Megoldás: 

A megfelelő derékszögű háromszög egyik befogója M 

(testmagasság), másik befogója az alaplap átlójának a 

fele, azaz 25
2

210
2

==d .  

A Pitagorasz-tételt felírva: ( ) 222
1025 =+ M , amiből 

cmMMM 255050100225 22 ==⇒=⇒=+⋅ . 

Ebből következik, hogy a bejelölt háromszög egyenlőszárú. 

 
Feladatok 

 40. Határozd meg a kocka testátlójának hosszát, ha az éle  

a) 10 cm;  b) 25 cm;   c) a egység!      

 

 41. Határozd meg a szabályos hatszög alapú egyenes hasáb leghosszabb testátlójának 

hosszát, ha minden éle 12 dm! 

 

Mintapélda2 

Számítsd ki, hogy a kockába írt gömbön kívüli „üres rész” hány százaléka a kocka térfogatá-

nak! 

Megoldás: 

A kocka térfogata a3, a kockába írt gömb sugara
2
a , így annak térfogata 3

3

623
4 aa ππ =⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ . Az 

üres rész és a kocka térfogatának aránya =
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

=
−

3

3

3

33

6
1

6
a

a

a

aa
ππ

 %6,47476,0
6

1 ⇒=−= π . 
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Feladatok 

 42. Számítsd ki, hogy a gömbbe írt kocka esetén az üres rész térfogata hány százaléka 

a) a gömb térfogatának (a gömb sugara R); 

b) a kocka térfogatának (a kocka éle a). 

 

 43. Határozd meg, milyen mélyen nyúlik a föld alá az ábrán látható piramis folyosója, 

aminek végén a piramiskamra található! 

a) a = 120 m, b = 32 m, c = 18m; 

b) a = 13 dm, b = 69 cm, c = 53 cm; 

c) a = 2 m, b = 98 cm, c = 14,5 dm; 

 

 

 44. A szabályos tetraéder lapjaira írd rá a számokat 1-től 8-ig 

úgy, hogy bármelyik csúcsában találkozó négy lapon a 

számok összege 18 legyen!  

  

 
 
 

 
 45. Egy 6 cm élhosszúságú kockát hat élének felezőpontjaira 

fektetett síkkal kettévágunk az ábra szerint. Rajzold le a vágás 

után testek hálóját, és határozd meg a felszínüket is! 

 

 46. Egy hangya az A csúcsból a B csúcspontba a lehető 

legrövidebb úton szeretne eljutni a négyzet alapú 

szabályos gúla felületén az oldallapokon haladva. A gúla 

minden éle 5,6 cm. Mekkora utat kell megtennie? 

 
 

 47. Rajzold meg térben azokat a testeket, amelyeket felülről és elölről nézve az alábbi 

ábrán látjátok. Egy tárgy egyértelmű megjelenítéséhez elegendő-e két oldalról 

ránézni? Miért? 
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 48. A négy kép közül melyik nem a nézete a középen látható hat színes golyóból álló 
rugós testnek?  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erdély Jakab munkája 

a) 
b) 

d) c) 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
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Térszemlélet-fejlesztő feladatok 

 49. Rajzold meg, hogyan néz ki az alábbi test elölről, oldalról és felülről! 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 50. Rajzold le, hogy néz ki az az átfúrt test, amelynek vetületeit a három ábra mutatja! 
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 51. Rajzold meg az ábrán látható tárgy nézeteit (elöl-, 

felül-, oldalnézetét)!  

 
 

 

2005 © Erdély Dániel 
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 52. Az alábbi három kép közül melyiken látjuk a bekeretezett, drótból készített test vala-

melyik nézetét? 

 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erdély Jakab munkája 

 

 53. Rajzold meg azt a tárgyat, amelynek három nézete az alábbi ábrákon látható! Figyelj 

arra, hogy az árnyékok is szerepet játszanak a feladat megoldásában! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Felülnézet Elölnézet Jobbról 

a) 
b) 

c) 



202    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

 

 54. Válaszd ki, hogy melyik a pecsét lenyomata a négy rajz közül! 

 

 
2005 © Erdély Dániel 

 55. A középen látható testnek melyik ábra nem a vetülete az alábbi öt közül? 

a)         b) 
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c)            d)     e)  
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Kislexikon 
Test hálója: poliéderek esetén az a sokszöglap, amelyet ha egy síklapból kivágunk, akkor 

összehajtogatható belőle a test felülete.  

 
Henger: adott az alapsíkon egy görbe vonallal határolt síkidom (alaplap), és egy egyenes, 

amely az alapsíkkal nem párhuzamos. Ha a görbe minden pontján keresztül párhuzamos 

egyenest húzunk az adott egyenessel (alkotók), akkor végtelen hengerfelületet kapunk. Ezt 

elmetsszük egy, az alapsíkkal párhuzamos síkkal (fedőlap). Az így keletkező bezárt térrészt 

nevezzük hengernek. Ha a görbe kör, a test neve körhenger. Egyenes körhengernél az adott 

egyenes merőleges az alapsíkra. A test görbe határoló felületét palástnak nevezzük. Az alap-

lap és a fedőlap síkjának távolsága adja a testmagasságot. 

 
Kúp: adott az alapsíkon egy görbe vonallal határolt síkidom (alaplap), és egy pont az alapsí-

kon kívül (csúcspont). Ha a görbe minden pontját egyenesekkel összekötjük az adott ponttal, 

végtelen kúpfelületet kapunk. Az így keletkező bezárt térrészt nevezzük kúpnak. Ha a zárt 

görbe kör, a test neve körkúp. Ha a pontnak az alaplap síkjára eső merőleges vetülete az 

alapkör középpontjába esik, egyenes körkúpot kapunk. A test görbe határoló felületét nevez-

zük palástnak (egyenes körkúp síkba kiterített palástja körcikk), a csúcspont és a görbe által 

meghatározott egyeneseket pedig alkotóknak. A csúcsnak az alaplap síkjától való távolsága a 

kúp magassága.  

 
Az egyenes körkúp nyílásszöge: ha az egyenes körkúpot elmetsszük egy olyan síkkal, amely 

a kúp testmagasságának egyenesét tartalmazza és merőleges az alapkör síkjára, akkor egyen-

lőszárú háromszöget kapunk (alapja az alapkör átmérője, szárai a kúp alkotói). A szárak által 

bezárt szöget a kúp nyílásszögének nevezzük. 

 
Csonkakúp: Ha a kúpot elmetsszük egy, az alaplappal párhuzamos síkkal, csonkakúpot ka-

punk. Az alaplap és a fedőlap síkjának távolsága adja a testmagasságot. 

 
Hasáb: adott az alapsíkon egy sokszög (alaplap), és egy egyenes, amely az alapsíkkal nem 

párhuzamos. Ha a sokszögvonal minden pontján keresztül párhuzamost húzunk az adott 

egyenessel, hasábfelületet kapunk. Ezt elmetsszük egy, az alapsíkkal párhuzamos síkkal (fe-

dőlap). Az így keletkező bezárt térrészt nevezzük hasábnak. Egyenes hasábnak nevezzük  

azt a hasábot, amelynél az adott egyenes merőleges az alapsíkra. Az oldallapokat együtt pa-

lástnak nevezzük. Az alaplap és a fedőlap síkjának távolsága adja a testmagasságot. 
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Gúla: adott az alapsíkon egy sokszög (alaplap), és egy pont az alapsíkon kívül (csúcspont). 

Ha a sokszögvonal minden pontját egyenesekkel összekötjük az adott ponttal, végtelen gúla-

felületet kapunk. A keletkező bezárt térrészt nevezzük gúlának. A testmagasság az alaplap 

síkjának és a külső csúcsnak a távolsága. 

 

Csonkagúla: ha a gúlát elmetsszük egy, az alaplappal párhuzamos síkkal, csonkagúlát ka-

punk. Az alaplap síkjának a fedőlap síkjától való távolsága a csonkagúla testmagassága. 

 

Szabályos gúla: szabályos sokszög alapú egyenes gúla. 

 

Tetraéder: háromszög alapú gúla. 

 

Konvex testeknek nevezzük azokat a testeket, amelyeknek bármely két pontját összekötő 

szakaszt a test teljes egészében tartalmazza.  

 

Konkáv test: nem konvex, azaz a testnek van legalább két olyan pontja, amelyeket összekötő 

szakaszt a test nem teljes egészében tartalmazza. 

 

Izoéder: olyan test, melynek minden lapja egybevágó. 

 

Szabályos test: olyan konvex poliéder, amelyeknek élei, élszögei és lapszögei is egyenlők. 

 Öt szabályos test van: szabályos tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder és ikozaéder. 

 

Testek térfogata: annak a térrésznek a mértéke, amelyet a test határoló felülete bezár. 

 

Testek felszíne: a test határoló felületének mértéke. 

 

Kocka térfogata: 3aV = , felszíne 26aA =  (a a kocka éle).  

 

Téglatest térfogata abcV = , felszíne )(2 acbcabA ++=  (a, b és c a téglatest élei). 

Gömb térfogata π3

3
4 rV =  , felszíne π24rA =  (r: a gömb sugara). 
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Henger térfogata mrV π2= , ahol r az alapkör sugara, m a testmagasság, 

felszíne )(2 mrrA += π . 

 

Hasáb térfogata: mTV a ⋅= V = Ta · m  (alapterület · testmagasság), 

felszíne: pa TTA += 2  (2·alapterület + palást). 

 

Pont és egyenes távolsága a pontból az egyenesre bocsátott merőleges szakasz hossza. 

 

Pont és sík távolsága a pontból a síkra bocsátott merőleges szakasz hossza. 

 

Párhuzamos egyenesek távolsága az ezeket összekötő, rájuk merőleges szakasz hossza. 

 

Kitérő egyenesek távolsága a mindkét síkra merőleges egyenes két sík közé eső szakaszának 

hossza. 

 

Párhuzamos síkok távolsága az ezeket összekötő, rájuk merőleges szakasz hossza. 

 

Egyenes és vele párhuzamos sík távolsága az egyenes bármelyik pontjának és a síknak  

a távolsága. 

 

Két metsző egyenes hajlásszöge: az általuk alkotott szögek közül a másiknál nem nagyobb 

szög. 

 

Egyenes és sík hajlásszögét úgy kapjuk meg, hogy az egyenest merőlegesen levetítjük a síkra. 

Ha az egyenes vetülete egy pont, akkor az egyenes merőleges a síkra. Más esetben az így kapott 

vetületi egyenes és az eredeti egyenes hajlásszöge adja az egyenes és a sík hajlásszögét. 

 

Két kitérő egyenes hajlásszöge: a velük párhuzamos, egymást metsző egyenesek hajlásszöge. 

 

Két sík hajlásszöge: a két sík metszésvonalára annak egy tetszőleges pontjában mindkét sík-

ban egy-egy merőleges egyenest állítunk. Ennek a két egyenesnek a hajlásszöge adja a két sík 

hajlásszögét.  



 

 

 



Készítette: Vidra Gábor és Lénárt István

7. MODUL
háromszögek
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A geometriák felépítése (olvasmány) 
 

Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hason-

ló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk velük kapcsolatban (példá-

ul azt, hogy az egyenlő szárú háromszögnek van két egyenlő szöge). De mi is az a geometria, 

és milyen szerepe van az életünkben és a tudományokban?  

 

Ha megpróbálunk tájékozódni a végtelen síklapon, a gömbfelületen, egy tojáshéjon vagy a 

minket körülvevő térben, akkor eljutunk a síkgeometriához, a gömbi geometriához, a tojás 

geometriájához vagy a térgeometriához. Gondoljuk meg: a hétköznapokban, az utcán sík felü-

leten mozgunk, de ha repülőre ülünk, akkor már szükség van egy másfajta szemléletre, amely 

a mozgási terünket gömbfelülettel modellezi. Hogyan kezdjük? Véges, gyarló ember létünkre 

csak annyit tehetünk, hogy kiválasztunk bizonyos fajta alapelemeket, és köztük bizonyos kap-

csolatokat. Geometriánk felépítése közben minden más alakzatot ezekre az elemekre próbá-

lunk visszavezetni, ezért az alapelemeket jól kell megválasztanunk. Erre azonban rengeteg 

lehetőségünk van, és tőlünk függ, hogy éppen melyiket fogjuk választani. 

 

Még az sem biztos, hogy mindenki ugyanarra gondol, amikor a „pont”, „egyenes” vagy „kör” 

szavakat meghallja. Például a füzetlapon az egyenes vonal jelöli ki a legrövidebb utat két pont 

között, de a gömbön két pont között nem a síkbeli egyenes vonal, hanem valamilyen másféle 

vonal játssza ugyanezt a szerepet. Nevezzük ezt gömbi egyenesnek – vagy inkább valamilyen 

gömbi körnek? Tőlünk függ. 

 

A geometria (a görög szó eredetileg földmérést jelent) a matematika egyik legősibb ága. Két-

ezer éven át hitték a matematikusok, hogy a síkgeometrián és a gömbi geometrián kívül nincs 

más, értelmes és hasznos geometriai rendszer. A tizenkilencedik század elején a magyar Bo-

lyai János, a német Carl Friedrich Gauss és az orosz Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij épített 

fel egy harmadik, az előző kettőtől különböző, szintén értelmes és hasznos geometriát.   

 

Kortársaik képtelenségnek, őrültségnek tartották gondolataikat. Csak évtizedekkel később 

fogadták el az új geometria létjogosultságát, amikor több más tudományág, elsősorban a fizi-

ka alkalmazta az új módszereket.  
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Hogyan épül fel tehát egy geometriai rendszer? Hasonlóképpen, mint a legtöbb matematikai 

vagy elméleti fizikai tudományterület:  

  a definíciókkal meghatározzuk, hogy miről is beszélünk (fogalmakat definiálunk, példá-

ul szakaszfelező merőleges), és  

  a definiált dolgok tulajdonságait, jellemzőit tételekkel írjuk le. A tételeket be kell bizo-

nyítani (amíg nem bizonyítanak egy tételt, addig sejtésnek nevezzük), definíciókra és ko-

rábbi tételekre épülő logikus érvelésekkel. Ezért nevezik a matematikát egzakt (magyarul 

egyértelmű, pontosan meghatározott) tudománynak. 

 
Nem lehetne azonban felépíteni tudományterületet anélkül, hogy néhány, természetes módon 

adódó fogalmat alapfogalomként, vagyis nem definiált fogalomként kezelünk. Ilyenek pél-

dául a pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés. Szükség van még olyan tételekre, amelyeket 

igaznak fogadunk el, és nem bizonyítunk: ezek az axiómák (alapigazságok). Fontos az is, 

hogy az axiómák ne tartalmazzanak ellentmondást – mert akkor nem lehet felépíteni belőlük 

egzakt, ellentmondásmentes rendszert,– ne lehessen egy axiómát levezetni a többiből, (azaz 

függetlenek legyenek egymástól) és hogy minél kevesebb alapigazságot tartalmazzon az  

axiómarendszer (minél kevesebb axióma legyen). A geometria tehát így épül fel: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Euklidesz (i.e. 365? – 300?) alexandriai matematikus Elemek című könyvében összefoglalta 

korának aritmetikai és a geometriai ismereteit. Posztulátumokat és axiómákat állított fel (ma 

közös néven axiómáknak hívjuk ezeket a nem bizonyított, igaznak elfogadott alapállításokat), 

alapfogalmakat és definíciókat határozott meg, és ezekre építette a bizonyításokkal alátámasz-

tott tételeket. Elődeitől eltérően a bizonyítás igénye hatotta át ezt a művet, és ezért vált a ma-

tematika egyik mérföldkövévé. Ezt a geometriai rendszert ma euklideszi geometriának hív-

juk, és már többezer tétel alkotja.  
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Feladat 

 1. Válaszolj írásban a következő kérdésekre: 

a) Mi a definíció? 

b) Mi az alapfogalom, miben különbözik a definiált fogalomtól? 

c) Mi az axióma? 

d) Mi a tétel, és miben különbözik az axiómától? 
 

 
Mintapélda1 

Hogyan definiáljuk az ötszöget, és milyen tulajdonságait ismerjük? 

Megoldás:  

Az ötszög olyan sokszög, amelynek 5 csúcsa van. 

A definíció egy bővebb halmazt szűkít le úgy, 

hogy megad egy speciális tulajdonságot. Ez felté-

telezi, hogy a sokszöget korábban definiáltuk, 

vagy az alapfogalom. 

Tulajdonsága például az, hogy a konvex ötszögnek 5 átlója van. Ezt a sokszögeknél bizonyí-

tani is fogjuk. 
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I. Szögek, szögpárok  
 

A szögeket nagyság szerint a következő csoportokba soroljuk: 

 

 
 

Konkáv szögek: homorúszög, teljesszög, a többi konvex szög (ha a szögtartományban bárhol 

kiválasztunk két pontot, az őket összekötő szakasz teljes egészében a szögtartományban van). 

 

Szögfajták a gömbön 

A gömbön is ugyanezekkel a szögfajtákkal találkozhatunk. Az ábrákon a narancsok hámozott 

részét tekintjük szögtartománynak.  

 

Nullszög 

 

Hegyesszög 

 

Derékszög 

 

Tompaszög 

 
Egyenesszög 

 

Homorúszög 

 

Teljesszög 
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Egyenlő szögpárok 

 

  egyállású szögek: száraik párhuzamosak, és azonos irányúak; 

 

 

  váltószögek: száraik párhuzamosak, és ellenkező irányúak; 

 

 

  csúcsszögek: egy-egy száruk egy egyenest alkot; 

(ezek speciális váltószögek) 

 

 

  merőleges szárú szögek: száraik páronként merőlegesek egymásra; a merőleges szárú 

szögek között vannak egyenlők és olyanok is, amelyek 180°-ra egészítik ki egymást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmezhetünk-e egyenlő szögpárokat a gömbön? 

 

Sem az egyállású, sem a váltószögek esete nem vihető át a gömbre, hiszen párhuzamos gömbi 

főköröket nem találunk.  

 

A csúcsszögek tétele átvihető a gömbre, és igaz marad a gömbi főköröknél 

is. Az ábra piros és kék főkörei négy szögtartományt határoznak meg, ame-

lyek közül a szemben fekvő két-két szögtartomány mindig egybevágó. (Ha 

a két főkör merőleges egymásra, akkor mind a négy tartomány egybevágó.) 
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A merőleges szárú szögek kérdésének van értelme, nem úgy, mint 

például a váltószögek esetében, hiszen merőleges főkörök léteznek, 

ha párhuzamosak nem is. A merőleges szárú szögek tétele azonban 

nem igaz a gömbön. Ezt legegyszerűbben olyan gömbi négyszöggel 

igazolhatjuk, amelynek három szöge derékszög, de a negyedik nem 

az – márpedig a merőleges szárú szögek tétele éppen ezt kívánná 

meg.  

 

Az ábra két piros főköríve merőleges egymásra, ugyanígy a két kék 

főkörív is merőleges egymásra. A piros és kék főkörívek egyik met-

széspontjánál (a „felső”-nél) ugyancsak merőleges egymásra a két fő-

körív, de a másik metszéspontnál (az „alsó”-nál) láthatóan jóval na-

gyobb a szög derékszögnél.) 

 

Létezik azonban olyan eset, amikor a szögek egyenlősége a gömbön igaz, 

de amelyhez hasonló szerkesztés a síkon nem létezik. Más szóval a gömb 

visszavág, miután két szép síkbeli egyenlőség a gömbön megbukott. Ez a 

gömbkétszög esete, amelynek mindkét szöge egyenlő (mint a narancsge-

rezdnél) – nagyon fontos, speciálisan gömbi tétel.  

 

 

Egymást kiegészítő szögpárok 
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Feladatok 

 2. Keress egyenlő és egymást kiegészítő szögpárokat a következő ábrákon! 

a)       b) 

 

 

 

 

 

 

 3. Adott, hogy egy szög mennyivel kisebb a mellékszögénél. Számítsd ki a szöget és a 

mellékszögét! 

a) 100°;  b) 20°;  c) 200° ; d) 75°;  e) 23,8°; f) 1,2°. 

 

 4. Keress egyenlő és egymást kiegészítő szögpárokat a paralelogrammában és a trapézban! 

Hosszabbítsd meg az oldalegyeneseiket a csúcsokon túl! 

 

 5. Adott egy szög és a mellékszögének aránya. Határozd meg a szöget és a mellékszöget! 

a) 3 : 5;  b) 7 : 11; c) 5 : 7; d) 1 : 5;  e) 1 : 3. 

 

 6. Adott, hogy egy szög a pótszögének hány százaléka. Határozd meg a szöget! 

a) 25%;   b) 150%; c) 12%; d) 48%. 
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 7. Egy hajó elindul észak felé, majd 30 fokot keletnek fordul. Ettől az iránytól balra fordul 

120 fokot. Ezek után haladásának iránya az eredeti iránnyal hány fokos szöget zár be? 

 

 8. Mekkora az ABC szög? 

 
 
 

A vízszinteshez képest általában lefelé vagy felfelé látjuk a tárgyakat. Ha lefelé nézünk, akkor 

a vízszintessel bezárt (lefelé irányuló) szöget depressziószögnek hívják. Emelkedési szög-

nek nevezzük a vízszintessel bezárt, felfelé irányuló szöget. Tehát a terem tetejét emelkedési, 

alját depressziószögben látjuk. 

 

 9. Egy repülő egy adott pilla- 

natban a ház ablakából 35°-os 

emelkedési szög alatt látszik. 

Mekkora depressziószög alatt 

látszik ugyanakkor a repülőből 

az ablak? 

 

 10. Szellemőke a tükörben nézegeti magát. 

Mekkora depressziószögben látja a tükör 

alját, és mekkora emelkedési szögben a 

tetejét? 

 

 

 

 

 

 

 11. Egy torony lábától a szomszéd ház tetejét 30°-os emelkedési szögben látjuk. A torony 

alját és tetejét a ház tetejéről 76°-os szögben látjuk. Mekkora emelkedési szögben 

látjuk a torony tetejét, és mekkora depressziószögben az alját? Készíts ábrát a 

megoldáshoz! 

Depresszió szög 

Emelkedési szög 
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II. A háromszög oldalai és szögei 
 

A háromszög olyan sokszög, amelynek három csúcsa 

van. Csúcsait nagybetűkkel, oldalait kisbetűkkel jelöl-

jük. Mindig az A csúccsal szemben van az a oldal,  

a B-vel szemben a b oldal, a C-vel szemben a c oldal. 

A csúcsok körüljárási iránya kétféle lehet: az óramutató 

járásával ellentétes (pozitív irány), illetve megegyező 

(negatív irány). 

 

A háromszögek csoportosítása 

  Legnagyobb szögük alapján a háromszög lehet: 

o hegyesszögű (legnagyobb szöge kisebb 90°-nál); 

o derékszögű (legnagyobb szöge 90°); 

o tompaszögű (legnagyobb szöge nagyobb 90-nál°). 

 

  Szögeik egyenlősége alapján a háromszögek: 

o nincs két egyenlő szöge (általános háromszög); 

o két egyenlő szöge van (egyenlőszárú háromszög); 

o három egyenlő szöge van (szabályos háromszög). 

 

  Oldalaik egyenlősége alapján: 

o nincs két egyenlő oldala (általános háromszög); 

o van két egyenlő oldala (egyenlőszárú háromszög); 

o három egyenlő oldala van (szabályos háromszög). 
 

Speciális háromszögek az egyenlőszárú, a szabályos és a derékszögű háromszögek.  

 

Megjegyzések: az általános háromszög elnevezés ma már nem használatos;  

a szabályos háromszög is egyenlő szárú.  
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Feladat 

 12. Rajzold fel Venn-diagrammal a háromszögek csoportosítását! Milyen tapasztalatok 

vonhatók le a rajz alapján? 

 

 

A gömbháromszög szögei 

Gömbháromszögön mindig olyan háromszöget értünk, 

amelynek mindegyik oldala a két csúcsot összekötő rövi-

debbik főkörívnek felel meg. Ezek az Euler-féle gömbhá-

romszögek. Az alábbi ábrákon az első háromszög Euler-

féle, a második nem az. 

  

A gömbháromszög oldalai két véges tartományra bontják a gömbfelületet, ellentétben a sík-

kal, ahol egy véges és egy végtelen tartományt kapunk. Gömbön így még az is kérdés, hogy a 

gömbháromszögnek melyik a belseje, melyik a külseje. Megállapodunk abban, hogy a két 

tartomány közül mindig a kisebbiket nevezzük a gömbháromszög belsejének. (Ugyanígy já-

runk el a gömbi köröknél is.) Ha a gömbháromszög három csúcsa ugyanarra a főkörre esik, 

akkor elfajult gömbháromszöget kapunk: itt el kell döntenünk, hogy a két egyforma félgömb 

közül melyiket tekintjük a gömbháromszög belsejének. 

 

Ezek után van értelme a kérdésnek: Mennyi a gömbháromszög belső szögeinek összege? Jól 

szemléltetik ezt a szabályos gömbháromszögek. Egészen pici szabályos 

gömbháromszög egy-egy szöge nagyon közel esik a szabályos síkhá-

romszögben talált 60°-hoz. Nagyon nagy szabályos gömbháromszög 

egy-egy szöge nagyon közel esik a kikerekedő, elfajult gömbhárom-

szögben mért 180°-hoz. A gömbháromszög szögeinek összege tehát 

3·60=180°-tól 3·180=540°-ig terjedhet. 

 

Gömbháromszögnek lehet egy, két vagy három hegyesszöge, egy, két vagy három derékszö-

ge, és egy, két vagy három tompaszöge. Tőlünk függ, hogy a síkháromszögeknél megszokott 

elnevezésekből melyiket alkalmazzuk a gömbön is.  
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Mivel a derékszögű háromszögek a gömbön is fontos szerepet játszanak, ezért használjuk a 

„derékszögű gömbháromszög” elnevezést. Attól függően, hogy a gömbháromszögben hány 

derékszög van, beszélhetünk egyszer, kétszer vagy háromszor derékszögű gömbháromszög-

ről. A háromszor derékszögű gömbháromszöget oktánsnak is nevezhetjük, mert nyolc ilyen 

háromszög hézagok és átfedések nélkül lefedi az egész gömbfelületet.   

 

   

 

 

 

 

Feladat 

 13. Létezik-e olyan gömbháromszög, amelyben pontosan egy hegyesszög, egy derékszög 

és egy tompaszög van? 
 

 

A háromszög szögeire vonatkozó tételek 

 

A korábbi években sok mindent felfedezhettünk a háromszögek szögeiről. Most ezeket foglal-

juk össze és megnézzük, hogyan használhatók a feladatok megoldásában. 

 

 14. Miket tudsz megállapítani a következő ábráról a 

háromszög szögeivel kapcsolatban? Írd a rajz 

mellé az ábra jelöléseivel! 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:Mint minden állítást (az axiómákon kívül), ezt is be kell látni, bizonyítani kell. A 
tanult szögpárok segítségével könnyen beláthatod, ha az AC oldalt A-n túl meghosszabbítod, 
és BC-vel párhuzamost húzol A-n keresztül. 

A háromszög belső szögeinek összege 180°. 
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A gömbháromszög szögösszege 

Mintapélda2 

Rajzoljunk a gömbre több szabályos gömbháromszöget, és vizsgáljuk meg ezek szögösszegét! 

Mekkora a gömbháromszög szögeinek összege? 

Megoldás:  

Az egész kicsi szabályos gömbháromszög szögei alig nagyobbak 60°-nál, így a belső 

szögek összege több mint 180°. Rajzolhatunk olyan szabályos gömbháromszöget, 

amelynek mindhárom szöge derékszög, itt a belső szögek összeg 270°. Meddig lehet 

növelni a szögeket a háromszögben? A legnagyobb szögű háromszögét egy főkör három 

pontja határozza meg (egyfajta elfajult gömbháromszög), itt a szögek összege 540°. 

 
A gömbháromszögön a tétel nem igaz! A belső szögek összege 180° és 540° között változhat. 

 

 

 

 

Megjegyzés: Bizonyításkor gondolj a belső szögek összegére, és a mellékszögekre! 

 

Mintapélda3 

Határozzuk meg a külső szögek összegét az ábra segítségével! 

Megoldás:  

( ) ( )

°=++
°=+++°

°=+++++

°=+++++
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

°=+
°=+
°=+

036 ' '  '
540 ' '  ' 180

540 ' '  '  :

540 '  '   ' 
180  '  
180  '  
180  ' 

γβα
γβα

γβαγβα

γγββαα
γγ
ββ
αα

tvaCsoportosí
 

  

 

 

A gömbön ez a tétel sem igaz. 

Mivel a belső szögösszeg állandóságáról szóló tétel nem érvényes, ezért a külsőszög-tételt is 

módosítanunk kell. A számítás eredménye: változó határok 360° és 0° között. Hasznos és 

fontos végigkövetni a jelenetet a szabályos gömbháromszögeknél. A síkhoz hasonló icipici 

Külsőszög-tétel: a háromszög bármely külső szöge megegyezik 

a nem mellette fekvő két belső szög összegével. 

A háromszög külső szögeinek összege 360°. 
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gömbháromszög külső szögei nagyon közel állnak a síkbeli esethez. Az Egyenlítő felé halad-

va az egyre növekvő gömbháromszögek belső szögei egyre nőnek, külső szögei pedig fokoza-

tosan belelapulnak magába az Egyenlítőbe, vagyis mind a hárman 0°-hoz tartanak. 

 

Mintapélda4 

Fejezzük ki a háromszög többi szögét α szöggel! 

 

Megoldás:  

Az egyenlőszárú háromszögnél két, 
2

90
2

180 αα −°=−°  nagyságú szög található az alapon. A 

szabályos háromszög minden szöge 60°, a derékszögű háromszög esetén a másik hegyesszög 

α−°90 . 

 

Feladatok 

 15. Mekkorák a háromszög szögei, ha adott két külső szöge? 

a) 130° és 174°;   b) 87° és 116°; c) 136° és 98°. 

 

 16. Adott egy háromszög egyik szöge, és a másik két külső szög aránya. Számítsd ki a 

hiányzó szögeket! a) 70° és 2 : 3;  b) 30°, 8 : 13. 

 

 17. Egy háromszög szögfelezője a szemközti oldallal 78°-os, egy másik szögfelezővel  

48°-os szöget zár be. Mekkorák a háromszög szögei? 

 

 18. Egy háromszögben az egyik szög 75°. Mekkora szöget zár be egymással a másik két 

belső szög szögfelezője? 

 

 19. Az ábrán f (egy 128°-os külső szög  

felezője) párhuzamos a háromszög egyik 

oldalával, fα pedig belső szögfelező. 

Mekkora szöget zár be f és f α? 

 
 
 

f
f α 
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 20. Egy háromszögben a legnagyobb szög a másik két szög összegének kétszerese. A két 

kisebb szög aránya 2 : 3. Mekkorák a háromszög szögei? 

 

 21. Mekkora szöget zár be egy belső szögfelező, és a hozzá tartozó külső szög szögfe- 

lezője? 

 

 22. A háromszögben α belső szögfelezője és β külső szögének szögfelezője 45°-os szöget 

zárnak be. Igaz-e, hogy a háromszög derékszögű? 

 

 23. ABC egyenlőszárú háromszög, F az AB alap felezőpontja. 

Legyen D az A csúcshoz tartozó szögfelezőnek az a 

pontja, amelyre AC ⊥  CD. Igazold, hogy CED 

háromszög egyenlő szárú ! 

 

 

 24. Egy egyenlőszárú háromszögben a szárak által bezárt szög 74°. Mekkora szöget zárnak 

be egymással a háromszög szögfelezői páronként? 

 

 25. Az ABC szabályos háromszög A csúcsából rajzolj kört AB sugárral. Az A-hoz tarozó 

magasság a kört D és E pontokban metszi. Mekkora a BCE és a BCD szög? 

 

 26. Az ABC derékszögű háromszög AB átfogóján vegyük fel D és E pontokat úgy, hogy 

BC = BD és AC = AE teljesüljön. Mekkora a DCE szög? 
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A háromszög oldalai  
 

Feladat 

 27. Szerkessz háromszöget a következő szakaszokból: 10 cm, 5 cm és 8 cm. Mikor nem 

lehet háromszöget szerkeszteni megadott 3 szakaszból? Mikor keletkezik csak egy 

szakasz (elfajult háromszög)? 

 

 

 

 

A gömbi háromszögek esetén ez nem így van. Ha a gömbháromszög két oldala adott, a har-

madik oldalt kétféleképpen is megrajzolhatjuk az ábrák szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahol két csúcsot a rövidebbik főkörív köti össze (Euler-háromszögek), ott teljesül a három-

szög-egyenlőtlenség. Hiszen, ha két csúcsot a legrövidebb vonal köti össze, akkor minden 

elkalandozás – mint például egy harmadik, nem ugyanarra a főkörre eső pont érintése – is az 

út meghosszabbítását jelenti. 

 

Feladatok 

 28. Adj meg  legalább 5 olyan szakaszhármast az alábbiak közül,amelyekből (mint 

oldalakból) lehet háromszöget szerkeszteni! 

 

 

 

 

Minden háromszögre teljesül a háromszög-egyenlőtlenség:  

a háromszög bármely két oldalának összege nagyobb a harmadik oldalnál. 
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 29. Az ABC háromszög A csúcsánál nagyobb belső szög van, mint a B csúcsánál. Igazold, 

hogy 
2

ABBC >  ! 

 
 30. Szerkessz háromszöget, ha adott két oldala (a és b), és az a oldallal szemközti α szög. 

a) a = 10 cm, b = 8 cm, α = 45°;  b) a = 4 cm, b = 10 cm, α = 45°;   

c) a = 5 cm, b = 3 cm, α = 60°! 

 

A háromszögek oldalainak és szögeinek kapcsolatára igazolható a következő két állítás: 

 

 

 

 

 

 
 

Megjegyzés: Ezek bizonyítása nem olyan egyszerű, mint az eddigi tételeké. Indulj el úgy, 
hogy a hosszabb oldalra a közös csúcsból felméred a rövidebbet, ekkor keletkezik egy egyen-
lőszárú háromszög. A külsőszög-tételt alkalmazva… 
 

Feladat 

 31. Próbáld ki, hogy igaz-e a két tétel gömbön is? 

 
 

Egy háromszögben egyenlő oldalakkal szemben egyenlő szögek vannak 
(egyenlőszárú háromszög). 

A háromszögben hosszabb oldallal szemben nagyobb 

szög található, mint a rövidebb oldallal szemben. 
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III. A háromszög nevezetes vonalai, körei 
 

A következő ábra áttekinti, hogy a háromszög milyen nevezetes vonalaival foglalkozunk. 

Minden vonalhoz tartozik egy definíció (meghatározás) és egy tétel (tulajdonság), amelyet 

feladatmegoldásokban is használhatunk. 

 

Oldalfelező merőleges egyenesek 

 

 

A bizonyításnál kijelöljük két oldalfelező merő-

leges metszéspontját, és megvizsgáljuk, hogy ez 

a pont milyen távol van a csúcsoktól. 

 

 

 

Definíció: Az oldalfelező merőleges egyenes olyan egyenes, amely átmegy 

az oldal felezőpontján és merőleges az oldalra. Jelölése fa, fb, fc. 

Tétel: A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást, 

ez a pont a háromszög köré írható körének középpontja. 
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Szögfelezők 

 

Megjegyzés: A háromszög külső szögeinek is vannak szögfelezői. Sokszögek esetében a 

szögfelezőt félegyenesként is szokták definiálni. 

 
Milyen pontok halmaza a szögfelező? Ebbe belegondolva beláthatod, hogy bármelyik 

két szögfelező metszéspontja egyenlő távol van az összes oldaltól. 

 

Az ABC háromszöget a szögfelezők három háromszögre 

bontják (AOC, AOB, BOC). Mindháromnak r a magas-

sága, így a háromszög területét fel tudjuk írni a  

( )
22222

rKrcbarcrbraT ⋅=⋅++=⋅+⋅+⋅=  összefüg-

géssel. A félkerületet s jelöli: 
22
Kcbas =++= , így a 

terület felírható  rsT ⋅=  alakban. 

 

 

 

 

 

Feladat 

 32. Lehet-e a háromszög két szögfelezője egymásra merőleges a síkban? És a gömbön? 

 

Definíció: A szögfelező olyan egyenes, amely felezi a háromszög belső 

szögét. Jelölése: fα, fβ, fγ . 

Tétel: A háromszög belső szögfelezői egy pontban metszik egymást, ez a 

pont a háromszögbe írható kör középpontja. 

Bármely háromszögben érvényes a T = s · r összefüggés, ahol T a 

háromszög területe, s a kerület fele, r pedig a beleírt kör sugara. 



226    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

 

Súlyvonalak 

 
 

A bizonyításhoz a háromszög középvona-
lát, és a hasonlóságot hívjuk segítségül. 
 

 

 

 

 

 

Tudtad-e, hogy ha a súlyvonalnál alátámasztjuk a homogén (egyenletes anyageloszlású) víz-

szintesen elhelyezett háromszöget, akkor az egyensúlyba kerül? (Az egyensúly labilis, bármi-

lyen kimozdulás esetén leborul a háromszög.) Miért lesz egyensúlyban a háromszög? 

 

A súlyvonal a háromszöget két egyen-
lő területű részre osztja, hisz a kelet-
kező két háromszög oldalai a nagy há-
romszög oldalának fele, magasságuk 

pedig egyenlő (m). Így 
2

mBFTBFA
⋅= , 

2
mFCTFCA

⋅= , és BFFC = miatt a két 

terület egyenlő. 
 

Mit gondolsz, miért hívják súlypontnak a súlypontot? 

A súlypont elnevezés azt fejezi ki, hogy ott egy pontban alátámasztható vagy felfüg-
geszthető a háromszög, labilis egyensúlyi helyzetbe. A fizikában úgy számolunk, mint-
ha a testek, síkidomok tömege a súlypontban összpontosulna (tömegpont), a gravitáció 
is ott hat a testekre. Ha a fizikában egy test mozgását számoljuk (dinamika), pontszerű-
nek tekintjük a testet, és a tömegközéppontjának (súlypontjának) mozgását vizsgáljuk. 

 

Definíció: A súlyvonal a háromszög csúcsát a szemközti oldal felezőpontjával 

összekötő szakasz. Jelölése: sa, sb, sc . 

Tétel: A háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ez a három-

szög súlypontja. A súlyvonalak harmadolják egymást úgy, hogy a csúcs felé 

esik a súlyvonal hosszabb része. 
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Súlyvonalak a gömbön 

Szép és érdekes ellenkísérlet: a gömbi súlyvonal általában nem felezi a területet! Hosszabb, 

szabálytalan, elnyújtott háromszögnél ez jól látszik. Ebből következik, hogy a gömbi súlypont 

nem játssza azt a szerepet a gömbháromszögben, amelyet a síkbeli súlypont a síkháromszög-

ben. A területfelezők is egy pontpárban találkoznak, és ez a háromszög belsejébe eső pont 

veszi át a síkbeli súlypont szerepét. 

 
Magasságvonalak 

 

A bizonyításkor indulj ki abból, hogy a csúcsokon 
keresztül párhuzamosokat húzol a szemközti olda-
lakkal. Vizsgáld meg, hogy az eredeti magasság-
vonalak az új háromszögben milyen szerepet ját-
szanak. 
 

A „magasságvonal” fogalmat a magasság szakaszára is 

szokták használni. 

 

Feladatok 

 33. Minden háromszögre igaz, hogy a magasságpont a háromszög belsejébe esik? 

 

 34. Mi a kapcsolat a háromszög egy oldala és a másik két oldalhoz tartozó magasságok 

talppontjai között? Szerkeszd meg az ábrát! 

 

 

Magasságvonalak a gömbön 

Hány magasságvonala lehet egy háromszögnek? 

Síkon pontosan három, mivel bármelyik síkbeli pontból bárme-

lyik síkbeli egyenesre pontosan egy merőleges húzható. Göm-

bön azonban a sarkpontból (Északi-sark!) a hozzá tartozó egyen-

Definíció: A magasságvonal a háromszög csúcspontjából a szemközti oldal 

egyenesére állított merőleges egyenes. Jelölése: ma, mb, mc . 

Tétel: A háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást, ez a 

háromszög magasságpontja. 
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lítőre végtelen sok merőleges húzható. Ha tehát a gömbháromszögben van olyan csúcs és ol-

dal, amelyek sarkpont–egyenlítő viszonyban állnak egymással, akkor itt végtelen sok magas-

ságvonalat találhatunk. A helyzet még cifrább a háromszor derékszögű háromszög esetáben 

(amelyet oktánsnak is neveznek, mivel nyolc ilyen háromszög lefedi a teljes gömbfelületet), 

mert itt mind a három esetben sarkpont–egyenlítő viszony forog fenn! Itt tehát mindhárom 

csúcson át akárhány magasságvonalat húzhatunk. Annak sincs akadálya, hogy két különböző 

csúcsból húzott magasságvonalhoz olyan harmadik magasságvonalat találjunk a harmadik 

csúcson keresztül, amely nem megy át a már kijelölt metszésponton. Vagyis a három magas-

ságvonal itt nem megy át ugyanazon a ponton! 

  

Vajon ez a rendellenesség más gömbháromszögeknél is előfordulhat? Próbáljuk ki: olyan 

gömbháromszögben, ahol nincsenek sarkpont–egyenlítő párok, a magasságvonalak mindig 

egy pontpáron mennek át (pontpáron, hiszen két gömbi főkör mindig két, egymással átellenes 

pontban metszi egymást). 

  

Középvonalak 

 

ckbkak cba ||,||,|| ; 
2

;
2

;
2

ckbkak cba === . 

 

Megjegyzés: A tétel hasonlósággal is bizonyítható, de a jobb oldali ábra segítségével is 
átgondolhatod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Definíció: a háromszög középvonala két oldalának felezőpontját összekötő 

szakasz. 

Tétel: A háromszög középvonalai párhuzamosak a háromszög oldalaival. A 

középvonalak hossza fele akkora, mint a velük párhuzamos oldal hossza. 

Definíció: a háromszög középvonala a két oldal felezőpontját összekötő sza-

kasz.  Jelölése: ka, kb, kc. 

Tétel: A háromszög középvonalai párhuzamosak a háromszög megfelelő 

oldalaival. A középvonalak hossza fele akkora, mint a velük párhuzamos 

oldal hossza. 
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Középvonalak a gömbön 

A gömbön a középvonalat a két oldalfelező pont összekötésével ugyanúgy megszerkeszthet-

jük, mint a síkon. Párhuzamosság nincs a gömbön, és a hosszúság sem lesz fele a hozzá tarto-

zó oldalnak, hanem több a felénél.  

 

A középvonalhoz tartozik a gömbön egy érdekes kérdés: melyek lesznek az oldal és a hozzá 

tartozó középvonal közös merőlegesei síkon és gömbön? Kísérletezzünk! 

Síkon a kérdés csacsiságnak tűnik, hiszen a két megfelelő egyenes párhuzamos egymással, 

tehát végtelen sok közös merőleges létezik – például a magasságvonal vagy az oldalfelező 

merőleges.  

A gömbön viszont két gömbi főkörnek csak egyetlen közös merőleges főköre lehetséges 

(gondoljunk két hosszúsági kör és az Egyenlítő viszonyára). Melyik nevezetes vonallal esik 

egybe ez a közös merőleges? A kísérlet megmutatja, hogy az oldalfelező merőlegesről van 

szó. Szabálytalan, elnyújtott háromszögnél világosan látszik, hogy a magasságvonal nem me-

rőleges a középvonalra. A bizonyítás szép, de hosszú. 

 
 
Gömbháromszögek nevezetes vonalai 

Érvényben marad-e az oldalfelező merőlegessel, a szögfelezővel, a körülírt és beírt körökkel 

kapcsolatos gondolatmenet gömbháromszögeknél is? 

Megoldás: Speciális esetektől eltekintve, igen!  

Speciális eset például az olyan, elfajult szabályos háromszög, amelynek mindhárom csúcsa 

ugyanarra a főkörre esik. Ebben az esetben a háromszög körülírt köre megegyezik a beírt kör-

rel. 

 
 
Hozzáírt körök (kiegészítő anyag) 

A háromszögön kívül 3 hozzáírt kört találunk, 

amelyek érintik mindhárom oldalegyenest. 

Ezek középpontjai a külső szögfelezők metszés-

pontja. Ezek a pontok tehát egyenlő távolságra 

vannak a három oldalegyenestől. 
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IV. A háromszög kerülete, területe 
 
A háromszög kerületét az oldalak összege adja. Területét úgy számoljuk ki, hogy bármelyik 

oldalt megszorozzuk a hozzá tartozó magassággal, és a szorzatot kettővel osztjuk.  

 

 

 

 

A háromszög területe másképp is kiszámítható, a későbbiekben mi is tanulunk több módszert. 

Egyik összefüggés például a Héron-képlet: a területet csak az oldalak segítségével is kiszá-

míthatjuk. 

 

A derékszögű háromszög területét kétféleképpen is fel lehet írni: 
22
mcbaT ⋅=⋅= . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz-e a háromszög kerületéről, illetve területéről szóló képlet  
a gömbön? 
 

A kerületről szóló tétel igaz, de a területről szóló tétel hamis. A gömbháromszög területét a 

szögfölösleggel mérhetjük: azzal a különbséggel, amennyivel a belső szögek összege több 

180°-nál.  

 

Érdekes, további, az arányossághoz és a lineáris függvényekhez kapcsolódó kérdés: Igaz-e, 

hogy a szögösszeg egyenesen arányos a háromszög területével? Ha például egy szabályos 

háromszöget a szimmetriatengelye mentén két derékszögú gömbháromszögre bontunk szét, a 

két kisebb háromszög szögösszegének összege egyenlő-e a nagy háromszög szögösszegével? 

Világosan látható, hogy nem! Az arányosság tehát nem egyenes arányosság. (Pontosan ez az, 

ami a szögfölöslegre viszont teljesül!) 

 

cbaK ++= ; 
222

cba mcmbmaT ⋅=⋅=⋅= . 
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V. Háromszöggel kapcsolatos tételek 
 
A Pitagorasz-tétel és megfordítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pitagorasz-tételnek nagyon sok bizonyítása ismert. A leggyakrabban síkidomok átdarabolá-

sával bizonyítjuk.  

 

Igaz-e a Pitagorasz-tétel a gömbön? 

Mivel többféle formában szokták megfogalmazni, már maga az átfogalmazás is érdekes fel-

adat. Négyszer derékszögű szabályos négyszögek, vagyis négyzetek nincsenek a gömbön, 

tehát a “Rajzoljunk az oldalakra négyzetet” módszere itt nem működik. A fentebb megfogal-

mazott, a síkra vonatkozó kérdés, amely végül is számokról, az oldalak hosszát kifejező mér-

tékekről beszél, felvethető gömbön is.  

A válasz azonban nemleges. Ez a tétel, ebben a formában, nem igaz a gömbön. Legjobb el-

lenpélda a háromszor derékszögű háromszög, vagyis oktáns esete. Először próbáljuk megfo-

galmazni a kérdést magát: Ha a három derékszög közül bármelyiket kiválasztom, a két szárát 

befogónak, a szemközti oldalt átfogónak nevezem, akkor igaz-e, hogy “a derékszögű három-

szögben a befogók négyzetösszege egyenlő az átfogó hosszának négyzetével”? Nem igaz, 

hiszen bármilyen egységben számolunk is, 1 1 + 1 1 = 1 1 nem teljesülhet. 

Kísérlettel ellenőrizhetjük, hogy egyszer derékszögű gömbháromszögre sem igaz a tétel. Leg-

jobb hosszú, szabálytalan derékszögű gömbháromszöggel kísérletezni. 

 

Pitagorasz-tétel: a derékszögű háromszögben a befogók négyzetösszege 

egyenlő az átfogó hosszának négyzetével:  

 
c2 = a2 + b2 ; a és b: befogók, c: átfogó.

Pitagorasz-tétel megfordítása: ha egy háromszögben két oldal négyzetösz-

szege egyenlő a harmadik oldal négyzetével, akkor a háromszög derékszögű. 
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Mintapélda5 

Egy ferde gerendát úgy támasztanak alá egy másik 

gerendával, hogy azok egymásra merőlegesek 

legyenek (l. ábra). Mekkora a két gerenda hossza? 

Megoldás: 

Berajzoljuk a derékszögeket, és Pitagorasz-tétellel 

kiszámoljuk az átfogót: 

5,625,42

25,42
65,2

2

222

==

=

+=

c

c
c

 

Az alátámasztott gerenda hossza 6,5 méter. 

A területet kétféleképpen felírva kapjuk a magasságot: 

2
5,6

2
65,2

22
mmcbaT ⋅=⋅⇒⋅=⋅=   3,2

5,6
65,2 ≈⋅=m  

Az alátámasztó gerenda hossza 2,3 méter. 

 

Mintapélda6 

Egy 6 egység sugarú félkörbe írjunk olyan derékszögű háromszöget, melynek átfogója a 

félkör átmérője, és befogóinak aránya 3:4. Mekkora a háromszög területe? 

Megoldás:  

A feladathoz készítünk egy vázlatot. A „beleírunk” azt jelenti, 

hogy a harmadik csúcs a körvonalon helyezkedik el. 

Az arányt a szokásos módon kezeljük: van egy olyan mennyiség 

(x), aminek 3-szorosa, illetve 4-szerese a két befogó. 

A Pitagorasz-tételt felírva 

 

( ) ( )

4,2
5

124,276,5

25
14476,5

14425
144916
1234

2

2

22

222

===

=

=
=+

=+

vagyx

vagyx

x
xx

xx

 

A befogók 7,2 és 9,6 egység. A háromszög területe: 56,34
2

6,92,7 =⋅=T  területegység. 
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Feladatok 

 35. Mekkora az x-el jelölt szakasz? 

a) p = 1 dm, q = 14 cm, c = 2,5 dm. 

b) p= 6 cm, q = 0,09 m, c = 1,7 dm 

c) p = 0,23 m, q = 3,7 dm, c = 61 cm 

 

 36. Mekkora az x-el jelölt szakasz? 

a) a = 75 cm, b = 12 cm. 

b) a = 20 m, b = 80 dm. 

c) a = 12 egység, b = 6 egység. 

 

 

 37. Egy fatörzset kör alakú szeletekre vágunk, majd a széleiket levágva téglalap alakú 

falapokat gyártunk. Mekkorák a falapok oldalai, ha adott a fatörzs átmérője (d) és a 

téglalap oldalainak aránya? 

a) d = 10 cm, az arány 3 : 4;      b) d = 18 cm, az arány 4 : 7; c) d, az arány  p : q. 
 

 

 38. A televíziózásban kétféle képoldal-arány terjedt el: a hagyományos 4:3  és a széles- 

vásznú 9:16 . Számítsd ki, hogy mekkorák a kép oldalai mindkét esetben, ha a 

képátló… 

a) 77 cm;  b) 55 cm;  c) 110 cm. 
 

Thalész tétele és megfordítása 

Thalészt (i. e. 624?–548?) a matematika atyjaként emlegetik. Életéről sok érdekeset tudhatsz 
meg az internetről is. 
 

 
 

Ha bizonyítani akarod, először érdemes behúzni a sugarat a keletkező csúcshoz, és meg- 

vizsgálni, milyen háromszögek keletkeznek… 

Thalész tétele: ha a kör valamelyik átmérőjének végpontjait összekötjük a 

körvonal bármely más pontjával, akkor olyan derékszögű háromszöget ka-

punk, amelynek átfogója éppen az átmérő. 
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Más megfogalmazásokban: 

  Ha egy háromszög derékszögű, akkor három csúcsa olyan körön van, melynek átmérő-
je az átfogó. 

  A derékszögű háromszög köré olyan kör írható, melynek középpontja az átfogó fele-
zőpontja. 

  Ha egy háromszög derékszögű, akkor leghosszabb oldalának felezőpontjától az összes 
csúcspont egyenlő távolságra esik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érvényes-e a Thalész-tétel a gömbön? (kiegészítő anyag) 

 
Első kérdésünk: Hogyan fogalmazzuk meg a Thalész-

tételt, hogy a gömbre alkalmazhassuk? 

Fogalmazzunk így: Ha egy kör egyik átmérőjét összeköt-

jük a kör egyik kerületi pontjával, milyen háromszöget 

kapunk? 

Síkon a kör középpontját a kerületen fekvő csúccsal ösz-

szekötve, a háromszöget két, egyenlőszárú háromszögre 

bontjuk szét. Ezzel igazolható, hogy a kör átmérőjének megfelelő oldalon fekvő két szög ösz-

szege egyenlő a harmadik szöggel.  

Mivel a síkháromszög szögösszege 180°, ezért ebből már következik, hogy a harmadik szögre 

pontosan 90° jut: a háromszög tehát mindig derékszögű. 

 

Thalész tételének megfordítása: ha egy C pontból az AB szakasz 

derékszögben látszik, akkor C eleme az AB átmérőjű körnek. 
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Gömbön ugyanez a gondolatmenet érvényes marad egészen addig 

az állításig, hogy az átmérőn fekvő két szög összege itt is egyenlő a 

harmadik szöggel.  

Mivel azonban a gömbháromszög szögösszege több 180°-nál, ezért 

ugyanez a gondolatmenet kizárja azt, hogy a harmadik szög derék-

szög lehessen. Többnek kell lennie derékszögnél! 

 
Rendben van, a harmadik szög nem lehet derékszög; de valamilyen állandó érték lesz, aho-

gyan a harmadik csúcs a körkerületen mozog? Kísérletezzünk! A kísérlet megmutatja, hogy 

ez sem igaz: a szög folyamatosan változik. Maximumát az egyenlő szárú háromszögnél éri el, 

ahol a harmadik csúcs éppen a körközéppont „fölött”, vagyis az ott emelt merőlegesen he-

lyezkedik el. 

 
Ha ez a két síkbeli állítás nem vihető át a gömbfelületre, próbál-

kozzunk valamilyen „nagyon gömbi” ötlettel! 

Ha a háromszögnek az átmérőn kívüli két oldalát az átmérőn túl 

meghosszabbítjuk, míg ismét találkoznak, akkor kiegészítő 

gömbháromszöget kapunk, amely az eredeti háromszöggel 

együtt éppen lefed egy gömbkétszöget. Mennyi ebben a kiegé-

szítő háromszögben a szögösszeg? Azt állítjuk, hogy mindig 

állandó: 360°. 

Ha az átmérőn, az eredeti Thalész-háromszögben fekvő két szög α és β, akkor a háromszög 

harmadik szöge β+α=γ , vagyis a gömbkétszög mindkét szöge β+α=γ lesz. A kiegészítő 

háromszög szögösszege pedig: ( ) ( ) ( ) °=++−°+−° 360180180 βαβα . 

Ezek szerint a belső szögek összege mindegyik „gömbi Thalész-háromszög” kiegészítő há-

romszögében állandó: 360°. 

 
Mintapélda7 

Hol metszi az oldal Thalész-köre a háromszög másik két oldal egye-

nesét? 

Megoldás:  

A Thalész-tétel miatt a másik két oldalhoz tartozó magasságok talp-

pontjaiban.  

Megjegyzés: tompaszögű háromszögben a metszéspont kerülhet az oldalegyenesre is. 
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Mintapélda8 

Szerkesszünk háromszöget, ha adott egy oldala, egy másik oldalhoz tartozó magassága, és a 

harmadik oldalhoz tartozó súlyvonal! 

Megoldás:  

a) Szerkessz háromszöget, ha adott a, mb és sc. 

 

 

Induljunk ki a kész ábrából! Az F az AB oldal felezőpontja, a 

C-nek az F pontra vonatkozó tükörképe D. ACBD 

paralellogramma. Az mb magasság T talppontja rajta van az a 

ámérőjű Thalész-körön. Az A pont illeszkedik a CT egyenesre 

és a D-re illeszkedő, BC-vel párhuzamos egyenesre. 

b) A szerkesztés lépései: 

1. felvesszük az a oldalt, B és C csúcsot kapjuk; 

2. megszerkesztjük CB Thalész-körét; 

3. B középpontú mb sugarú kör és a Thalész-kör metszéspontja T (ez a magasság talppontja; 

4. TC-vel párhuzamos B re illeszkedő egyenes a BD egyenese; 

5. C középpontú  2sc sugarú  kör és BD egyenes metszéspontja D pont; 

6. CT egyenese és a D-n át a BC-vel húzott párhuzamos metszéspontja A. 

c) Nincs megoldás, ha amb > . 

A szerkesztési feladatoknál mindig a kész ábrából induljunk ki: találjunk két olyan görbét 

(ez lehet egyenes vagy körív), amelyek metszéspontja adja a keresett pontot. A megoldás vé-

gén meg kell vizsgálni azt is, hogy a megadott adatoktól függően hány megoldás lehetséges 

(diszkusszió). 

 

Mintapélda9 

Adott egy 4 cm sugarú kör, és a középpontjától 8 cm-re 

egy pont. Szerkeszd meg a pontból a körhöz húzott 

érintőket! 

Megoldás:  

Mivel az érintő merőleges az érintési ponthoz tartozó su-

gárra, az érintési pontok rajta vannak a külső pont és a kör 

középpontja által meghatározott szakasz Thalész-körén. 
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Feladatok 

 39. Igaz-e, hogy egy hegyesszögű háromszög két oldalának Thalész-körei a harmadik 

oldalon metszik egymást? 

 

 40. Milyen távolságban van a hegyesszögű háromszög egy oldalának felezőpontja a másik 

két oldalhoz tartozó magasságok talppontjaitól? 

 

 41. Mekkora szöget alkotnak egymással a háromszög magasságvonalai, ha adott a 

háromszög két szöge: 

a) 35° és 70°;  b) 19° és 85°;  c) 30° és 45°. 
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VI. Háromszögekkel kapcsolatos feladatok 
 

 42. Mekkorák az ábra szerinti középvonalak által meghatározott 
háromszög szögei? 

 
 
 

 43. Töltsd ki az alábbi táblázatot (a,b,c: oldalak, ka, kb, kc: 

középvonalak, K: kerület) 

 a b c ka kb kc K 
a) 10 cm 12 cm    7,5 cm  
b) 0,12 m 3 dm     70 cm 
c) 5 cm    3,5 cm  22 cm 
d)    1,2 dm 8 cm  0,7 m 

 
 
Szerkesztési feladatok 

 44. Szerkessz háromszöget, ha adott 

a) két oldala (4,6 cm és 6 cm) és a harmadikhoz tartozó magasság (3 cm). 

b) két magasságának talppontja (Ta, Tb), és a harmadik oldal egyenese (c). Hány 

megoldása van a feladatnak a pontok és az egyenes elhelyezkedésétől függően? 

c) b oldala, a c oldalhoz tartozó mc magasság, és a köré írt kör sugara (r). 

 

 

d) egy oldal és egy másikhoz tartozó súlyvonal és magasság (a, mb,sb). 

e) két oldala (5 cm és 7 cm), és a harmadikhoz tartozó súlyvonal (10 cm). 

f) egy oldala, a hozzá tartozó súlyvonal és magasság (a, sa, ma) Hány megoldás van? 

g) az a oldala (8,2 cm), a b és a c oldalhoz tatozó súlyvonalak (sb = 7,3 cm, sc = 6 cm). 

h) egy oldala, a hozzá tartozó magasság és a köré írt kör sugara (a, ma, R). Hány 

megoldás van? 

 

 45. Szerkessz derékszögű háromszöget, ha adott az átfogó (8 cm) és az átfogóhoz tartozó 

magasság (3,5 cm)! Hány megoldás van?  
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 46. Szerkessz derékszögű háromszöget, ha az átfogóhoz tartozó magasság hossza 4 cm, és 

az átfogóhoz tartozó súlyvonal hossza 5,2 cm. 

 

 47. Szerkessz egyenlőszárú háromszöget, ha adott az alapja (5 cm), és az a szög, amelyet 

az alap az egyik szárhoz tartozó súlyvonallal bezár: 30°. 

 

 48. Szerkessz háromszöget, ha a szokásos jelölésekkel c = 6 cm, sc = 4,7 cm,   = 35º. 

 

 49. Szerkessz háromszöget, ha a szokásos jelölésekkel a = 6 cm, ma = 4,7 cm, b = 7,3 cm. 

 

 50. Igazold, hogy nem egyenlőszárú derékszögű háromszögben a derékszöghöz tartozó 

szögfelező felezi az átfogóhoz tartozó magasság és súlyvonal szögét! 

 51. Egy háromszög két oldalának hossza 12 cm és 16 cm, területe 93,74 cm2, beleírt köré-

nek sugara 3,74 cm. Mekkora a háromszög harmadik oldala? 

 

 52. Egy háromszög két oldalának hossza 8 és 14, a harmadik oldalhoz tartozó magasság 

hossza 5,6. Mekkora a beírt körének a sugara? 

 

 53. Egy háromszög az oldalainak hossza 6, 10 és 12 egység. Mekkora a háromszög beírt 

körének sugara? 
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VII. Speciális háromszögek 
 

Az egyenlőszárú háromszögre vonatkozó ismeretek: 

  Alapon fekvő szögei egyenlők. 

  Alaphoz tartozó nevezetes vonalaik egybeesnek, és ezen helyezkedik el a köré írt és a 

beleírt kör középpontja. 

  Tengelyesen szimmetrikus, szimmetriatengelye az alaphoz tartozó magasság. 

  Speciális: egyenlőszárú derékszögű háromszög, szabályos háromszög. 

 

A szabályos háromszögre vonatkozó ismeretek: 

  Minden szöge 60°. 

  Minden nevezetes vonala, a beleírt és a köré írt körök középpontja egybeesik. 

  Magassága 
2

3⋅= am , területe 
4

32 ⋅= aT , kerülete aK ⋅= 3 , ahol a a háromszög 

oldala. A magasság levezetéséhez elegendő a Pitagorasz-tételt felírni. 

 

A derékszögű háromszögre vonatkozó ismeretek: 

  Pitagorasz-tétel és megfordítása. 

  A Thalész-tétel megfordítása: a köréírható kör középpontja épp az átfogó felezőpontja, 

a magasságpont a derékszögű csúcspont. 

  A terület felírható kétféleképpen: 
22
mcbaT ⋅=⋅= , ahol a és b befogók, c az átfogó, m 

az átfogóhoz tartozó magasság. 

  Ha a beleírható kör középpontjából merőlegest bocsátunk a befogókra, négyzet kelet-

kezik. 

  Az egyenlőszárú derékszögű háromszög négyzetté kiegészíthető, átfogója: 2ac = . 

  A 30°-os derékszögű háromszög szabályos háromszöggé kiegészíthető. 
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Mintapélda10 

A Pitagorasz-tétel az oldalak négyzetösszege és az átfogó négyzete között teremt kapcsolatot. 

Határozzuk meg, hogy a befogók összege mennyivel nagyobb az átfogónál? 

 

Megoldás:  

A külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlőek (lásd az 

ábrát). 11 bac += . a az a1-nél r-rel nagyobb, és b is a b1-

nél r-rel nagyobb, vagyis rcba 2+=+ . Tehát a befogók 

összege a beleírható kör sugarának (r) duplájával (vagyis 

az átmérőjével) több az átfogónál. 
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Mintapélda11 

Határozzuk meg a 10 cm oldalú szabályos háromszög köré- és beleírható körének sugarát! 

Megoldás:  

A szabályos háromszög magassága 
2
3⋅a , ezt a kö-

zéppont harmadolja. A beleírható kör sugara a magas-

ság harmadrésze, vagyis 89,2
6
310

3
1

2
310 ==⋅ cm, a 

köréírható kör sugara ennek kétszerese: 

77,5
3
310

3
2

2
310 ==⋅ cm. 

 

Feladatok 

 54. Adott a derékszögű háromszög két befogója. Mekkora a beleírt körének sugara és az 

átfogó? 

a) 15 cm, 8 cm;  b) 2 dm, 21 cm;  c) 0,1 m, 7,6 cm. 

 

 55. Egy derékszögű háromszög két befogójának összege 28 cm, arányuk 3:4.  

a) Mekkorák a befogók, a köréírható, illetve a beleírt kör sugara? 

b) Milyen messze van a két kör középpontja egymástól? 

 
 56. Mekkora az ábrán látható háromszög kerülete és területe, ha adott a középvonala? 

 
 
 
 

 57. Mekkora a rajzon látható háromszög területe és kerülete?  

Két középvonala 5 cm. 
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 58. Úgy készítünk díszt, hogy egy 28 cm oldalélű kocka sarkaiból 

olyan tetraédereket vágunk le, amelyek az oldalfelező pontjokat 

összekötő szakaszokból (mint élekből) keleztkeztek. Mekkora a 

keletkező test felülete? 

 

 

 59. (Az a) és a b) rész az Euklides programmal is elemezhető) 

a) Milyen háromszögben kisebb, illetve nagyobb a két kisebb oldal négyzetösszege a 

harmadik oldal négyzeténél? 

b) Milyen háromszögben esik a köréírt kör középpontja a háromszögön belülre, illet-

ve kívülre? 

c) Töltsd ki a táblázat hiányzó celláit! a és b a derékszögű háromszög befogói, c az 

átfogója, r a beleírt kör sugara, R a köré írt kör sugara, m az átfogóhoz tartozó ma-

gasság. 

a b c m r R 

30 cm 4 dm     

0,8 m     85 cm 

15 cm  0,17 m    

 

 60. Péter papírsárkányt készít. A megadott adatok segítségével 

számítsd ki, hogy mekkora a sárkány a és b oldala, és mekkora x 

és y merevítőket ragasszon a sárkányra! A két a oldal által bezárt 

szög 120°, a b oldalak szöge 60°, és a sárkány szimmetrikus az y 

merevítő egyenesére. 

 

 61. A derékszögű háromszögben az egyik hegyesszög 12 cm hosszú felezője a szemközti 

befogóval 60°-os szöget zár be. Határozd meg a háromszög oldalait és szögeit! 

 

 62. Egy egyenlőszárú háromszögben az alappal szemközti szög 80°. Mekkora szöget zár 

be az alappal a szárhoz tartozó magasság? 
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 63. Milyen tulajdonságai vannak annak az egyenlőszárú háromszögnek, amelyben a szárak 

által bezárt szög 60°.  

 

 64. Mekkora az egyenlőszárú derékszögű háromszögbe írt kör sugara, ha a befogó 

 a) 10 cm;  b) 24 cm;   c) a egység. 

 

 65. Az egyenlőszárú derékszögű háromszögbe olyan félkört 

írunk, aminek átmérője az átfogón helyezkedik el, és a 

körív érinti mindkét befogót. Mekkora a félkör sugara, ha 

a háromszög átfogója 

 a) 10 cm;  b) 24 cm;   c) c egység 

 

 66. Számítsd ki a háromszög alakú vonalzók (45, ill. 30 fokos vonalzók) határoló éleinek 

összegét és területét egy távolság megmérésa alapján! 

 

 67. A tetőtér egy fura alakú fala gondot okoz Pista bácsinak. A 

szögeket és az egyik oldalt lemérte, de a többi méret és a 

terület számítását ránk bízná. Ne maradjunk szégyenben! 

 

 68. Az ábrán egy régi térkép részlete látható. Határozd meg, 

mennyit kell menni az eltűnt pontig az A pontból! A lemért 

távolságok 320 m és 285 m. 

 

 

 

 

 

 69. Egy ház homlokzatának szélessége 14 m, a tetőgerendák hossza 7,4 m. Mekkora 

területű a homlokzat, ha alakja egyenlőszárú háromszög? 
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 70. Számítsd ki a sarokpánt ábrán látható részének a területét 

a) lyukak nélkül; 

b) lyukakkal. 

A szögek 45°-osak, a lyukak 3 mm átmérőjűek, a sarokpánt 

vastagsága 1,6 cm. 

 
 

 71. Számítsd ki, hány területegység az itt található síkidomok területe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72. Mekkora az x-el jelölt szakasz és mekkora a ház homlokzatának területe, ha a 

megadott adatok: 

 
 

 73. Mekkora keresztgerendákat kell gyártani a hidakhoz? 

f

a b c 

d e
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 74. Az „elsőbbségadás kötelező” tábla szabályos háromszög, az oldalhossza 40 cm, míg a 

piros sáv szélessége 4 cm.  

a) Mekkora a belső háromszög oldalhossza? 

b) Hány százaléka a piros sáv területe az egész tábla területének? 

c) Hány százaléka a piros sáv területe a fehér, középső rész területének? 

 75. Derékszögű háromszögben az átfogó 34 egység, az egyik befogó 16 egység hosszú. 

Mekkora a háromszög beírt körének sugara? 

 

 76. Régen szakrális szimbólumként használták a következő ábrát (két 

szabályos háromszög, és egy kör). Mekkora a külső háromszög 

oldala, ha a belső háromszög oldala 

a) 12 cm;  b) 20 cm;   c) a egység 

 

 77. Feri édesapja a pincébe két, 90° nyílásszögű halogén lámpát szeretne felszerelni: egyi-

ket a 6 m széles mennyezet közepére, a másikat 

pedig úgy, hogy az egész padlót megvilágítsa. 

Milyen messze kell felrakni a második lámpát a 

középre felszerelt lámpától? 

 

 78. Az ABC derékszögű háromszögbe olyan félkört írunk, amelynek középpontja a c 

átfogón van, és a körív érinti a és b befogókat. Igazoljuk, hogy 
bar
111 +=  ! 

 

 79. A következő ábra egy patchwork mintát ábrázol. Ilyen 

egységekből készülnek ágyterítők, falisző-nyegek stb. 

Az egység az itt látható négyzet, aminek az oldalhossza 

24 cm, és ezt már a színes darabokból (elemekből) 

varrták össze.  

a) Készíts sablonterveket a patchwork készítéséhez, 

vagyis mondd meg, hogy mekkorák az egyes elemek méretei. A sárga téglalap 

hosszabb oldala kétszerese a bordó négyzet oldalhosszának. 
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b) Hány darabot kell kivágnia a készítőnek az egyes elemekből, ha a terítővel egy 

200 cm x 160 cm-es ágyat kell úgy letakarni, hogy a terítő mind a négy oldalán 

legalább 10 centire lelógjon? 

 

További gyakorlásra adnak lehetőséget az alábbi minták.                

 
 

 80. Legfeljebb mekkora lehet egy derékszögű háromszög magassága? Az azonos átfogójú 

derékszögű háromszögek közül melyiknek maximális a területe? 
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Kislexikon 
 

Alapfogalom: olyan alapvető fogalom, amelyet nem definiálunk (például pont, egyenes, il-

leszkedés, sík), ha szükséges, körülírjuk. 

 
Definíció: egy fogalom meghatározását jelenti. 

 
Tétel: egy fogalommal kapcsolatos tulajdonságot ad meg. Bizonyítani kell, különben nem 

tételnek, hanem sejtésnek nevezik. 

 
Szögek csoportosítása nagyság szerint: nullszög (0°), hegyesszög (0° < α < 90°), derékszög 

(90°), tompaszög (90° < α < 180°), egyenesszög (180°), homorúszög (180° < α < 360°), tel-

jesszög (360°). 

 
Háromszögek csoportosítása 

  Legnagyobb szögük alapján:  

o hegyesszögű háromszög (legnagyobb szöge kisebb 90°-nál); 

o derékszögű háromszög (legnagyobb szöge 90°); 

o tompaszögű háromszög (legnagyobb szöge nagyobb 90-nál°). 

  Szögeik egyenlősége alapján: 

o általános háromszög: nincs két egyenlő szöge; 

o legalább két egyenlő szöggel rendelkező háromszög (egyenlőszárú háromszög); 

o három egyenlő szöggel rendelkező háromszög (szabályos háromszög); 

  Oldalaik egyenlősége alapján: 

o általános háromszög: nincs két egyenlő oldala; 

o egyenlőszárú háromszög (van két egyenlő oldala); 

o szabályos háromszög: (három egyenlő 

oldala van); 

 

A háromszög belső szögeinek összege 180°. 
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Külsőszög-tétel: a háromszög bármely külső szöge megegyezik a nem mellette fekvő két 

belső szög összegével. 

 
A háromszög külső szögeinek összege 360°. 

 
Háromszög-egyenlőtlenség: a háromszög bármely két oldalának összege nagyobb a harma-

dik oldal hosszánál. 

 
A háromszögben hosszabb oldallal szemben nagyobb szög található, mint a rövidebb 

oldallal szemben. 

 
A háromszög szögfelezői egy pontban metszik egymást, ez a pont a háromszögbe írható 

kör középpontja. 

 
A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást, ez a pont a három-

szög köré írható körének középpontja. 

 
A háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást. 

 
A háromszög középvonalai párhuzamosak a háromszög oldalaival. A középvonalak 

hossza fele akkora, mint a velük párhuzamos oldal hossza. 

 
A háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ez a háromszög súlypontja.  

A súlyvonalak harmadolják egymást úgy, hogy a csúcs felé esik a súlyvonal hosszabb része. 

 
Pitagorasz-tétel: a derékszögű háromszögben a befogók négyzetösszege egyenlő az átfo-

gó hosszának négyzetével: c2 = a2 + b2 ; a és b: befogók, c: átfogó 

 
A Pitagorasz-tétel megfordítása: ha egy háromszögben két oldal négyzetösszege egyenlő a 

harmadik oldal négyzetével, akkor a két oldal derékszöget zár be. 

 
Thalész tétele: ha a kör valamelyik átmérőjének végpontjait összekötjük a körvonal bármely 

más pontjával, akkor olyan derékszögű háromszöget kapunk, amelynek átfogója éppen az 

átmérő. 

 
Thalész tételének megfordítása: ha egy C pontból az AB szakasz derékszögben látszik, ak-

kor C eleme az AB átmérőjű körnek. 





8. MODUL
négyszögek,  
sokszögek

Készítette:  Vidra Gábor
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I. Sokszögek és négyszögek  

Életünk nagy részét sokszögek között éljük. Általában sokszögek határolják épületeinket, 

bútorainkat, lakásaink alaprajza is többnyire sokszög alakú, és a külső vagy belső tereket 

többnyire sokszög alakú elemekkel burkoljuk. Sokszögekből művészeti alkotásokat is lehet 

létrehozni, gondoljunk például Victor Vasarely magyar származású világhírű képzőművész 

munkáira. 

 
A sokszögeket szakaszok határolják, a szakaszok metszéspontjai a sokszög csúcsai (A, 

B, C, …). Átlóknak nevezzük a sokszög nem szomszédos csúcsait összekötő szaka-

szokat.  

 

Konvex sokszög: bármely két belső pontját összekötő szakasz a 

sokszögön belül halad. A nem konvex, azaz konkáv sokszögben 

van legalább két olyan pont, melyeket összekötő szakasz a sok-

szögön kívül is halad. A konkáv szögnek nincs külső szöge, ezért 

külső szögekről csak konvex sokszöget esetén beszélünk. 

 

Azokat a konvex sokszögeket, amelyeknek minden szöge és oldala egyenlő, szabályos sok-

szögeknek nevezzük. A szabályos sokszög egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy kör írható 

köré is (azaz olyan kör, amely a sokszög minden csúcsán áthalad), és bele is (azaz olyan kör, 

amelynek a sokszög minden oldalegyenese az érintője). 

 

Speciális négyszögek definíció  

Deltoid: olyan négyszög, amelynek van két egyenlő szomszédos oldalpárja. 

Trapéz: olyan négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja. 

Paralelogramma: olyan trapéz, amelynek van két párhuzamos oldalpárja. 

Rombusz: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala egyenlő. 

Téglalap: olyan paralelogramma, amelynek minden  szöge derékszög. 

Négyzet: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala és szöge egyenlő. 
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Négyszögek csoportosítása az oldalak egyenlősége szerint: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négyszögek csoportosítása az oldalak párhuzamossága szerint: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néhány további kapcsolat a négyszögek között: 
 

 
 
Feladatok 

 1. Válaszd ki az igaz állításokat: 

a)  Minden paralelogramma trapéz is. 

b) Minden téglalap rombusz is. 

c) A rombuszok paralelogrammák is. 

d) Minden rombusz deltoid. 

e) Minden téglalap paralelogramma.   

f) A négyzetek a téglalapok és a rombuszok halmazának metszetében helyezkednek el. 

g) A négyszögben a belső szögek összege 360°. 

h) Minden sokszögben a belső szögek összege 360°. 

i) Minden konvex sokszögben a külső szögek összege 360°. 

j) Van olyan trapéz, amelyik deltoid is. 
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k) Van olyan rombusz, amelyik nem trapéz. 

l) Minden trapézba írható (mind a négy oldalát érintő) kör. 

m) Minden négyszögbe írható mind a négy oldalát érintő kör. 

 

 2. A speciális négyszögek közül melyik lehet, és melyik nem lehet konkáv négyszög? 

Válaszodat indokold! 

 

 3. Igaz-e, hogy egy háromszög minden csúcsa egy síkban helyezkedik el? És egy 

négyszögé vagy ötszögé? 

 

 4. Milyen betűjelű négyszög deltoid, trapéz, paralelogramma, rombusz, illetve téglalap? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. Mi a véleményed a következő halmazábrákról? 

a)       b) 

 

 

 

 

 

A sokszögek szögei 
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Mintapélda1 

Számítsuk ki a szabályos ötszög belső és külső szögeit, valamint ezek összegét! 

Megoldás:  

5 egybevágó, egyenlőszárú háromszög található az ötszög kö-

ré írható kör középpontjánál, így egy középponti szög nagysá-

ga °=° 72
5

360  . A belső szög °=°−°=⋅ 108721802 α . A 

külső szög °=°−° 72108180  . A belső szögek összege így 

5·108° = 540°, a külső szögek összege 5·72° = 360°.  

 

Mintapélda2 

Számítsuk ki az n oldalú konvex sokszög belső és külső szögeinek összegét! 

Megoldás:  

A sokszög egy csúcsából 3−n  átló húzható, ami a sokszöget 2−n  

kis háromszögre bontja. A sokszög szögösszege épp ezen kis há-

romszögek belső szögeinek összege. 

 

 

 

 

 

 

A belső és a külső szögek 180°-ra egészítik ki egymást. A külső 

szögek összegét úgy kapjuk, hogy °⋅180n -ból kivonjuk a belső 

szögek összegét: °=°⋅−−°⋅ 360180)2(180 nn . 

 

 

 

Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege: ( ) °⋅− 1802n . 

Az n oldalú konvex sokszög külső szögeinek összege: 360°. 
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További összefüggések a négyszögek szögeivel kapcsolatban 

 

A trapéz egy száron fekvő szögei társszögek ( )αα −°180és . 

 

A paralelogramma egy oldalon fekvő szögei társszögek, a 

szemközti szögek váltószögek. 

Feladatok 

 6. Egészítsd ki a szabályos sokszögre vonatkozó táblázatot! 

 a) b) c) d) e) f) g) h) 

csúcsok száma 6 10 n      

belső szög    150° 160°    

külső szög      40°   α  

belső szögek összege       540°  

 

 7. Mekkorák a trapéz hiányzó szögei, ha két szemközti szöge  

a) 70° és 100°;  b) 30° és 120°; c) 40° és 90°? 

 
 8. A rombusz egyik szöge 42°-os. Mekkora szöget zárnak be az átlók az oldalakkal? 

 
 9. Mekkorák annak a rombusznak a szögei, amelynek kerülete 24 cm, magassága pedig  

3 cm? 

 
 10. A téglalap oldala és az átló 21°-os szöget zárnak be. Mekkora a két átló által bezárt 

szög? 

 
 11. Egy téglalapban az átlók 50°-os szöget zárnak be egymással. Mekkorák az átló és az 

oldalak hajlásszögei? 

 
 12. Egy deltoidban a két szemközti szög 36° és 138°. Mekkora a többi szög, és mekkora 

szögeket zárnak be az átlók az oldalakkal? 

 
 13. Igazold a következő állítást: ha a téglalap átlói 60°-os szöget zárnak be, akkor az egyik 

oldal fele akkora, mint az átló. 
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 14. Egy ötszögben legfeljebb hány konkáv szög lehet? És egy hatszögben? Készíts rajzot 

is! 

 

 15. Tekintsük azt a háromszöget, amelyet a paralelogramma egy külső szögének szög- 

felező egyenese és a szögfelezőhöz nem tartozó oldalak egyenese alkot. Számít- 

suk ki ennek a háromszögnek a szögeit, és állapítsuk meg, mit mondhatunk a 

háromszögről! 

 
 16. Mennyivel változik a konvex sokszög belső szögeinek összege, ha az oldalak számát 

megnöveljük 

a) 6-tal; b) kétszeresére? 
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II. A sokszögek nevezetes vonalai, szimmetriái 

A sokszögek átlói 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda3 

Számítsuk ki egy n oldalú konvex sokszög átlóinak a számát! 

Megoldás:  

Egy csúcsból nem húzható önmagába és a szomszédos csúcsokba átló, ezért 3−n  átló húzha-

tó. Ha végigmegyünk a csúcsokon, mindből ugyanannyi húzható. 

Mivel n csúcs van, ezért ( )3−⋅ nn  átlót számoltunk. Minden átlót beszámítottunk mindkét 

végénél, ezért a szorzatot osztani kell kettővel. 

 

 

 

 

Mintapélda4 

Válaszoljunk a következő kérdésekre! 

a) Melyik négyszögben felezik az átlók a szögeket? 

b) Melyik négyszögben merőlegesek egymásra az átlók? 

c) Mely négyszögekben felezik egymást az átlók? 

Megoldások: 

a) Deltoidban a szimmetriaátló; rombuszban, négyzetben mindkét átló. 

b) Deltoidban, és mindenben, ami deltoid: rombuszban, négyzetben. 

c) Mindenben, ami paralelogramma: téglalapban, rombuszban, négyzetben. Azaz a középpon-

tosan szimmetrikus négyszögekben. 

 

Az n oldalú konvex sokszögben az átlók száma: ( )
2

3−⋅ nn . 
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Mintapélda5 

Szerkesszünk trapézt, ha adottak az oldalai: az alapok 16 cm és 6 cm, a szárak 6 cm és 8 cm. 

Megoldás:  

A vázlatból észrevehetjük, hogy az AB’D háromszö-

get három oldalhosszának ismeretében (6 cm, 8 cm; 

16 – 6 = 10 cm) meg tudjuk szerkeszteni. 

 
Megjegyzés: Az AB’D háromszög oldalai  (6, 8, 10) pitagoraszi számhármast alkotnak, ezért 
ez a háromszög derékszögű, vagyis a két szár (befogók) adatai és a közbezárt 90 fokos szög  
segítségével  is megszerkeszthető. 
 

 

Feladatok 

 17. Hány oldalú a konvex sokszög, ha az átlók száma 

a) 5;  b) 14;  c) 20;  d) 27 ? 

 

 18. Mekkora a szabályos ötszög átlója, ha az oldalhossza 6 cm, és a köré írható kör sugara 

 5,1 cm? 

 

 19. A szimmetrikus trapéz alapjai 4 cm és 7 cm, szárai 4,6 cm hosszúak. Mekkora a trapéz 

területe és átlója? 

 

Középvonalak 

Háromszögek és négyszögek esetén középvonalaknak nevezzük az oldalfelező pontokat ösz-

szekötő szakaszokat. 

 

2
ak = ;      ak ||    ak || ;    ak =        ak || ;       

2
cak +=  
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Az ábra segítségével gondold át, hogy a 

trapézban a középvonal hossza miért éppen a 

két alap összegének a fele? 

 

Feladatok 

 20. a) Mekkora a trapéz középvonala, ha alapjai 15 és 27 cm hosszúak? 

b) Egy trapézban a középvonal hossza 18 cm, egyik alapja 10 cm. Mekkora a másik 

alap? 

c) Egy trapézban az egyik oldal a másik háromszorosa, a középvonal hossza 16 cm. 

Mekkora a két alap? 

d) Egy trapézban az egyik alap 1,4-szerese a középvonalnak, a másik alap hossza 6,6 

cm. Mekkora a középvonal és a másik alap? 

 

 21. A háromszöget középvonalai 4 háromszögre bontják. Mennyi az eredeti háromszög 

kerülete, ha a keletkező háromszögek kerületeinek összege 

a) 20 cm; b) 
2
25  cm; c) x cm? 

 

A sokszögek szimmetriái 

A környezetünkben előforduló tárgyak és természeti jelenségek (például  hópelyhek, növé-

nyek stb.) igen sokszor majdnem teljesen szimmetrikusak. Ilyen az emberi alak is. 
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Feladatok 

 22. Keress tengelyesen szimmetrikus alakzatokat a sokszögek között, valamint a 

környezetedben! Hány szimmetriatengelyt találsz rajtuk? 

 

 23. Keress középpontosan szimmetrikus alakzatokat a sokszögek között, valamint a 

környezetedben! 

 

 24. Keress forgásszimmetrikus alakzatokat a sokszögek között, valamint a 

környezetedben! Hányféle forgásszögre szimmetrikusak? 

 

 25. Készíts magyarázó halmazábrákat, amelyek a következő tulajdonságoknak megfelelő 

sokszögek csoportjait szemléltetik! 

a) Tengelyesen szimmetrikus sokszögek 

b) Középpontosan szimmetrikus sokszögek 

c) Forgásszimmetrikus sokszögek 

 

 26. Hány szimmetriatengelye van a szabályos sokszögnek, ha oldalainak száma 

a) 8; b) 9 ? 

 



262    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

III. A konvex sokszögek területe  
A konvex sokszögek területének kiszámítását visszavezetjük a háromszögek területeire: egy 

csúcsából kiinduló átlókkal háromszögekre bontjuk a sok-

szöget, ezeknek a területeit kiszámoljuk, majd összeadjuk. 

 

 

 

 

Mintapélda6 

Számítsuk ki az ábrán található négyszög területét rács-

egységben! 

 

Megoldás: 

Két háromszögre bontjuk a négyszöget, és külön számoljuk a területeket: 

 

 

 

 

 

 

5,6)1043(
2
115

52
2
141

2
131

2
1351

=++⋅−

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−⋅=T

 
5,10)8910(

2
124

81
2
133

2
152

2
1382

=++⋅−

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−⋅=T

 

T = T1 + T2 = 17 területegység. 

 

T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 



8. modul: NÉGYSZÖGEK, SOKSZÖGEK 263 

 

Speciális négyszögek területei 

  Deltoid: 
2

feT ⋅= , ahol e és f a deltoid átlói.  

Hasonlóan számíthatjuk ki a rombusz és a négyzet területét, hisz azok is deltoidok. 

 

 

  Paralelogramma: amaT ⋅= , vagyis az oldal és a hozzá tartozó magasság szorzata. 

 

  Trapéz: mcaT ⋅+=
2

 

 

 

 

  Téglalap: baT ⋅= , vagyis két szomszédos oldalának szorzata. 

 

  Négyzet: 2aT = , ahol a az oldal hossza, de kiszámítható 
2

2dT =  képlettel is, ahol d a 

négyzet átlója. 

 

Mintapélda7 

Fejezzük ki a háromszög, a trapéz és a paralelogramma területét a középvonal segítségével! 

Mi a közös a képletekben? 

Megoldás:  

A háromszöget kiegészíthetjük paralelogrammává, melynek egyik oldalhossza a k középvonal 

duplája. Így a háromszög területe kmkmT ==
2

2 .  

Ez abból is adódik, hogy a középvonal feleakkora, mint az oldal, így kmmaamT ===
22

. 

Paralelogramma esetén kmamT == . 

Trapéz esetén kmmcaT =+=
2

. 
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Feladatok 

 27. Számítsd ki az ábrán látható sokszögek területeit rácsegységben! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28. Rajzold le, hogyan lehet átdarabolással készíteni 

a) deltoidból téglalapot;  b) paralelogrammából téglalapot; 

c) trapézból téglalapot;  d) trapézból paralelogrammát. 
 

 29. Határozd meg a deltoid területét és számold ki az oldalait, ha a hosszabb átlója 20 cm, 

amit a 8 cm-es másik átló 1 : 3 arányban oszt! 
 

 30. Határozd meg a következő síkidomok területét és számold ki az oldalait! A távolságok 

centiméterben értendők. 

 
 

 31. Számítsd ki ennek a szabálytalan alakú teleknek 

a területét! 
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 32. Töltsd ki a táblázatot (minden távolság cm-ben értendő)! 

a 20 173 27 35 

b 8 82  18 

c   10 16 

d 6 58 13  

m 5 40 11 9 

e     

f     

T     

 

 33. Ez a forma a gótikus csillagboltozat alapját képezi.  

Számítsd ki a szimmetrikus csillag területét, ha  

a) x = 3 cm,  x : y = 3 : 1; b) x = 40 cm,  y = 20 cm. 

 

 34. Töltsd ki a táblázatot! (e és f a deltoid két átlója)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 35. Milyen kiszerelésekben vásároljunk festéket, ha 

az ábrán látható, ötszög alakú területet há-

romszor kell lefestenünk? A festék kiadóssága 

8 m2/liter, és árulják 0,25; 0,5; 1; 5 és 20 lite-

res kiszerelésekben? A nagyobb kiszerelés éri 

meg jobban. 

 

 a) b) c) 

e  8 egység 52 m 

f 10 cm   

a 12 cm 5 egység 25 m 

b 23 cm   

T  20 egység2 624 m2 
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 36. Tervezz magadnak íróasztalt, és számítsd ki, hogy az elkészítéséhez mennyi pénz 

szükséges (a bútorlapot m2-ben kell számítani, 1 m2 ára 2800 Ft)!  

 

A tervezést az ábrán látható asztalon is gyakorolhatod: 

először elkészítjük a sematikus rajzát, megállapítjuk az 

elemek méreteit, meghatározzuk az elemek területeit, 

és összeadjuk. 
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IV. Sokszögekkel kapcsolatos feladatok  
 

 37. Egy egyenlőszárú háromszög alapjának egy tetszőleges pontjából párhuzamosokat 

húzunk a szárakkal. Bizonyítsd be, hogy az így keletkező paralelogramma kerülete 

független attól, hogy az alap melyik pontjából húztuk a párhuzamosokat. 

 

 38. Egy téglalapban az egyik oldal felezőpontját a szemközti csúcsokkal összekötő 

szakaszok merőlegesek egymásra, és hosszuk 5 cm. Mekkora a téglalap kerülete és 

területe? 

 

 39. A szimmetrikus trapéz szárainak hossza megegyezik az egyik alappal (a). A trapéz 

egyik szöge 120°. Fejezd ki a-val a trapéz kerületét és területét! 

 

 40. Az ABCD trapéz középvonala a BC szárat F-ben, a D-ből kiinduló, BC szárral 

párhuzamos szakaszt E-ben metszi (AB a hosszabb átló). Mekkora a trapéz két alapja, 

ha a középvonal 26 cm, és EF hossza 14,8 cm? 

 

 41. Egy szimmetrikus trapéz középvonala k, magassága m, hegyesszöge 45°. Fejezd ki k és 

m segítségével a trapéz kerületét és területét! 

 

 42. A város szélén egy oszlopon víztároló gömböt állítanak fel (hidroglóbusz), amit a 

gömb „egyenlítőjéhez” rögzített drótkötelekkel is megerősítenek. Mekkora egy 

drótkötél hossza, ha a gömb középpontja 47 méterre van a földtől, a gömb átmérője  

24 méter, és a földön a tartóoszlop középpontjától 30 méterre rögzítik? 

 

 

 43. Az ABCD téglalapot a AC átlója mentén összehajtjuk. Azt 

tapasztaljuk, hogy DEAD = . Számítsd ki az AB oldal 

hosszát, ha AD = 5 cm! 
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 44. Tudtad-e, hogy ha egy papírszalagot „csomóba” kö-

tünk, szabályos ötszög keletkezik? Készítsd el a 

csomót egy 2 cm széles papírcsíkból és jelöld be a 

papírra az ötszög oldalait. Hajtogasd szét, és színezd ki 

azonos színűre azokat a részeket, amelyek a 

papírszalag azonos oldalára esnek! 

 

 45. Mekkora annak a deltoidnak a területe, amelynek két oldala 13 és 37 cm, hosszabbik 

átlója 40 cm? 

 

 46. A STOP tábla oldalhosszúsága 26 cm, a belső, piros nyolcszög 

oldalhossza 24 cm. Számítsd ki a tábla területét és azt, hogy a 

fehér csík hány százaléka az egész tábla területének. (A STOP 

tábla szabályos nyolcszög alakú.) 

 

 47. Egy A4-es lap 21 cm széles. Ha egy A4-es lap rövidebb oldalát a hosszabbra hajtjuk, 

azt tapasztaljuk, hogy a hajtásvonal hossza éppen a lap hosszabbik oldalával egyezik 

meg.  

a) Mekkora az A4-es lap hosszabb éle? 

b) Ha az A4-es oldal egyik sarkát a szemközti sarokra hajtjuk, egy ötszög keletkezik. 

Mekkora az ötszög területe? 
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 48. Egy téglalapba az ábra szerint negyedköröket írtunk. Számítsd ki x értékét!     

 

 

 

 49. Egy négyzetet az ábrán látható módon négy egybevágó 

téglalapra osztunk fel, meghúzzuk az egyik átlóját, majd az 

így kapott alakzatok egy részét beszínezzük. 

Válaszd ki, hogy a kékkel színezett rész területe hányad ré-

sze az eredeti négyzet területének? 

 
A)  ½ része  B)   3/5 része  C)  1/3 része  D)  3/8 része 

 

 50. Rita megvásárolta azt a lakást, amelynek a felülnézeti rajza az ábrán látható. 

 
 

a) Mekkora a lakás alapterülete, ha az ábrán 1 centiméter hosszúság a valóságban 1 mé-

ternek felel meg? 
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b) A lakás nincs túl jó állapotban, ezért Rita szeretné felújítani. Mennyibe fog kerülni  

a parkettázás, ha a fürdőszobán és a konyhán kívül mindent parkettával szeretne bur-

kolni, és 1 m² parketta lerakása anyagárral együtt 3500 forintba kerül? Számításaidat 

írd le! 

c) A lakás falait ki kell festeni. Rita számításai szerint a festendő falfelület 350 m². Hány 

doboz 12 literes festéket kell vennie, ha egy liter festék 7 m² falfelület befestéséhez 

elegendő? Számításaidat írd le! 

 

 51. Az ábrán látható négyzetet 90 fokkal az óramutató járásával 

megegyező irányba elforgatjuk az O pont körül.  

Melyik ábra mutatja az elforgatás eredményét?  

MA03501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52. Számítsd ki, hány méter szőnyegpadlót, illetve hány csomag parkettát 

kell vásárolni a derékszögű trapéz alapú terembe? A szőnyegpadlót  

3 méter szélességben árulják.  

A parketta szálának méretei 1380 mm × 195 mm, továbbá 10 szál van 

egy csomagban, és +10%-kot akarnak vásárolni tartalékba. A trapéz 

derékszögű szára 6 m, alapjai 8 és 14 m, és a parkettaszálakat az 

alapokkal párhuzamosan rakják le. 
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 53. Hány százaléka a színezett rész területe a nem színezett rész területének és az egész 

síkidom területének, és hány százaléka a színezett rész kerülete az egész síkidom 

kerületének? 
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Kislexikon 

Deltoid: olyan négyszög, amelynek van két egyenlő szomszédos oldalpárja. 

Trapéz: olyan négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja. 

Paralelogramma: olyan trapéz, amelynek van két párhuzamos oldalpárja. 

Rombusz: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala egyenlő. 

Téglalap: olyan paralelogramma, amelynek minden szöge derékszög. 

Négyzet: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala és szöge egyenlő. 
 
Konvex sokszög: bármely két belső pontját összekötő szakasz a sokszögön belül halad. 
 
Konkáv sokszögben van két olyan pont, melynek összekötő szakasza a sokszögön kívül is 

halad. 
 
Szabályos sokszögek: azok a konvex sokszögek, amelyeknek minden szöge és oldala egyen-

lő.  
 
Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege: (n – 2)·180°. 
 
Egy konvex sokszög külső szögeinek összege: 360°. 

Az n oldalú konvex sokszögben az átlók száma: 
2

)3( −⋅ nn   

 
A speciális négyszögek területei 

  trapéz: mcaT ⋅+=
2

. 

  deltoid: 
2

feT ⋅= , ahol e és f a deltoid átlói.  

Hasonlóan számíthatjuk ki a rombusz és a négyzet területét is, hisz azok is deltoidok. 

  paralelogramma: amaT ⋅= , vagyis az oldal és a magasság szorzata. 

  téglalap: baT ⋅= , vagyis a két oldal szorzata. 

  négyzet:. 2aT = , ahol a az oldal hossza, de kiszámítható a 
2

2dT =  képlettel is, ahol d a 

négyzet átlója. 
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Tengelyesen szimmetrikus sokszögek: 

o egyenlőszárú háromszög,  

o deltoid (így a rombusz és a  négyzet is),  

o húrtrapéz (tengelyesen szimmetrikus. trapéz), 

o szabályos sokszögek. 

Középpontosan szimmetrikus sokszögek: 

o paralelogrammák,  

o páros oldalszámú szabályos sokszögek. 

Forgásszimmetrikus sokszögek: 

o szabályos sokszögek (360°/n szögre, a középpont körül, ahol n az oldalak száma). 

 
Középvonalak 

Háromszögek és négyszögek esetén középvonalaknak nevezzük az oldalfelező pontokat ösz-

szekötő szakaszokat. 





Készítette: Csákvári Ágnes

9. MODUL
tájékozódás 
a koordináta-
rendszerben
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I. Pontok ábrázolása a Descartes-féle derékszögű 
koordinátarendszerben 
 
Titkosírások (olvasmány) 

 
 

Most a híres angol detektív, Sherlock Holmes lesz segítségetekre a téma bevezetésében  

„A táncoló emberkék” c. történetén keresztül (Az idő rövidsége és a történet terjedelme 

miatt itt csak egy rövid összefoglaló olvasható): 
 

Mr. Hilton Cubitt, egy norfolki major tulajdonosa egy napon furcsa gyermeki firkálmányra 

lesz figyelmes az egyik ablaktáblán. A firkálmány táncoló emberkéket ábrázol:  

 
Az úr felesége, Elsie szemében a firka megjelenése óta halálos félelem tükröződik. Mr. Cubitt 

Sherlock Holmes segítségét kéri a rejtély felderítésére. 

A következő hetekben további firkák jelennek meg a major legkülönfélébb pontjain.  

 

 

 

 
 

Mr. Cubitt ezeket minden alkalommal feljegyzi, és továbbítja Mr. Holmesnak, aki nagy  

szakértője a titkosítási módszereknek is. Holmesnak nem kellett sokat töprengenie azon, hogy 

rájöjjön, ezek a firkát valamiféle titkos üzeneteket rejtenek. Már csak meg kell fejtenie.  

Eközben Holmes igyekezett minél több információt szerezni a házaspár életéről és múltjáról. 

Ekkor derült ki, Elsie múltja sok meglepetést rejt.  

Ahhoz, hogy összeálljon a kép, a következő üzenetek megfejtésére is szükség volt, ugyanis 

Mr. Cubitt csak ennek tükrében tudta alaposan kifaggatni feleségét a múltjáról. 
 



9. modul: TÁJÉKOZÓDÁS A KOORDINÁTA-RENDSZERBEN 277 

 

Sherlock Holmes kezében ezek a jelek kezdtek értelmes szövegekké formálódni: 
 

4. NEVER (Soha) 

3. COME ELSIE (gyere Elsie) 

1. AM HERE ABE SLANEY (Itt vagyok Abe Slaney) 

2. AT ELRIGES (Az ELRIGES tanyán - ez annak a tanyának a neve, ahol megszállt.) 

5. ELSIE PREPARE TO MEET THY GOD (Elsie, készülj: találkozol isteneddel) 

Kiderült, hogy az üzenetek küldője Abe Slaney, a legveszélyesebb bűnöző Chicagoban. 

Halálosan megfenyegette Elsiet, aki Amerikában a kedvese volt, de megszökött tőle. Sajnos 

Holmesnak nem sikerült megakadályoznia a tragédiát, de a kódot felhasználva sikerült 

elcsípni, és börtönbe juttatni a bűnözőt. 

A következő üzenetet küldte neki: 

 
COME HERE AT ONCE (Gyere ide azonnal) 

 
Slaney gyanútlanul átment a birtokra, ahol Holmes már rendőri kísérettel várta. 

Holmes a kód megfejtéséhez a gyakorisági analízist használta, ugyanis rájött arra, hogy 

minden emberke egy-egy betűt kódol. (Nem szavakat, nem szótagokat). 

A gyakorisági analízisnek az a lényege, hogy az adott nyelv hangjai előfordulásának 

gyakoriságát összevetjük a szövegben előforduló jelek gyakoriságával.  

 
1000 betűből 

Betűk A B C D E F G H I J K L M N 
Angolban 81 16 32 37 123 23 16 51 72 1 5 40 22 72 
Magyarban 135 20 5 22 145 9 32 17 46 17 53 59 41 58 
 
Betűk O P Q R S T U V W X Y Z 
Angolban 79 23 2 61 66 96 31 9 20 2 19 1 
Magyarban 74 10 – 42 51 78 21 20 – – 12 33 
 
 
Feltételezzük, hogy a kódolt szövegben leggyakrabban előforduló jel a leggyakoribb hangnak 

felel meg. A 2. leggyakrabban előforduló jel a 2. leggyakoribb hangnak, stb.  



278    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

 
 
Közben figyelnünk kell az adott nyelv szókincsére, nyelvtani szabályaira is. A szövegben 

felhasznált szavakat az adott helyzet is jól körülhatárolja. 

 

Feladat: Gyűjtsd össze a tartalmi, logikai összefüggéseket a fenti szövegből!  

(Pl.: firkák megjelenése → Elsie szemében tükröződő halálfélelem) 

 

Ez a titkosító módszer minden betűhöz egyértelműen hozzárendel egy jelet, amely csakis 

annak az egy betűnek felel meg. Így könnyen megfejthető. Az a hátránya, hogy minden betű – 

jel párt meg kell jegyezni ahhoz, hogy alkalmazni lehessen. Leírni nem célszerű, mert ha nem 

vigyázunk, könnyen nyilvánosságra kerülhet megfeleltetési táblázat. 

Olyan kódot lenne célszerű kitalálni, ahol elegendő egyetlen szabályt megjegyezni, amelyet 

bármelyik betűre alkalmazva megkapjuk annak kódját. A szabály fordítottját alkalmazva a 

kódra pedig könnyen megkaphatjuk az eredeti szöveget. 

Az ilyen eljárások közül a legegyszerűbb talán a Caesar-kód, mely Julius Caesarról kapta a 

nevét. Lényege, hogy egy betű helyére mindig a közvetlenül rákövetkezőt írjuk. Az utolsó 

betű helyére pedig az ábécé első betűje került. Ez az eljárás olyan, mintha az ábécét 

elcsúsztatnánk egy betűvel. Ezt ábrázolja a következő nyíldiagram az angol ábécé kisbetűire: 
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A Caesar-kód különböző változatait kapjuk, ha megváltoztatjuk ennek a csúsztatásnak a 

mértékét. Például legyen az eltolás mértéke 3: 

 
 
 

Ezeket grafikonnal is ábrázolhatjuk. Az ábrázolást megkönnyítendő, célszerű minden betűhöz 

hozzárendelni az ábécébeli sorszámát: 

a b c d e f g h i j k l m n o p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
q r s t u v w x y z 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Ábrázolás grafikonnal: 

1  4; 2  5; 3  4; ….. ; 22  25; 23  26; 24  1; 25  2; 26  3 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 betűvel történő eltolás 3 betűvel történő eltolás
 

Egységes matematikai képlettel is ki lehet fejezni ezt az összefüggést: 
 
i: amihez hozzárendelünk 

k: amit hozzárendelünk 

 

⎩
⎨
⎧

=−+
≤≤+

=
26,25,24,26)3(

231,3
ii

ii
k  
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A Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszer 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A matematikában és a többi tudományágban egyéb koordináta - rendszereket is használnak, 
itt mi ezekkel nem foglalkozunk.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A koordináták sorrendjét nem szabad felcserélni. 

 
 

 
 

A pontokat általában az ábécé nagybetűivel jelöljük:  P, Q, R…, vagy P1, P2, P3,…. 

A pontot jelölő betű mögé zárójelben, ;-vel elválasztva írjuk az első koordinátáját  

(az abszcisszát, a pont y tengelytől mért előjeles távolságát), majd a második koordinátát  

( az ordinátát, az x tengelytől vett előjeles távolságát).  

 
 

A Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszer általános iskolából már 
ismert. Két, egymásra merőleges számegyenest a 0 pontjuknál illesztünk 
össze. A két számegyenes neve: x tengely, illetve y tengely. A tengelyek 
közös pontja az origó vagy kezdőpont. 

A sík minden pontjának megfeleltetünk egy rendezett számpárt, ahol az 
első jelzőszám azt mutatja, milyen távol van a pont az y tengelytől, a 
második jelzőszám pedig azt, milyen távol van az x tengelytől. Az, hogy az 
első (második) jelzőszám pozitív vagy negatív, attól függ, hogy a pont az y 
(illetve az x) tengelynek melyik oldalán van. 
Ha egy pontból merőlegest húzunk az x tengelyre, akkor metszéspontjukban 
leolvashatjuk a pont 1. jelzőszámát, ha az y tengelyre állítunk merőlegest, 
akkor a 2. jelzőszámát. A jelzőszámokat koordinátáknak (latin szó) szokták 
nevezni. Az első koordináta neve abszcissza, a másodiké ordináta. 
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Feladatok 

 1. Ábrázold az alábbi pontokat koordináta-rendszerben! 
A ( 2; 1 ) B ( –1; 4 ) C ( 5; 5 ) D ( 5; 0 ) 

E (–7; 3 ) F (–6; 0 ) G ( 9; 3 ) P ( 10; 0 ) 

Q (–9; –1 ) R ( 8; –2 ) S (–2; -2 ) T ( 0; –3 ) 

U ( 2; 2 ) V ( 4; –6 ) K (–5; –4 ) L ( 10; –6 ) 

 

 2. A következő ábrán megszámoztunk 35 pontot. Csoportosítsd az ábrán látható pontokat 

aszerint, hogy koordinátáinak előjele rendre ( +..; –.. ), ( +..; +.. ), ( –..; –.. ), ( –..; +.. )! 

Használj célszerű jelölést arra, hogy lejegyezd, amit leolvastál! 

 

 

 3. Torpedójáték 

Az eredeti játék 8×8-as táblán zajlik, ahol az első érték az {A, B,C,D,E,F,G H}, a 

második pedig az {1,2,3,4,5,6,7,8} halmazból kerül ki. 

Itt a torpedójáték koordináta-rendszerbeli változatát mutatjuk meg, ahol a vízszintes és 

a függőleges értékek egyaránt –4 és +4 között fordulhatnak elő. 
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A torpedójáték szabályai: 

  Ketten játsszák. 

  Ötféle típusú hajó lehet:  1, 2, 3, 4 és 5 egymás melletti rácspontból álló. (Rácspontnak 

nevezik a koordináta-rendszer egész koordinátájú pontjait.) A pontokat csak vízszintes 

illetve függőleges szakaszokkal lehet összekötni. Mindegyik típusú pontsorozatból 

(„hajóból” ) egyet-egyet kell elhelyezni a fenti táblán úgy, hogy az egymás mellett 

lévő hajók között maradjon legalább egy üresen hagyott pont. Például: 

 
 

  A játékosok felváltva tippelnek. Például: (–4;4), (–4;0), (0;0). 

  Az egyik játékos megnevez egy pontot a két koordinátájával. A másik játékosnak meg 

kell mondania, talált-e vagy sem. Ha egy hajó minden pontját eltalálták, akkor 

„elsüllyed”. Minden játékos két koordináta-rendszert használ, az egyikben a saját 

hajóit, a másikban a lövéseit jelöli. 
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II. Ponthalmazok ábrázolása koordináta-
rendszerben 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az x tengelyen levő pontok azok, amelyeknek első koordinátája tetszőleges, második 

koordinátája pedig 0: y = 0. 

Az y tengelyen levő pontok azok, amelyeknek első koordinátája 0, második koordinátája 

pedig tetszőleges: x = 0.   

 
Mintapélda1 

 
Színezzük ki a koordináta-rendszernek azt a tartományát, amelynek a pontjai megfelelnek az 

alábbi feltételeknek! 

a) x < 0 és y   0 

b) x > 0 és y < 0 
 
Megjegyzések: ha a határvonal fekete, akkor az <,  illetve >, ha a határvonal színe 

megegyezik a kitöltési színnel, akkor az   illetve   relációs jelet jelent. A további 

mintapéldákban illetve feladatokban minden négyzet egységnyi oldalú. 

A koordinátatengelyek a síkot 4 részre, 4 síknegyedre osztják:  
– az első síknegyedet azon pontok alkotják, melyek koordinátáira teljesül, 

hogy x>0 és y>0,  
– a második síknegyed pontjainak koordinátáira x<0 és y>0 feltétel 

teljesül, 
– a harmadik síknegyed pontjainak koordinátáira x<0 és y<0,  
– a negyedik síknegyed pontjainak koordinátáira pedig x>0 és y<0. 
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Megoldás:  

a) x < 0 és y   0 b) x > 0 és y < 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mintapélda2 
 
Színezzük ki a koordináta-rendszernek azt a tartományát, amelynek a pontjai megfelelnek az 

alábbi feltételeknek!  

a) x   –1 

b) y > 1 
 

Megoldás:  

a) x   –1 b) y > 1 
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Mintapélda3 

Színezzük ki a koordináta-rendszernek azt a tartományát, amelynek a pontjai megfelelnek az 

alábbi feltételeknek!  

a) x = 1 és y < 3 

b) x < 2 és y   -2 

 
Megoldás:  

a) x = 1 és y < 3 b) x < 2 és y   –2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mintapélda4 

 
Színezzük ki a koordináta-rendszernek azt a tartományát, amelynek a pontjai megfelelnek az 

alábbi feltételeknek!  

a) –3   x   0 és –1   y < 4 

b) ( x   2 vagy x < –5 ) és ( y   –4 vagy y > 0 ) 

 
Megoldás:  
a) –3   x   0 és –1   y < 4 b) (x   2 vagy x < –5) és (y   –4 vagy y > 0) 
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 4. Színezd ki a koordináta-rendszernek azt a tartományát, amelynek a pontjai megfe- 

lelnek az alábbi feltételeknek! 

a) x = –2 b) x > 5 c) x   1 d) y = 3 e) y < 5 f) y   –4 

 
 5. Színezd ki a koordináta-rendszernek azt a tartományát, amelynek a pontjai megfe- 

lelnek az alábbi feltételeknek! 

a) x = 4 és y   –3 b) x   5 és y > 2 c) x < 3 és y   1 d) x > -2 és y = 4 

e) x   1 és y < –1 f) x   3 és y > 2 

 
 6. Színezd ki a koordináta-rendszernek azt a tartományát, amelynek a pontjai megfe- 

lelnek az alábbi feltételeknek! 

a) –4 < x < 0 és y = 3 b) x = 2 és –2   y   3  

c) 1 < x < 3 és –1   y < 2 d) 1 < y < 3 vagy –1   x < 2  

e) (x > 4 vagy x   2) és (y   –1 vagy y > 3) 

f) –1 < x   2 és (0   y vagy 3 > y) g) (x < –5 vagy x > –3) és –1 < y < 1 

h) |x|   2 és |y|   3 i) |x|   0 és |y| > 2 

 

 7. Jellemezd az alábbi tartományokat! Figyelj arra, hol kell   vagy   jeleket írni! 
a) b) 
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c) d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. Jellemezd az alábbi tartományokat! Figyelj arra, hol kell   vagy   jeleket írni! 

a) b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c) d) 
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 9. Jellemezd az alábbi tartományokat! Figyelj arra, hol kell   vagy   jeleket írni! 
 

a) b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) d) 
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Játékos feladatok ismétléshez  

 

 10. A ceruza felemelése nélkül kösd össze a koordinátarendszerben a következő 

koordinátákkal megadott pontokat: 

(–2;-2) (2;2) (2;-2) ( –2;-2) ( –2;2) (2;2) (0;4) ( –2;2) (2; –2) 

 

 11. A ceruza felemelése nélkül kösd össze a koordinátarendszerben a következő 

koordinátákkal megadott pontokat: 

(–4;0) ( –2 ;2) (0;0) (2; –2) (4;0) (2 ;2) (0;0) (-2; –2) ( –4;0) 

 

 12. Ábrázold a következő pontokat az alábbi koordináta-rendszerben! 

A(–3;7), B(3;7), C(0;4), D(–1;4), E(–2;3), F(–3;3), G(–3;2), H(–4;0), K(1;4), L(2;3),  

M(3;3), N(3;2), O(4;0), P(–3;-2), Q(–2;-3), R(0; –4), S(2; –3), T(3; –2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13. Ábrázold a következő pontokat az alábbi koordináta-rendszerben! 

A(–1;6), B(–3; 3), C(–3; –1), D(1; –1), E(1;3), F(6;7), G(8;4), H(8;0) 
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 14. Ábrázold a következő pontokat az alábbi koordináta-rendszerben! 

A(0;2), B(–1; 2,5), C(–2,5 ; 2), D(–4;1), E(–4,5 ;0), F(–4;-2), G(–2;-4), H(0; –4,5),  

K(2; –4), L(4; –2), M(4,5; 0), N(4;1), O(2,5 ;2), P(1; 2,5), Q(0,5 ;3), R(1;4), S(2;5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15. Ábrázold a következő pontokat az alábbi koordináta-rendszerben! 

A(–1,5 ;4), B(–1,5 ;-1), C(–1;-3), D(1; –1), E(3; –1), F(3;4), G(0,5 ;7) 
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 16. Föld körüli utazás 
 
Előzmények: 

Egy bostoni teadélután alkalmával a négy jóbarát, Willy Fogg, Marco Polo, Vasco de Gama 

és Erik, a viking, hogy kalandvágyukat kielégítsék, megbeszélték, hogy 1 hónap alatt 

körbejárják az alábbi földrészeket: Európát, Ázsiát, Afrikát illetve Dél-Amerikát. Remélték, 

hogy sok izgalmas történetet mesélhetnek majd egymásnak, és szebbnél szebb tájakról készült 

fényképekkel illusztrálhatják elbeszélésüket. Megállapodtak, hogy 3 hónap múlva 

ugyanebben a bostoni teaházban találkoznak, és élménybeszámolót tartanak egy- 

másnak. Így mindegyikük bepillantást nyerhet az adott földrész értékeibe. 
 
Feladatok: 

1. Járjátok be a földrajzi atlasz segítségével a kihúzott kártyán látható névnek megfelelő 
útvonalat. 

2. Írjátok fel, mikor melyik országokat érintették. 

3. Válasszatok ki az érintett országok közül egyet, és a következő órára készítsetek róla egy 

rövid ismertetőt. (földrajzi, gazdasági, kulturális, stb adottságok) 

Tervezzétek meg az utazó egynapi programját az egyik országban: mit nézzen meg, hol 

egyen, hol szálljon meg, stb. 

4. Jellemezzétek a körbejárt területet aszerint, hogy mely hosszúsági és szélességi körök 

között helyezkednek el. (Becsüljétek meg minél pontosabban ezeket az értékeket!) 
 
Megjegyzés:  
A térképen a koordinátákat °-ban adjuk meg. A következő útvonalakban szereplő koor- 
dinátapontok egy-egy állomás helyzetét adják meg. Ezek a pontok elsősorban országokat 
jelölnek, de megfelelő becsléssel az úti célul szolgáló város is megállapítható, ha az atlasz 
megfelelő felbontású oldalán keresitek a pontot. Ez utóbbi segít a napi program meg- 
tervezésében.  
Ha az x koordináta előjele pozitív, akkor a pont az északi földgömbön keresendő, ha negatív, 
akkor a déli földgömbön. Ha az y koordináta pozitív, akkor a Föld keleti féltekéjén, ha 
negatív, akkor a nyugati féltekén. A térképen a koordináták abszolút értékei találhatóak, ezért 
először az előjelnek megfelelően ki kell választani a földgömb megfelelő részét. Utána 
értelemszerűen minden koordináta abszolút értékét kell megkeresni a térképen. 
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Útvonalak: 

1. Willy Fogg: (– 8°,38°)   (2,5° ;42°)   (14°; 42°)   (21°; 45°)   (20°;50°)    
(18°; 58,5°)   (–7°;53°) 

2. Marco Polo: (127°; 37,5°)   (107°;48°)   (72°; 52°)   (52°; 36°)   (73°; 19°)   
(101°; 14°)   (122°; 25°) 

3. Vasco de Gama: (–17°;14°)   (15°;12°)   (38°; 8,5°)   (37°; -2°)   (29°; -4°)   
(28°; –15°)   (13°; –8°) 

4. Erik, a viking: (–66° ;11°)   (–60°; -3°)   (–47°; -16°)   (–56°; -35°)    
(–71°; –33°)   (–68°; –17°)   (–75°; 5°) 
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Kislexikon 

A Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszer:  

két, egymásra merőleges számegyenest a 0 pontjánál 

illesztünk össze. A két számegyenes neve: x tengely, illetve 

y tengely. A tengelyek közös pontja az origó vagy 

kezdőpont. 

Koordináták: Ha egy pontból merőlegest húzunk az x 

tengelyre, akkor azon leolvashatjuk a pont 1. jelzőszámát, 

ha az y tengelyre állítunk merőlegest, akkor a 2. 

jelzőszámát. Minden pontnak két jelzőszáma van, melyek sorrendjét nem szabad felcserélni. 

A jelzőszámokat koordinátáknak (latin szó) szokták nevezni. Az első koordináta neve 

abszcissza, a másodiké ordináta. 

 

A koordinátatengelyek a síkot 4 részre, síknegyedre osztják. 

Az első síknegyedet azok a pontok alkotják, melyek 

koordinátáira teljesül, hogy x>0 és y>0.  

A második síknegyed pontjainak koordinátáira x<0 és y>0 

feltétel teljesül, 

a harmadik síknegyed pontjainak koordinátáira x<0 és y<0,  

a negyedik síknegyed pontjainak koordinátáira pedig x>0 és y<0. 

 

 



10. MODUL
függvények,  
függvény- 
tulajdonságok

Készítette: Csákvári Ágnes
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I. A függvény fogalma 
 
1. Hozzárendelési szabályok és ábrázolásuk 

Mintapélda1 
 
Hányféleképpen állhatnak sorba egy bolt pénztáránál a vásárlók, ha 3-an, 4-en, 5-en, … k-an 

vannak? 
 
Megoldás: 

A hozzárendelési szabály megállapítása:  

Az első helyre k vásárló közül állhat valaki, a másodikra már csak k − 1 vásárló, a harmadikra 

k − 2, …, a (k − 1)-edikre 2, a k. helyre pedig 1.  

Ez összesen: k · (k − 1) · (k − 2) ·…….· 2 · 1 = k! lehetőség. 
 
A hozzárendelési szabály: k  a  k! 
 
Táblázat: 

Vásárlók száma 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kialakult sorok száma 1 2 6 24 120 720 5040 40320 
 
Nyíldiagram:                                                                         Koordináta-rendszer 

 
 
 
 
Venn-diagram:            
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Mintapélda2 

Karcsi nyáron 435 Ft-os órabérért dolgozott. A szerződése szerint hetente 30 órát kell 

teljesítenie, de ő osztja be az idejét. Fizetségét mindig a nap végén kapja meg. A munkáltató 

úgy fizet, hogy mindig a lehető legkevesebb bankjegy kerüljön ki a kezéből. Karcsi a 

következő módon osztotta be az első két héten a munkanapjain ledolgozott órákat:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

8 4 6 6 6 12 0 0 12 6 
30 óra 30 óra

Milyen címletekben kapta Karcsi a fizetését? 
 
Megoldás: 

A hozzárendelési szabály: a napi keresetek kiszámítása és felbontása címletekre: 

Nap Kereset Címletek 
1. 3480 1·2000+1·1000+2·200+1·50+1·20+1·10 
2. 1740 1·1000+1·500+1·200+2·20 
3. 2610 1·2000+1·500+1·100+1·10 
4. 2610 1·2000+1·500+1·100+1·10 
5. 2610 1·2000+1·500+1·100+1·10 
6. 5220 1·5000+1·200+1·20 
7. 0 0 
8. 0 0 
9. 5220 1·5000+1·200+1·20 
10. 2610 1·2000+1·500+1·100+1·10 

 

Venn-diagram: Koordináta-rendszer: 
 
Megjegyzés: Itt a koordináta-rendszerrel történő 

ábrázolás nagyon erőltetett. A függvények külön- 

böző ábrázolásai éppen arra jók, hogy több lehető- 

ség közül a feladattól függően választhatnak. 

 
 
 

 
 
 
 



298    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

Nyíldiagram: 
 

 
 
Táblázat: 
 

Kereset Címletek 
5000 2000 1000 500 200 100 50 20 10 

1740   x x x   x  
2610  x  x  x   x 
3480  x x  x  x x x 
5220 x    x   x  

 
 
Feladatok 

 1. Egy n oldalú sokszög átlóinak számát a ( )
2

3−nn képlettel számoljuk ki. Mennyi az 

átlók száma, ha n = 3, 4, 5, …. , k? 

 2. Egy partin az emberek kézfogással üdvözlik egymást. Mivel Kalmár intenzív társasági 

életet él, így minden este meghív néhány vendéget a lakására. Hány kézfogás történik, 

ha a jelenlévők száma 1,2,3, … k? 

 3. Julcsi néni egy kis faluban éldegél. A húsvét ünnepe nagy esemény számára, mert ekkor 

a falu apraja-nagyja, és a rokonai is köré gyűlnek. Hogy ne kelljen az utolsó 

pillanatban kapkodnia, elhatározza, hogy a következő hónap elsejétől kezdve  

1 hónapon keresztül minden nap annyi tojást vesz, amennyi nap eltelt már a hónapból. 

A hónap 31 napos. Hogyan gyarapszik Julcsi néni tojáskészlete napról napra? 

 4. A gyerektáborban füves focipályán játszhatnak a gyerekek. A gondnok mindig a tábor 

első napjának délelőttjén vágja le a füvet. Egymagának 4 órájába telik ez a 

tevékenység, ezért igyekszik minél több gyereket bevonni a munkába. Mennyi idő 

alatt végeznek, ha 1,2,3, …., k gyerek segít neki és mindenki azonos teljesítménnyel 

dolgozik? 
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 5. A budapesti Ferihegy II-ről Athénba illetve Koppenhágába egyaránt indulhat repülő. 

Athén 1425 km-re van, Koppenhága pedig 1300 km-re. A Koppenhága (észak) felé 

induló repülő Budapesttől mért távolságát pozitív, az Athén (dél) felé induló repülő 

Budapesttől mért távolságát negatív előjellel jelöljük. Nem tudjuk, hogy a repülő 

merre indult el, csak azt, hogy a különböző időpontokban hány kilométerre volt 

Budapesttől: 0, 50, 100; 150; 200; 250; …; k km-re. Készíts táblázatot, hogy hol járhat 

a repülő! Állapítsd meg a hozzárendelési utasítást, és fogalmazd meg általánosan! 

Ábrázold grafikonnal a táblázat adatait!  

 6. Aladár (1), Béla (2), Cecil (3), Dezső (4), Erika (5), Flóra (6), és Gergő (7) interneten 

csetelnek azaz csevegnek, a belépési sorszámuknak megfelelő néven. Egy gyerek 

egyszerre több chatszobában is jelen lehet. Összesen 4 ilyen szoba van. Az első 

szobában jelen vannak: 1,2,3,4,5; a 2. szobában: 2,3,5,6; a harmadikban: 1,6,7; és a  

4-ben: 2,4,6. Ábrázoljuk, hogy a különböző sorszámú emberek mely szobákban 

beszélgetnek! 

 7. A következő térkép az 5 várost összekötő vasúti vonalakat ábrázolja: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vasútjegy ára 7 km-ig 35 Ft, utána 7 km-enként  

          48 Ft-tal nő. Melyek az azonos költségű útvonalak? 

 

 8. Válaszolj a következő kérdésekre az eddigi tapasztalataid alapján! 

a) Melyik egyértelmű, melyik nem egyértelmű hozzárendelés?  
 

b) Hogyan jelenik ez meg a különböző ábrázolási módikban? 
 
c) Minek az alapján döntöd el, hogy melyek az összetartozó értékek? 

 
d) Hogyan tudnád 2 csoportba (halmazba) sorolni az értékeket? 

Útvonal Útvonal hossza (km) 

1 33 
2 42 

3 74 

4 40 

5 59 

6 68 

7 35 
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2. A függvény fogalma, megadása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elfogadott megállapodás, hogy amennyiben nem jelezzük az értelmezési tartományt, akkor 
értelmezési tartománynak a valós számok halmazát tekintjük, illetve annak azt a legbővebb 
részhalmazát, ahol értelmezhető a hozzárendelési utasítás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hozzárendelések között vannak olyanok, amelyek az egyik halmaz minden 
eleméhez a másik halmaznak pontosan egy elemét rendelik hozzá.  
Ezek az egyértelmű hozzárendelések. Az egyértelmű hozzárendeléseket 
függvényeknek nevezzük. A függvényeket kisbetűkkel jelöljük: f,g,h, … stb. 
A függvényt megadhatjuk táblázattal, grafikonnal, nyíldiagrammal, képlettel 
vagy egyéb utasítással. Azt a halmazt, amelynek az elemeihez hozzárendeljük 
a másik halmaz elemeit, alaphalmaznak, a másik halmazt, amelybe a 
hozzárendelt elemek tartoznak, képhalmaznak nevezzük. A hozzárendelési 
szabály (utasítás) adja meg a függvényt, amely szerint az alaphalmaz 
elemeihez egyértelműen hozzárendeljük a képhalmaz elemeit. 
Azokat a függvényeket, amelyek mindkét irányban egyértelműek 
(„megfordíthatóak”), kölcsönösen egyértelmű függvényeknek nevezzük. 

Az értelmezési tartomány (szokásos jelölése: É.T.) az alaphalmaz azon 
elemeinek a halmaza, amelyekre a hozzárendelési szabály érvényes. Ez lehet 
maga az alaphalmaz is. Az értelmezési tartomány elemeit szokás változóknak is 
nevezni. 

Az értékkészlet (szokásos jelölése: É.K.) a képhalmaz azon elemeinek a 
halmaza, amely értékeket a függvény felvesz. Ez lehet a teljes képhalmaz is. 
Elemei a függvényértékek. 
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Mintapélda3 

 Egy bank annak alapján hajlandó takarékossági szerződést kötni ügyfeleivel, hogy 

pillanatnyilag van-e adósságuk, vagy nincs. Az ügyfél neve mellé −1-et tesznek, ha van 

adóssága, 0-t, ha bevételei pontosan fedezik a kiadásait, illetve +1-et, ha van megtakarítása. 

Ha valakinek adóssága van a banknál, akkor az adósság összege elé negatív előjel kerül. 

 

A bank néhány ügyfelének anyagi helyzetét az alábbi táblázat mutatja: 

 

 

Milyen kategóriákba sorolja a bank az ügyfeleit? A fenti táblázat alapján banki jelrendszer 

szerint melyik pénzösszegnél kötnek szerződést, és melyiknél nem? 

Megoldás: 
 Táblázat: 

 

Hozzárendelési szabály:  
negatív számokhoz −1 -et, pozitív számokhoz +1 -et, 0 -hoz pedig 0 -t rendel. 
 

Név Anyagi helyzet (eFt) 

Kardos Katalin 2 
Lemcsák Ferenc 0 

Tokodi Béla −14 

Vagyonos Vendel  62 
Szabó Elemér 49 

Manó Miklós −51 

Repdeső Anna 0 

Név Anyagi helyzet (eFt) jel  jel −1 0 +1 
Kardos Katalin 2 +1  anyagi 

helyzet 
(eFt) 

−14 0 2 
Lemcsák Ferenc 0 0  −51  49 
Tokodi Béla −14 −1    62 
Vagyonos Vendel 62 +1
Szabó Elemér 49 +1
Manó Miklós −51 −1
Repdeső Anna 0 0 
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Nyíldiagram: Koordináta - rendszer: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Venn - diagram: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződést kötnek a következő pénzösszegek esetén: 2, 0, 62, 49. 

 

 

 

 

A példában ennek a hozzárendelésnek a fordítottjával találkoztunk. 

A valós számok halmazán értelmezett 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<−
=
>

=
0,1

0,0
0,1

)(
xha

xha
xha

xf  hozzárendelési utasítással 

megadott függvény grafikonja a következő: 

 Nyíldiagramon ábrázolva: 

   
További két érdekes függvénnyel is megismerkedünk: 

 
 Az x valós számnak az egészrésze az a legnagyobb egész szám, amely nem 

nagyobb x -nél. Az egészrész jele: [x] 
A valós számok halmazán értelmezett f(x) = [x] hozzárendelési utasítással 
megadott függvényt egészrész-függvénynek nevezzük. 

Azt a függvényt, amely a negatív valós számokhoz –1-et, a pozitív valós 
számokhoz +1-et, a 0-hoz pedig 0-át rendel, előjelfüggvénynek nevezzük. 
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Grafikonja a következő: Nyíldiagramon ábrázolva: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafikonja a következő:    Nyíldiagramon ábrázolva: 

    
 

Feladatok 

 

 9. A következő hozzárendelések közül válaszd ki a függvényeket! Minden hozzáren- 
deléshez írj 3-3 példát! Ha az nem függvény, írj olyan példát is, ami bebizonyítja, 
hogy a hozzárendelés nem egyértelmű! Válaszd ki a kölcsönösen egyértelmű 
függvényeket! 

 
a) Első halmaz: a sokszögek, második halmaz: a pozitív számok. A sokszögekhez 
rendeljük hozzá a belső szögeinek összegét. 

 
b) Első halmaz: síkbeli alakzatok, második halmaz: síkbeli alakzatok. Továbbá adott 
egy t tükörtengely. Minden síkbeli alakzathoz rendeljük hozzá a t tengelyre vonatkozó 
tükörképét. 

 
c) Első halmaz: pozitív egész számok, második halmaz: prímszámok. Minden pozitív 
egész számhoz rendeljük hozzá a prímosztóit. 

Ha egy számból elveszük az egészrészét, akkor a „törtrésze” marad. Jelölése: 
x − [x] = {x}. 
A valós számok halmazán értelmezett f(x) = {x} hozzárendelési utasítással 
megadott függvényt törtrész-függvénynek nevezzük. 
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d) Első halmaz: kétjegyű egész számok, második halmaz: kétjegyű egész számok. 
Minden kétjegyű, egész számhoz rendeljük hozzá azt a kétjegyű egész számot, 
amelynek a négyzete ugyanarra a számjegyre végződik. 

 
e) Első halmaz: egész számok, második halmaz: egyjegyű számok. Minden egész 
számhoz rendeljük hozzá azt az egyjegyű számot, amely számjegyre a szám négyzete 
végződik. 

 
f) Első halmaz: természetes számok, második halmaz: természetes számok. A ter- 
mészetes számokhoz a náluk nagyobb természetes számokat rendeljük hozzá. 

 
g) Első halmaz: természetes számok, második halmaz: természetes számok. Minden 
természetes számhoz a nála eggyel nagyobb természetes számot rendeljük hozzá. 

 
h) Első halmaz: racionális számok, második halmaz: a számegyenes pontjai. Egy-egy 
számhoz a számegyenes azon pontját rendeljük hozzá, ami az adott számnak a helye. 
 
i) Első halmaz: a racionális számokból alkotott rendezett párok, második halmaz: A 
koordinátasík pontjai. Egy-egy számpárhoz a sík egy-egy pontját rendeljük hozzá. 
(A számpár a pont két jelzőszáma a derékszögű koordináta-rendszerben) 

 
Mintapélda4 

Határozd meg az adott függvények értelmezési tartományát, egyes esetekben az érték- 

készletét, és a keresett helyeken a függvény helyettesítési értékét! 

a) f (x) =
4

2
−

−
x

 

Megoldás:  

É.T.: x   R \ { 4 } (ahol a nevező 0) 

É.K.: f (x)   R \ { 0 } (amilyen értéket nem vehet fel) 

f ( 8 ) = 
2
1

48
2 −=
−

−  f (
2
1− ) = 

9
4

4
2

2
1

=
−−

−  

b) g ( x ) = | x – 1 | – | x + 3 | 

Megoldás: 

ÉT: x   R 

É.K.: g (x)   [ –4; 4] 

g ( –2 ) = | –2 – 1 | – | –2 + 3 | = 1 

g ( 5 ) = | 5 – 1 | – | 5 + 3 | = –4 
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 10. Határozd meg az adott függvények értelmezési tartományát, egyes esetekben az 

értékkészletét, és a keresett helyeken a függvény helyettesítési értékét! 

a) f (x) = 
6

2+− x  É.T.:?  É.K.:? f ( 0 ) = ? f ( −2 ) = ? 

b) g (x) = 
x
1  É.T.:?  É.K.:? g ( 2 ) = ? g ( −3 ) = ? 

c) h ( x ) = 
2

1
+x

  É.T.:?  É.K.:?  h ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2
1  = ?   h ( −6 ) = ? 

d) k ( x ) = 
4
32

−
+

x
x  É.T.:?  k ( 2 ) = ?    k ( −1 ) = ? 

 

 11. Határozd meg az adott függvények értelmezési tartományát, egyes esetekben az 

értékkészletét, és a keresett helyeken a függvény helyettesítési értékét! 

a) f (x) = 
3

2−x
 É.T.: ?; É.K.: ? f (−1,5) = ? f ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

4
3  = ? 

b) g(x) = x2 + 3 É.T.:?  É.K.:?  g(0) = ?  g(4,5) = ?  

c) h(x) = x  É.T.:? É.K.:?  h(3) = ? h(9) = ? 

d) k(x) = 
1
25 2

+
−

x
x  É.T.:?   k(0) = ?  k(−4) = ? 

 
 
 



306    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

II. Függvénytulajdonságok 
Mintapélda5 

Egy reggel négy gyerek elindult az iskolába. Mozgásukat követheted a négy út-idő 

grafikonon. Közülük hárman elmesélik, hogy milyen volt az útjuk. Találd ki, hogy melyik 

grafikon kinek a mozgását ábrázolja! 

Feri: Biciklivel járok iskolába. Mindig azonos tempóban szoktam menni. Ma, amikor 

útközben ránéztem az órámra, úgy láttam, hogy nem fogok beérni, ezért gyorsabban hajtottam 

a kerékpárt. 

Béla: Gyalog járok az iskolába. Már jó darabot megtettem, amikor eszembe jutott, hogy nem 

hoztam el Ferinek az ígért könyvet. Visszafordultam érte, és ezek után persze futnom kellett, 

hogy ne késsek el. 

Jóska: Én minden nap robogóval járok, de ma nagyon megjártam. Már félúton voltam, amikor 

elfogyott a benzin. Elég sokáig kellett várnom, amíg végre egy autóstól kaptam annyi benzint, 

hogy be tudjak jönni az iskolába. 

 
Zsuzsinak hívják a negyedik gyereket. 

A grafikon alapján írd le, mi történt Zsuzsival útközben! 

Megoldás: 

Zsuzsi útját a c) ábra írja le. Zsuzsi elindult, de útközben rájött, hogy otthon felejtette az 

uzsonnáját, így visszafordult érte. A lakásból kijőve azonnal buszra tudott szállni. Az iskolába 

menet egyszer át kell szállnia. Az első busz gyorsan haladt. A második pont az orra előtt ment 

el, ezért várnia kellett rá. A következő járatra felszállt. A reggeli csúcsforgalom miatt ez a 

busz kicsit lassabban haladt. 

Feri – d); Béla – b); Jóska – a) 
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Mintapélda6 

Az ábra egy vasúti menetrend részletét mutatja egy 40 km-es útszakaszon, ahol négy állomás 

van; ezek A, B, C és D. 

 
Állapítsd meg, hogy a négy vonat közül melyik áll meg a B illetve a C állomásokon!  

Számítsd ki, mekkora az egyes vonatok átlagsebessége az A-tól D-ig terjedő távolságokon? 

(Az átlagsebesség a megtett út és a megtételéhez szükséges idő hányadosa.) 
 
Megoldás: 

A B állomáson a 2. és 4. vonat állt meg, a C-n az 1., 2., és a 4. 

Első vonat átlagsebessége: 
h

km6040

3
2

==v . A 2. vonaté: 
h

km4840

6
5

==v .  

A 3. vonaté: 
h

km80
5,0

40 ==v .  A 4. vonaté pedig: 
h

km3,34
167,1
40 ==v  

 

Feladatok 

 12. Az állatolimpián magasugrásban indult a bolha, a kenguru, a tücsök és a delfin. Az 

ugrások magassága és hossza minden versenyző testmagasságához viszonyítva értendők. 

A bolha helyből, kis nekirugaszkodással saját testmagasságához képest kiemelkedően 

magasat ugrott. 

A delfin a medence aljáról indult, hogy onnét megfelelő lendülettel a víz fölé emelkedjen, s 

átugorja a lécet. 

A tücsök izmos hátsó lábainak köszönhetően jól elrugaszkodott, és eredményét tekintve a 

távolugró bajnok is lehetett volna egyetlen ugrásával. 

Találd ki, hogy melyik grafikon melyik állat mozgását ábrázolja! 

A grafikon alapján milyen taktikát alkalmazott a kenguru? Milyen eredménnyel? 
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 13. Budapesten a főútvonalak felújítása miatt reggel 8 óra körül, amikor a legtöbb ember 

munkába igyekszik, forgalmi dugó alakul ki. Egyik reggel stábunk kiszemelt egy  

3 km-es útszakaszt, és tesztelte a különböző közlekedési módszerek hatékonyságát. 

Megkértünk 3 embert, tegye meg ezt az útszakaszt biciklivel, személyautóval, illetve 

tömegközlekedéssel. 

A 3 km-es szakaszon két jelzőlámpás útkeresztezés lassítja a haladást. Az autóbusznak 

két megállója van, és az útszakasz egy részén elkülönített buszsávon közlekedhet.  

A biciklistának is lehetősége van az útvonal egy szakaszán bicikliúton közlekedni, de 

nem végig. 

 
Állapítsd meg, hogy melyik járműnek kellett az I-gyel, illetve a II-vel jelölt 

útkereszteződésnél várakoznia! Hol vannak az autóbusz megállói ezen a szakaszon? 

Számítsd ki, mekkora az egyes járművek átlagsebessége ezen a 3 km-es útszakaszon! 
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 14. Egy szakácstanonc-verseny döntőjébe 4 leendő szakács került be. A feladatuk ezúttal 

süteménysütés. A sütemény elkészítésének fázisai a következők: 

1. alapanyagok összekészítése 

2. tészta összeállítása és kisütése 

3. a krém elkészítése 

4. a tészta és a krém összerakása 

5. a sütemény díszítése 

A tanoncok 3 órát kapnak az elkészítésre. 

Karcsi: biztosra ment. A kedvenc, már sokszor kipróbált receptje alapján készítette el a 

süteményt. Így jóval a határidő letelte előtt, két és fél óra alatt végzett. 

Gyurka: mindig alapos munkát végez. Nagyon ügyel a részletekre. Így egészen a díszítésig 

eljutott, de ez utóbbira már nem maradt elég ideje. Csak belekezdett. 

Borbála: szépen haladt a tésztasütéssel, de amikor ránézett az órájára, megijedt, hogy kifut az 

időből, ezért elkezdett kapkodni. Teljes lángon főzte a krémet, ami persze leégett, így ki 

kellett dobnia, és újra kellett kezdenie. Eme kis baki ellenére hajszál pontosan sikerült 

elkészítenie a remekművet. 

A negyedik szakácsot Lajosnak hívták. Ő hogyan haladt a desszertkészítéssel? 

 

 15. Egy osztály tanulóinak a nyári szünet végére egy 584 oldalas kötelező olvasmányt kell 

elolvasniuk, és olvasó naplót készíteniük. Piroska, Klára, Gergő és Aladár nem 

szeretnek olvasni, ezért folyamatosan számon tartották, hány oldal van még hátra a 

műből. A haladási ütemüket a következő grafikon mutatja: 
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Állapítsd meg, hogy ki, átlagosan hány oldalt olvasott el naponta! 

 

 16. Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

a) Az előző feladatokban milyen hozzárendelési szabályokat veszel észre? 

b) Adj meg néhány függvényt a példák alapján! 

c) Hol olvasod le a helyettesítési értéket a grafikonról, és hol a helyeket? 

d) A 0 helyettesítési értéket zérushelynek nevezzük. Hogy tudod ránézésre meg- 

állapítani a függvény grafikonja alapján, hogy hol van a függvénynek a zérus- 

helye? 

e) Milyen tendenciákat mutatnak a 13. feladat grafikonjai összességében véve szaka- 

szonként? Ennek az alapján hasonlítsd össze a grafikonokat! 

f) Milyen tendenciákat mutatnak a 15. feladat grafikonjai összességében véve szaka- 

szonként? Ennek alapján hasonlítsd össze a grafikonokat! 

 

A tapasztalatok legfontosabb tanulsága, hogy a feladatokban szereplő változó mennyiségek 

leírása átvezet a gyakorlati tapasztalatokról a halmazelméleti függvényfogalomra. 

Ha a konkrét tartalomtól eltekintünk, akkor a változó mennyiség jele x. A hozzá tartozó másik 

mennyiség (függvényérték) az f (x) jelölést kapja. 
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1. A függvény tulajdonságai: zérushely és monotonitás 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mintapélda7 

A következő diagram a népesség korcsoportok szerinti százalékos megoszlását mutatja 1996-

ban. Olvasd le a legkisebb és legnagyobb értékeket! Határozd meg, hol/mikor veszik fel 

ezeket az értékeket!  

 

Megoldás: 

1. Legnagyobb érték: 15,7.  

A 40−49 év közöttiek vannak a 

legtöbben. 

2. Legkisebb érték: 2,4.  

A 80 éven felüliek vannak a 

legkevesebben. 
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Zérushely: Az értelmezési tartományban az az x érték, ahol a függvény 
helyettesítési értéke 0 ( f (x) = 0 ). Ez szemléletesen azt jelenti, hogy a függvény 
grafikonja ezen a helyen metszi az x tengelyt. 

Monotonitás:  
– Az f függvény egy intervallumon szigorúan (monoton) növekvő, ha az 

intervallumból választott bármely x1<x2 hely esetén f(x1) < f(x2), és monoton 
növekvő, ha f(x1) ≤ f(x2). 

– Az f függvény egy intervallumon szigorúan (monoton) csökkenő, ha az 
intervallumból választott bármely x1<x2 hely esetén f(x1) > f(x2), és monoton 
csökkenő, ha f(x1) ≥ f(x2). 
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Mintapélda8 

A következő diagram Kati átlagos testhőmérsékletének változását mutatja két héten keresztül:  

 
 
a) Melyik nap volt Katinak a legmagasabb illetve a legalacsonyabb a testhőmérséklete? 

b) A hónap hányadik napjától lázasodott be Kati? Hány napig tartott a betegsége? A hónap 

első hetében mekkora volt Kati átlagos testhőmérséklete? 

Megoldás:  

Kati a 8. naptól volt lázas. Betegsége 4 napig tartott. A hónap első hetében Kati átlagos 

testhőmérséklete 36,6 °C volt. A 4. napon volt Katinak a legalacsonyabb a testhőmérséklete, 

és a 8. napon a legmagasabb. 
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Feladatok 

 17. Olvasd le a következő diagramokról a legkisebb és legnagyobb értékeket! Határozd 

meg, hol/mikor veszik fel ezeket az értékeket! 

a) Az adott években mért legmagasabb hőmérsékletek (°C) alakulása 1990 és 1996 

között. 

 
 

b) Egyik évben a munkanélküliek száma (ezer főben) a legmagasabb iskolai 

végzettség szerint 
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 18. Olvasd le a következő diagramokról a legkisebb és legnagyobb értékeket! Határozd 

meg, hol/mikor veszik fel ezeket az értékeket! 

a) A háztartások készpénz-megtakarítása 1993 és 1996 között (milliárd Ft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Élve születések alakulása 1980 és 1996 között (ezer fő) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

294,7

333,2

380,4

425,4

250
270
290
310
330
350
370
390
410
430
450

1992 1993 1994 1995 1996 1997

év

megtakarítás 
(milliárd Ft)

105,5

112,1
115,6

125,7

148,7

90
100

110
120
130
140

150
160

1975 1980 1985 1990 1995 2000

év

élve 
születések 
(ezer fő)



10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK                                                                   315 
 

 19. A következő diagram Magyarország 12 megyéjének területi eloszlását mutatja %−ban. 

Olvasd le, melyik megyének a legkisebb és melyiknek a legnagyobb a területe, és add 
meg a területét is! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 20. Egy turistacsoport elment kirándulni a hegyekbe. Más útvonalon mentek, mint amit a 

visszatérésre választottak. Útjuk a következőképpen alakult: 

 
a) Milyen magasra másztak fel? Mikor voltak a legalacsonyabban? 

b) Mennyi idő alatt mászták meg a hegyet? Felfelé menet milyen magasságban értek 

ereszkedő szakaszhoz? Mekkora volt ezen a szakaszon a szintkülönbség? Visszafelé 

az emelkedő szakasz előtt mekkora volt az út meredeksége, ha közben 1,2 km-t 

haladtak előre? 
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2. A függvény tulajdonságai: szélsőérték 
 
 
 
 
 
 
 
 
A függvénynek az x0 helyen helyi maximuma van, ha az x0 hely valamely környezetében az 

f(x0) –nál a függvény nem vesz fel nagyobb értékét, de a környezeten kívül ennél nagyobb 

értéket is felvehet 

 
 
 
 
 
 

 

A függvénynek az x0 helyen helyi minimuma van, ha az x0 hely valamely környezetében az 

f(x0) –nál a függvény nem vesz fel kisebb értékét, de a környezeten kívül ennél kisebb értéket 

is felvehet. 

 
A függvény tulajdonságainak megállapításakor a következő szempontokat vesszük figye- 

lembe: 

1. Értelmezési tartomány meghatározása 

2. Értékkészlet meghatározása (csak egyszerűbb esetekben) 

3. Zérushely(ek) megállapítása 

4. Monotonitás 

5. Szélsőérték(ek) és azok helyeinek meghatározása 

 

Maximum: 
A függvénynek az x0 helyen abszolút maximuma van, ha a függvény az  f (x0) -nál 
nagyobb értéket sehol sem vesz fel. 
x0 -t maximumhelynek, f (x0) -t maximumértéknek nevezzük. 

Minimum:  
A függvénynek az x0 helyen abszolút minimuma van, ha a függvény az  f (x0) -nál 
kisebb értéket sehol sem vesz fel. 
x0 -t minimumhelynek, f (x0) -t minimumértéknek nevezzük. 
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Feladatok 

 21. Genuvia ország havi átlaghőmérsékletének alakulását mutatja a következő grafikon 

egy éves viszonylatban: 

 
Mennyi az éves átlaghőmérséklet? Mely hónapok átlaghőmérséklete közelíti meg (5 °C-nál 

nem nagyobb az eltérés) ezt az értéket? 

Megjegyzés: Az összetartozó értékpárokat a pontok jelenítik meg. Az összekötésük a változás 

jellegére teszi a hangsúlyt, más funkciója nincs. 

 

 22. A helyi kisbusszal közlekedő utasok számának átlagos alakulása a nap folyamán: 
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a) Milyen időszakokban utaznak aránylag sokan, és melyekben kevesen? Ez átlagosan hány 

főt jelent? Mikor utaznak a legtöbben, és mikor a legkevesebben? 

b) Hányan utaznak munkakezdés előtt (9 óráig)?  

c) Átlagosan hányan utaznak naponta a busszal? 

d) Mely időszakokban csökken az utasok száma? 

e) Mely időszakokban nő az utasok létszáma? 
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 23. Egy család az egyik hétvégén meglátogatta a 400 km-re lakó nagyszülőket. Útjuk a 
következőképpen alakult: 
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Amikor autópályán utaznak, akkor végig nagyobb a sebességük 100 km/h -nál.  

a) Kb. hány km hosszú az a szakasz, amit autópályán tesznek meg? Mekkora volt a maximális 
sebességük? 

b) Ha tudjuk, hogy az út 7 és fél órába telt, akkor mekkora volt az átlagsebesség? És mely 
útszakaszokon közelítette meg az autó sebessége ezt az átlagsebességet? 

c) Hány km megtétele után álltak meg pihenni? 

 

 24. Jancsi heti zsebpénzének alakulása (az értékek a reggeli állapotot mutatják): 

Mennyit költött csütörtökön Jancsi? Melyik nap költött a legkevesebbet? 
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 25. Népszavazás alkalmával reggel 6 és este 7 között jöhetnek szavazni a választó- 

polgárok. A következő grafikon azt mutatja, hogy egy kis lélekszámú körzetben 

óránként átlagosan hányan szavaztak. 
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Hányan szavaztak aznap? Melyik időszakban voltak a legtöbben, illetve mikor volt pangás? 

Átlagosan hányan szavaztak 6-tól 9-ig, 9 és 13 óra között, illetve 13 óra után? 
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Feladatok ismétléshez 

 26. Válaszd ki a következő Venn-diagramokkal megadott hozzárendelések közül az 

egyértelműeket! Mi lehet a hozzárendelési utasítás? Rajzold be a hiányzó nyilakat! 

 
a)  

 
b) 

 
c)  
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d) 

 
e) 

 
f)  

 
 g)  

 
 
 



322    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

h)  

 
i)  
 

 

 27. Az előző feladatból válaszd ki azokat a hozzárendeléseket, amelyeknek a megfordítása 
is egyértelmű hozzárendelés! (megfordítása = az alaphalmaz és a képhalmaz 
felcserélése) 

 

 28. A következő, nyíldiagramokkal megadott ábrákból válaszd ki a függvényeket! 
Függvény esetén add meg az értelmezési tartományt, az értékkészletet, és a hoz- 
zárendelési utasítást! 

 
a)  
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b)  

 
c)  

 
d) 

 
e) 

 
f) 
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 29. Válogasd ki a következő rajzok közül azokat, amelyek függvény grafikonjai lehetnek! 

Olvasd le a függvénygrafikonok értelmezési tartományát és értékkészletét! 

 
a) b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megoldás: Nem függvény Függvény. É.T: x   R; É.K: f ( x ) = 3 
 
c) d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megoldás: Nem függvény Nem függvény 
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e) f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megoldás: Függvény. É.T.:x   −6;   Nem függvény 
 É.K.: −4   f ( x  )   7 
g) h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megoldás: Függvény. É.T.: −6   x   7,5; Függvény. É.T.: x   {−2,5;−2;−1;0;1;2;2,5} 
 É.K.: 0   f ( x )   3,5 É.K.: f ( x )   {0; 1; 4; 6,25} 
 
i) j) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megoldás: Nem függvény Függvény: É.T.: x   R;  
     É.K.: f ( x )  {−1;0;1} 
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k) l) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megoldás: Nem függvény Nem függvény 
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Kislexikon 

Egyértelmű hozzárendelés: az alaphalmaz minden eleméhez a képhalmaznak pontosan egy 
elemét rendeli hozzá. 
 

Függvény: Az egyértelmű hozzárendelés. Jelölése lehet pl.: f, g, h, ….. 
A függvényt megadhatjuk táblázattal, grafikonnal, különböző nyíldiagrammal, képlettel, vagy 
egyéb utasítással. Azt a halmazt, amelynek az elemeihez hozzárendeljük a másik halmaz 
elemeit, alaphalmaznak, a másik halmazt, amelybe a hozzárendelt elemek tartoznak, 
képhalmaznak nevezzük. A hozzárendelési szabály (utasítás) adja meg a függvényt, amely 
szerint az alaphalmaz elemeihez egyértelműen hozzárendeljük a képhalmaz elemeit.  
 
Értelmezési tartomány: az alaphalmaz azon elemeinek a halmaza, amelyekre a 
hozzárendelési szabály érvényes. Ez lehet maga az alaphalmaz is. Szokásos jelölése: É.T. 
Az értelmezési tartomány elemeit szoktuk változóknak nevezni. Szám–szám függvény esetén 
x-szel szoktuk jelölni a változót.  
 
Értékkészlet: a képhalmaz azon elemeinek a halmaza, amely értékeket a függvény felvesz. 
Ez lehet a teljes képhalmaz is. Szokásos jelölése: É.K. Elemei a függvényértékek. 
Ez utóbbiakat f (x)-szel jelöljük, mely az f függvény x helyen felvett helyettesítési értékét 
jelenti. 
 
Kölcsönösen egyértelmű függvény: a mindkét irányban egyértelmű („megfordítható”) 
függvény. 

Előjelfüggvénynek nevezzük a valós számok halmazán értelmezett 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<−
=
>

=
0,1

0,0
0,1

)(
xha

xha
xha

xf  

hozzárendelési utasítással megadott függvényt. Grafikonja: 

 
Az x valós számnak az egészrésze az a legnagyobb 
egész szám, amely nem nagyobb x-nél. Az egészrész 
jele: [x]. A valós számok halmazán értelmezett f(x) = 
[x] hozzárendelési utasítással megadott függvényt 
egészrész-függvénynek nevezzük. 
 
 
 
Ha egy számból elveszük az egész részét, akkor a 
„törtrésze” marad. Jelölése: x − [x] = {x} 
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A valós számok halmazán értelmezett f(x) = {x} hozzárendelési utasítással megadott 
függvényt törtrész-függvénynek nevezzük.  
 
Zérushely: az értelmezési tartományban az az x érték, ahol a függvény helyettesítési értéke 0 
( f(x) = 0 ). Ez szemléletesen azt jelenti, hogy a függvény grafikonja ezen a helyen metszi az x 
tengelyt. 
 
Monotonitás:  

– Az f függvény egy intervallumon szigorúan (monoton) növekvő, ha az 
intervallumból választott bármely x1<x2 hely esetén f (x1) < f (x2), és monoton 
növekvő, ha f (x1) ≤ f (x2) 

– Az f függvény egy intervallumon szigorúan (monoton) csökkenő, ha az 
intervallumból választott bármely x1<x2 hely esetén f (x1) > f (x2), és monoton 
csökkenő, ha f (x1) ≥ f (x2) 

 
Abszolút maximum:  
A függvénynek az x0 helyen abszolút maximuma van, ha a függvény az  f (x0) -nál nagyobb 
értéket sehol sem vesz fel. 
 
Helyi (lokális) maximum: A függvénynek az x0 helyen helyi maximuma van, ha az x0 hely 
valamely környezetében az f(x0)-nál a függvény nem vesz fel nagyobb értékét, de a 
környezeten kívül ennél nagyobb értéket is felvehet. 
 
x0 -t maximumhelynek,  f (x0) -t maximumértéknek nevezzük. 
 
Abszolút minimum:  
A függvénynek az x0 helyen abszolút minimuma van, ha a függvény az  f (x0) -nál kisebb 
értéket sehol sem vesz fel. 
 
Helyi (lokális) minimum: A függvénynek az x0 helyen helyi minimuma van, ha az x0 hely 
valamely környezetében az f(x0) -nál a függvény nem vesz fel kisebb értékét, de a környezeten 
kívül ennél kisebb értéket is felvehet. 
 
x0 -et minimumhelynek, f (x0) -t minimumértéknek nevezzük. 
 
A függvény tulajdonságainak megállapításakor a következő szempontokat vesszük figye- 
lembe: 

1. Értelmezési tartomány meghatározása. 
2. Értékkészlet meghatározása (csak egyszerűbb esetekben). 
3. Zérushely(ek) megállapítása. 
4. Monotonitás vizsgálata. 
5. Szélsőérték(ek) és azok helyeinek meghatározása. 
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