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Módszertani megjegyzés: Az új érettségi rendszerben az írásbeli feladatsorokban a halmazel-

mélet nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig. Elsősorban összetett feladatok részeként fordul elő, 

amikor a feladat b), c) részét, ami lehet bármely más témakörből, nem lehet megoldani az 

előző rész, a halmazelméletet alkalmazó bevezető rész értelmezése nélkül. Megnőtt a gyakor-

lati jellegű szöveges feladatok jelentősége is. Elsősorban arra van szükség, hogy a tanulók 

értelmezzék a feladat szövegét, és felismerjék, a matematika mely ágát alkalmazva tudják 

legeredményesebben megoldani. Persze ehhez szükséges, hogy biztonsággal mozogjanak a 

halmazok, halmazműveletek témakörében, és ez legeredményesebben az egyszerűbb felada-

tok gyakoroltatásával érhető el. 

A középszintű érettségin alapkövetelmény a halmaz részhalmaz fogalmának ismerete, a hal-

mazműveletek közül pedig az unió és metszetképzés, valamint két halmaz különbsége, 

komplementerhalmaz. 

A NAT által megfogalmazott célok közül kiemelem azokat, melyek jelentősen fejleszthetők 

ebben a témakörben: 

  „a matematika természettudományokban, társadalomtudományokban, a humán kultúra 

számos ágában betöltött fontos szerepének az értése, a döntési kompetencia fejlesztése;  

  a modellek érvényességi körének és a gyakorlatban való alkalmazhatóságának eldöntésére 

alkalmas kompetenciák és képességek kialakítása;  

  a jelenségekhez illeszkedő modellek, gondolkodásmódok (analógiás, heurisztikus, becslé-

sen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), 

módszerek (aritmetikai, algebrai, geometriai, koordinátageometriai, statisztikai stb.) és le-

írások kiválasztásának és alkalmazásának tudása;  

  a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazása;  
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I. Halmazok megadása, számossága 
Az alábbi történeti áttekintésből felkészülhet egy önként jelentkező diák is, de akkor célsze-

rűbb későbbi órára hagyni, amikor már több tapasztalatuk van a halmazokkal, részhalmazok-

kal, végtelen számosságú halmazokkal kapcsolatban. 

 

Rövid történelmi áttekintés 
 

A halmazelmélet előfutárának Richard Dedekind (1831–1916) német filozófust tekintjük, 

akinél már felbukkannak a halmazelméletet jellemző fogalmak. Georg Cantor (1845–1918) 

volt azonban az önálló tudományág megteremtője. A halmazelmélet nagy jelentőségét annak 

köszönheti, hogy segítségével modellezhető a matematika többi tudományágának elmélete, és 

bizonyítási módszerei és tételei a modellekkel segítséget nyújtanak a többi tudományágban is. 

Cantor felépítése azonban nem bizonyult ellentmondásmentesnek, és még sok évnek kellett 

eltelnie és sok matematikusnak munkálkodnia, mire Zermelonak (1871–1953) sikerült egy 

ellentmondásmentes és használható axiómarendszerre építeni a halmazelméletet. Hasonlóan 

jó axiómarendszert dolgozott ki Neumann János1903–1957) magyar matematikus is. 

Bővebb információ: Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. 

 

Amikor halmazról beszélünk, az olyan, mint amikor az egyenes fogalmát próbáljuk megvilá-

gítani: mindenki tudja, mit értsen halmazon, illetve egyenesen, mégsem tudjuk megfogalmaz-

ni. 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. Egy halmazban 

egy elem csak egyszer szerepelhet, így a halmazt nevezhetnénk “különböző dolgok összessé-

gének” is. Olyan dolgok is alkothatnak halmazt, amelyeknek nem sok köze van egymáshoz. 

Például lehet egy halmaz három eleme az ötös szám, a szék, amelyen ülök és egy jól meghatá-

rozott pont a papíron.  

 

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

elemeit. 

Összefoglalva: 

 

 A halmaz matematikai alapfogalom. Bizonyos dolgok összességét  
halmaznak nevezzük, ha minden dologról egyértelműen el tudjuk dönte-
ni, hogy beletartozik-e a halmazba, vagy sem. 
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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 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 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. 
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Tanulmányaink során leggyakrabban számhalmazokkal dolgozunk. Ezekre külön jelölést ve-

zettek 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). 

 

 

 

 

 

Mintapélda2 

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

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

{ }számokpozitívkisebbnál-0A=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.  

Két halmazt akkor tekintünk egyenlőnek, ha ugyanazok az elemei. 
(Az elemek megadásának sorrendje lényegtelen.) 
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{ } { }.;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 I halmaznak sincs 

egyetlen eleme sem.  

{ } { }3;2;2;3 =−−= ML . 

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 =  . 

 

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

lölünk 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 is-

merkedünk 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 használ-

va: 

{ ∈<< xx 108 R }. 

Ezek a számok a számegyenesen így helyezkednek el: 
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Új jelölésünkkel ez a 8 – 10 nyílt intervallum: (8;10), és azért mondjuk nyíltnak, mert a „vé-

gei” 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: 

 
 

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 egyenlőtlen-

ségnek 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. 
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ha 

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

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

nn
nn
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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. 

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 tartal-

maznak. 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
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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 nyüzsögnek a fiúk és a lányok. Most nem érdekel minket, 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. 

Módszertani megjegyzés: A 4. és 5. mintapélda az emelt szintű érettségi követelményeire ké-

szít fel. 

 

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 ma-

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

0 → 0 

1 → 2 

2 → 4 

3 → 6 

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

hoz hozzárendeljük a kétszeresét. Ilymódon minden természetes számhoz különböző pá-

ros számot rendeltünk, és az összes páros számot hozzárendeltünk egy természetes 

számhoz, tehát a két halmaz számossága egyenlő. 

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

hogy egy se maradjon ki közülük. Ha egy halmazzal ezt meg tudjuk tenni, akkor annak a hal-

maznak a számossága megszámlálhatóan végtelen. Ez a sorbarendezés most éppen növekvő 

sorrend, de ez nem szükségszerű. 

 

A valós számok halmazának számossága (olvasmány) 

Megmutatható, hogy a 0 és 1 közé eső valós számok számossága, nagyobb, mint a ter-

mészetes számoké, tehát nem megszámlálhatóan végtelen. 

Tudjuk, hogy minden 0 és 1 közé eső szám úgy kezdődik, hogy 0 egész, majd vagy vé-

ges 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 mó-

don) sorbarendeznie az összes 0 és 1 közé eső valós számot, akkor tévedett, mivel tu-

dunk 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 szám-
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mal. (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 sorozat-

ban 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominó melléklet alkalmazása 

Módszertani megjegyzés :  

A fogalmakkal való ismerkedés után javasoljuk a játékot a dominóval. 3-4 fős csoportokban 

érdemes játszani. A játék teljesen a dominó szabályai szerint  történik, csak itt akkor tehetünk 

egymás mellé két dominót, ha a megfelelő felükön ugyanolyan számosságú halmaz szerepel. 

A csoportok tagjai megvitatják a szóba kerülő halmazokat. Vita esetén felsorolják elemeiket. 

Előfordulhat, hogy a gyerekek bizonyos halmazok számosságát nem tudják eldönteni. Ilyen-

kor a tanárnak segíteni érdemes, a csoporttal megbeszélni a problémát, majd az óra végén 

érdemes időt hagyni a gyakori problémák tisztázására. 

Mivel a dominó kilencven különböző meghatározást tartalmaz, elő lehet venni később is, akár 

a modul végén, akár év végi ismétléskor. Mozgalmasabbá tehető a játék, ha változtatunk a 
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szabályokon, pl azzal, hogy nem sorrendben következnek a tanulók, hanem az rakhat, aki elő-

ször fölfedezi, hogy nála megfelelő dominó van. Nehezíthető ez a változat, ha ilyenkor meg-

követeljük, hogy sorolja fel a megfelelő halmaz elemeit. (Ezzel persze csínján kell bánni, mert 

a hétfejű tündérnek a fejeit felsorolni megoldhatatlan (mivel nincs nevesítve). 

A dominók feliratai a mellékletben találhatók (természetesen a megoldásokkal kiegészítve). 

Feladatok 

Módszertani megjegyzés: Az 1. és 2. feladatot önálló munkára (házi feladatnak) javasoljuk. A 

3. feladatra csak akkor térhetünk ki, ha foglalkoztunk a 2-vel. A többi feladat megoldásától 

eltekinthetünk, esetleg szorgalmi feladatnak kaphatják az érdeklődő tanulók. 

 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}. 

Megoldás: Halmazt ad meg: I. (üres halmaz) II., V., VI., VII. 

Ahhoz, hogy lássuk, hogy a π leírásában előfordul az összes számjegy, a π  első 33 je-

gyét kell ismerni, ugyanis a 33. jegyben fordul elő először a 0. 

3.1415926535 8979323846 2643383279 50 

Módszertani megjegyzés: Akit érdekel a π első 10000 számjegye, az megtekintheti a 

http://www.freeweb.hu/t-t/minden/tudom/pii/pi10000.txt weblapon. 

 

 2. A következő halmazok közül melyek az egyenlőek? 

 A ={az 25 =−x  egyenlet megoldásai}; 

 B ={ }3023 <≤∈ yy R ; 

 C ={1; 11; 111; 1111;…};     

 D ={16-nál nagyobb, de 20-nál  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 0)20)(19)(18( =−−− xxx  egyenlet megoldásai}. 

Megoldás: .;;; IEHCGBFA ====  
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Módszertani megjegyzés: G, H, I halmazok esetében a megbeszélésnél hangsúlyozni érdemes, 

hogy egy halmaz eleme lehet halmaz is! 

 

 3. Jelöld egy-egy számegyenesen a következő intervallumokat: 

 a) [ 2, 6 ];  b)[ –3; 8); c) ] 0,3; 1,1 [;  d) (– ∞ ; 5). 

Módszertani megjegyzés: Szándékosan használjuk vegyesen a kétféle intervallum-jelölést, 

mert a különböző feladatgyűjteményekben is más és más jelölésekkel találkozhatunk. 

 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}}. 

Megoldás: 5=B ;     1=C ;     D:  üres halmaz, tehát |D| = 0;     E = { } 2625;225 =⇒ E ;     

N=F ;     2=G ;     1=H . 

 

 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! 

Megoldás:  
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II. Részhalmazok  
Bizonyára mindenkinek ismerős a következő mondat: 

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 

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

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

a B halmaznak is eleme. 
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majd    a-t és c-t: { }db; , 

   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. 

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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Megjegyzés: 
A pozitív páros számok halmaza a természetes számok halmazának részhalmaza. Szemlé-
letünk 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, 
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 részhal-
mazának számossága nem nagyobb, mint az A halmaz számossága. 
 

Mintapélda7 

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

Műcsarnokba, 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 Múzeumban 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 turisták, 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 
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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. 

Feladatok 

 6. Tekintsd az alábbi halmazokat: 

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

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

nyilat behúztunk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Építs piramist! 

A téglák közül akkor tehetsz egy téglát a másik kettő tetejére, ha a fenti tégla részhal-

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

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

=
=
=
=
=
=
=

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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{a 2310 prím osztói} 
{1-nél nagyobb, 9-nél kisebb 

páratlan számok} 
{egyjegyű prímek} 

{a tízes számrendszer számje-

gyei} 

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

{a 1262:1111  tizedes tört  

alakjában szereplő páratlan 

számok} 

{2<x<4 egész számok}   

 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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! 

 

Megoldás: 

 

 

 

{2<x<4 egész számok} 
{3} 

{9 osztói} 
{1;3;9} 

{1-nél nagyobb, 9-nél kisebb 
páratlan számok} 

{3;5;7} 

{a 1262:1111  tizedes tört 
alakjában szereplő páratlan 

számok} = {1;3;5;9} 

{egyjegyű, páratlan 
számok} 

{1;3;5;7;9} 

 
{egyjegyű prímek} 

{2;3;5;7} 

{egyjegyű számok} 
{1;2;3;4;5;6;7;8;9} 

{páratlan számok} 
{1;3;5;7;9;11;…} 

{a 2310 prím osztói} 
{2;3;5;7;11} 

{a tízes számrendszer 
számjegyei} 

{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} 

M N 

K L 

K L 

M N 
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{ }
{ }
{ }
{ }3

3;2
3;2;1

4;3;2;1

=
=
=
=

L
N
M
K

 

{ }
{ }
{ }
{ }tanulóilány9.ba

tanulói9.ba
tanulóiévfolyam9.a

tanulóiiskolánk

=
=
=
=

L
N
M
K

  

{ }
{ }
{ }
{ }pulik

kutyák
emlősök

=
=
=
=

L
N
M
K állatok

 

Módszertani megjegyzés: Törekedjünk arra, hogy a lehető legváltozatosabb példákat ismertes-

sék a gyerekek egymással. 

 

 9. Valaki P, S és T halmazokról a következő ábrát készítette. 

(A nyíl jelentése ugyanaz, mint a 6. feladatban.) 

Adj meg három ilyen halmazt!I 

Megoldás: 

Ilyen halmaz-hármas csak ha STP == . 

például: P = {páros prím} 

  T = {3x –  6 =0  egyenlet gyökei} 

  S = {paralelogramma átlóinak száma} 

 

 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 különbö-

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

szükséges felsorolni az összegeket!) 

Megoldás: 

Tekintsük a pénzeket egy hételemű halmaz elemeinek. Az egyes kifizetéseket ennek 

részhalmazainak tekinthetjük. A hételemű halmaz részhalmazainak száma 72 , de el kell 

hagynunk az üreshalmazt, mert az nem valódi kifizetés. Tehát 127127 =− -féle összeget 

tudok kifizetni. 

 

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

Megoldás: 

 
{ } { } { } { }
{ } { } { } { }
{ } { };11;10;11;9

.10;9;11;8;10;8;9;8
;11;7;10;7;9;7;8;7

==
====
====

BB
BBBB
BBBB

 

Tízféle lehet, mert az 5 elemű A halmaz 2 elemű részhalmazait keressük. A tanulóktól a 

felsorolásos megoldást várhatjuk. 
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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 szélke-

reke, sem napeleme. Hogyan lehetséges ez? 

Megoldás: 

Módszertani megjegyzés: Célszerű pár percet hagyni a tanulóknak, hogy csoportban 

véleménóknak, hogy csoportban vélemént alkossanak a válaszról. Bizonyára következtetéssel  

logikus magyarázatokat fognak adni, utána megvizsgáljuk a formális megoldást. 

Nyilván van olyan család, amely mindkét eszközzel él. 

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

Kíváncsiakvagyunk, 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 eszköz-

zel 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 művele-

tet 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: 

 

 

 

 

 

Módszertani megjegyzés: Ha szorít az idő, akkor nem szükséges valamennyi mintapéldát 

megnézni. Elegendő, ha a 7. és 9. mintapéldát megbeszéljük a tanulókkal. 
 

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 más-

nap 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 vásárlón-

ként 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 hal-
mazát 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 ösz-

szeg, 138 tételen szerepelt 120Ft-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 beír-

juk az információkat. 

Legyen K a kakaóscsigát, T a túrósbuktát, D a 

dióskiflit vásárlók halmaza. 

120 Ft-nál kisebb összeg csak a kakaóscsiga ára le-

het, tehát csak kakaóscsigát 138-an vásároltak. 

120 Ft-os számla túróstáskát jelenthet, tehát beírhat-

juk, 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. 

A halmazábránkat már majdnem teljesen kitöltöttük. Már csak azt nem tudjuk, hogy há-

nyan voltak azok, akik kakaóscsigát és túróstáskát vásároltak. Ezt viszont megkaphat-

juk, ha az összes tételből levonjuk a beírtak összegét:     

269 – (138+21+30+22+10+18) = 269 – 239 = 30. 
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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 kö-

zös elemet a két halmazban, te-

hát ∅=∩ 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 }. 

Az előző példa tapasztalatai általánosíthatók! 

Ha AB ⊂ , akkor BBA =∩  és ABA =∪ . 

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

B 

A 

 

A 
B 

 

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

üres halmaz, diszjunkt halmazoknak nevezzük. 
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Mintapélda11 

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

( ) ( ) ( )CBCACBA ∪∩∪=∪∩  

Megoldás: 

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

seknek megfelelő megoldáshalmazt. Ha a két diagramon megegyezik a megoldáshal-

maz, 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, il-

letve függőleges vonalazás). A két zárójeles kifejezés metszete a vastag vonallal kerete-

zett. 

 

  
 

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: 

A metszetképzés disztributív az unióképzés felett. 

( ) ( ) ( )CBCACBA ∩∪∩=∩∪  

 

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 követ-

kező 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 ese-
tén 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 általá-
nos iskola egyik matematikaversenyét is elnevezték) sokat töprengett azon a problémán, 
hogyan is lehetne gyerekek számára is szemléletessé tenni háromnál több halmaz viszo-
nyát. 
Ennek egy nagyon érdekes és szép megoldásával ismerkedhettek itt meg. Ezzel a mód-
szerrel 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 na-

gyobbakig 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}. 

Megoldás: 

BA ∩ : Az okos, szép emberek. 

CA ∪ : Akik okosak vagy csúnyák. De benne vannak a csúnya okosok is! 

CB ∩ : Akik szépek és csúnyák egyszerre, tehát üres halmaz. 

 

 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}. 

Megoldás: 

CB ∪ : azok, akiknek legalább három gyerekük van, vagy 16 éven aluliak. 

BA ∩ : azok a tizenhat éven aluliak, akiknek van jogosítványa (ha van ilyen). 

( )CBA ∪∩ : Legyenek 16 éven aluliak, vagy legalább három gyermekük legyen, de 

mindenképp legyen jogosítványuk. 

( ) CBA ∪∩  Legalább 3 gyereke legyen, vagy jogosítvánnyal rendelkező 16 éven 

aluli (ha van ilyen). 

 

Módszertani megjegyzés: A következő feladatot 2-3 fős csoportokban célszerű feldolgozni. 

Az egyik gyerek beírja a neveket a Venn-diagramba, a másik (vagy másik kettő a kérdéses 

számosságokat határozza meg a táblázat alapján. Félő, hogy a számosságoknál valaki úgy 

számol, hogy figyelembe veszi azt is, ha egy családnak pl. több mobilja van. Az eredménye-

ket megosztják egymással, majd ennek alapján jó befejezést írnak a mondathoz és közösen 

készítik el az új Venn-diagramot. 
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 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. 

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

 

b) Írd le a keresett halmazok számosságát! 

 

 

c) Fejezd be a következő mondatot! Az adatok alapján nincs olyan család, … 

d) Módosítsd a Venn-diagramot úgy, hog úgy, hog jobban kifejezze a helyzetet! 

 

Megoldás:  
 

 

V M

I 

=∪=

=∪=

=∩=

IMI

MVM

IVV

75

87

46

=∪=

=∪=

=∩=

IMI

MVM

IVV
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Az adatok alapján nincs olyan család, aki elérhető e-mail-ben, de nincs mobilja. 

Mivel I-nek nincs olyan eleme, amely nem eleme M-nek,    MI ⊆⇒ . 

Tehát a célszerű halmazábra: 

 
 

 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 ∪∪∈ . 

Megoldás: a) igaz; b) igaz; c) hamis; d) igaz. 

 

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

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

b) A={prímszámok}; B={négyzetszámok}. 

 

 

Megoldás: 

a) .; ABABBA =∪=∩  

b) { } { }....9;7;5;4;3;2;1;0tehátprímszám,vagym,négyzetszáminden; =∪=∩ BABA  

 

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

a) BABA ∪=∩ ;     b) ABA =∪ ;  c) BBA =∩ . 

Megoldás: a) bármi, csak BA =  legyen;      b) bármi, csak AB ⊆  legyen;  

c) bármi, csak AB ⊆  legyen. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jelent-

kezőnek volt kizárólag orosz nyelvvizsgája? 

Megoldás: 

Képezzünk három halmazt (A, O, N) az angol, orosz illetve 

német nyelvvizsgákkal rendelkezőkből. Mit olvashatunk le az egyes grafikonokról? 

4843212 =++=∪∪ CBA . Az összes nyelvvizsga számát megkaphatjuk az első gra-

fikon alapján: 8834232112 =⋅+⋅+⋅ . Ebből megtudhatjuk, hogy a második grafikon 

pontosan hány angol, német, illetve orosz nyelvvizsgát jelöl. 22,22,44 === NOA . 

Készítsük el a Venn-diagramot, és írjuk bele, amit tudunk Tudjuk, hogy 

4=∩∩ ONA !(első diagramból) 

Jelöljük f, g, h-val annak a három tartománynak a számosságát, 

mely pontosan két halmazhoz tartozik. Tudjuk, hogy 

32=++ hgf  (első diagramból) Tehát ( )hgf +−= 32 . 
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f-et viszont megtudhatjuk, mivel 204 =+f , tehát 16=f . ( ) .16=+⇒ hg  Ismerjük A 

számosságát, és az ábrából leolvasható, hogy a keresett szám ( kizárólag orosz nyelv-

vizsgával rendelkezőké): ( ) 2164224 =−−=+−− hgO . Tehát csak orosz nyelvvizs-

gával két jelölt rendelkezett. 

 

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

Megoldás: 

Amikor A és B halmaz számosságát összeadjuk, akkor azokat az elemeket kétszer szá-

moltuk, amelyek mindkét halmazban szerepeltek, tehát BA ∩ -ben vannak.. Ha tehát 

meg akarom kapni BA ∪  számosságát, akkor a halmazok számosságának összegéből le 

kell vonni BA ∩  számosságát. 
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IV. Halmazok különbsége, komplementer halmaz  

Mintapélda12 

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

vezzük meg az egyes részeket! 

Megoldás: 

Az I-es halmaz a férjes asszonyok halmaza, ezt BA∩ je-

löli. 

 

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. 

 

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 ben-

ne vannak az A halmazban. Tehát az emberek halmazából 

ki kell vonni a számítógépes ismerettel rendelkezők hal-

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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mazát. 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 -rel 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 

(a zöld terület), vagy ha egyik halmazban sem 

fordul elő, hiszen ekkor lesz mindkét kifejezés 

negatív.  

Ez utóbbit halmazábránkon a következőképpen 

tudjuk ábrázolni: 

A narancsos színnel részben van minden, ami nem tartozik BA∪ halmazba, tehát 

BA∪ . 

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! 

Egy A halmaz komplementer halmazának elemei az alaphalmaz mind-

azon elemei, amelyek nincsenek az A halmazban. 
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Megoldás: 

Egy kéttényezős szorzat akkor lehet negatív, ha a mindkét té-

nyezője 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 ki-

sebbeket, 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 ∩ . 

Módszertani megjegyzés: A szimmetrikus differencia művelete nem törzsanyag. 

A feladatokat önálló feldolgozásra (órai önálló munka, házi feladat) javasoljuk. 

 

Feladatok 

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

BA ∩  számosságát! 

Megoldás: 3=∩ BA . 

 

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

Add meg C -t! 

Megoldás:  

Jelöljük x-szel a C halmaz elemeinek a számát. Ekkor 21475 =⇒=++ xx  Tehát 

C =2. 
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 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 . 

Megoldás:  

a) Definíció szerint igaz, hiszen =ΔBA :(A \ B )   ( B \ A ) = (unióképzés kommutativi-

tása miatt) = (B \ A )   ( A \ B ) = ABΔ . 

b) Igen, asszociatív. Ábrával könnyen bizonyítható, hogy a bal és jobb oldali kifejezések 

halmazainak ugyanazok az elemei. 

 

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

Megoldás:  

A-ban kétféle elem van. Benne van B-ben is, vagy csak A-ban van. Ha A halmaz elemei 

közül elhagyjuk azokat, melyek csak A-ban vannak, nyilván azokat kapjuk meg, melyek 

mindkettőnek elemei. 

 

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

jai: Evezett már túrakenuban, de nem volt még külföldi vízitúrán Balogh, Elekes, Jan-

kó és Kovács. Részt vett már külföldi vízitúrán, de nincs vízijártassági engedélye Csi-

binek, Gálnak és Lakatosnak. Almássy az egyetlen ember, aki mindhárom tapasztalat-

tal 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! 

Megoldás:  

Van vizijártassági engedélye: Almássy, Balogh, Dudás, Fazekas, Horváth, Jankó. 

Evezett már túrakenuban: Almássy, Balogh, Csibi, Elekes, Jankó, Kovács, Lakatos 

Volt már külföldi vizitúrán: Almássy, Csibi, Gál és Lakatos. 
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V. Halmazok a geometriában 

 

Általános iskolában megismerkedtünk a következőkkel: 

 

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

ságra vannak, egy O középpontú r sugarú kör. 

 

 

 

Azon pontok halmaza a síkban, melyek egy adott O ponttól r-nél ki-
sebb 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 pár-
huzamosak. 
 

 

Azon pontok halmaza a síkban melyek egy e egyenestől adott d-nél 
kisebb távolságra vannak, egy 2d szélességű sáv. (A határoló egye-
nes pontjait nem tartalmazza.) 
 

 

 

Azon pontok halmaza a síkban, melyek egy e egyenestől adott d -
nél nagyobb távolságra vannak, két félsík, melyek határoló egyene-
sei 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. 

 

 

 

 

 

 

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 szög-
tartományban, melyek a szög száraitól 
egyelő távolságra vannak a szögfelező 
félegyenes. 
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A fenti ismereteket, és a halmazokról tanultakat jól tudjuk alkalmazni szerkesztési feladatok 

megoldásánál. 

Módszertani megjegyzés: Ezt a feladatot (és majd a következőt) a tanulók már általános isko-

lában meg tudták oldani. A minőségileg új az eddigiekhez képest, hogy eszközt kaptak a ke-

zükbe, hogy a szerkesztés menetét ne „szakácskönyv” stílusban írják, hanem a következő 

módszerrel indokolják is lépéseik szükségességét, és azt, hogy a megszerkesztett ábra valóban 

a keresett megoldást adja. 

Törekedjünk arra is, hogy – ha az indokolt – a jobb képességű tanulók igyekezzenek 

diszkutálni is a feladatot. 

 

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 há-

romszöget 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
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Módszertani megjegyzés: matematikából fogékonyabb tanulóknak érdemes elgondolkozni 

azon, hogyan módosul a megoldás az AC > mc feltétel eltörlésével. Ha AC = mc, akkor két 

egybevágó derékszögű háromszöget kapunk, ha AC < mc , akkor nincs megoldás. 

 

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 koordiná-

táira 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 vizsgá-

lódunk), 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 . Ilyen-

kor 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? 

Megoldás: 

A keresett ponthalmazt a szakasz felező merőlegesének és a körnek a metszéspontjai ad-

ják meg. 

Diszkusszió: Az ábrán megadott elrendezés esetén 2 megoldás van. Ha a szakasz fele-

zőmerőlegesétől a kör középpontja r távolságra van (r a kör sugara), akkor 1 megoldás 

van. Ha a szakasz felezőmerőlegesétől a kör középpontja r-nél nagyobb távolságra va, 

akkor nincs megoldás. 

 

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

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

C-től legfeljebb 2 cm-re vannak! 

Megoldás: 

A szögfelező egy szakasza adja a megol-

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

hossza. Szerkeszd meg a háromszöget! 

Megoldás: 

Mit tudunk a keresett C pontról? 

A ponttól b távolságra van, ezért eleme a 

K halmaznak, mely az A-tól b távolságra 

levő pontok halmaza. KC ∈  

A háromszög magassága a csúcs távolsá-

ga a szemközti oldal egyenesétől, tehát C 

pont eleme az M halmaznak, mely az AB 

egyenestől mc távolságra levő pontok halmaza. ( )MAC ∩∈  

Szerkesztés: 

Adatok felvétele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladat feltételrendszerével minden esetben két egybevágó háromszöget kapunk. 

 

Módszertani megjegyzés: A matematika iránt fogékonyabb tanulóknak érdemes elgondolkoz-

ni azon, hogyan módosul a megoldás az AC > mc feltétel eltörlésével. Ha AC = mc, akkor két 

egybevágó derékszögű háromszöget kapunk, ha AC < mc , akkor nincs megoldás. 

 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! 

Megoldás: 

A keresett ponthalmaz egy kör, mely AB szakasz felezőmerőleges síkján van., közép-

pontja pedig az AB szakaszra esik. 

A B 

C 

b
mc 

 

mc b 

mc 

mc 
A B 

C1 

C1 
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Módszertani megjegyzés: Azt, hogy két gömb metszésvonala kör, a tanulók általában látják, 

természetesnek veszik. Későbbiekben térgeometriánál érdemes lesz ezzel bővebben foglal-

kozni. 

 

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! 

Megoldás:  

( ) ( )BABA ∩∪∩  vagy ( ) ( )BABA ∪∪∩ . 
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VI. Halmazok minden mennyiségben  

Módszertani megjegyzés: Ebben a fejezetben egy „svédasztalhoz” invitáljuk a tanulókat. A 

fejezet első részében olvasmányok szerepelnek. A feladatgyűjtemény azonban valóban min-

denkinek és mindenről szól. A különböző nehézségű feladatok mindenkinek alkalmat adnak 

arra, hogy a maga szintje és tempója szerint mélyítse el ismereteit. 

Az óra felépítésére két lehetőséget is javasolunk: 

Csoportmunkára kapnak a tanulók csoportonként 5-5 feladatot, melyek különböző szintűek. 

Két könnyebb, két közepes és egy nehezebb. A csoport tagjai felvállalnak a szintjüknek meg-

felelő feladatokból, majd megoldásukat (nem csak a végeredményt) ismertetik a csoport többi 

tagjával. Az óra utolsó harmadát arra szánjuk, hogy minden csoport egy-egy (a tanár által 

kiválasztott) tagja ismertet két példát a csoport által megoldottak közül.Az óra első felében 

(kb. 25 perc) a tanulók önálló munkával differenciáltan megoldanak a feladatsorból a szint-

jüknek megfelelők közül, amennyit a tanár kijelöl számukra. A legtehetségesebbek akár az 

olvasmányokkal is foglalkozhatnak. Az esetleges közös problémák megbeszélése után jöhet a 

játék! 

Ha jut rá idő, javaslom, próbálják ki az alábbi játékot! Persze szerencsétől is függ – és a gye-

rekek gyorsaságától, – de egy-egy forduló alig 10 percet vesz igénybe, és átismétlik vele a 

halmazműveleteket. 

 

JÁTÉK – Kártyakészlet alkalmazása 

Módszertani megjegyzés: A 4. számú mellékletben levő kártyakészlettel lehet játszani. Annyi 

példányban kell elhelyezni a kártyakészletet egy kis zsákba, ahány játékos van egy csoportban 

mínusz egy fő. Tehát 5 fős csoport esetén 4 kártyacsomag kell, de két fős csoportnál is kell 

minimum 2 kártyacsomag. (A javasolt csoportlétszám 3-5 fő). 

Kezdetben minden tanuló kihúz 5-5 kártyát egy zsákból, amit nem mutat meg a többieknek, 

és az asztal közepére helyeznek további 5 kártyát. A soron következő tanuló kirak az asztalon 

fekvők mellé tetszőleges számú kártyát és megnevez egy halmazműveletet. Pl. ha az asztalon 

volt , mellé helyezi a  kártyákat, és hozzáteszi, hogy metszet. Ekkor ő kap 

egy pontot, mivel a cél az a játékban, hogy minél többször érjünk el egyelemű halmazt, 

de aki üres halmazt „csinál” az asztalon, az egy pontot veszít. 

Lerakás után húzni kell rögtön annyi kártyát, amennyit az előbb kirakott. Az asztalon csak az 

eredményhalmaz marad (jelen esetben a metszetet képző ). A halmazművelet sorrendjét a 



1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató    51 

 

 

tanulók határozzák meg, például a következő játékos szerezhet egy pontot, ha leteszi az asz-

talra a  és  kártyákat és azt mondja: enyém mínusz asztal. 

Az a játékos nyer, aki először éri el a 10 pontot. 

 

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 akasz-

tunk a zsinórba, és segítségével egy szép görbét, 

ellipszist rajzolhatunk. Ha a zsinór hosszát változ-

tatjuk, 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 távol-

ság 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 távolsá-

guk különbségének abszolút értéke állandó.          állandó21 =− rr . 

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 illeszke-

dő – egyenestől egyenlő távolságra vannak. 

 

Hogyan rajzoljunk ellipszist? 
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Aki többet szeretne megtudni a paraboláról, ellipszisről és hiperboláról, annak a következő 

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

Módszertani megjegyzés: A tanulóknak ajánlott és az alább felsorolt web-lapok a könyv meg-

írásának pillanatában „éltek”. Ha van rá lehetőség, hogy órán használjuk az internetet, élveze-

tes és hasznos perceket nyújthatunk ezzel: 

 

http://xahlee.org/SpecialPlaneCurves_dir/Ellipse_dir/ellipse.html 

Ezen a címen ha rákattintasz a „tracing an Ellips” feliratra, olyan kisfilmet nézhetsz, amin Te 

irányítod, hogyan rajzolja ki az ellipszis pontjait 

 

http://johnbanks.maths.latrobe.edu.au/Games/Ellipse/javaellipse.html 

Ez egy játék. Mutat egy ellipszist, és meg kell találni a fókuszpontját (angol) 

 

http://www.jimloy.com/geometry/ellipse.htm 

Ezen a címen a lap alján sok-sok animáció érhető el, ami mutatja, hogy milyen módszerekkel 

lehet ellipszist rajzolni. 

 

 

 

 

 

 



1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató    53 

 

 

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 halmazki-

vonás 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 ∪ ? 

A teljesség kedvéért eláruljuk a megoldást: Igaz: II, III és IV, Hamis: I, V. és VI. 

 

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.) 

Megoldás: |A| = |N|; |B| =5; |C| =2; |D| =6; |E| =5; |F| = |N|. 
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 31. Három jó barát elhatározza, hogy közösen fúratnak kutat maguknak. Hol találnak olyan 

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

                              
 

                   
 

Megoldás: 

A három ház alkotta háromszög oldalainak felezőmerőlegese adja meg a keresett pon-

tot. Ha a három ház nem esik egy egyenesbe, akkor mindig van egy és csakis egy ilyen 

pont. Ha a három ház egy egyenesbe esik, akkor nincs alkalmas hely a kútnak. 

 

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

Jelöld a halmaz elemeit a koordináta-rendszerben! 

Megoldás: egy nyílt félsík. 

 

 33. A Venn-diagram a következő halmazokat ábrá-

zolja: 

A halmaz a tengelyesen szimmetrikus négyszö-

geket, 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? 

Megoldás: 

a) X a négyszögek halmaza is lehet, vagy bármely más, nála bővebb halmaz. 
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

c) B \ A halmaz (azaz 4 és 7 tartomány üres, mert nincs olyan paralelogramma, ami nem 

trapéz. 

 

 34. Az A és B halmazról tudjuk, hogy  16=A , |B| = 14, | A \ B | = 7. Add meg BA ∩  és 

BA ∪  számosságát! 

Megoldás:  21,9 =∪=∩ BABA . 

 

 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? 

Megoldás: 

A = {4}; B = {– 4};  C = {– 4; 4}; D = {– 4; 4}.  A és B részhalmaza C = D halmazok-

nak. 

 

 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. 
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 Meg tudod-e mondani, milyen görbe pontjait kaptad? 

Megoldás: 

A kapott 11 pont egy F fókuszpontú parabola pontjai lesznek, és köztük lesz a tengely-

pont is. 

 

 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+ ! 

Megoldás: a) RhBA ∩∩ ;      b) ( )CBA ∪∪ ;      c) ( )RhB ∩ \ A. 

 

 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 ∈ . 

Megoldás: a) helyes;      b) nem helyes;      c) helyes;      d) nem helyes;      e) nem helyes. 

 

 39. Vegyél fel egy 5 cm hosszú szakaszt! Keresd meg azokat a pontokat, melyek a sza-

kasztól 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, . 

Megoldás: 
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a) B = {3}; C = {1; 2; 3; 4; 6};     b) { } { } { }.6;5;4;3;2;1; === CBA  

 

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

BABA ∩=∪ , illetve 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 megol-

dását! Add meg intervallumokkal a megoldásokat! 

Megoldás:  

{ } { }RR ∈>=∈−>= xxBxxA 12  

Az egyenlőtlenség megoldása: ( ) BABA ∪∪∩ , azaz ] [ ] [∞∈−∞−∈ ;1vagy,2; xx , 

 

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

zát, amelyekre fennállnak az alábbi feltételek: 

∈x R \ {0};  ∈y  R \ {0};  0=+
y
y

x
x . 

Megoldás: 

=
x
x 1, ha 0>x  és =

x
x  –1, ha 0<x . 

=
y
y 1, ha 0>y    =

y
y –1, ha 0<y . 

Átrendezve
y
y

x
x

−= .Az egyenlőség teljesül,  ha x és y 

különböző előjelű, tehát a keresett ponthalmazt az 0<xy  

koordinátájú pontok adják. 

 

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

két szögszártól (két félegyenestől) egyenlő távol vannak! 

 

Módszertani megjegyzés: 
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Fel kell hívni a diákok figyelmét, hogy csak a konvex szög szögtartományában adja a szög-

felezőt az egyenlő távolságra levő pontok halmaza. 

Megoldás:  
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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 ele-

me. 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 ért-

jük, amelynek x pontosan akkor az eleme, ha eleme A-nak, de nem eleme B halmaznak. 

Jelőlése: A \ B. 

Komplementer halmaz: Ha adott egy A halmaz, mely részhalmaza a H alaphalmaznak, ak-

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

Jelölése: A . 

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