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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.
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I. Matematika, szinte számolás nélkül 
 

Napi teendőink során többnyire olyan feladatokat kell elvégeznünk, amelyek több kisebb 
lépés egymás utáni elvégzését igénylik. Sok esetben többféle ilyen lépéssorozat is célhoz 
vezet, előfordul azonban az is, hogy csak egyféle lépéssorozat megfelelő. 

Nézzünk néhány tevékenységet, és bontsuk kis lépésekre! Írjunk fel egy lehetséges 
lépéssorozatot!  

 

Mintapélda1 

Készítsünk lecsót! Írjuk le az ehhez szükséges lépéssorozatot! 

a) Megveszem a paprikát, hagymát, paradicsomot. 
b) Megmosom a paprikát, paradicsomot, megtisztítom a hagymát. 
c) Összeaprítom a zöldségeket. 
d) Meggyújtom a gáz lángját. 
e) Előveszem a serpenyőt. 
f) Olajat töltök a serpenyőbe. 
g) Ráteszem a serpenyőt az olajjal a láng fölé. 
h) Beleteszem a serpenyőbe először a hagymát, majd a paprikát, végül a paradicsomot. 
i) Kevergetés közben az olajon párolom a zöldségeket. 
j) Megsózom a párolt zöldségeket. 
k) Kóstolással megállapítom, hogy puhák-e a zöldségek. 
l) Kész a lecsó. 

 
Mintapélda2 

Vegyünk ki pénzt a bankautomatából, és írjuk le ennek egyes lépéseit! 

 
a) Odamegyek az automatához. 
b) A kártyát beleteszem az automatába. 
c) A PIN-kódot begépelem a megjelölt helyre. 
d) Ha az automata nem fogadta el a beírt kódot, akkor a c) pontot ismétlem, ha elfogadta, 

akkor: 
e) A banki műveletet kiválasztom. 
f) A kivenni szánt összeget beírom a megadott helyre. 
g) Ha a kártyán nincs elég pénz, akkor visszamegyek az e) pontra, kevesebb összeg 

megjelölésével. 
h) Várakozom, amíg a kártyát visszaadja az automata. 
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i) A kiadott kártyát elveszem. 
j) A kiadott pénzt elveszem. 
k) A kiadott bizonylatot elveszem. 
l) Befejeztem a műveletet, távozom az automatától. 

 

 

 

 

Feladatok 

 1. Vizsgáld meg a következő algoritmust! Ki tudod-e egészíteni más lépésekkel? 

Tekintsük át a fal fehérre festésének lépéseit algoritmus segítségével!  
1. Az alapfelület előkészítése: 

− átkaparás, 
− csiszolás,  
− portalanítás. 

2. Első mészfestés (alapmeszelés): 
− Várakozás, amíg az alapmeszelés megszárad. 
− Ha vannak hibás helyek a falon, akkor azokat ki kell javítani. 

3. Második mészfestés: 
− Várakozás, amíg a meszelés megszárad. 
− A száradás ellenőrzése. 

  −     Megszáradt a mész, készen vagyunk. 

 2. A fenyőfa-féleségek lakkozása 10 lépésre bontható. Ezeket a lépéseket soroltuk fel. 

Tedd sorrendbe a fenyőfa-féleségek lakkozásának műveleti sorrendjét! 

 
a) Portalanítás. 
b) Az első lakkréteg felhordása. 
c) Csiszolás. 
d) 2 óra várakozás. 
e) Száradás. 
f) Ha szükséges, akkor csiszolás, portalanítás. 
g) Beeresztő, impregnáló alapozás. 
h) A felületen maradt anyag felitatása. 
i) A második lakkréteg felhordása. 
j) Várakozás a teljes száradásig. 

Egy feladat megoldásának egymást követő lépéseit leíró szabályainak 

összességét algoritmusnak nevezzük.  
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 3. Tedd a hajmosás műveleti sorrendjébe az alábbi állításokat! 
a) Kinyitom a vízcsapot.  
b) Leöblítem a hajbalzsamot. 
c) Megmosom samponnal a hajam.  
d) Leöblítem a sampont a hajamról.  
e) Megfelelő hőmérsékletű vizet állítok be. 
f) Balzsammal bekenem a hajam. 
g) Megtörlöm a hajam.  
h) Bevizezem a hajam. 
i) Megszárítom a hajam. 

 4. Készíts algoritmust telefonod feltöltésére pénzautomatából! 

 5. Készíts algoritmust matematika házi feladatod elkészítésére! 

 6. Készíts algoritmust a hétvégi kirándulás megszervezésére! 

 7. Készíts algoritmust az uszoda helyes használatáról! 
 
Néhány érdekes matematikai fejtörő 
 

 8. A Tolvajok városában a polgármester elhatározta, hogy megszünteti városa rossz 
hírnevét, ezért térfigyelő kamerákat helyeztet el. A legkevesebb pénzből szerette volna 
megoldani ezt a beruházást. Olyan megfigyelő kamerákat helyeztet el, amelyek az adott 
téren kívül azokat a tereket is ellenőriznék, amelyek utcákkal kapcsolódnak a térhez. 
A városka egy részének alaprajzát az alábbi rajz szemlélteti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Írd le, hogy melyik térről melyik más tereket láthatod! 

b) Hány kamerát kell felszerelni, hogy minden teret lássunk? Indokold válaszodat. 

A B 

CD 

E

F

GH

I
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c) Mennyi az a lehető legkevesebb kamera, amellyel megoldhatjuk a problémát?  

d) Hova állítsuk fel a kamerákat? 

 9. Három testvér életkoráról a következőket tudjuk:  

a) Panni fiatalabb Klárinál. 

b) Klári idősebb Bellánál. 

c) Bella fiatalabb Panninál. 

Írd fel életkoruk szerint növekvő sorrendben a testvérek nevét! 
 

 10. Az ábrán Ádám, Dani, Cili és Béla életkorát ábrázoltuk nyilak segítségével. Minden 

nyíl a fiatalabb baráttól az idősebb barát felé mutat. Figyeld meg a nyilak irányát! 

Állítsd életkoruk szerint csökkenő sorrendbe a barátokat, és írd le a nevüket!  

 
 

 
  

 11. Három versenyző, Ági, Éva és Ili kondíció felmérésen voltak. Mindhármuk 
teljesítménye jó volt. Érdeklődésükre az edzőjük a következőt mondta: 

Ági eredménye jó volt, de nem annyira, mint Éváé. Ili is erős, de nem annyira, mint 
Ági.  
Állapítsd meg, hogy a lányok közül ki a leggyengébb, kinek kell erősíteni? 

 12. Egy társaságban – Adél, Béla, Cili, Dani, és Emma – különböző korú emberek voltak. 
Nem tudták, hogy ki a legfiatalabb és ki a legidősebb. Játékos kedvűek voltak, és az 
alábbi ábrát készítették a korukról. Minden nyilat az idősebb társuk felé irányítottak.  

Írd fel életkoruk szerint növekvő sorrendben a vendégek nevét! 
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 13. Három különböző méretű kocka egymásra rakva alkot egy tornyot (ez az úgy- 

nevezett Hanoi-torony). A legnagyobb van legalul, a legkisebb legfelül. A torony 

mellett van még két hely, ahová szabad kockát leraknunk. 

Rakd át a tornyot az 1. helyről a 2. helyre, betartva a következő szabályokat: 

a) Egyszerre csak egy kockát mozgathatunk 

b) Kisebb kockára nem helyezhető nagyobb kocka. 

Hány lépés kell a megoldáshoz? 

 

 
 

 14. Egy húszas pénzérmére helyezz egy tízes érmét, arra pedig egy ötös érmét! Kapsz egy 

tornyot. A füzetedben egymástól 5 cm-re írd fel az 1, 2, 3 számokat! 

Helyezd el az egyesre az egymásra helyezett érméket! Rakd át az érméket a 3-as 

számra úgy, hogy betartod a következő szabályokat: 

a) Egyszerre csak egy érmét mozgathatsz.  

b) Kisebb érmére nem helyezhető nagyobb érme. 

Hány lépés kell a megoldáshoz? 

 
 15. Három felnőtt ember a folyó egyik oldaláról a másik partjára szeretne átjutni, de nincs 

híd a folyón. A szemközti parton két gyereket pillantanak meg, akik egy kis ladikkal 

játszanak. A ladik olyan kicsi, hogy egyszerre csak egy felnőtt vagy két gyerek fér el 

benne. Megkérik a gyerekeket, hogy segítsenek nekik átmenni a folyó túloldalára. 

Hogyan kelhetnek át a folyón úgy, hogy mind a három felnőtt és mind a két gyerek a 

túlsó partra kerüljön? 
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 16. A családi költségvetésből a telefonálások sok pénzt vesznek el. A kiadás csökkentése 

miatt a családfő bevezeti azt a szabályt, hogy a gyerekek legfeljebb 15 percig 

trécselhetnek barátaikkal telefonon. Egy 7 perces és egy 11 perces homokórát állítanak 

a telefon mellé. Hogyan mérik a 15 percet ezek segítségével? 

 

 17.  Milyen számok állhatnak a betűk helyén? 

A következő feladatokban betűkkel végeztünk műveleteket. Add meg a betűk 

lehetséges értékeit úgy, hogy az összeg helyes legyen! 

 
 a)   AB   
  +CC   
  CBC   
 
 b)   GH   
  +HH 
   FG   
 c)   DE 
  + E 
   FD 
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II. Mit tudunk a halmazokról? 
 

Rend a lelke mindennek!  

Az EZERAPRÓ vegyesboltba egy vidám ellenőr lépett be. Rend és tisztaság fogadta. 

Mosolygós arckifejezése hamarosan elkomorult, amikor a polcon lévő árukra nézett. 

Meglátta a polcokon a vásárolható „APRÓ”-kat. A polcokon a különböző árukat így 

helyezték el.  

 

Sajt Szappanok Cukorkák Bors Konzervek Borok 

Desodorok Csokoládék Liszt Tej Befőttek Cukor 

Teák Száraztészták Illatosítók Kávé Körömlakk Vaj 

Mosóporok Zsemlemorzsa Öblítők Kekszek Hypo Sörök 
 
Nézd meg az egymás mellett elhelyezett árukat, és megérted az ellenőr megdöbbe- 

nését. Az áruk elhelyezésénél milyen alapvető hibákat követett el a kereskedő? 

 

SEGÍTS RENDET RAKNI! 

Hogyan tudnád az üzletben lévő árukat csoportosítani? Adj meg címkéket a besoroláshoz! 

 
Gabonafélék Édességek Kávék, teák 

 
Tejtermékek Zsiradékok 

 
Palackozott italok Konzervek Fűszerek 

 
Tisztítószerek Tisztálkodó szerek Kozmetikai cikkek 

 
Milyen termékeket tennél az egyes címkék alá? 

 

Ügyelj a legfontosabb szabályokra, amelyeket be kell tartani, amikor az árukat a polcra 

helyezik!  

Élelmiszer és vegyi áru egymástól elkülönítve tárolandók! 

Az erős illatot árasztó termékek ne kerüljenek olyan termékek mellé, amelyek ezt az 

illatot felvehetik, és ezáltal sérülhet a minőségük. 

 

Javasoljatok más elrendezési szabályt is! 
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Az egyes termékek, amelyeket valamilyen közös tulajdonság alapján egy csoportba 

sorolunk, halmazt alkotnak.  

 
Halmazokkal már találkoztunk általános iskolai tanulmányaink során. 

Bizonyos dolgok összességét halmaznak nevezzük.  

 

Például halmazt alkotnak egy tanítási nap órarendjében szereplő tantárgyak, a Dunántúli 

Középhegység hegyei, vagy a 10-nél nagyobb, 20-nál kisebb páratlan számok. 

 
 
 
  matematika       Bakony  
       11 
 
  történelem         
       13 
          Vértes 
  fizika          
       15  
          Pilis 
  testnevelés         
       17 
 
        

19 
 
 
A halmazba tartozó dolgok a halmaz elemei. 

Az A halmazt megadhatjuk egy, az elemeire jellemző olyan tulajdonsággal, ami csak a halmaz 

elemeire igaz: A = {Dunántúli Középhegység hegyei }, de megadhatjuk elemei felsorolásával 

is: A = {Bakony, Vértes, Pilis}  
 
Halmaz lehet olyan dolgok összessége is, amelyeknek nem sok közük van egymáshoz. 

Például lehet egy halmaz három eleme az asztal, az uzsonnám, és a töltőtollam, ezt így 

jelöljük: A = {asztal: uzsonnám; töltőtollam}.  

 
Feladatok 

 18. Az alább felsoroltak közül melyik esetben adtunk meg halmazt? 

A = {kék ceruza; sárga ceruza; piros ceruza; zöld ceruza; fekete ceruza} 

B = {ikes igék} 

C = {a világ legjobb gitárosai} 

D = {páratlan pozitív egész számok} 

E = {azok a lottószámok, amelyeket a jövő héten fognak kihúzni} 
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 19. Az előző feladatban megadott halmazoknak hány elemük van? 

 

 20. Sorold fel a következő halmazok elemeit! 

a) {2 és 5 közé eső egész számok. Beleértve a 2-t és az 5-öt is } 

b) {50-nél nagyobb, de 80-nál kisebb páros számok} 

c) {Az iskola szóban előforduló betűk} 

d) {Magyarország két legnagyobb folyója} 

 

 
 
 
Az elemek sorrendje nem számít. 
 

 21. Döntsd el, hogy az alább felsorolt halmazok közül vannak-e egyenlőek? 
 
A = {2; 5; 4− } 

B = {a 6 osztói} 

C = {a 0-nál kisebb pozitív számok} 

D = {a 1-nél nagyobb, de 5-nél nem nagyobb egész számok} 

E = { 2− ; 3− } 

F = {1; 2; 3;6} 

G = {a ( 4− )-nél nagyobb, de ( 2− )-nél nem nagyobb egész számok)} 

H = {3; 4; 5} 

I = { 4− ; 2; 5} 

J = {2, vagy nagyobb, de 3-nál nem nagyobb egész számok} 

 
 22. Döntsd el, hogy az alábbiak közül melyik ad meg halmazt: 

A = {legnagyobb egész szám} 

B = {24 osztói} 

C = {a legszebb öt lány az osztályban} 

D = {tetszőleges két egész szám} 

E = {a legjobb magyar zenekarok} 

F = {mély hangrendű magánhangzók} 

G = {a π számban előforduló számjegyek} 

H = {osztályunk tehetséges tanulói} 

Két halmazt akkor tekintünk egyenlőnek, ha ugyanazok az elemei.  
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 23. Add meg, hány eleme van az alábbi halmazoknak? 
A = { Az osztályodba járó fiúk } 

B = { a HALMAZ szó betűi } 

C = {1; 2; 1; 2; 1}  

D = {3; 5; 2}   

 

Az előbbi D = {3; 5; 2} halmaznak az elemei 3, 5; 2, azaz a halmaz 3 elemet tartalmaz. Azt 

mondjuk, a D halmaz számossága (elemeinek száma) 3, a B halmaz számossága 6. 

A halmazok azonos elemeit egy elemnek tekintjük, ezért a C halmaznak 2 eleme van: 1 és 2, 

számossága: 2.  
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III. Részhalmazok  
 
Mintapélda3 

Adott az alábbi két halmaz: A:= {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}, B:= {2; 4; 6; 8; 10}.  

a) Soroljuk fel azokat a számokat, amelyek mind a két halmaznak elemei! 

b) Helyezzük el az elemeket az ábrában (Venn-diagramon)! 

 

 
 

c) Soroljuk fel azokat a számokat, amelyek elemei az A halmaznak, de nem elemei a  

B-nek! 

d) Soroljuk fel azokat a számokat, amelyek elemei a B halmaznak, de nem elemei  

 A-nak! 

 
 
 
 
 

 
 
(Jelölése: AB ⊆ ) 

 
Minden halmaz részhalmaza önmagának, és minden halmaznak részhalmaza az üres 

halmaz. Ezek nem valódi részhalmazok.  

A mintapéldában szereplő B halmaz valódi részhalmaza az A halmaznak, ha  

B minden eleme eleme A-nak is, de a B halmaz nem azonos az A halmazzal. 

(Jelölése: B ⊂  A) 

 

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

az A halmaznak is eleme. 
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Mintapélda4 

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

Műcsarnokba, az bement a Szépművészeti Múzeumba is.  

a) Ábrázoljuk Venn-diagramon a turistacsoport, közülük a Műcsarnokot látogatók, 

és a Szépművészerti Múzeumot látogatók halmazának viszonyát! 

 b) Ha 8 turista nem ment be egyik múzeumba sem, és a Szépművészeti Múzeumba 

kétszer annyian mentek, mint a Műcsarnokba, akkor hányan mentek az egyes 

múzeumokba? 

 c) Hány múzeumjegyet vásároltak összesen? 

Megoldás: 

Jelöljük T-vel a turistacsoport tagjait, ami egy 50 elemű halmaz, tekintsük ezt 

alaphalmaznak. M –mel jelöljük a turistacsoport tagjai közül azokat, akik bementek a 

Műcsarnokba,  S-sel pedig a Szépművészeti Múzeumba látogatók halmazát. 

 

a) Mivel az M halmaz minden tagja tagja az  

S halmaznak is, ( SM ⊆ ), indokolt az M halmazt az 

S halmazon belül rajzolni. Mivel az M és az S halmaz 

elemei mind a csoportba  való turisták, 

( TSTM ⊆⊆ és ) T-nek részhalmaza S is és  M is. 

b) A szöveg alapján kiderül, hogy kétszer annyian 

mentek a Szépművészeti Múzemba, mint a 

Műcsarnokba. 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 .  

      Vagyis a Műcsarnokba 21-en mentek be. 

c) A Műcsarnokot látogatók a Szépművészeti Múzeumot is megnézték, ezért ők 

422 =x  jegyet váltottak. Összesen 6332 ==+ xxx  jegyet vettek. 
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Feladatok 

 24. Itthon a következő fűszereim vannak: majoránna, só cukor, pirospaprika, szegfűszeg, 

fahéj, bors, babérlevél, bazsalikom, fokhagyma, kömény. 

Az alábbi finomságok közül melyikhez van itthon fűszerem? 

Fogalmazd át a feladatot a halmazok „nyelvi világába”! 

A konyhaművészetben kevéssé járatosak kedvéért felsoroljuk az egyes ételekhez 

nélkülözhetetlen fűszereket. 

    Körözött: só, mustár, pirospaprika, kömény. 
    Paprikás krumpli: só, pirospaprika. 
    Burgonyafőzelék: bors, só, babérlevél. 
    Almás pite: cukor, fahéj. 
    Túrós táska: cukor, vaníliás cukor. 
 

 25. Tekintsük az alábbi halmazokat 
A = {2, 4, 6, 8, 10},  B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},  C = {7, 9, 11},  

D = {6, 8},  E = {9, 11},    F = {7, 11}, 

G = {6},   H = { }. 

 

Húzz nyilakat a halmazok betűjelei közé úgy, hogy ha a G halmaz valódi részhalmaza 

A-nek, akkor A-ból G felé mutasson a nyíl.  

Könnyítésül egy nyilat behúztunk: 
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IV. Halmazműveletek  

Mintapélda5  
 
Egy turistacsoport tagjai (T) közül néhányan elmentek 
vásárolni (V). Néhányan múzeumba mentek (M). Voltak, 
akik vásároltak és múzeumban is voltak. Olyanok is 
akadtak, akik nagyon elfáradtak, és a szállodában 
maradtak. A halmazábrában jelöltük, hogy hányan voltak 
vásárolni, illetve múzeumban. Olvasd le az ábráról: 

a) Hányan voltak múzeumban?  
b) Hányan voltak vásárolni?  
c) Hányan voltak múzeumban is és vásárolni is?   
d) Hányan voltak múzeumban vagy vásárolni is? 
e) Hányan voltak múzeumban, de vásárolni nem?  
f) Hányan nem voltak múzeumban?   
g) Hányan maradtak otthon?    
h) Hányan voltak a turistacsoportban?    

 
Mintapélda6  
 

Egy kétnapos fesztivált rendeztek a városban. Az osztályból 25 tanuló ment el vagy az egyik, 
vagy a másik, vagy mindkét napjára. Mind a két nap 6 tanuló volt ott. 16 tanuló volt az első 
napon, és 5 tanuló egyáltalán nem ment el. 

a) Hány tanuló van az osztályban? 
b) Hány tanulója volt az osztálynak a fesztiválon csak az első napon? 
c) Hány tanuló volt az osztályból a  fesztivál második napján? 
d) Hány olyan tanuló volt, aki csak a második napon vett részt a fesztiválon? 
e) Hány olyan tanuló volt, aki legfeljebb egyik nap vett részt? 

 
Első ránézésre ez bonyolult feladatnak tűnik, de ha sikerül ábrázolni az adatokat, könnyedén 
válaszolhatunk a kérdésekre. 
 

A megoldáshoz készítsünk halmazábrát, majd írjuk be az 

egyes részekbe az odatartozó tanulók számát. Legyen  

T = {Az osztály tanulói}, 

E = {Első nap}, 

M = {Második nap}. 
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Írjuk be a halmazábrába, hány tanuló volt a fesztiválon mind a két nap! 

 
6 tanuló volt a fesztiválon mind a két nap.  
Azaz a két halmaz közös részének (metszetének) 
6 eleme van. (Jelölés: E ∩ M.) 
 
 
 
 
 

Írjuk be a halmazábrába, hány olyan tanuló van, aki az első nap ott volt a fesztiválon, de a 
második napon nem! 
 

Mivel 16-an voltak a fesztiválon az első nap, így 10 olyan 
tanuló van, aki az első nap ott volt, de a másodikon nem. 
Az (E \ M) különbséghalmaz elemeinek száma 10. 
 
 
 
 
 

Írjuk be a halmazábrába, hány olyan tanuló van, aki a második nap ott volt a fesztiválon, 
de az első napon nem! 

 
9 olyan tanuló van, aki csak a második nap volt a 
fesztiválon, az első nap nem.  
Az (M \ E) különbséghalmaz elemeinek száma 9. 
 
 
 
 
 

Írjuk be a halmazábrába, hány tanuló volt a két nap alatt legalább az egyik napon a 
fesztiválon.  

 
25 tanuló volt a két nap közül legalább az egyiken a 
fesztiválon.  
Ez azt jelenti, hogy a két halmaz egyesítettjének (azaz  
uniójának, az E ∪ M halmaznak) összesen 25  eleme van.  
 
 
 
 
 
5 tanuló egyik nap sem volt a fesztiválon. 
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Ez az 5 tanuló nem eleme az M halmaznak, vagyis az M 

kiegészítő halmazának (jelölése: M ) az eleme.  

Ez az 5 tanuló nem eleme az E halmaznak, azaz eleme az E  

kiegészítő halmazának. A megoldás a két kiegészítő halmaz 

közös része. 
 
A halmazábra segítségével könnyedén válaszolhatunk a kérdésekre. 
 

a) Az osztálynak 9+6+10+5=30 tanulója van. 

b) Pontosan egy napon 9+10=19 tanulója volt a 

fesztiválon az osztálynak.  

c) A második nap 9+6=14 tanulója volt a 

fesztiválon az osztálynak.  

d) Csak a második nap 9 tanuló vett részt a  

     fesztiválon.  

e) Legfeljebb egy napon volt a fesztiválon  

30 –  6 = 24  tanuló.  

 
Vizsgáljuk meg az egyes halmazműveleteket és a nekik megfelelő kifejezések jelentését.  
,,Legalább az egyik”; ,,egyik vagy másik, vagy mindkettő”: a két halmaz egyesítése  
(A ∪ M).  
,,Legfeljebb az egyik”: ,,pontosan az egyik, vagy egyik sem”. 
,,Mindkettő”; ,,egyik és másik”; ,,egyik is, és a másik is”: a két halmaz közös része 
(A ∩ M).  
,,Pontosan az egyik”; ,,vagy az egyik, vagy a másik”: a két halmaz különbségeinek közös 
része. 

 
Mintapélda7 
 

Legyen A halmaz a kíváncsiak halmaza és B halmaz a pletykásoké, C halmaz pedig az 

oktondiaké. Tegyük fel, hogy ezek a jellemzők egyértelműen meghatározhatók. 

Rajzold be a halmazábrába a 

a) kíváncsi pletykásokat, 

b) azokat, akik oktondik, vagy kíváncsiak, vagy oktondi kíváncsiak. 

c) Melyik részhalmazba helyezhetnénk el Katit, aki oktondi is, kíváncsi is, de nem 

pletykás?! 
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Megoldás: 
a) Az, aki kíváncsi is és pletykás is, az beletartozik az A és a B halmazba is, tehát ez a 

halmaz közös része, metszete ( BA∩ ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) A két tulajdonság közül legalább az egyik vonatkozik rájuk, így a két halmaz 

egyesítéséből kapott halmazba, uniójába tartoznak. ( BA∪ ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) ( )CA∩ \ B 
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Feladatok 

 26. Az A jelentse az okosak halmazát: A={okosak}, B legyen a szépek halmaza: 
B={szépek}, C pedig a csúnyák halmaza:C={csúnyák}.  
Tegyük fel, hogy ezek a jellemzők mindenkiről egyértelműen meghatározhatók. 
Fogalmazd meg, kik tartoznak az  
a) A és B közös részébe ? 
b) az A és C egyesített részébe?  
c) a B és C közös részébe? 

 

 27. Legyen az A halmaz a jogosítvánnyal rendelkezők halmaza. B a 18 éven aluliak 
halmaza, C pedig azoké, akiknek legalább 3 gyermekük van. Azaz: 
A={jogosítvánnyal rendelkeznek}; B={18 éven aluliak};  
C={legalább 3 gyermekük van}. 
Fogalmazd meg, kik tartoznak  
a) a B és C halmaz közös részébe?  
b) az A és B halmaz közös részébe?  
c) az A halmazba és ugyanakkor a B-be, vagy a C-be is ? 

 

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

elkészítették a következő táblázatot: 
 

Név Vezetékes 
telefonszám

Mobil 
telefonszám E-mail cím 

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 
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Legyen  V azon családok halmaza, amelyeknek van vezetékes telefonja, 

  M azon családok halmaza, amelyeknek van mobil telefonja, 

  I azon családok halmaza, akik elérhetők interneten. 

 

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

 

 

b) Írd le a keresett halmazok számosságát!  

Hány családnak van vezetékes telefonja? 

Hány családnak van mobil telefonja, 

Hány családnak van e-mail elérhetősége?. 

Hány olyan család van, akik elérhetők vezetékes telefonon és e-mailben is? 

Hány olyan család van, akik vagy vezetékes telefonon vagy mobilon, vagy 

mindkettőn elérhetők? 

Hány család érhető el vagy mobil telefonon vagy e-mailben, vagy mindkettőn? 

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

d) Kik azok, akiknek van vezetékes telefonjuk és e-mail címük is, de nincs mobil 

telefonjuk? 

 

 29. A tanár a tanulók valamelyikét szeretné megbízni 

azzal, hogy készüljön föl a halmazelmélet történetéből. 

Jelentkeznek is rá szép számmal, nevüket elhelyezi az 

A halmazban. Majd megkérdezi, ki az, aki ebben a tan- 

évben már felelt szóban matematikából. Az ő nevük a  

B halmazba kerül.  
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A tanár azok közül szeretne választani előadót, akik jelentkeztek, és eddig nem feleltek. 

Ezt a halmazt hogy tudnád kifejezni a halmazműveletek segítségével? 

Fogalmazd meg, hogy kik kerülnek az I., II., III. és IV. tartományokba! 

(Az U halmaz az osztály összes tanulója.) 
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I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai  
 

Természetes számok 

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12. . .  

Mintapélda1  

Melyik állítás igaz, melyik hamis? 

a) Van legkisebb természetes szám. 

b) Van legnagyobb természetes szám. 

c) Két természetes szám vagy egyenlő egymással, vagy az egyik nagyobb a másiknál.  

Mintapélda2  

Végezzük el fejben a következő műveleteket! 

a) 3 + 5= 4 + 9= 10 +7= 34 + 12= 

b) 16 − 6= 5 − 8= 9 − 2= 20 − 32= 

c) 5 ⋅ 6= 4 ⋅ 8= 12 ⋅ 5= 32 ⋅ 10= 

d) 15 : 5= 19 : 2= 36 : 12= 3 : 2= 

A természetes számokkal végzett műveletek közül melyik ad mindig természetes szám 

eredményt, és melyik nem? 

Megoldás:  

Az a) és a c) feladatok, összeadás és szorzás eredménye természetes szám. 

A b) és d) műveletek, kivonás és osztás eredménye nem mindig természetes szám. 

5 − 8; és 20 − 32 nem természetes szám. 

Láthatjuk, hogy 19 : 2 és 3 : 2 sem ad természetes szám eredményt. A 2 a 19-ben 9-szer 

van meg és marad 1; a 3-ban 1-szer és marad 1. Másként: a 2 nem osztója 19-nek és 3-

nak. 

 

Egész számok 

Mint láttuk, az 5 − 8, és a 20 − 32 művelet eredménye nem természetes szám, vagyis a 

kivonás művelete nem mindig végezhető el a természetes számok halmazán.  

Így jutottunk el az egész számok halmazához, amely tartalmazza a természetes számok ellen- 

tettjeit is, a nullánál 1-gyel, 2-vel, 3-mal kisebb számokat. Ezek a negatív egész számok. 

A kivonás eredménye így: 5 − 8 = −3, és a 20 − 32 = −12. 

A természetes számok és a negatív egész számok együtt alkotják az egész számok halmazát. 
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A számokat számegyenesen is szoktuk ábrázolni. 

 

 
 
A számegyenesen az egység a 0 és 1 közötti távolság. A 1−  és a 1+  egyenlő távolságra van a 
nullától, ugyanígy a többi szám és ellentettje is. 
 
Ezeknek a számoknak egyenlő az abszolútértékük. Ezt így írjuk: 1+  = 1− ; 5+  = 5− . 

Nullának az abszolútértéke nulla: 0  = 0. 

Egy a szám abszolútértéke ha a > 0, akkor =a a; 

                   a = 0, akkor =a 0; 

       a <  0, akkor =a a− . 
 
Az osztás az egész számok körében sem ad mindig egész szám eredményt: 

( 10− )-ben a 7 egyszer van meg és marad még 3. ( 10− )-nek a 7 nem osztója. 
 
Általánosan: egy egész szám osztója az az egész szám, amely egész számszor maradék nélkül 

van meg benne. Például: 12-nek osztója a 4, mert 3-szor van meg benne. 3 ⋅ 4 = 12. 

Azt is mondjuk, hogy 12 a 4-nek többszöröse. 
 

Törtszámok 

Láttuk, hogy az osztás végeredménye nem mindig egész szám: 19 : 2; 3 : 2. 

Az egész számok körében az osztást így értelmeztük: 15 : 5 = 3, vagyis a 15 : 5, vagy másként 

írva: 
5

15  azt a számot jelenti, amelyet 5-tel szorozva 15-öt kapunk. 15 : 5 = 3; 3 ⋅ 5 = 15. 

A 19 : 2 és a 3 : 2 osztás eredménye nem egész, de létező szám, mely felírható két szám 

hányadosaként: 
2

19 ; 
2
3 . 

Azt is láttuk, hogy egész számok is felírhatók két szám hányadosaként: 3 =
5

15 . 
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Racionális számok 
 

 

 

 

A két egész szám hányadosában természetesen a nevező nem lehet nulla. 

A természetes számok halmaza (jele N), az egész számok halmaza (jele: Z) a racionális 

számok halmazának (Q) részhalmazát képezik. 

Halmazábrán ábrázolva: 

 

 
 

 

Feladatok 

 

 1. Válaszd ki az összetartozó ábrákat! 

 

 
 

Racionális számoknak nevezzük azokat a számokat, 

amelyeket fel lehet írni két egész szám hányadosaként. 
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 2. Írd fel az egyes ábrákhoz tartozó két törtet! Például a h) ábrán 
10
6  fehér rész és 

10
4  lila 

rész. 
 

 3. Írd fel az összetartozó ábrákon szereplő egyenlő értékű törteket! 

Például: az e) ábrán a sötétebb színű rész 
6
2 , a világosabb 

6
4 . A p) ábrán a lila rész 

12
4 , a fehér rész 

12
8 . Látható, hogy 

6
2  = 

12
4  és 

6
4  = 

12
8 . 

 
Ugyanaz a tört többféle alakban is felírható. 

A tört értéke nem változik, ha számlálóját és nevezőjét ugyanazzal a (nem nulla) 

számmal szorozzuk vagy osztjuk. 

Bővítésnek nevezzük, ha a tört számlálóját és nevezőjét ugyanazzal a számmal 

szorozzuk, és egyszerűsítésnek, ha ugyanazzal a (nem nulla) számmal osztjuk. 

 
 4. Bővítsd az adott törteket a megadott számláló, vagy nevező szerint! 

  20
27

7
9

4
3
2

===== ;  72
121

15
55

10
11
5

===== . 

 
Minden esetben el tudtuk végezni a bővítést?  

 
 5. Egyszerűsítsd az adott törteket a megadott számláló és nevező szerint! 

  25
7

6
2142

18
==== ;  

13
2

211
30

210
60

==== . 

 
Minden esetben el tudtuk végezni az egyszerűsítést? 
 
Egyszerűsíteni csak akkor tudunk, ha a számlálónak és nevezőnek van közös osztója, 

vagyis olyan szám, ami a számlálóban és nevezőben is egész számszor, maradék nélkül 

van meg. 

Az egyszerűsítést megkönnyíti, ha ismerjük a legegyszerűbb oszthatósági szabályokat: 

 

1-gyel és önmagával minden szám osztható. Vannak számok, amelyek csak 1-gyel és 

 önmagukkal oszthatók. Ezek a prímszámok. Ilyen számok a 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17… 

 2-vel a páros számok oszthatók, 

 5-tel az 5-re és 0-ra végződő számok, 

 10-zel a nullára végződő számok, 
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4-gyel azok a számok, amelyeknek két utolsó számjegyéből (változatlan sorrenddel) 

alkotott szám osztható 4-gyel. Például: 21748 utolsó két jegyéből alkotott szám a 48. 

48 osztható 4-gyel, így 21748 is osztható vele. 

8-cal azok a számok oszthatók, amelyeknek három utolsó számjegyéből (változatlan 

sorrenddel) alkotott szám osztható 8-cal. Például: 921832 utolsó három jegyéből 

alkotott szám a 832. A 832 osztható 8-cal, így 921832 is osztható vele. 

3-mal azok a számok oszthatók, amelyek számjegyeiből alkotott összeg osztható  

3-mal. Például: 131223, a számjegyeinek összege: 1 + 3 + 1 +2 + 2 + 3 = 12.  

12 osztható 3-mal, 131223 is oszható 3-mal. 

 9-cel azok a számok oszthatók, amelyek számjegyeiből alkotott összeg osztható 9-cel. 

 Például: 131229, számjegyei összege: 1 + 3 + 1 +2 + 2 + 9 = 18. 18 osztható 9-cel, 

 131229 is oszható 9-cel. 

 6-tal a 3-mal osztható páros számok oszthatók. 

 

A felsoroltakon kívül még más oszthatósági szabályokat is ismerünk, de azok meglehetősen 

bonyolultak, ezért használatuk is nehéz. Nem létezik minden számra oszthatósági szabály. 

 
 6. A számegyenesen törtek helyét adtuk meg. Határozd meg a és b értékét! Ha nem tudod 

pontosan leolvasni, akkor végezz méréseket és becsüld meg a lehető legpontosabban a 

számokat! 
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 7. Melyik állítás igaz, melyik hamis? 

a) A 10 nem racionális szám, hanem egész szám. 

b) A 0 racionális szám. 

c) Két negatív egész szám átlaga mindig racionális számot ad eredményül. 

d) Bármely két racionális szám között még van további racionális szám. 

e) Két racionális szám összege csak akkor racionális, ha nem egész számot ad ered- 

ményül. 

f) Ha 100-nak veszem a nyolcadrészét, akkor racionális számot kapok. 

 

Számok írása tízes számrendszerben 

 

 8. Amikor a bankban több pénzt szeretnénk befizetni, akkor el kell készítenünk egy cím- 

letező táblázatot. Ebben fel kell tüntetnünk, hogy milyen címletből hány darabot adunk 

át a befizetéskor. Írd le, hogy mennyi pénzt fizettünk be! 

  
Címletezés 

db bankjegy összeg 
2 20000 Ft-os  
3 10000 Ft-os  
1 5000 Ft-os  
0 2000 Ft-os  
4 1000 Ft-os  
5 500 Ft-os  
0 200 Ft-os  
0 100 Ft-os  
8 50 Ft-os  
9 20 Ft-os  
0 10 Ft-os  
0 5 Ft-os  
0 2 Ft-os  
0 1 Ft-os  
Összesen Ft: 
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 9. Címletezz egyedül!1 

Amikor nagyobb pénzösszeget szeretnél feladni a bankban, akkor kapsz egy üres cím- 

letező táblázatot, amelyet neked, mint ügyfélnek kell kitöltened.  

Írj tetszőleges számokat a db rovatba és számold ki a befizetett összeget! Töltsd ki 

mindkét lapot! 

 
Címletezés 

db bankjegy összeg 
 20000 Ft-os  
 10000 Ft-os  
 5000 Ft-os  
 2000 Ft-os  
 1000 Ft-os  
 500 Ft-os  
 200 Ft-os  
 100 Ft-os  
 50 Ft-os  
 20 Ft-os  
 10 Ft-os  
 5 Ft-os  
 2 Ft-os  
 1 Ft-os  
Összesen Ft: 

 
Befizetésnél a postán a pénztáros a befizetendő összeget címletezve kéri. Feladatunkban 

most minden pénzösszeget a lehető legkevesebb rendelkezésünkre álló bankjeggyel 

(érmével) szeretnénk befizetni. A rendelkezésünkre álló címletek: 1000 Ft, 100 Ft, 10 Ft, 

1 Ft. A táblázatba beírt összegeket írd fel címletezett, szorzat és összeg alakban! 

 
 1000 Ft 100 Ft 10 Ft 1 Ft Összegként felírva 

49     49 = 4⋅10+9⋅1 
376     376 = 
728     728 = 

2132     2132 = 
1234     1234 = 
432     432 = 

2005     2005 = 
806     806 = 

5678     5678 = 
3020     3020 = 
307     307= 

 

                                                 
1 A feladat megírásakor még forgalomban volt az 1, és 2 forintos érme. 
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A tízes számrendszerben 10 számjegyet használunk: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 

Ahhoz, hogy ezzel a tíz számjeggyel bármilyen nagy vagy kicsi számot le tudjunk írni, tízes 

csoportokat kell létrehoznunk. 10 db egyes az 1 tízes csoport, 10 darab 10-es csoport az egy 

100-as, 10 db 100-as az egy 1000-es csoport stb.  

Felállítunk egy sorrendet, és ebben az egyes csoportoknak meghatározott helye van. 

2 db 1000-es csoport + 3 db 100-as + 6 db 10-es csoport és 4 db 1-es. Ezt így írjuk: 2364. 

A tízes számrendszerben minden számjegynek helyi értéke van. 

 

csoportok . . . . . . . . tízezresek ezresek százasok tízesek egyesek 

   2 3 6 4 

 10. Ágota édesanyjával vásárolni ment. Az anya pénztárcájában 10, 100 és 1000 Ft-os 

bankjegyek voltak. Az egyes címletek száma 3, 4, 8, de nem tudja, hogy melyikből 

mennyi van. Ki tudja-e fizetni a 8880 Ft-os számlát? 

Legfeljebb mennyi pénzért vásárolhat?  

 

 11. A 23456 egész számban mennyi az egyes számok alaki értéke? 

Ha csekket töltünk ki, vagy szerződésekben összeget jelölünk meg, a számokkal leírt 

összeget betűkkel is le kell írnunk. A számok betűvel történő leírására fontos nyelvtani 

szabályok vonatkoznak: 

a) Ha a számokat betűkkel írjuk le, kétezerig egybeírjuk a tagjait. 

Például: 936=kilencszázharminchat. 

b) Kétezren felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat írjuk egybe. 

Például: 7000=hétezer, 74000=hetvennégyezer, 2000000=kétmillió. 

c) A kétezren felüli egyéb számokban a millió és az ezer szó után kötőjelet teszünk. 

Például: 5321016=ötmillió-háromszázhuszonegyezer-tizenhat. 

 
 12. Írd le az adott számokat betűkkel! 

Alkalmazd a megadott nyelvtani szabályt! Írj négy példát! 

a) 971; b) 1531; c) 2805; d) 8000; e) 65000; f) 2000000; g) 1027435. 
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 13. A befizetési csekken a következő szöveg olvasható: hatezer-kettőszáznyolcvanegy. 

a) Írd le számokkal az összeget!    

b) Mennyi az ezresek száma?   

c) Mennyi a százasok száma?   

d) Mennyi a tízesek száma?   

e) Mennyi az egyesek száma?  

 14. Olvasd el az alábbi szöveget! Keresd meg, majd írd le számjegyekkel a szövegekben 

található számokat! 

 A belvízi utakon közlekedő hajók szállítóképessége a víz mélységétől függ.  

 A terhelés általában ötven tonnától háromszáz tonnáig terjed. A Dunán kettőszáz és 

ezerkettőszáz tonnás, az alsó szakaszon kettőezer és kétezer-ötszáz tonnás uszályok is 

tudnak közlekedni.  

 Az első működőképes benzinmotor ezernyolcszázhetvenhatban készült. 

Ezernyolcszázkilencvenhétben készítette el az első üzemképes dízelmotort R. Diesel. A dízel-

motor a beszívott levegőt összenyomja olyan mértékben, hogy a hőmérséklet az ötszáz  °C-t 

meghaladja.  

 

A nándorfehérvári diadal ezernégyszázötvenhatban volt. 

  

A telefon-előfizetés költsége tizenötezer-tizenöt forint volt decemberben. 

15. Az osztálykirándulásról elkészült az összesítő beszámoló, de pontatlanul. A számmal beírt 

összegeket be kellett volna írni szöveggel is. Értelemszerűen töltsd ki az üresen hagyott 

helyeket! 

 
25, azaz  ......................................................................................  fő vett részt a kiránduláson. 

Az összes befizetett összeg: 265750Ft, azaz ...................................................  Ft volt. 

Az utazási költségre 38400 Ft-ot, azaz............................................................. Ft-ot számoltunk. 

A vacsora ára:  40250 Ft, azaz ........................................................................  Ft volt. 
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Szállásunk költsége: 67500 Ft, azaz................................................................. Ft volt. 

A reggeliért 16750 Ft-ot, azaz.......................................................................... Ft-ot fizettünk. 

Az ebédért kifizettünk: 45200 Ft-ot, azaz ........................................................ Ft-ot 

Képtári belépőre 12800 Ft, azaz ...................................................................... Ft került 

kifizetésre. 

 

A törtszámok is felírhatók ilyen helyiértékes rendszerben, tízes nevezőjű törtekké alakítva. 

 16. Írd fel a következő törteket 10-; 100-; 1000-es, stb. nevezőjű tört alakban! 

102
1
=  ;      

105
4
= ;  

10020
6
= ;   

10025
3
= ;  

1000125
7

=  

. 

 

Egészítsük ki a helyiértékes táblázatunkat a tizedestörtekre is! 

 

 

 

 

 

 17. Írd be a táblázatba a következő törteket! 

  
1000
1205 ;  

100
326 ;  

1000
26075 ; 

1000
2051 ;  

100
4395 ;  

10
156 . 

 

 18. Olvasd el hangosan a következő számokat! 

 25,32; 167,8; 3045,07;  123,018; 3456129,563;  67,2306. 

 

 
Csopor-

tok 
 

 
 

... 

 
10000 

 
1000 

 
100 

 
10 

 
1 

 

10

1
 

100

1
 

1000

1
 

10000

1
 

 

... 

       ,      
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Mintapélda3  

Alakítsuk tizedestörtté a következő számokat! 

8
3 ;  

16
31 ;  

24
459 ;  

3
2 ;  

6
25 ;  

7
12 . 

 

Megoldás: 

8
3  = 3 : 8 = 0,375,    ugyanígy: 

16
31  = 1,9375;  

24
459  = 19,125; 

 

Ha a tört alakú számok számlálóját elosztjuk a nevezőjével, a szám tizedestört-alakját kapjuk. 

Ez az osztás bizonyos lépések után véget ér, ekkor véges tizedestörtet kapunk eredményül. 

 

3
2  = 0,66666...;  

6
25  = 4,16666...;  

7
12  = 1,714285714285… 

 

Az osztások nem mindig érnek véget, egy idő után az osztásnál fellépő maradékok 

ismétlődnek. Ez esetben az eredmény végtelen tizedestört. 

 

Minden racionális szám felírható egész szám, vagy véges tizedestört, vagy szakaszos 

tizedestört alakban is. A végtelen, nem szakaszos tizedestörtek nem racionális számok 

(ezeket irracionális számoknak nevezzük).  

Ilyen szám az általános iskolából ismert π ≈3,141592654. . . . . 

Mi magunk is egyszerűen létrehozhatunk végtelen, nem szakaszos tizedestörteket.  

Például: 1,01001000100001. . . . . . . . Ezt folytathatjuk a végtelenségig: minden 1-es után 

eggyel több nullát írunk. Ez végtelenül folytatható, és nincs benne ismétlődő szakasz. 

 19. Sorold két csoportba a következő racionális számokat aszerint, hogy véges, vagy 

végtelen tizedestört-alakban írhatók fel! 

 
4

10 ;  
10
20 ;  

3
5 ;  −5,  −

6
12 ;  −

9
30 ;  0,15;  

36
12 ;  

17
35 ;  

8
19 ;  

2
35 . 

 

 

 



2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 39 
 

  

II. Számolás racionális számokkal  

Számoláskor több műveletet is el kell végeznünk. Megállapodás szerint a műveletek 

elvégzésének sorrendje a következő: 

 

Először, ha van zárójel, akkor a zárójelben lévő műveleteket végezzük el.  

Például: 358)14(8 =−=+− . 
 

Másodszor, ha már nincs zárójel, és a műveletek közt van szorzás vagy osztás, akkor azt 

végezzük el. 

Például: 1421064:8256 =−+=−⋅+ . 
 

Harmadszor, ha a szorzást osztást már elvégeztük és a műveletek közt van összeadás vagy 

kivonás, akkor azt balról jobbra haladva végezzük el. 

Például: 842835 =−++− 5-3+8+2-4=8. 
 

Ezeket a szabályokat figyelembe véve állítsátok elő a megadott számokat zárójelekkel, 

műveleti jelekkel! 

 

Feladatok 

 20. Tedd ki a műveleti jeleket, hogy az egyenlőség igaz legyen! 

987654321 = 99  (például: 9+8+7+65+4+3+2+1 = 99) 

987654321 = 100 

123456789 = 100 

1234567 = 100 

 21. Tegyél a számok közé olyan műveleti jeleket és zárójeleket, hogy az egyenlőség igaz 

legyen! 

  0 = 5   5   5   (például: 0=(5−5)⋅5) 

  2 = 5   5   5 

  4 = 5   5   5  

  5 = 5   5   5  

Készíts te is a három egyforma szám segítségével hasonló feladatokat! 
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 22. Állítsd elő 5 db 2-es felhasználásával az alábbi számokat! (Tetszőleges műveletekkel 
és zárójelekkel.) 

1 = 2 2 2 2 2 (például:  1= 2+2−2−(2:2) 

2 = 2 2 2 2 2  

3 = 2 2 2 2 2  

4 = 2 2 2 2 2  

5 = 2 2 2 2 2  

6 = 2 2 2 2 2  

7 = 2 2 2 2 2  

8 = 2 2 2  2 2 

9 = 2 2 2 2 2  

10 = 2 2 2 2 2 
 

 23. Állítsd elő az első tíz számot 4 db 4-es felhasználásával! (Tetszőleges művelettel és 
zárójelekkel.) 

 1 = 4 4 4 4 (például: 1 = (4 : 4) ⋅ (4 : 4)  

 2 = 4 4 4 4  

3 = 4 4 4 4  

4 = 4 4 4 4  

5 = 4 4 4 4  

6 = 4 4 4 4  

7 = 4 4 4 4  

8 = 4 4 4 4  

 9 = 4 4 4 4  

 10 = 4 4 4 4  
 

 24. Hány olyan négyjegyű szám van, amelynek számjegyei között a 2; 4; 7; és 9 
mindegyike szerepel? 

 

 25. Egy kilátóhoz a turistaházból 4 különböző ösvény vezet. A kiránduló felmegy a kilátó

 hoz, majd visszamegy a turistaházhoz. 

a) Hányféleképpen teheti meg ezt az utat, ha ugyanazon az úton jön vissza, mint amin 

felfelé ment? 

b) Hányféleképpen teheti meg ezt az utat, ha nem azon az úton jön vissza, amin felfele 

ment? 

 c) Hányféleképpen teheti meg ezt az utat, ha bármelyik úton visszajöhet? 
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 26. A moziba egy 7-tagú társaság érkezik. A moziban a székek számozottak, és egymás 

 mellett vannak. 

 a) Hányféleképpen foglalhatnak helyet? 

b) Hányféleképpen foglalhatnak helyet, ha a társaságban egy házaspár is van, és ők 

egymás mellé szeretnének ülni? 

 
 27. Egy buszmegállóban 10 felszálló van, 4 férfi és 6 nő. Hányféle sorrendben szállhatnak 

fel a buszra, ha a férfiak a nőket előreengedik? 

 

 28. Hatan várnak egy négyszemélyes liftre, köztük egy kisgyermekes anyuka. 

Hányféleképpen mehetnek el a lifttel, ha az anyukát mindenképpen előreengedik?  

(A kisgyerek nem számít külön személynek.) 

 

Előfordul, hogy síkidomok oldalaira, négyzetrácsos táblázatba számokat valamilyen 

szabályok szerint helyezünk el, ilyenkor bűvös háromszögekről, négyzetekről beszélünk. 

 
Írjuk a 4, 5, 6, 7, 8, 9 számokat párosával a háromszög 

oldalaira úgy, hogy a csúcsokat is beleszámítva a számok 

összege mindhárom oldalon összesen 17 legyen! A csúcsokban 

az 1, 2, 3 szám rögzített. 

Így: 
 

   
 

 29. Készíts bűvös háromszöget! 

Írd az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyeket a háromszög csúcsaira és oldalaira úgy, 

hogy a csúcsokat is beleszámítva, a számok összege mindhárom oldalon összesen 20 

legyen! A csúcsokban nincsenek előre rögzített számok, azokat is te helyezd el! 
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 30. Írd be a számokat 1-től 9 -ig egy 3 × 3 –as négyzetbe úgy, hogy a sorok, az oszlopok és 

az átlók összege 15 legyen! 

 
 
 
 
 
 

 31. Egy parkolóház két emeletének telítettségét külön-külön jelzik. A következő ábrát 

mutatja a jelzőrendszer: 

 

 

 

 

 

 

a) Ha az emeleteken ugyanannyi autó számára van hely és összesen 160 autó tárolható, 

akkor körülbelül hány szabad hely van az egyes emeleteken? 

b) Ha az 1. emeleten 96, a 2. emeleten 78 autó részére van parkolóhely, akkor összesen 

körülbelül hány szabad hely van a parkolóházban? 

c) Nem tudjuk, hogy hány autót tudnak elhelyezni az egyes szinteken, de azt írta egy 

újság, hogy a két szinten ugyanannyi hely van. Ekkor hányadrésze telített a 

parkolóháznak? 

 

 

Mintapélda4  
 

Milyen előjelű a művelet eredménye? 

2
1

9
4

27
5

−+  

Megoldás: 

54
7

54
272410

54
27

54
24

54
10

2
1

9
4

27
5

=
−+

=−+=−+ , vagyis pozitív az előjel. 
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Mintapélda5  
 
Egy végkiárusítás alkalmával az egyik héten eladták a készlet harmadrészét, a másik héten az 

eredeti készlet egynegyedét. A készletnek hányadrészét adták el? Az eredeti mennyiség 

hányadrésze vár ezután eladásra? 

Megoldás: 

12
7

12
34

4
1

3
1

=
+

=+  részét adták el. Megmaradt a készlet 4167,0
12
5

12
71 ≈=− része. 

 

A példában szükség volt törtek összeadására, kivonására.  

A különböző nevezőjű törtek összeadása során az első lépés a közös nevezőre hozás.  

A törteket úgy bővítjük, vagy egyszerűsítjük, hogy nevezőjük azonos legyen. 

 

Mintapélda6  
 
Végezzük el a következő műveleteket! 

a) 4
8
5
⋅   b) 

3
2

7
3
⋅   c) 

8
5:4   d) 4:

8
5   e) 

3
2:

7
3  

Megoldás: 

a) Ha törtet szorzunk egész számmal, akkor vagy a számlálót szorozzuk a szorzó 

egész számmal: 
2
5

8
20

8
454

8
5

==
⋅

=⋅ , vagy ha lehetséges, a nevezőt osztjuk a 

szorzóval (most éppen 4-gyel): 
2
5

8
454

8
5

2

1

=
/
/⋅

=⋅ . 

b) Törtek szorzásakor a számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szorozzuk. 

7
2

21
6

37
23

3
2

7
3

==
⋅
⋅

=⋅ , ha van rá lehetőség, a szorzás elvégzése előtt egyszerűsítsünk: 

7
2

3
2

7
3

3
2

7
3

1

1

=
/
⋅

/
=⋅ . Az eredményt mindig egyszerűsítsük, amennyire csak lehet! 

c) Ha törtet osztunk egész számmal, a nevezőt megszorozzuk az osztóval: 

32
5

48
54:

8
5

=
⋅

= .  

Ha a tört számlálója osztható az osztóval, akkor az osztást úgy is elvégezhetjük, 

hogy a számlálót osztjuk az osztóval: 
7
3

7
3:93:

7
9

== . 
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d) Törtet törttel úgy osztunk, hogy az osztandót szorozzuk az osztó reciprokával (a 

tört reciprokát kapjuk, ha a számlálót és a nevezőt felcseréljük): 

 
14
9

2
3

7
3

3
2:

7
3

=⋅= . 

 
e) Egész számot törttel úgy osztunk, hogy az osztandót szorozzuk az osztó 

reciprokával: 
5

32
5
84

8
5:4 =⋅= . 

 
 

Mintapélda7  
 
Végezzük el a következő műveleteket!  

a) 4
8
5
− ; b)  2

10
4

2
5

3
10

+−+ ;  c)  
7

10
5
73

3
5

⋅⋅ ;  d) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

26
12

8
7

10
13

7
2 . 

Megoldás:  
 

a) Ha a kivonásban vagy összeadásban előfordul tört, először közös nevezőre hozunk: 

8
27

8
325

8
32

8
54

8
5

−=
−

=−=− . 

b) Több tört esetén közös nevezőre hozzuk a törteket, azután összeadjuk a számlálókat: 

=+=+
−+

=+
⋅−⋅+⋅

=+−+ 2
30

1052
30

2075502
30

541555102
10
4

2
5

3
10  

2
11

30
165

30
601052

30
105

==
+

=+=
 

c) Ha több törtet és egész számot adunk össze, alkalmazzuk a tanult szabályokat (az 

egész számot a számlálóval szorozzuk, tört esetén pedig számlálót a számlálóval, 

nevezőt a nevezővel szorzunk), és közben egyszerűsítünk, ha lehet: 

824
753

01734
753
10734

7
10

5
73

3
5

111

211

=⋅=
/⋅/⋅/
//⋅/⋅/⋅

=
⋅⋅
⋅⋅⋅

=⋅⋅⋅  

d) A feladatban különböző előjelű számokkal végzünk szorzásokat. Ehhez tudnunk kell, 

hogy két azonos előjelű szám szorzata mindig pozitív előjelű, két különböző 

előjelű szám szorzata mindig negatív előjelű. Ebből következik, több tényező 

esetén, hogy ha a negatív számok száma páros szám, akkor a szorzat pozitív, ha 

páratlan, akkor a szorzat negatív előjelű. 

20
3

628107
217312

268107
127132

26
12

8
7

10
13

7
2

26
12

8
7

10
13

7
2

121

3111

−=
//⋅/⋅⋅/
//⋅/⋅//⋅/

−=
⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

−=⋅⋅⋅−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−  
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Feladatok 

 32. Az oszlopgrafikonon különböző törteket ábrázoltunk. Olvassuk le a törtek értékét a 

grafikonról, és adjuk össze, illetve szorozzuk össze azokat a törteket, amelyek egy 

grafikonon szerepelnek. (Az oszlopok szélessége megegyező.) 

a)         
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 33. Döntsd el, hogy melyik állítás igaz és melyik hamis. Indokold is meg a választ! 

 a) 
3
4  és 9 szorzata nem racionális szám. 

 b) Két racionális szám szorzata szintén racionális szám. 

 c) Bármely két racionális szám hányadosa racionális szám. 

 d) Van olyan racionális szám, amellyel osztva nem kapunk racionális számot. 

 34. Csoportosítsd a műveleteket aszerint, hogy mely műveletek eredménye azonos?  

a) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅−

12
7

8
54   b) 

5
2:

9
4

3
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −    c) 

18
11

4
1

12
1

−+    

d) 
30

181
14
15:

7
9

−   e) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅−

9
1

2
5

3
15    f) 

12
74

6
5

18
9

−+  

 
Számolás zsebszámológéppel 
 
Törtműveleteket zsebszámológéppel is végezhetünk. Ebből a szempontból kétféle típust 
ismerünk:  

• az egyik képes közönséges törtekkel számolni (ezen található ab/c vagy  a/b gomb),  
• a másikon a törtet zárójellel és osztásjellel kell kiszámítanunk. 

Számítsuk ki a következő kifejezés értékét számológéppel: 
5
4

7
32 − . 

• Amelyik gépen található törtet jelző gomb, azt így használjuk: 
 

 2 ab/c 3 ab/c 7 – 4 ab/c 5 =  . 

• Ha gépünkön nincs törtet jelző gomb, akkor 
7
32 -et előbb átváltjuk: 

7
17

7
32 = .  

A műveleti jel után zárójelbe tesszük a törtet helyettesítő osztást (amelyet / vagy ÷ jelöl): 
 

17   ÷  7  –   (  4  ÷  5  )    =  . 
 
Feladatok 

 35. Végezd el számológéppel a következő műveleteket! 

a) 
5
2

3
1

4
3

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +  ; b) 

3
2

7
613 ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − ; c) 

7
45:

6
51

9
13 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − ; d) 25,3

5
43

2
15 ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + . 

 
 36. Végezd el a következő műveleteket!  

a) 

3
2

15
4

a

a

−

+
, ahol 

5
4

=a ;   b) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
⋅

4
2

7
12 a , ahol 

3
5

=a ;   

c) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅+⋅−

7
4

9
53 aa , ahol 

5
7

=a  

Ellenőrizd számológéppel is az eredményt! 
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 37. Töltsd ki a bűvös négyzeteket! Minden sorban, oszlopban és átlóban a számok összege 
ugyanannyi legyen! 

 
 

 38. Egy boltba 120 tubus fogkrémet vitt az árufeltöltő. Mennyi maradt, ha eladták a 

a) 
4
3 ;  b) 

5
4 ;  c) 

8
3  részét? 

 

 39. Mr. Spar havi keresete 30 000 tallér. Mennyit spórol meg havonta, ha fizetésének 
50
23 -

ed részét élelemre, 
20
3 -ad részét lakbérre, 

10
1 -ed részét fűtésre és világításra, 

50
9  -ed 

részét ruhára költi? 
 

 40. A padló burkolásához vásárolt burkolóanyag az ábrán látható arányban fedte le a szoba 

padlóját. Becsüld meg, hogy hány doboz burkolóanyagot kell még venni, ha még 

tartalékba is akarunk az egész szoba mérete kb. egytized részének megfelelő anyagot 

vásárolni. Egy dobozban 8 darab 40 cm × 40 cm méretű lap található. (A fuga széles- 

ségét hanyagoljuk el.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A kerekítés szabályai pozitív számok esetén 
 
A racionális számok a hétköznapi életben általában mint tizedestörtek jelennek meg. 

Alkalmazásuk jellegétől függ, hogy milyen pontossággal kell számolni, és milyen mértékben 

kell kerekíteni az eredményben.  
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Például egy kőművesnek hiába mondanánk, hogy a fal szélessége 12,63 cm legyen. Ez 

technikailag nehezen kivitelezhető, másrészt általában nem áll rendelkezésre olyan mérő- 

műszer, amellyel tizedmilliméter pontossággal tudnánk mérni. Más helyeken a pontosságnak 

nagyobb szerepe van, (például a csapágyakkal kapcsolatos szerelvényekben, vagy az atom- 

fizikában. A hajógyártásban olyan lézeres mérőműszereket is használnak, amelyek mikro- 

méter nagyságrendben is képesek mérni, és így pontosan be tudják állítani a hajócsavar 

tengelyét tartó bakokat.) A számítás során használt számok és a végeredmény pontosságát 

általában az határozza meg, hogy milyen pontosságig van értelme számolni. 

 

Sok esetben arra van szükségünk, hogy kerekítve adjuk meg a számokat. Például ha egy 

termék nettó (adó, ÁFA nélküli) ára 30 Ft és a forgalmi adója 34,5 Ft lenne, amit 

kerekítenünk kell 35 Ft-ra. A kerekítésnél mindig meghatározzuk azt is, hogy hány 

tizedesjegyre kerekítünk. A példában egészre kellett kerekítenünk, az adót viszont 1000 Ft-ra 

kerekítjük. A hitelek, kamatok számításánál is fontos a kerekítés. 

 

A kerekítés több dologtól függ: 

  milyen pontossággal adták meg a kiinduló adatokat, 

  az adott feladatmegoldáshoz mekkora pontosságra van szükség, 

  melyek azok a számjegyek, amelyekre már nincs szükség. 

 

Ha az utolsó, elhagyott legmagasabb helyiértékű számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor 

felfelé kerekítünk (vagyis az utolsó megmaradt számjegyet eggyel növeljük). Ha az utolsó, 

elhagyott legmagasabb helyiértékű számjegy 5-nél kisebb, akkor lefelé kerekítünk (vagyis az 

utolsó megmaradt számjegyet változatlanul hagyjuk).  

Például:  

1,355 két tizedesjegyre kerekítve 1,36, egy tizedesjegyre kerekítve 1,4, egészre kerekítve 1. 

1340 két jegyre kerekítve 1300. 
 

Fontos: ha egy feladatban mérési adatokkal számolunk, akkor a kapott eredmény nem lehet 

pontosabb, mint az adatok közül a legkevésbé pontos adat. 
 

Megjegyzés: Sok számológép beállítható arra, hogy a számolási eredmény adott számú 
tizedesjeggyel kerekített értékét írja ki (ez nem ugyanaz, mintha kerekített értékkel számolna). 
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 41. Folytasd a sort! Kerekítsük a megadott értékeket egyre kevesebb tizedesjegy pon- 
tosságúra! 

 
a) ...53,14145926543,14145926 ≈≈≈π   

b) ...857142857,4248571428571,42
7

300
≈≈≈  

c) ...666667,2666666667,26
6

160
≈≈≈  

d) ...4545455,1345454545,13
11

148
≈≈≈  
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A gyakorlatban gyakran hasonlítjuk össze bizonyos dolgok méreteit, adatait. Megmondjuk, 

hogy egy mennyiség hányszorosa a másiknak. 

5 személyre 5-ször több élelmiszert vásárolunk, 3 munkadarab elkészítéséhez háromszor 

annyi időre van szükségünk, egy fényképet 2-szeresére kívánunk nagyíttatni, stb. 

Ezekben az esetekben megadtuk az összehasonlított dolgok arányát. 

Végezzünk ilyen összehasonlításokat, illetve osszunk szét dolgokat adott arányban! 

 
 1. feladatlap 

 
1.1 Minden csoport tagjai válasszanak maguknak egy-egy betűjelet (A, B, C, D)! A tanártól 

kaptok egy csomag magyar kártyát. A csoport A jelű tagja számolja meg, hány kártya van 
a csomagban! A B jelű olvassa fel a csoportnak a feladat a) részét! 

 
a) A kártyacsomagot osszátok két halmazba úgy, hogy az egyikben háromszor annyi 

legyen, mint a másikban!  
Beszéljétek meg, hogyan kell ezt megvalósítani, a C jelű tanuló hajtsa végre a csoport 
elképzelését, és a D jelű ellenőrizze, hogy helyesen hajtottátok-e végre a feladatot! 
Most a D jelű olvassa fel a feladat b) részét: 

 
 b) Úgy kell szétosztani a kártyákat két kupacra, hogy az egyikben hétszer annyi legyen, 

mint a másikban. 
A csoport beszélje meg, hogy mit kell csinálni, és az A jelű tanuló valósítsa meg az 
elképzelést, a B jelű ellenőrizze a feladatmegoldást! 

 
1.2 Most négy papírcsokoládéval dolgoztok. Ezeket külön-külön 24 db kis négyzetre lehet 

 vágni. Használjátok az ollót! A C jelű olvassa fel a feladatot! 
 Osszatok szét magatok között egy tábla csokoládét úgy, hogy  

 
a) mindenkinek ugyanannyi jusson! 

 
A csoport beszélje meg az eljárást, D megvalósítja,  A leszámolja, hány darab kis 
négyzet jutott egy-egy gyereknek, B ellenőrzi. 

 
b)  az egyik párnak kétszer annyi jusson, mint a másiknak!  

 
Beszéljétek meg az eljárást, és a másik tábla csokoládéval valósítsátok meg! 
Számoljátok meg, mennyi jutott külön-külön a pároknak! 

 
c)  az egyik párnak ötször annyi jusson, mint a másiknak!  

 
Beszéljétek meg az eljárást és az egyik ép csokoládéval valósítsátok meg! Számoljátok 
meg, mennyi jutott külön-külön a pároknak! 
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d) az egyik párnak hétszer annyi jusson, mint a másiknak!  
 

Beszéljétek meg az eljárást és az utolsó ép csokoládéval valósítsátok meg! Számol- 
játok meg, mennyi jutott külön-külön a pároknak! 

 
1.3 Most a körlappal dolgozzatok! A tanártól kaptok egy 16 egyenlő cikkekre osztott körlapot 

(a körlap egy 16 szeletes tortát szimbolizál).  
Osszátok fel a tortát úgy, hogy 
a) az egyik párnak háromszor annyi jusson, mint a másiknak; 
b) az egyik párnak hétszer annyi jusson, mint a másiknak! 

 Hány szeletet kapott az egyik és hányat a másik pár? A felosztás módját és a választ 
mindkét esetben beszéljétek meg! Az osztás műveletével ellenőrizzétek, hogy helyesen 
osztottátok-e szét a tortát! 

 
 
 

 

 

 
 

Például: az 1.3 a) feladatban az egyik párnak 12, a másiknak 4 rész jutott, a felosztás aránya, 

12 : 4, ez tört alakban
4

12 , ezt egyszerűsítve a felosztás arány 3 : 1, másként: 
1
3 .  

A b) feladatban az egyiknek 14, a másiknak 2 rész jutott, a felosztás aránya: 14 : 2 =
1
7

2
14

= , 

a felosztás aránya 7 : 1. 
 
 

Két mennyiség aránya azt mutatja meg, hogy az egyik mennyiség 
hányszorosa a másiknak. Az arányt jelölhetjük egy törttel, vagy 
jelölhetjük az osztás : jelével . 
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 2. feladatlap 

2.1  A karácsonyi diós bejgli töltelékében recept szerint a mazsolán kívül össze kell keverni 
egy pohárnyi édes morzsát, három pohárnyi darált diót, két pohárnyi cukrot és három 
pohárnyi vizet. Ha ezeket összekeverjük, kilenc (1+3+2+3) pohárnyi masszát kapunk, 

amelynek 
9
1  része morzsa, 

9
3  része dió, 

9
2  része cukor, és 

9
3  része víz. Ennyivel két rudat 

lehet megtölteni. Amennyiben a család szereti a bejglit, a két rúd nagyon kevés. Ha négy 
rudat szeretnénk sütni, akkor a felsorolt alapanyagok mindegyikéből kétszer annyit kell 
venni. Ha hat rudat szeretnénk, akkor háromszor, ha nyolc rudat, akkor négyszer annyit 
kell venni. Egyetlen szempontot kell figyelembe venni, hogy a dió (d) a morzsa (m) 
háromszorosa, a cukor (c) a morzsa kétszerese, és a víz (v) a morzsa háromszorosa legyen, 
azaz a keverékben az alapanyagok aránya megmaradjon.  Írd be a táblázatba, hogy a 
tölteléknek hányad része kell az egyes alapanyagokból? 

 
 Morzsa Dió Cukor Víz 
2 rúd  

 
   

4 rúd  
 

   

6 rúd  
 

   

8 rúd  
 

   

 
2.2 Olvassátok el a betűjeleteknek megfelelő feladatot! Üljetek egy csoportba az azonos jelű 

társatokkal! Olvassátok el újra közösen a feladatot, beszéljétek meg a megoldást, majd 
ezt pontosan rögzítsétek a füzetbe! Ha készen vagytok, menjetek vissza a saját 
csoportotokhoz, és a többieknek tanítsátok meg a feladatok megoldását! Ügyeljetek arra, 
hogy amikor megmagyarázzátok a feladat kidolgozását, társaitok dolgozzanak a 
füzetükbe! 

 
a) Andris és Eszter testvérek. Szüleik úgy döntöttek, hogy kettőjüknek együtt 8000 

forint zsebpénzt adnak. Mivel Andris az iskolai menzán ebédel, Eszter pedig 
otthon, a szülők azt tanácsolják a testvéreknek, hogy Andris havi zsebpénze 
háromszor annyi legyen, mint Eszteré. Számold ki, mennyi zsebpénzt kapnak 
külön-külön! 

 
Andris: ............... Ft                            Eszter:..................Ft 
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Ez a körlap jelképezi a testvérek zsebpénzének összegét. Oszd fel a 
körlapot két részre úgy, hogy az egyik Eszter, a másik Andris zseb- 
pénzének feleljen meg! Színezd is ki! 
 
 

b) Krisztián és Bence szülei holnap érkeznek meg a nyaralásból. A két fiú 
elhatározza, hogy meglepetésként kitakarítják a lakást. Krisztián az idősebb, 
önként felajánlja, hogy a lakás öthatod részét rendbe hozza. A lakás 60 m2-es. 
Hány m2-t takarít ki Krisztián illetve Bence? 
 
Krisztián:............ m2                           Bence:................. m2 

 
Ez a téglalap a kitakarításra váró lakást jelképezi. Oszd fel a 
téglalapot úgy, hogy az egyik rész Krisztián munkáját, a másik 
Bencéét jelképezze! Színezd is ki! 

 
c) Egy iskola tanulói diákönkormányzati vezetőt választanak. A két jelöltre (Annára 

és Miklósra) háromszázhúszan szavaztak. Anna a szavazatok 
8
3 részét kapta meg. 

Hányan szavaztak Annára és hányan Miklósra? 
 
Anna:...................                                  Miklós:.................. 
 

  A szakasz hossza az összes szavazat számát jelképezi. Jelöld be 
azokat a darabokat,  amelyek az Annára, illetve Miklósra adott szavazatok számának felelnek 
meg! 

 
d) Precízék új lakásba költöznek. Elképzeléseik szerint a falak mentén helyeznék el a 

szekrényeket és a könyvespolcokat. A legnagyobb szobával kezdik, amely 
téglalap alakú, szélessége 5 m, hosszúsága 6 m. Azt szeretnék, hogy a szoba 

5
3 része szabadon maradjon. Hány m2-nyi területre kerülhet bútor? 

 
Ez a téglalap a szobát jelképezi. Rajzold be a szekrények, és a könyves- 
polcok lehetséges elhelyezkedését! 
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Igazak-e az alábbi állítások? 

 
a) Andris és Eszter zsebpénzének aránya 3 : 1. 

b) Krisztián ötször akkora területet takarított ki, mint Bence. 

c) A szakaszon a színekkel jelzett részek aránya 3 : 5. 

d) A szabadon hagyott és bútorral fedett területek aránya 18 : 12 = 3 : 2. 

 

 3. feladatlap 

 
3.1 Egy 24 szeletes tortát osszatok szét 3 : 5 arányban! Hány szeletet  

tartalmaznak a különböző részek? A megoldást ellenőrizzétek!  

Ez a kör a tortát jelképezi. Színezzétek ki kétféle színnel úgy, hogy 

a két rész aránya 3 : 5 legyen! 

 

3.2 Az egyik osztályba 28 tanuló jár. Az angol nyelvet 2 csoportban tanulják. Hány tanuló jár 

az egyes csoportokba, ha a létszámuk aránya 3 : 4 ?  A megoldást ellenőrizzétek!  

 

 Ez a számegyenesnek egy 28 egység hosszúságú darabja. Az 

osztályba járók számát jelképezi. Osszátok fel a számegyenest 3 : 4 arányban! 
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 4. feladatlap 

 
4.1 Egy 8 m hosszú kerítés egynegyedénél egy oszlop van.  

  Rajzold be az oszlop helyét! 
  

 
Így a kerítést két részre osztottuk. Írd le 

a) a kerítés kisebb és hosszabb darabjának arányát;   
b) a kerítés hosszabb és kisebb darabjának arányát!  

 

4.2 Egy 24 szeletes torta 
8
3  része elfogyott. Hány szelet maradt?  

 
4.3 Rajzolj le egy 12 szeletes tortát! Oszd fel 5 : 7 arányban! 
 

4.4 Juliska néni a cseresznye 
6
5  részét 12000 Ft-ért adta el. Mennyit kapott volna az összes 

cseresznyéért?  
 
4.5 Egy lakás alapterülete 45 m2. A lakóhelységek és a kiszolgálóhelységek aránya 7 : 2. 

Hány m2-es a lakóhelység?  

 
4.6 Egy divattervező cég tudni szeretné, hogy az embereknek melyik a kedvenc színük, ezért 

megbízta az egyik közvéleménykutató céget, hogy végezzen ebben a témakörben 
felmérést. A reprezentatív felmérésből az derült ki, hogy a piros (p) színt kedvelők 
háromszor annyian vannak, mint a sárga (s) színt kedvelők,  és a kék (k) színt kétszer 
annyian szeretik, mint a sárgát.  
Írd fel az arányokat! p : k : s = ... : ... : ... 
Egy körlapon ábrázold az arányokat! Használj színezést!  

 
4.7 a) Kriszti születésnapjára téglalap alakú csokoládétortát kér. Sokan lesznek, és Kriszti 

nagyon szereti a tortát. Ragaszkodik ahhoz, hogy előre megadhassa a téglalap méreteit. 
Kéri, hogy 40 cm széles és 30 cm hosszú legyen. Rögtön leül számolni, mert kíváncsi 
arra, hogy ha 8-an lesznek, mekkora alapterületű torta jut neki. 
A papíron ez olvasható: 

40 ⋅ 30 = 1200 cm2, ennek az 
8
1  része, azaz 

8
1:1200 , az 9600 cm2, ami 0,96 m2-nyi 

alapterületű tortát jelent. 
Kriszti megnyugodott, eleget kap majd. Jól számolt? Ha nem, javítsd is! 
Ezek szerint nem lehet Krisztire bízni a számolást. Segíts neki!  
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b) Számold ki a torta alapterületének  

20
4  részét  ,    

5
2

 
részét,  

4
3  részét! 

c) Igaz-e, hogy a torta 
8
5  része 750 cm2-nyi?  

d) Mekkora tortából vágták ki azt a szeletet, amelyik 180 cm2-nyi, és ez a torta 

10
9 része? Kriszti szerint ez a torta nagyobb, mint az övé. Igaz ez? 

e) Kriszti egyik társa is születésnapi zsúrt szeretne rendezni. Hány embert hív meg, ha a 

társaság 
4
3  része 27 fő? Természetesen 36 embert – mondja Kriszti. Igaz ez? 

f) Hány lány van közöttük, ha a meghívottak 
9
4  része lány?  

g) Hány felnőtt van közöttük, ha a felnőttek és a gyerekek aránya 5 : 7 ? Kriszti szerint 

15 felnőtt és 21 gyerek van. Igaza van-e?  

 
4.8 Egy téglalap kerülete 84 cm. Mekkorák az oldalai, ha az arányuk 4 : 3 ?   
 
4.9 Rendezd nagyság szerint sorba a felsorolt értékeket! 

a)    20-nak a 
5
4 része. d)    80-nak a tizede. 

b)    30-nak az 
6
5 része. e)    60-nak az 

6
1 része. 

c)    45-nek a 
9

10 része. f)    20-nak a 
5

30 része. 

4.10 Rendezd nagyság szerint sorba a következő számok adott törtrészének értékét! 

a)    200-nak az 
100

1 része. d)    82-nek a 
100
16 része. 

b)    500-nak a 
100

3 része. e)    30-nak 
100
200 része. 

c)    50-nek a 
100

7 része. f)    139-nek a 
100
120 része. 
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Feladatgyűjtemény 
 
 

 1. Ha két szám aránya 2:5, és az egyik 8, a másik lehet 15? 
 

 2. Adott két egyenlő tömegű táblás csoki. Az egyik 20 szeletes, és abból kiveszünk 5 sze- 

letet. A másik 28 szeletes, és ebből 21 szeletet veszünk ki. Összerakhatók-e a két 

táblából kivett darabok úgy, hogy együtt akkora tömeget alkothassanak, mint az ere- 

detiek voltak? 

 3. Két ház magasságának aránya 10:7, és a kisebb ház magassága 2,8 méter. 

Melyik művelettel számítható ki a nagyobb ház magassága? 

A) 
7
8,2

7
10

+   B) 8,2:
7

10  C) 
7

10:8,2  D) 8,2
7

10
+  E) 10

7
8,2
⋅  

 4. Nagymama csalamádét szeretne eltenni télre. A recept szerint uborkát, káposztát, 

hagymát, paprikát, zöld dinnyét kell összekeverni 3 : 5 : 1 : 2,5 : 2 : 0,5 arányban. 

Péter, aki a legerősebb a családban, felajánlja, hogy az alapanyagokat elhozza a 

piacról. Péter tudja, hogy legfeljebb 56 kg-ot bír el. Útközben akarja kiszámolni, hogy 

mennyit kell vásárolnia. Segíts neki! 
 

uborkából:                kg-ot, 

káposztából:             kg-ot, 

hagymából:              kg-ot,  

paprikából:               kg-ot, 

zöld dinnyéből:        kg-ot, 

sárgarépából:            kg-ot. 

 5. Egy görögdinnye háromnegyed része 4,5 kg. Mekkora a tömege a dinnye négyötöd 

részének?  

 6. Jutka néni barackot vitt a piacra, a termés kétharmad részét, 60 kg-ot. Mennyit vitt 

volna, ha a termés négyötöd részét viszi ki?   

 7. Gazdag úr és Módos úr vállalatot alapított. Induló tőkéik aránya 5 : 4 volt. Három év 

után 12,5 milliós nyereségük lett. Mennyi pénzt kapnak ebből külön-külön, ha a nyere- 

ségen a bevitt tőke arányában osztoznak? 

Gazdag úr alapító tőkéje 9,7 millió volt. Mennyivel növekedett a tőkéje? 
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 8. Egy 360 m2-es telken áll egy 120 m2 alapterületű ház. A házat körbeveszi a 36 m2-es 

járda. Hány m2 lehet a zöld terület? Írd fel 

a) a ház területének és a telek területének arányát!  

b) a járda területének és a telek területének arányát! 

c) hányszorosa a ház területe a járda területének!   
 

 9. Ketten, apa és fia, elhatározzák, hogy a hétvégén felássák a 150 m2-es kertjüket. Előre 

megbeszélik, hogy a munkát 3 : 2 arányban osztják fel maguk között. Mekkora területet 

fog felásni az apa és mennyit a fia?   
 

 10. Egy házaspár jövedelme 400000 Ft. Mennyi a jövedelmük külön-külön, ha a keresetük 

aránya 3 : 5, és az apa hozza haza a több pénzt?  

 11. Nagyi a négy unokájának palacsintát süt. Úgy gondolja, hogy a gyerekek életkoruk 

arányában eszik majd meg a 42 palacsintát. Az unokák 4; 4; 6; 7 évesek. Hány pala- 

csintát esznek külön-külön a gyerekek? 
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I. Egyenes és fordított arányosság 
 
Tudjuk már, hogy mit jelent az arány, és tudunk megfelelő arányban felosztani adott 

mennyiségeket. A mindennapi életünkben előfordul az is, hogy bizonyos mennyiségek 

arányát ismerjük, de nekünk kell eldönteni, hogy ha az arányos mennyiségek közül az egyik 

megváltozik, hogyan változzon meg a másik. 

Az alábbi feladatlapokon ilyen feladatokkal találkoztok. 

 

1. feladatlap 

A csoportotok szervezi a nyári tábort. A táborban sátrakban fogtok lakni és szalmazsákokon 

aludni. Önellátóak lesztek, azaz ti fogtok bevásárolni és főzni. Gyűjtsetek ismereteket a tábor 

helyszínével kapcsolatban! Készítsetek plakátot! A munkát osszátok fel magatok között!  

A plakáton szerepeljen a tábor helyszínének ajánlása, a költségvetés különböző fejezeteihez 

kapcsolódó táblázatok és grafikonok!  

(Nyomtassatok térképet, jelöljétek be a tábor helyét, nézzétek meg, milyen messze van a 

lakóhelyünktől, keressétek meg a környék nevezetességeit stb.) A csoport a közösen elké- 

szített plakáton fogja bemutatni a munkáját.  

 
 
2. feladatlap 

A nomád tábor előkészületeihez az élelmiszer-rendelés és a költségvetés elkészítése is hozzá- 

tartozik. Tudjuk, hogy az egyes élelmiszerekből mennyi a napi szükséglet fejenként:  

Kenyér: 1 főnek napi 60 dkg, és 1 kg kenyér ára 100 Ft. Hús: 1 főnek napi 20 dkg, és 1 kg hús 

ára 1000 Ft. 

Vajon mennyi kenyérre, mennyi húsra lesz szükség, mennyit kell érte fizetni? 

 
Nyilvánvalóan az egy főre jutó adatokat annyiszorosára kell növelni, ahány résztvevője van a 

tábornak. Ezt az összefüggést egyenes arányosságnak nevezzük. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Két mennyiség egyenes arányban van, ha az egyik mennyiség 

valahányszorosára változik, akkor a másik mennyiség is 

ugyanannnyiszorosára változik. 
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3. feladatlap 

Busszal mentek és egy kilométernyi útért a Volán Rt-nek 150 Ft-ot kell fizetni. Mennyi lesz 

az utazás költsége?  Számoljátok ki, mennyit kell egy tanulónak fizetni az utazásért, ha 15-en, 

ha 30-an, ha 45-en, ha 54-en, vagy ha 81-an mennétek a táborba? Készítsetek az adatokból 

táblázatot is! 

  
Résztvevők száma 15 30 45 54 81 
Egy főre jutó  
költség 

 
 

    

 
Fogalmazzátok meg a tapasztalatokat! 
 
4. feladatlap 

Hosszú tervezgetés után eldőlt, hogy a  tábor helyszíne Kistolmács. A résztvevőket ötszemé- 

lyes sátrakban szeretnétek elhelyezni. Egy sátor beszerzési ára 80000 Ft. A sátorban szal- 

mazsákon fogtok aludni, egy szalmazsák ára 1500 Ft. Készítsen a csoport erre vonatkozó 

költségvetést is! A költségeket foglaljátok táblázatba! 

 
Résztvevők 
száma 15 30 45 54 81 

Sátrak száma      

Sátrak 
beszerzési 
költsége 

     

Szalmazsákok 
beszerzési 
költsége 

     

 
Az előző grafikonon rajzoljátok meg a táblázatnak megfelelő grafikonokat úgy, hogy az egyik 

pár a sátrak, a másik a szalmazsákok költségvetésével foglalkozzon!  

Figyeljétek meg a kapott grafikonok tulajdonságait!  

Használjatok színes íróeszközt! A grafikont ragasszátok fel a plakátra! 
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5. feladatlap 

 
Igazak-e az alábbi állítások? 

      1.  Ahányszorosára növeljük a sátrak számát, annyiszorosára nő a beszerzési költség.  

2. Ahányszorosára nő a résztvevők száma, annyiszorosára nő a szalmazsákok beszerzési 

költsége.   

3. A sátrak beszerzési költsége és a sátrak száma egyenesen arányos.    

4. A szalmazsákok beszerzési költsége és a résztvevők száma nem egyenesen arányos.     

5. A sátrak száma és a résztvevők száma egyenesen arányos.     

6. A résztvevők száma és az egy főre jutó útiköltség nem egyenesen arányos.     

7. Ha elosztjuk a sátrak beszerzési költségét a hozzá tartozó sátrak számával, mindig 

ugyanazt a számot kapjuk.   

8. Ha elosztjuk a szalmazsákok beszerzési költségét a hozzátartozó résztvevők számával, 

mindig ugyanazt a számot kapjuk.    

9. Ha elosztjuk a résztvevők számát az egy főre jutó utazási költséggel, mindig ugyanazt 

a számot kapjuk.  

10. Ha megszorozzuk a résztvevők számát a hozzátartozó egy főre jutó utazási költséggel,  

      mindig ugyanazt a számot kapjuk.   

 

 
 
 
 
 
 
 

Ha két mennyiség között olyan kapcsolat van, hogy ahányszorosára 

változik az egyik mennyiség, annyiad részére változik a másik 

mennyiség, akkor a két mennyiség fordítottan arányos.  

Azt is mondhatjuk, hogy ha két mennyiség között olyan a kapcsolat, hogy 

a szorzatuk állandó, akkor a két mennyiség fordítottan arányos. Ez az 

állandó 0 nem lehet. 
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6. feladatlap 

Folytassátok a költségvetést! 
 
A tábor helye téglalap alakú, területe 1200 m2. A lakósátrakon kívül szükség van egy 

konyhasátorra, egy ebédlősátorra és egy tárolósátorra. Ezek összterülete 200 m2. A lakósátrak 

480 m2-nyi területre helyezhetők el. Egy sátor alapterülete 20 m2. Foglaljátok táblázatba, ha 

változtatjuk a sátrak számát, hogyan változik a sátrakkal elfoglalt terület nagysága! 

 

Sátrak száma 3 6 9 11 17 

Sátrak által elfoglalt 
terület nagysága      

 
Állapítsátok meg azt is, hogy maximum hány sátor helyezhető el az adott területen! 

Ábrázoljátok grafikonon az összetartozó mennyiségeket!  

Keressétek meg, milyen arány van a sátrak száma és az elfoglalt terület nagysága között!  

A grafikont ragasszátok fel a plakátra! 

 
 
7. feladatlap 

A tábor szervezői azt szeretnék, hogy a sátorban ne csak a szalmazsákok férjenek el, hanem 

legyen benne szabad terület is. Nagyobb alapterületű sátrakra volna szükség! A költségvetést 

készítőkhöz azzal a kéréssel fordulnak a szervezők, hogy határozzák meg a sátrak lehetséges 

alapterületét úgy, hogy a rét 480 m2-nyi területére kerülhetnek a lakósátrak. Szorosan egymás 

mellé, minden m2 területet felhasználva helyezik el a sátrakat. A sátor által elfoglalt területbe 

vegyük bele a sátor és a körülötte lévő árok alapterületét is. Foglaljátok táblázatba, hogy a 

sátrak számának növekedésével hogyan változik az adott területen elhelyezhető sátrak 

alapterülete (technikai kérdésekkel – megépíthető-e az adott nagyságú sátor – ne foglal- 

kozzunk)! 

 

Sátrak száma 3 6 9 11 17 

Egy sátor által 
elfoglalt terület 

     

 
Állapítsátok meg, hogy egyenes vagy fordított arányosság van az adott területre elhelyezhető 

sátrak alapterülete és a sátrak száma között! Készítsétek el a grafikont is! 
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8. feladatlap 

1. Hasonlítsd össze a következő arányos mennyiségeket! 
 

 Egyenesen arányos 
mennyiségek 

Fordítottan 
arányos 
mennyiségek 

Ha az egyik mennyiséget 
a kétszeresére növelem, 
hogyan változik a másik? 

  

Ha az egyik mennyiséget 
a háromszorosára 
növelem, hogyan 
változik a másik? 

  

Ha az egyik mennyiséget 
a felére csökkentem, 
hogyan változik a másik? 

  

Ha az egyik mennyiséget 
harmadára csökkentem, 
hogyan változik a másik? 

  

 
Példa 

 
 
 

 

Mit tudunk az 
összetartozó 
értékpárokról? 

  

 
Milyen a grafikonja? 

 
 
 

 

 
2. Válogasd ki az alábbi mennyiségpárok közül azokat, amelyek egyenesen arányosak 

egymással! 

a) Egyenletesen haladó gyalogos által megtett út és az eltelt idő. 

b) Négyzet oldala és kerülete. 

c) Négyzet oldala és területe. 

d) Egyenletesen vetett búzaföld területe és a learatott búza mennyisége. 

e) Az üzletben vásárolt tej mennyisége és ára. 

f) Azonos névértékű „Patex” kötvények száma és hozama. 

g) 60 m2 területű téglalap alakú kert szomszédos oldalai. 

 
Írd ide az egyenesen arányos mennyiségek betűjelét: 
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3. Azonos teljesítményű kőműveseket keresnek egy 400 m2 alapterületű 3 emeletes ház fa- 

lainak felhúzásához. Az építtetők tapasztalataiból tudják, hogy ha 2 kőműves dolgozna, 

akkor a falak 120 óra alatt lennének készen. Mennyi idő alatt készülne el a ház fala, ha 

növelnéd a kőművesek számát? Készíts tervet! 

 
Kőműves 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Idő          
 
 
Kőműves 12 15 20 30 40 50 120 180 240 
Idő          
 
(A vállalkozónak azon is el kell gondolkoznia, hány kőművest érdemes alkalmazni.) 

Írd le az összetartozó értékpárokra vonatkozó összefüggést! 

 
4. A Citroen C3 150 km-en 9 l benzint fogyaszt. Mennyit fogyaszt egy 375 km-es úton? 

Mennyibe kerül ez a benzinmennyiség, ha 15 liter benzin 3600 Ft-ba kerül? 

 
5. Öten elhatározták, hogy reggelente tejet és péksüteményt szállítanak a környék lakóinak. 

Lemérték, hogy mindez 2 óra és 20 percig tart. Mivel 7 órára végezni kell a szállítással, 

nagyon korán kell kezdeniük. Segítségül hívják három társukat.  

Mennyi időt vesz igénybe így a szállítás? 

És ha 11-en lennének?                          

És ha 3-an lennének? 
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Feladatgyűjtemény 
 

 1. A tábor mellett álló házban élő Szépítő család ki szeretné festetni a lakását. A szom- 

szédban a múlt héten festették ki a kisebbik szobát 45000 Ft-ért. A szoba falának a 

területe 30 m2. Mennyiért festené ki ugyanaz a mester Szépítőék lakását, ahol a falak 

összterülete 180 m2? 

 2. A táborozók elvállalták, hogy a hétvégén kitakarítják a tábort. Előzetesen csak hárman 

jelentkeztek. A három gyerek el volt keseredve, féltek, hogy így nagyon későn fognak 

végezni. Szerencsére a takarítás reggelén 8-an jelentek meg, így két óra alatt elvégezték a 

munkát. Hány óráig tartott volna a takarítás, ha csak 3-an dolgoztak volna? 

 3. A tábor mellett egy strand van. Az egyik medencét három csap 2 óra alatt tölti fel 

vízzel. Hány óra alatt töltené fel ugyanezt a medencét 5 csap? 

 4. Egy 20 m2 alapterületű, 2,6 m magas lakás fűtése hetente 3120 Ft-ba kerül. Mennyit kell 

fizetni egy 86 m2 alapterületű, 3,5 m magas lakás fűtéséért ugyanennyi idő alatt (a fűtési 

díjat légköbméterenként számolják)? 

 5. A tábor környékén biciklit lehet bérelni. Biciklis apa fiával 1,5 km utat tesz meg. Az apa 

kerékpárjának a kereke 25 cm sugarú, a fiáé 10 cm. Számold ki a gyerekkerékpár és a 

felnőttkerékpár fordulatszámának az arányát! Hány százalékkal fordul többet a gyerek 

kerékpárjának kereke az apáénál? 

 6. Szilvi 3 gombóc fagylaltért 280 Ft-ot fizetett. Mennyit fizetne egy 5 gombócos 

fagylaltért, ha a tölcsér 10 Ft-ba kerül? 

 7. A társasházakban a lakások alapterülete alapján állapítják meg, hogy mennyi közös 

költséget kell fizetni. Kissék lakása 80 m2, Nagyéké 120 m2. Kissék havi közös költsége 

8300 Ft. Mennyit kell fizetnie Nagyéknak? Állapítsd meg a két lakás alapterületének 

arányát! 

 8. A Ganz Egál Rt. 5 db 10000 Ft-os részvénye 9000 Ft osztalékot fizet. Mennyit fizet  

13 db ugyanilyen névértékű részvényre? 

 9. Szépalmán (a Bakonyban) a kastély istállójában 5 ló él. A lovak napi 15 kg abrakot esz- 

nek. Hány kg abrakot enne 9 ló egy nap alatt (feltéve, hogy minden ló naponta ugyannyit 

eszik)? A lovász 450 kg abrakot vásárolt. Hány napra lenne elég ez a mennyiség, ha nyolc 

ló élne az istállóban? Hány lovat lehetne etetni 4 napon át ennyi abrakból? 
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II. Százalékszámítás 
Az előzőekben (3.modul.Arány, arányosság 4. feladatlap 4.10 feladat) számok századrészét 

számoltuk ki. 

A századrész kiszámítására a gyakorlatban gyakran kerül sor. Külön nevet is kapott: 
 

 A századrész másik neve százalék, és ezt így jelöljük: %. 

a)  200-nak az 
100

1 része, másként az 1%-a 2; 

 b)  500-nak a 
100

3 része, másként 3%-a, 5⋅3 = 15; 

 c)  50-nek a 
100

7 része, azaz 7%-a 3,5; 

 d) 82-nek a 
100
16 része, 16%-a 13,12;. 

 e) 30-nak 
100
200 része, 200%-a 60; 

  f) 139-nek a 
100
120 része, 120%-a 166,8. 

 

Mintapélda1  
Számítsuk ki a következő számok adott százalékát! 

a) 100-nak a 20%-a;  b) 140-nek az 50%-a;  c) 84-nek a 25%-a; 
d) 30-nak a 10%-a; e) 60-nek a 90%-a;  f) 59-nek a 200%-a, 
g) 20-nak a 150%-a, h) 11-nek a 300%-a. 

Megoldás: 
A feladatban megadott százalékok 100-nak osztói, illetve többszörösei. 
20% a 100-nak ötödrésze, 50% a fele, 25 % a negyedrésze, 200% a kétszerese. 

Ezeket a százalékokat fejben is azonnal ki tudjuk számolni: 
a) 100-nak a 20%-a; az ötödrésze: 20; 
b) 140-nek az 50%-a; a fele: 70; 
c)  84-nek a 25%-a negyedrésze :21; 
d) 30-nak a 10%-a; a tizedrésze: 3; 
e)  60-nek a 90%-a; a tizedrészének 9-szerese: 6⋅9 = 53; 
f) 59-nek a 200%-a, a kétszerese: 118;  
g) 20-nak a 150%-a másfélszerese: 20⋅1,5 = 300. 
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Százalékszámítás a hétköznapi életben 
 
 
Mintapélda2  
 
Becsüljük meg a sávdiagramról, hogy hány kg a tömege az egyes almafajtáknak és ez hány 

százaléka az egésznek, ha összesen 60 kg alma tömegét ábrázolták! Az egyes részek arányát 

méréssel állapítsuk meg! Készítsünk táblázatot! 

 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mintapélda3  
 
Az alábbi kördiagram az európai CO2 kibocsátást mutatja iparáganként.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Méréssel állapítsuk meg az egyes tételekhez tartozó körcikkek szögét! 

b) Az egyes iparágak hány százalékban felelősek a CO2 kibocsátásáért? 

c) Írjuk le racionális számokkal az egyes iparágak CO2 kibocsátásának arányát a lakossági 

kibocsátáshoz képest! (Kerekítsünk!) 

Százalék Tömeg (kg) Fajta 

20% 12 Jonatán 

10% 6 Idared 

13,3% 8 Starking 

25% 15 Golden 

6,7% 4 Somogyi 
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Megoldás:  

a) 108°; 86°; 58°; 43°; 18°; 14°; 32°. 

b) 30%; 24%; 16%; 12%; 5%; 4%; 9%. 

c) A lakosság 12%, ehhez képest az egyes iparágak aránya: áramtermelés 
2
5

12
30

= , közlekedés 

2
12
24

= , ipar 
3
4

12
16

= , kereskedelem 
12
5 , olajfinomítás 

3
1

12
4
= , egyéb 

4
3

12
9
= . 

 
Mintapélda4  

 
Az alábbi táblázat egy család havi költségvetését mutatja. Számoljuk ki, hogy a fizetésüknek 

hány százalékát költik az egyes területekre, és készítsünk kördiagramot az egyes tételekből. 

A kördiagramon a körcikkek arányokat (százalékokat) jeleznek, amihez szükségünk van a 

középponti szögek nagyságára. 

 
Tétel Rezsi Étel Autó Törlesztés Ruha Egyéb 
Költség (Ft) 42300 89800 35200 26800 12600 38700 
Százalék       
Szög       

 
Megoldás: 

Százalék 17,24 36,59 14,34 10,92 5,13 15,77 
Szög [°] 62,06 131,72 51,62 39,31 18,47 56,77 
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A százalék jelentése, kiszámítási módjai 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.) Százalékérték meghatározásakor adott mennyiség valahány század részét számoljuk. 

Például mennyi 80 Ft 25%-a?       →         20
4
18025,080

100
2580 =⋅=⋅=⋅  (Ft). 

 
2.) Az alap meghatározásakor a törtrész ismeretéből az egész rész számítása: 

 

Például hány forint 25%-a 20 Ft?   →  8020
4
12025,0

100
25

=⇒=⋅=⋅=⋅ xxvagyxx  (Ft). 

 

3.) A százalékláb a százalékérték és az alap arányát mutatja: 
100

% pp = . 

Például 80 Ft-nak a 20 Ft hány százaléka (hány századrésze)?  
 

⇒==== %2525,0
100
25

4
1

Ft 80
Ft 20 20 Ft a 80 Ft-nak 25%-a. 

 
A százaléknál kisebb arányt, egy mennyiség ezredrészét fejezi ki az ezrelék (jele: °/°°). A 
százalékhoz hasonlóan értelmezzük és használjuk. 

 
Mintapélda5  
 

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! 
 
Mennyi a termék nettó ára, ha 1200 Ft-ot fizettünk érte? Hány százaléka a nettó ár a bruttó 

árnak? 
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Megoldás: 

Mivel a bruttó ár 1,25-szerese a nettó árnak, az 1200 Ft-ot el kell osztani 1,25-tel. A kapott 

nettó ár 960 Ft. Ez az 1200 Ft-nak 8,0100
1200
960

=⋅ -szorosa, vagyis 80%-a.  

Tehát a bruttó árnak a 20%-a az ÁFA. 

Tekintsük a következőt: 

nettó ár   80 Ft   
+25% ÁFA   20 Ft  
bruttó ár 100 Ft 
–  ÁFA   20 Ft      ez a 100-nak (a bruttó árnak)  a  20%- a 
nettó ár   80  Ft 
 
Azt kaptuk, hogy ha valahány százalékkal megnöveltük egy mennyiségnek az értékét, akkor 

az eredeti érték visszaállításához nem ugyanannyi százalékkal kell csökkenteni a megnövelt 

értéket. 

 
Mintapélda6  

 Egy kereskedő kétféle árucikket vásárolt: inget kétszer annyiért, mint pólót. Az ingeken 

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? 
 
Megoldás: 

A póló ára x, az ing ára 2x, a nyereség 1 pár (azaz 1 ing és 1 póló) után 0,2x + 0,15·2x = 0,5x. 

Egy pár után a nyereség 31500/100 = 315 Ft, vagyis 0,5x = 315. A termékek ára így 630 és 

1260 Ft. 100 pár terméket 100·(630 + 1260) = 189000 Ft-ért vásárolt, aminek a 31500 Ft a 

16,67 %-a. 

 
Feladatok  

 1. Egy biciklis 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, 200 perc alatt? (Készíts 

táblázatot!) 

 2. 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? 
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 3. A mellékelt grafikon a TurboEdu Kft. 

tanfolyamain részt vevő hallgatók számát 

mutatja, éves felbontásban.  

a) Határozd meg, hány százalékkal 

növekedett a hallgatók száma az egyes 

években az előző évihez képest! 

b) Az utolsó évi növekedést feltételezve 

hány hallgatóra számítson a vezetőség  

2005-ben? 

 4. Zedországban 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 

meghaladó részének 30%-a az adó; 

  ha a kereset 1000 zed felett van, akkor 250 zed és az 1000-zedet meghaladó részének 

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? 

 

 5. Az alábbi elektronikus kijelző egy parkolóház bejárata fölött látható. Az olvasható le 

róla, hogy a parkolóhelyek hányadrésze szabad. A szürke rész jelenti a foglalt 

parkolóhelyeket.  

Hány százaléka SZABAD a parkolónak? Válaszd ki a megoldást! 

a)  

 

A) 80%-a  B) 70%-a  C) 60%-a  D) 50%-a 

b) Hány autó áll a garázsban, ha 80 férőhelyes a parkoló? Válaszd ki a megoldást! 

A) 24   B) 32   C) 48   D) 56 . 
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 6. 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 építtetett a tervezettnél. Mennyi úttal építettek többet az egyes cégek az ere- 

deti tervhez képest? 

 7. 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 vízdíjat 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 1 m3 víz ára 212 tallér? 

 8. 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? 

 9. 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? 

 10. 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 

haszonkulcsa (a nagykereskedő haszna) 4%, a kiskereskedelmi haszonkulcsa (a kis- 

kereskedő haszna) pedig 8,5%? 

 11. Egy kávéfőző fogyasztói ára 3250 Ft, a nagykereskedelmi árrés 336 Ft, a 

kiskereskedelmi haszonkulcs 14%. Mennyi a kávéfőző termelői ára? 

 12. Tegnap vettem egy biciklit 10500 Ft-ért, ma továbbadtam 12000 Ft-ért. Hány 

százalékos a hasznom? Ha 10000 Ft-ért adtam volna el, hány százalék lenne a 

veszteségem? 
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Mintapélda7  
 
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 200 · 0,05 = 10 liter a só, és ez a keverés után is ugyanennyi marad. 

Ha 10 liter 2 %, akkor a 100% 500100
2

10
=⋅  liter. A különbség tehát 300 liter. 

Egyenlettel is felírható a megoldás: x liter édesvíz esetén a sótartalom: 

200 · 0,05 = (200 + x) · 0,02   ⇒ x = 300. 

 

 13. 2 kg 25%-os sóoldatból mennyi vizet kell elpárologtatni, hogy 32%-os oldatot     

kapjunk? 

 
 14. Mennyi 42%-os kénsavat kell önteni 2,6 liter 20%-os koncentrációjúhoz, hogy az  

eredmény 30%-os koncentrációjú kénsav legyen? 
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Ellenőrző feladatok  

 15. Ha az osztályban a tanulók 
5
4  része lány, és 6 fiú van az osztályban, akkor mennyi az 

osztálylétszám? 
 

 16. 8 darab dinnye tömege 24 kg. Milyen nehéz 15 dinnye? 
 
 

 17. A grafikon a szelektív hulladék 

mennyiségének éves eloszlását mutatja. 

Hány százalékkal nőtt 2004-re a gyűjtött 

mennyiség? Mi a véleményed erről a 

grafikonról? 

 
 18. A 16 km-re levő, dobozos üdítőket gyártó gyár mintaboltjában egy literes doboz ára 

126 Ft, a közeli boltban 20%-kal több. Hány doboz üdítőért éri meg elmenni a minta- 

boltba, ha egy km út költsége 21 Ft? 

 
 

 19. Fekete Péter 1,3 millió forintot szeretne befektetni évi 7,65%-ot ígérő biztos állami, és 

18,5%-ot ígérő rizikós részvénypiaci pénzügyi papírokba.  

Mennyit kamatozik a pénze év végére, ha 550 000 Ft-ot fektet be állami értékpapírokba, a 

maradékot részvényekre?  
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Ajánlott szakmai jellegű feladatok 
 
Halmazok 

 
1. Döntsük el, hogy a következő tulajdonságok közül melyek határoznak meg egyértelműen 

egy halmazt! 

a) Az építőiparban használt égetett téglák fajtái 

b) A kerület szép házai 

c) Egy ház villanyszerelését végző, szabályosan bejelentett villanyszerelő szakmunkások. 

 
2. Adjuk meg a következő halmazokat elemeik közös tulajdonságával! 

A: = {pamut, len, kender juta} 

B: = {gyapjú, moher, kasmír, hernyóselyem} 

C: = {viszkóz, akril, poliészter} 

 
3. Hány eleme van a következő halmazoknak? 

A: = {tisztító-gépsor, kártológép, fésülőgép, nyújtógép, előfonógép, gyűrűsfonógép, 

szövőgép} 

B: = {egy munkadarab adott tervrajzán látható vonalak pontjai} 

C: = {mai magyar autómárkák} 

 
4. Tekintsük a következő halmazokat! 

A: ={a benzinmotor gyújtóberendezései} 

B: ={mágneses gyújtóberendezések} 

C: ={akkumulátoros gyújtóberendezések} 

Ábrázoljuk a felsorolt halmazok közötti összefüggéseket Venn-diagram segítségével! 

 
5. Tekintsük a következő halmazokat: 

A: = {a faiparban dolgozó összes ember} 

B: = {az intarziakészítő szakmunkások} 

C = {faszobrászok} 

D = {betanított faipari munkások} 

Ábrázoljuk Venn-diagramon a halmazokat, ha tudjuk, hogy az intarziakészítő szakmun-

kások közt vannak faszobrászok is! 
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6. Egy üzletben, a bolti forgalom lebonyolításában hatan dolgoznak eladóként, négyen 

pénztárosként és 5 személy tölti fel a pultokat áruval. 2 eladó egyben pénztáros is, 3 eladó 

pedig részt vesz a pultok feltöltésében.  

Hányan dolgoznak összesen a bolti forgalom lebonyolításában?  

Hányan végeznek csak egyféle tevékenységet? 

 
7. Tekintsük a következő állításokat. Mely állítások igazak? Mely állításoknak igaz a 

megfordítása is? 

a) Ha egy anyag mészkő, akkor üledékes kőzet. 

b) Ha az ácsok szarufát készítenek, akkor ácskapcsot használnak. 

c) Az építési gipsz levegőn száradó kötőanyag. 

 
Számolás racionális számokkal, mértékegységek 

 
8. Egy vég selyemszövet hossza 32 m. Egy hosszú ruhához 3,5 m anyagra van szükség. Hány 

ruhához elegendő a vég selyemszövet? 

 
9. Hány m hosszú a 7,2 kg 30 tex finomságú fonal? (A tex a fonal finomságát jelenti. 30 tex 

azt jelenti, hogy 1 km fonal 30 gramm tömegű.) 

 
10. Egy fonoda raktárában 180 bála nyersanyag van. Ebből felhasználtak 42 tonnát, így még 

159 bála maradt a raktárban. Hány tonna nyersanyag volt eredetileg a raktárban? 

 
11. A könyvkötészetben használt papírlemez vastag papír. Ezeket a lemezeket 25 kg-os 

csomagolásban hozzák  forgalomba.  A  40-es  lemez  azt  jelenti,  hogy  40 lemez van egy  

25 kg-os csomagban. Egy lemezből 18 tábla vágható ki, és egy könyv bekötéséhez 2 tábla 

kell. Hány kg 40-es lemez kell 186 könyv bekötéséhez? Hány csomagot kell ehhez 

megbontani? 

 
12. A diófaléc élőnedves állapotától a légszáraz állapotáig szélességének 0,1 részét elveszíti. 

A lécek 9 cm szélesek nedves állapotban. Szárítás után 12 lécet helyeznek egymás mellé 

egy láda lefedéséhez. Milyen széles lesz ez a fedél? 

 
13. Egy vízvezetékcső adott keresztmetszetén 23,8 m3 víz áramlik át óránként. Hány liter víz 

áramlik át percenként? 
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14. A kertben a locsoló csap tömítése meghibásodott, ezért percenként 0,05 liter víz csöpög 

el. Hány köbméter víz csöpög el így egy hónap alatt? Mennyibe kerül ez a mai árakon? 

 
15. Egy fúró percenkénti fordulatszáma 210. 1 fordulat alatt a fúró 0,05 mm mélyen hatol az 

anyagba. Egy lemezt 20 másodperc alatt fúrnak át. Milyen vastag a lemez? 

 
16. A kettős méretű, soklyukú tégla 4,8 kg. Hány tégla rakható fel egy 10 tonnás teherautóra? 

 
17. Egy lakás falfelületének alapozásához 12,4 kg festéket használtak el. Hány kg festéket 

számítottak 1 m2 falfelület alapozásához, ha ez a mennyiség 92 m2 alapozásához volt 

elegendő? 
 

18. Egy raktár aljzatbetonának anyaga cement és zúzalékbeton. A cement és zúzalékbeton 

aránya 1 : 3. Mennyi cement és zúzalékbeton szükséges 2 köbméter aljzatbetonhoz? 
 

19. Egy 2,5 m hosszú laposacélrúdból 16 cm hosszú darabokat vágunk le. A fűrészlap 

vastagsága, amellyel a vágást végezzük, 2,1 mm. Hány 16 cm-es darabot tudunk levágni, 

és mekkora lesz az utoljára megmaradó darab? (A vágási veszteség darabonként 

közelítőleg 2,1 mm) 
 

20. A csőszerelőiparban nagyon lényeges a nyomás ismerete. Az SI mértékegységrendszerben 

a nyomás mértékegysége a pascal (Pa).  

1 atmoszféra, 1 atm ≈  100000 Pa = 1 bar. Az SI megengedi a bar használatát is, de a 

köznyelvben tovább él az atmoszféra is. Hány bar és hány pascal 3,8 atmoszféra nyomás? 
 

21. Csövek átmérőjét néha angol hüvelykben, coll-ban adják meg. 1 coll ≈  25,4 mm.  

Ezt így jelöljük: 1”. 

Hány mm átmérőjűek azok a csövek, amelyekre ezt írják: "3 ; 
"

2

1
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ; 

"

4

3
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ? 

 

22. Hány m hosszú az a 3,1 kg tömegű vörösréz huzal, amelyből 1 kg hossza 79,5 km? 

 
23. Az autók teljesítményét lóerőben adják meg. Adjuk meg a lóerőben (LE) adott 

teljesítményértékeket kilowattban! (1 LE ≈  0,736 kW) 

Toyota Corolla 1,4 VVT-i, 97 LE; Volkswagen Golf 1,6; 102 LE;  

Renault Clio 1,5 dCi; 106 LE. 
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24. Egy kerékabroncs kerülete 2,75 m. Hányat fordul a kerék 57,8 km hosszú úton? 

 
25. Egy vízvezetékcső falának vastagsága 8,4 mm, belső átmérője 28,3 mm. Mekkora a cső 

külső átmérője? 

 
26. Hány milliméter lehet egy furat legnagyobb és legkisebb átmérője, ha a névleges átmérő 

90 mm, és a tűrés ± 15 mikron? (1 mikron 0,001 mm, jele: μ) 

 
27. Az üzletbe a számla szerint 450 darab első osztályú árut kellett volna szállítani a 

nagykereskedőnek, de tévedésből másodosztályút hoztak. Hány forint a jóváírás 

(mennyivel fizet kevesebbet a szállítónak), ha az első osztályú ára 254 Ft, a 

másodosztályú árué 226 Ft? 

 
Egyszerű oszthatósági feladatok 

 
28. Egy textilgyár pamuthüvely-válogatójában 3 ember 4315 hüvelyt válogatott szét egy 

műszak alatt. Lehetséges-e, hogy mind a hárman ugyanannyi hüvelyt válogattak szét? 

 
29. Két kártológépet egyszerre indítanak. Az egyiken 18 percenként, a másikon 20 percenként 

cserélik ki a megtelt tartályokat. Mennyi idő múlva cserélik megint egyszerre a tartályokat 

mind a két gépen? 

 
30. Két kapcsolódó fogaskerék fogszáma 32, illetve 24. Jelöljük meg indításkor színes 

festékkel a két kerék kapcsolódási helyét. Hányat kell fordulniuk a kerekeknek, hogy a két 

keréken megjelölt helyek ismét egybe essenek? 

 
31. Egy csecsemő optimális testtömegét úgy számítjuk ki, hogy születési testtömegéhez 

havonta 600g-ot adunk féléves koráig, azután pedig 500g-ot egy éves koráig. Mennyi az 

optimális testtömege egy 3400 g-mal született, 9 hónapos csecsemőnek? 

 
32. Egy tortalap elkészítéséhez szükséges alapanyagok: 6 db tojás, tojásonként 2 dkg cukor és 

2,5 dkg liszt. Hány db tojást, hány dkg cukrot és lisztet kell felhasználni 20 db tortalap 

elkészítéséhez? 
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Arány, arányosság 

 
33. Egy hajtókerék fogszáma 84, a hajtotté 55. Mekkora az áttétel? Gyorsító, vagy lassító ez 

az áttétel?  

 
34. A gépkocsikban a benzin−levegő arányát általában 1 : 16 tömegarányban határozzák meg. 

Egyes számítások szerint a legjobb teljesítményt 10%-os levegőfelesleggel éri el a motor. 

Mennyi levegő szükséges ez esetben 10 kg benzinhez? 

 
35. Egy munkadarab elkészítéséhez műszaki rajzot kapunk, amelynek méretaránya 1 : 12. 

Hány cm az a méret a valóságban, amely a rajzon 13 mm? 

 
36. Egy 2,4 m hosszú ólomcsövet 3 : 5 : 8 arányban három részre osztunk. Milyen hosszúak 

lesznek az egyes darabok, ha a vágási veszteséget nem vesszük figyelembe? 

 
Százalékszámítás 

 
37. A vér mennyisége a test tömegének 9%-a. Mennyi vére van egy 70 kg tömegű felnőttnek?  

 
38. Egy raktárban 256 tonna csöves kukoricát helyeznek el ősszel. Tavaszra a beszáradási 

veszteség közelítőleg 9%. Hány kg csöves kukoricát mérnek ki tavasszal? 

 
39. A cukorrépa tömegének 16%-a cukor. Hány kg cukrot nyerhetünk 7,5 tonna cukor-

répából? 

 
40. Az Egri bikavér több borfajta keveréke. 70% kadarkát, 20% nagyburgundit 10% medoc 

noirt tartalmaz. Hány litert tartalmaz az egyes borfajtákból egy 2hl-es hordó egri bikavér? 

 
41. Hány kg nyers húst kell vennünk a 6 személyes grillpartira, ha egy személyre 20 dkg 

sülthúst számítunk, és a hús sütési vesztesége 35%? 

 
42. Egy étteremben a nyersanyag-felhasználás 572,72 ezer Ft, az ebből eredő forgalom 

1958,25 ezer Ft. Mekkora a haszonkulcs? Hány % az árrés-színvonal? 

(A haszonkulcs: az árrés az eladott áruk beszerzési árának százalékában kifejezve; 

az árrés-színvonal: a teljes haszon a forgalom százalékában kifejezve.) 
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43. Egy 120 cm széles gyapjúszövet 60% tiszta gyapjút tartalmaz. 1 m2 szövet tömege 0,4 kg. 

Egy kabáthoz 4,2 m szövet szükséges. Hány g gyapjút tartalmaz egy kabáthoz szükséges 

szövetdarab? 

 
44. Egy árucikk árát egy leárazási akció alkalmával 25%-kal csökkentik, majd az akció után 

ezt az árat 26%-kal megemelik. Drágább, vagy olcsóbb lesz a végső ár az első, eredeti 

árnál? Hány százaléka a végső ár az első, eredeti árnak? 

 
45. A lágyforrasz-ötvözetben 75% ólom és a többi ón. Mennyi ón szükséges 10 kg forrasz-

ötvözethez?  

 
46. Egy fűtőtest 1 m2 fűtőfelületen 1400 kJ hőt ad le. Mennyi hőt ad le egy olyan fűtőtest, 

amelynek fűtőfelülete 3,5 m2? 

 
47. Mekkora az esztergapad hatásfoka, ha a gép motorjának teljesítménye 6 kW, a hasznos 

teljesítmény pedig 4,5 kW? (A hatásfok = 
ményt teljesítbefektetet

ény teljesítmhasznos .) Hány százalékos a gép 

hatásfoka? 

 
48. A csapágyfém összetétele 80% ón, 20% antimon és réz. Az antimon és réz aránya 4 : 1. 

Hány kg kell az egyes alkotórészekből 200 kg csapágyfém előállításához? 

 
49. A villanykörték gyártása közben 250 körte közül 18 körte hibás. Hány % a selejt? 

Legfeljebb hány hibás körte esetén lesz a selejt nem több, mint 5%? 

 
50. Egy m3 légszáraz tölgyfa tömege 690 kg. Vízbe kerülve legalább 8%-os a vízfelvétele. 

Mekkora lesz a tömege egy 180 kg-os tölgyfa gerendának vízfelvétel után? Hány m3 a 

vizes gerenda térfogata? 

 
51. 450 tonna nyersolajból a finomítás során 238,5 tonna kenőolajat kapnak. Hány százaléka 

a kenőolaj a nyersolajnak? Hány tonna nyersolajból kapnak 100 tonna kenőolajat? 

 
52. Egy négyütemű belsőégésű motor teljesítménye 12kW, egy ugyanolyan hengerűrtartalmú 

kétütemű motornak 19 kW. Hány százalékkal nagyobb a kétütemű motor teljesítménye, 

mint a négyüteműé? 



 

 

 

 

 

 



86    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM                                                TANULÓK KÖNYVE 
 

A Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszer általános iskolából már ismert: két, 
egymásra merőleges számegyenes, melyek a 0 pontban metszik egymást. Ezek a koordináta-
rendszer tengelyei. A vízszintes tengely elnevezése: x tengely, erre merőleges az y tengely.  
A két tengely segítségével a sík minden pontját egyértelműen meg tudjuk adni. A sík minden 
pontjához egy rendezett számpárt rendelünk. A ,,rendezett” szó azt jelenti, hogy fontos a két 
szám sorrendje, nem cserélhetők fel. Ezt a számpárt nevezik a pont koordinátáinak.  
A tengelyek közös pontja az origó vagy kezdőpont. (A matematikában és más tudomány- 
ágakban egyéb koordináta-rendszereket is használnak, itt mi ezekkel nem foglalkozunk.) 
 

 
 

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 absz- 
cisszát, a pont y tengelytől mért előjeles távolságát), majd a második koordinátát (az ordinátát, 
az x tengelytől vett előjeles távolságát). 
 

 1. 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 megad egy pontot a két koordinátájával. Ha ez a pont az ellenfél 
valamelyik hajójához tartozik, akkor az ellenfél közli, hogy talált. Ezután a másik 
játékos lő, s ezt felváltva folytatják. Egy hajó akkor süllyed el, ha minden pontját 
eltalálták.  

Az üres „csatamezőre” rajzold az általad mondott pontokat, és jelöld pirossal azokat, 
amelyeket eltaláltál. A másik „csatamezőre” pedig saját hajóidat rajzold! 

 2. A ceruza felemelése nélkül kösd össze a következő koordinátákkal megadott pontokat: 

(–2; –2)→(2;2)→(2; –2)→( –2; –2)→( –2;2)→(2;2)→(0;4)→( –2;2)→(2; –2) 

 3. A ceruza felemelése nélkül kösd össze a következő koordinátákkal megadott pontokat: 

(–4;0)→( –2 ;2)→(0;0)→(2;-2)→(4;0)→(2 ;2)→(0;0)→( –2;-2)→(–4;0) 

 4. 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) 
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 5. 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. 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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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 a határvonal pontjai nem tartoznak hozzá a 
beszínezett területhez Ha a határvonal színe megegyezik a kitöltési színnel, a határvonal 
hozzátartozik a beszínezett területhez.  
A további mintapéldákban illetve feladatokban a koordináta-rendszert behálózó minden négy- 
zet egységnyi oldalú. 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 8. Színezd ki a koordináta-rendszernek azt a tartományát, amelynek a pontjai megfelelnek 
az alábbi feltételeknek! 

 
a) x = –2 b) x > 5 c) x ≤ 1 d) y = 3 e) y < 5 f) y ≥ –4 
 



 

 

 

 

 

 



92    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

I. Hozzárendelés utasítással és ábrázolással  
 

A játékot párban játsszuk, amelyhez négyzetrácsos papír, dobókocka, 
piros és kék színes ceruza szükséges.  

Készítsük el a táblát. Rajzoljunk egy 6×6-os négyzetet. A sorokat és 
oszlopokat jelöljük meg az ábrán látható módon. 

 
 

A játék menete: 
Az első játékos kétszer dob. Az első dobás mutatja, hogy hányadik 
oszlop, a második pedig, hogy hányadik sor kereszteződésében levő 
négyzetbe rajzolhat a játékos piros korongot. Ha már foglalt a négyzet, 
akkor nem rajzolhat semmit. 
A következő játékos ugyanígy jár el, a dobások által meghatározott 
négyzetbe kék korongot rajzol. Ha sikerül két azonos színű korongot 

egymás mellé rajzolni azokat össze lehet kötni. Egy korongot legfeljebb két másikkal lehet 
összekötni. Az a győztes, aki hosszabb láncot tud készíteni a játék ideje alatt.  

 

 1. Rajzold be a hiányzó nyilakat! Fogalmazd meg a hozzárendelés szabályát! 
a)  

b) 
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c)  

 
 
 

d) 

 
 
e) 
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f)  

 
 g)  

 
h)  

 
i)   
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Mintapélda1  
 
Hányféleképpen állhatnak sorba egy bolt pénztáránál a vásárlók, ha 3-an, 4-en, 5-en, … 8-an 
vannak? 
 
Megoldás: 
2 személy esetén 2-féle, 3 esetében 3⋅2-féle, 4 esetében 4⋅3⋅2-féle, … 8 esetében 8⋅7⋅6⋅5⋅4⋅3⋅2-
féleképpen állhatnak sorba a vásárlók. 

 
Írjuk be a táblázatba az összetartozó értékpárokat:  
 
Táblázat: 

Vásárlók száma 1 2 3 4 5 6 7 8 
Kialakult sorok száma 1 2 6 24 120 720 5040 40320 

 
Ábrázoljuk nyíldiagrammal az összetartozó értékpárokat:  
 
Nyíldiagram:  
 

 
 
Ábrázoljuk koordináta-rendszerben az összetartozó értékpárokat:  
 
Koordináta-rendszer:    Venn-diagram: 
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Mintapélda2  
 
Karcsi nyáron 435 Ft-os órabérért dolgozott. Fizetségét mindig a nap végén kapta meg.  
A munkáltató úgy fizet, hogy mindig a lehető legkevesebb bankjegy kerüljön ki a kezéből. 
A táblázat azt mutatja, hogy milyen címletekben kapta meg a fizetését Karcsi. 
 

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 

 
Ábrázoljuk Venn-diagrammal a kereset és a kifizetett címletek közötti összefüggést: 
 
Venn-diagram: 

 
 
 
 
Koordináta-rendszer: 
Megjegyzés: Itt a koordináta-rendszerrel történő 
ábrázolás nagyon erőltetett. A függvények külön- 
böző ábrázolásai éppen arra jók, hogy több lehe- 
tőség közül a feladattól függően választhatnak. 
 

 
Ábrázoljuk az összefüggést nyíldiagrammal, és táblázattal. 
 
Nyíldiagram: 

 
Táblázat: 

Címletek Kereset 
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  
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Feladatok 

 2. 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, elhatározta, 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? 

Hozzárendelési szabály:    
1. napig összegyűjtött tojások száma: 1 
2. napig összegyűjtött tojások száma: 1 +2 = 3 
3. napig összegyűjtött tojások száma: 1 + 2 +3 = 6 
4. napig összegyűjtött tojások száma: 1 + 2 +3 + 4 = 10. 
k nap esetén az addig összegyűjtött tojások száma: 1 + 2 + 3 + … + k. 

 

 3. 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? 

Hozzárendelési szabály: Minél többen segítenek, annál hamarabb lesznek készen a 

fűnyírással. Ha k−1 gyerek segít, azaz k ember végzi a fűnyírást, akkor 
k
4  óra alatt 

fejezik be a munkát.  
Rendeljük a füvet nyírók számához a munkaórák számát! Készítsünk táblázatot és 
ábrázoljuk a hozzárendelést grafikonon! 

Megjegyzés: 8-nál több főre nem érdemes számolni, hiszen nem férnek el a pályán. 

 4. 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? 
A költséghez rendeljük hozzá az útvonalakat. Készíts táblázatot!  
Ábrázold a hozzárendelést többféle módon! 

Útvonal Útvonal hossza 
1 33 
2 42 
3 74 
4 40 
5 59 
6 68 
7 35 
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A függvény fogalma, megadása 
 
A hozzárendelések között vannak olyanok, amelyek az egyik halmaz minden eleméhez 
hozzárendelik valamely halmaznak pontosan egy elemét. Ezek az egyértelmű hozzáren- 
delések. 
Az egyértelmű hozzárendeléseket függvényeknek nevezzük.  
 

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.  
 

Az alaphalmazt, vagy annak egy részhalmazát értelmezési tartománynak (szokásos jelölése: 
É.T.) hívjuk, elemei a változók. A képhalmazt (vagy annak egy részhalmazát) 
értékkészletnek (É.K.) nevezzük, melynek elemei a függvényértékek.  
 

Azokat a függvényeket, amelyek mindkét irányban egyértelműek, („megfordíthatók”) 
kölcsönösen egyértelmű függvényeknek nevezzük. A kölcsönösen egyértelmű függvények- 
ben az alaphalmaz minden egyes eleméhez a képhalmaznak egyetlen elemét rendeltük hozzá.  

 

 5. Ha az 1–4. feladatok közül megoldottál egyet, válaszolj a következő kérdésekre az 

eddigi tapasztalataid alapján!  

a) Minek az alapján döntöd el, hogy melyek az összetartozó értékek? 

b) Hogyan tudnád 2 csoportba (halmazba) sorolni az értékeket? 

c) Hogyan jelenik meg a hozzárendelés egyértelműsége a különböző függvény-

ábrázolási módokban? 

 
A hozzárendelési útmutatóból világosan kiderül, hogy mely halmaz elemeihez rendeljük 

valamely halmaz elemeit, így pontosan meg tudjuk mondani, melyik halmaz az alaphalmaz, 

vagyis a függvény értelmezési tartománya, és melyik halmaz a függvény értékkészlete. 
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Táblázatba foglaltuk, hogy az egyes ábrázolási módokban hogyan jelenik meg a hozzáren- 

delés egyértelműsége: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 6. Az 1. feladatból válaszd ki azokat a hozzárendeléseket, amelyeknek a megfordítása is 
egyértelmű hozzárendelés! (megfordítása = az alaphalmaz és a képhalmaz felcserélése) 

 
 

 7. A nyíldiagramokkal megadott ábrákból válaszd ki a függvényeket! Függvény esetén 
add meg az értelmezési tartományt, az értékkészletet, és a hozzárendelési utasítást! 

 
a)  

 
 

 Egyértelmű Nem egyértelmű 

Venn-

diagram 

egy nyíl indul ki az 

alaphalmaz elemeiből 

több nyíl is kiindulhat 

Nyíldiagram egy nyíl indul ki az 

alaphalmaz elemeiből 

több nyíl is kiindulhat 

Táblázat az első sorban szereplő 

értékek alatt egyetlen érték 

található (a táblázat kétsoros) 

az első sorban szereplő 

értékek alatt több érték is 

található (a táblázat 

többsoros) 

Koordináta-

rendszer 

az x értékekhez pontosan egy 

y érték tartozik 

az x értékekhez több y érték 

is tartozhat 
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b)  

 
c)  

 
d) 

 
e) 
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 8. Válogasd ki a következő rajzok közül azokat, amelyek függvény grafikonjai lehetnek! 
Olvasd le a függvénygrafikonok értelmezési tartományát és értékkészletét! 

a) b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

i) j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
k) l) 
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II. Függvénytulajdonságok 
 

Mintapélda3  
  
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! 

 
 

 9. 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. 



104    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

Találd ki, hogy melyik grafikon melyik állat mozgását ábrázolja! 

A grafikon alapján milyen taktikát alkalmazott a kenguru? Milyen eredménnyel? 

 

 10. 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 letesztelte a különböző közlekedési módszerek hatékonyságát. Megkér- 
tünk 3 embert, tegye meg ezt az útszakaszt biciklivel, személyautóval, illetve tömeg- 
közlekedéssel. A három ember mozgását ábrázoltuk a grafikonon. 
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 útke- 
reszteződésnél várakoznia. Hol vannak az autóbusz megállói ezen a szakaszon? 

Számítsd ki, mekkora az egyes járművek átlagsebessége ezen a 3 km-es útszakaszon! 
(Az átlagsebesség a megtett út és a megtételhez szükséges idő hányadosa.) 
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 11. Egy szakácstanuló-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 tanulók 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 
hajszálpontosan sikerült elkészítenie a remekművet. 

A negyedik szakácsot Lajosnak hívták. Ő hogy haladt a desszertkészítéssel? 
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 12. 4 személygépkocsi – Opel, Suzuki, Peugeot és Ford típusúak − közeledik a jelző- 
lámpás útkereszteződéshez. A jelzőlámpa előtti 800 m-es szakaszon vizsgáltuk az 
autókat. A jelzőlámpa pirosat mutat, ezért a személygépkocsik kénytelenek megállni. 
Vagy mégsem? A következő grafikonok alapján megtudhatod.  

A Suzukinak nem kellett lefékeznie, mert pont akkor ért a kereszteződéshez, amikor a 
jelzőlámpa zöldre váltott. 

A Ford vezetőjét váratlanul érte a pirosra váltás. Azt hitte, még át tud menni a sárga 
jelzésen, begyorsított, de kénytelen volt vészfékezni. 

A Peugeot sofőrje idejében kezdett el fékezni. Egyenletesen lassítva megállt. 

Hogyan lassult az Opel? 
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 13. Kitti, Csongor, Oszkár és Gedeon a folyóparton játszanak. Köveket dobálnak a vízbe. 
A kövek pályáját a következő grafikon írja le: 

 
Ki(k)nek sikerült a követ ugráltatni a vízen (azaz „kacsázni”)? Ki(k)nek nem? 

 14. Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
a) A most kiadott feladatokban (9.-től 13.-ig) milyen hozzárendelési szabályokat veszel 

észre? 
 b) Adj meg néhány függvényt a példák alapján! 
 c) A grafikon melyik tengelyén olvasod le az értelmezési tartomány elemét és melyik 
  tengelyen a hozzá tartozó helyettesítési értéket? 

d) A 0 helyettesítési értéket zérushelynek nevezzük. Hogyan tudod ránézésre meg- 
állapítani a függvény grafikonja alapján, hogy hol van a függvénynek a zérushelye? 

 
Mintapélda4  
 
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. 

13,7

15,3

12,6

11,8

2,4

15,7

10,1
11,66,8 0-9

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-
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Mintapélda5  
 

A következő diagram Kati átlagos testhőmérsékletének alakulását mutatja két héten keresztül:  
 

  
a) Melyik nap volt Katinak a legmagasabb illetve a legalacsonyabb a testhőmérséklete? 
b) A hónap hányadik napjától lázasodott be Kati? (Lázasnak tekintjük, ha hőmérséklete 
meghaladja a 37 oC értéket.) 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. 
 

 15. A grafikon 1990-től 96-ig 
mutatja a legmagasabb hőmérsékleti 
értékeket. 

 Olvasd le a grafikonról a legkisebb 
és legnagyobb értékeket! Határozd 
meg, hol és mikor veszik fel ezeket 
az értékeket! 

 

 16. A grafikon a munkanélküliek 
számát ábrázolja egy bizonyos 
évben (ezer főben), a legmaga-
sabb iskolai végzettség szerint. 

 Milyen végzettségű volt a 
legtöbb munkanélküli? Hány 
munkanélküli volt abban az 
évben? 
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 17. Olvasd le a következő diagramok- 
ról a legkisebb és legnagyobb értéke- 
ket! Határozd meg, hogy melyik év- 
ben veszik fel ezeket az értékeket! 

 
a) A háztartások készpénz-megta- 
karítása 1993 és 1996 között 
(milliárd Ft) 

 

 

 

 

b) Élve születések alakulása 1980 és 
1996 között (ezer fő) 

 

 

 

 

 

 

 18. A következő grafikon 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! 
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 19. Egy turistacsoport elment kirándulni a hegyekbe. Más útvonalon mentek, mint amit a 
visszatérésre választottak. Útjuk a következőképpen alakult: 

  
a) Milyen magasra másztak fel? Hol 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?  
 
 

 20. Genuvia ország havi átlaghőmérsékletének alakulását mutatja a következő grafikon 
egy éves viszonylatban: 

 
Mennyi az éves átlag-hőmérséklet? Mely hónapok átlaghőmérséklete közelíti meg  
(5 °C-nál nem nagyobb az eltérés) ezt az értéket? 
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 21. A helyi kisbusszal közlekedő utasok számának átlagos alakulása a nap folyamán: 

3

13
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53
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idő (h)

utasok száma

 
Mikor utaztak a legtöbben illetve legkevesebben az autóbuszon? Hányan utaztak mun- 
kakezdés előtt (9 óráig)? Átlagosan hányan utaznak naponta a busszal? 

 22. Jancsi heti zsebpénzének alakulása (az értékek a reggeli állapotot mutatják): 
Mennyit költött csütörtökön Jancsi? Melyik nap költött a legkevesebbet? 
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I. Egyenes arányosság és a lineáris függvények kapcsolata 

Mintapélda1  
 
A csapból percenként 5 l víz folyik a fürdőkádba, melynek befogadó képessége 80 liter. 
Mennyi idő alatt telik meg az eredetileg üres kád? Készíts táblázatot és ábrázold grafikonon a 
kádban levő vízmennyiséget az eltelt idő függvényében! 
 
Megoldás:  

1. Válasz a kérdésre: 16 perc alatt telik meg a kád, mert 16
5

80
= . 

2. Értéktáblázat készítése: 
 

t (perc) 
alatt 1 2 3 4 8 12 16 

V(liter) 
víz folyik 
ki 

5 10 15 20 40 60 80 

 
3. Ábrázolás grafikonnal:  
  

 
 
 
4. Hozzárendelési utasítás meghatározása: t a 5 · t  vagy  f ( t ) = 5 ⋅ t. 
 
 

Mintapélda2  
  
Egy 20 cm hosszú gyertyát meggyújtunk. A gyertya 4 óra alatt ég el. Fél óra alatt hány 
centimétert csökken? Készíts táblázatot és ábrázold grafikonon a gyertya hosszának alakulását 
az eltelt időtől függően! 
 
Megoldás: 

1. Válasz a kérdésre: A gyertya 1 óra alatt 5
4
20

=  cm-t csökken, fél óra alatt 2,5 cm-rel 

lesz alacsonyabb. 
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2. Értéktáblázat készítése: 

t(óra) 
elteltével 0 0,5 1 1,5 2 3 4 

m(cm) 
magas a 
gyertya 

20 17,5 15 12,5 10 5 0 

 
    3. Ábrázolás grafikonnal:  
 

 
 
4. Hozzárendelési utasítás meghatározása:  t  a   –5 t + 20    vagy     f (t ) = –5 t + 20. 

 
Mintapélda3  
 
Egy személygépkocsi az autópálya 50 km-es szakaszán 110 km/h sebességgel halad. Mennyi 
idő alatt teszi meg ezt az utat? Készíts táblázatot és ábrázold grafikonon a sebességet az út 
függvényében! 
 
Megoldás: 

1. Válasz a kérdésre: Az autó 0,45 óra alatt teszi meg az utat, mert 54,0
110
50 &&===

v
st . 

2. Értéktáblázat készítése: 

Ekkora utat s(km) 1 10 20 30 40 45 50 
ekkora sebességel 

tesz meg v ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

h
km  110 110 110 110 110 110 110 

 
3. Ábrázolás grafikonnal:  4. Hozzárendelési utasítás meghatározása:                 

s  a   110, vagyis  f ( s ) = 110. 
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Feladatok 

 1. Egy csiga hajnalban útnak indul. A 2 m széles járda egyik oldaláról szeretne átjutni a 
másikra. Óránként fél métert képes megtenni. Mennyi idő múlva ér át a túloldalra? 
Készíts táblázatot és ábrázold grafikonon a megtett utat az eltelt idő függvényében! 
Határozd meg a hozzárendelési utasítás! 

 
 
 
 

 2. Egy autó lakott területhez közeledvén lassítani kezdett. 5 km−re volt a falu szélétől, 

amikor 110 
h

km  sebességét elkezdte egyenletesen csökkenteni. A falu határán belül  

50 
h

km km/h a megengedett maximum.  

Táblázatban ábrázoltuk az autó sebességének csökkenését a megtett út függvényében: 
 
 
 
 
 

a) Hány 
h

km -val kellett csökkenteni a sebességét?   

b) Ábrázold grafikonon az autó sebességének csökkenését a megtett út függvé- 
nyében! 

c) Határozd meg a hozzárendelési utasítást! 

 3. Egy macska felmászik a 4 m magas fa tetejére, miközben 15 N állandó erővel húzza 
felfelé magát. (s = 4 m, F = 15 N.) Táblázattal ábrázoltuk az erő és a magasság 
kapcsolatát: 

 
 
 
 

a) Ábrázold grafikonon az erő és a magasság kapcsolatát!  
b) Számold ki, mennyi munkát végez a macska, míg feljut a fa tetejére! (W = F · s)  
c) Határozd meg a hozzárendelési utasítást! 

 4. A jánoshegyi libegő 1040 m hosszú kötélpályán mozog. Az utasokat 4 
h

km  sebes- 

séggel szállítja. (Azaz 66,7 métert tesz meg egy perc alatt.)  

a) Mennyi ideig (percig) tart egy utazás a libegővel?  
b) Ábrázold táblázattal ill. grafikonon a megtett út hosszát az idő függvényében!  
c) Határozd meg a hozzárendelési utasítást! 

Ennyi idő alatt t(h) 0 0,5 1 1,5 2 3 4 

Ennyi utat tett meg s(m) 0       

Megtett út s(km) 0 1 2 3 4 5 

Sebesség v ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

h
km   110 98 86 74 62 50 

Ennyi utat tesz meg s(m) 0 0,5 1 2 3 4 

Ekkora erőt fejt ki F(N) 15 15 15 15 15 15 



7. modul: EGYENES ARÁNYOSSÁG, ÉS A LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK                                                        117 
 

 5. A jánoshegyi libegő 1040 m hosszú kötélpályán mozog. Az utasokat 4 
h

km  sebes- 

séggel szállítja.  

Táblázattal ábrázoltuk a visszafele vivő út hosszát az eltelt idő függvényében: 
 

 
 
 

a) Mennyi ideig (percig) tart egy utazás a libegővel?  
b) Ábrázold táblázattal ill. grafikonon a hátralévő út hosszát az eltelt idő 

függvényében!  
c) Határozd meg a hozzárendelési utasítást! 

 

 6. Egy gyerek az 1200 Watt teljesítményű hajszárítójával 0,5 órán keresztül szárítja a ha- 
ját. (P = 1200 Watt.) Táblázattal ábrázoltuk a teljesítményt az idő függvényében: 

 
t(h) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

P(Watt) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
 

Ábrázold grafikonon a teljesítményt az idő függvényében! 
Határozd meg a hozzárendelési utasítást! 
 

 7. Válaszolj az alábbi kérdésekre az előző mintapéldák elemzésével! 

  a) Milyen kapcsolat van a Mintapélda1, az 1. és a 4. feladat összetartozó értékpárjai 
között? 
b) Hogyan helyezkednek el a koordináta-rendszerben az összetartozó értékpárok által 
 meghatározott pontok?  

 

 8. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis. Válaszodat indokold! 
 

a) Az 1. és 2. feladat táblázatának értékpárjai közötti kapcsolat egyenes arányossággal 
 jellemezhető.  

 

b) Ezek az értékpárok szétszórva, rendszertelenül helyezkednek el a koordináta-
rendszerben. 

 

c) A fejezet minden feladatában az összetartozó értékpárok egyenesen helyezkednek el. 
 

d) Mindegyik feladatban az összetartozó értékpárok hányadosa állandó. 
  

Ennyi idő telt el. t(perc) 0 1 5 10 15 15,6 

Ennyi út van hátra. s(m) 1040 973,3 706,7 373,4 40 0 
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II. Lineáris függvények 
 
Az előző fejezet mintapéldái közül a Mintapélda1, és a feladatok közül az 1. és  4. feladatban 
az összetartozó értékpárok között egyenes arányosság áll fenn.  
 
Nézzük meg a. Mintapélda1 alapján felírt táblázatot! 

 
 
 
 

 
Tudjuk, hogy az egyenes arányosság esetén az összetartozó értékek hányadosa állandó. 
 

5
1
5
= ;  5

2
10

= ;  .5...
16
80

12
60

8
40

4
20

=====   

 
A függvény hozzárendelési szabálya: f ( t ) = 5 t.. 
 
Ugyanezt tapasztaljuk a többi egyenes arányosságot kifejező függvény esetében is: 

Az 1. feladatban az f ( t ) = 
2
1  t, a 4. feladatban az f ( t ) = 66,7 t függvényeknél is az 

összetartozó értékek hányadosa állandó. 
 
Tapasztaltuk, hogy az egyenes arányosságot kifejező függvények összetartozó értékpárjai egy, 

az origón áthaladó egyenesen, vagy annak egy részén helyezkednek el. Ezek a függvények, 

általánosan megfogalmazva  f ( x ) = m x  alakban írhatók fel, amelyben x és m valós számok. 

(Az egyenes arányosságot kifejező függvények esetében x ≠ 0, ugyanis ez esetben az 

összetartozó értékek hányadosa nem értelmezhető) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f(x) = mx, ha m < 0 
 

 
Azokat a függvényeket, amelyeknek  összetartozó értékpárjai egyenesen, vagy annak egy 

részén helyezkednek el lineáris függvényeknek hívjuk.  

Az egyenes arányosságot kifejező függvény lineáris függvény. 

t (h) 1 2 3 4 8 12 16 

V (liter) 5 10 15 20 40 60 80 

f(x) = mx, ha m > 0 
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Azt is láttuk, hogy a többi feladatban megadott függvények összetartozó értékpárjai is 

egyenesen helyezkednek el. 

Például a Mintapélda2-ben szereplő függvény hozzárendelési szabálya: f (t ) = –5 t + 20. 

Képezzük  most is az összetartozó értékek hányadosát! 

0,5
17,5  = 35 ; 

1
15  = 15; 

1,5
12,5  = 8,333;   

2
10  = 5.  

Ezek a függvények nem fejeznek ki egyenes arányosságot, de ezek is lineáris függvények. 

Összetartozó értékpárjainak képe egyenesre, vagy annak egy részére illeszkedik. 

 
Mintapélda4  
 
Ábrázoljuk értéktáblázat nélkül koordináta-rendszerben az f ( x ) = x + 2 függvényt!  

Megoldás: Mivel az egyenest már két pontja meghatározza, elég két értékpárt meghatározni 

és ábrázolni. A kapott pontokat összekötve megrajzolhatjuk a függvények képét.  

Számítsuk ki két tetszőleges x értékre a függvény helyettesítési értékét! 

f ( x ) = x + 2 ;  legyen  x1 = − 6; akkor f(− 6;) = − 6 + 2 = − 4; 

    x2 = 5; akkor f(5) = 5 + 2 = 7. 

Az egyenes két pontjának koordinátái: P(− 6; − 4); Q(5, 7) 

Rajzoljuk meg a két ponton átmenő egyenest! 
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Mintapélda5  

Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben a következő függvényeket! 

Mit tapasztalunk? 

 a) f ( x ) = 
2
1 x;  g ( x ) = x;  h ( x ) = 2 x;   j ( x ) = 4 x; 

 b) f ( x ) = −
3
1 x;             g ( x ) = −x;            h ( x ) = −5 x;             j ( x ) = −3 x. 

Megoldás: 
Mivel ezeknek a függvényeknek a képe az origón áthaladó egyenes, elég egyetlen x értékre 
kiszámítani a helyettesítési értéket, az egyenes, két pontját ismerve már megrajzolható. 

a)                                                                       b) 

              
 

 

Láthatjuk, hogy „meredekségük” az x számszorzójától függ. Ha ez nullánál nagyobb, az 
egyenes „emelkedő”, ha kisebb, akkor „süllyedő”. 
Azt is láthatjuk, hogy a függvények képének „meredeksége” annál nagyobb minél nagyobb  
x számszorzójának abszolútértéke. 
Írjuk fel a függvények hozzárendelési szabályát általános alakban! 
f ( x ) = m x , ahol  x bármely valós értéket felvehet és m, az x együtthatója, tetszőleges valós 
szám. Általánosan, a függvény „meredeksége” m értékétől függ. 
Ha m > 0, akkor a függvény növekvő, növekvő x értékekhez növekvő függvényértékek 
tartoznak. 
Ha m < 0, akkor a függvény csökkenő, vagyis növekvő x értékekhez csökkenő 
függvényértékek tartoznak. 
Ha  m = 0, akkor f (  x) = 0, ami azt jelenti, hogy a függvény értéke minden x értékre 0. 
Ennek a függvénynek a képe is egyenes, ez az egyenes az x tengely. 
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Mintapélda6  

Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben a következő függvényeket! 

Mely pontjában metszik az egyenesek az y tengelyt? 

a)  f ( x ) = x + 1,  g ( x ) = 2 x − 2;   

b)  f ( x ) = −3 x +3,  g ( x ) = −
2
1 x −3. 

Megoldás: Számítsuk ki a függvény helyettesítési értékét két tetszőleges x értékre. A kapott 

két értékpár segítségével ábrázoljuk a függvényt! 

a)                                                                       b) 

              
 
 

A függvények hozzárendelési szabálya általánosan: f ( x ) = m x + b, ahol b a hozzárendelési 

szabályban szereplő konstans tag. Az egyenes az y tengelyt a b pontjában metszi. Ezért a 

képletben szereplő b-t  tengelymetszetnek nevezzük. 

Ezek az ismereteink segítenek a függvényábrázolásban is. 

A függvényt m és b ismeretében számolás nélkül a következőképpen is megszerkeszthetjük: 
 

 
f(x) = mx+b 

Az m a meredekséget határozza meg, vagyis azt mutatja meg, hogy egy egységnyi jobbra 

haladás esetén hány egységet megyünk az y tengely mentén felfelé, ha m > 0, vagy lefelé, ha 

m < 0. 
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Tehát megjelöljük az y tengelyen a b pontot, majd innen kiindulva 1 egységet lépünk jobbra  

és m egységet felfelé vagy lefelé m előjelétől függően. 
 
Az  f ( x ) = m x + b  képletben  m és b valós számok. Jelentésük: m a függvény grafikonjának 

meredeksége, b pedig az y tengellyel való metszéspontjának 2. koordinátája.  

A lineáris függvények más lehetséges jelölései: x  a mx + b, vagy y = mx + b.  

 
Ha m = 0, akkor az f ( x ) = b  (vagy x  a  b, vagy y = b ) hozzárendelést kapjuk, melyet 

konstans függvénynek nevezünk. Ekkor a függvény képe az x tengellyel párhuzamos 

egyenes.  

 
f(x) = b 

 
Mintapélda7  
 
A megrajzolt grafikon alapján állapítsuk meg a hozzárendelési szabályt és adjuk meg az  

értéktáblázat hiányzó adatait! Olvassuk le a grafikonról a már ismert jelöléssel megadott 

helyeken a függvényértékeket! 
 
f ( x ) = ?  

 

f (–2) = 

f (–1) = 

f (2) = 

 

 
 

 
x –5 –3 0 1 4      

f(x)      –3 –2,8 0 1 3,4 
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Megoldás:  

1. A lineáris függvény általános hozzárendelési utasítása: f ( x ) = m x + b, ahol m a függvény 
meredeksége, b pedig az y tengellyel vett metszéspontja.  
Mivel a grafikonról leolvasva ez a metszéspont (+2)-nél található, így b = +2.  
A függvény meredekségét úgy tudjuk leolvasni a grafikonról, hogy az x tengely pozitív 
irányába (jobbra) haladva a függvény képe hány egységnyit emelkedett az y tengely pozitív 
irányába. 
Ennél a feladatnál ennek leolvasása nehézkes. Látható viszont, hogy 3 egységet haladva 
„jobbra”, a függvény képe 2 egységnyit emelkedett. Akkor 1 egységet haladva ennek harmad-

részét, 
3
2  egységet emelkedett. Tehát m = 

3
2 . 

A hozzárendelési utasítás: f ( x ) = 2
3
2

+x . 

2. Függvényértékek kiszámítása, értéktáblázat kitöltése:  
 
f (–2) = ?  

A hozzárendelési utasításban x helyére behelyettesítjük a –2 -t: f (–2) = ( )
3
222

3
2

=+−⋅ . 

Hasonlóan : f (–1) = 
3
4 ; f (2) = 

3
10 . 

Az értéktáblázat első 5 oszlopának kitöltése, melyekben az x érték adott, és f ( x )-et keressük, 
szintén ehhez hasonló. Az eredmények: 
 

x –5 –3 0 1 4 

f(x) –
3
4  0 2 

3
8  

3
14  

 
A 6–10. oszlopokban f ( x ) értéke adott, és x-et keressük: 
6. oszlop: f ( x ) = –3 

f ( x ) helyére írjuk a hozzárendelési utasítást: 2
3
2

+x  = –3. 

Ezt az egyenletet megoldva kapjuk: x = –7,5.  
 
A 7–10. oszlopok kitöltése is hasonló. Az eredmények összefoglalva: 
 

x –7,5 –7,2 –3 –1,5 2,1 
f(x) –3 –2,8 0 1 3,4 
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9. A megrajzolt grafikonok alapján állapítsd meg a hozzárendelési szabályt és add meg az 
értéktáblázat hiányzó adatait! Számítsd ki a már ismert jelöléssel megadott helyeken a 
függvényértékeket! 

 

  a)  g ( x ) = ? 

 

 

g (–1) = 

g (2) = 

g (3) = 

 
 
 
 

x -3 -2 0 1 7      
g(x)      -6 -1 0 3 5 

 

  b) h ( x ) = ?  
 

h (
2
1 ) = 

h (–5) = 

h (8) = 

 

 

 

 

x –2,5 –1 3 5,5 12      

h(x)      –3 –
2
1  0 3,5 6 
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  c) l ( x ) = ?  
 

l (0) = 

l (10,6) = 

l (–5,5) = 

 
 
 
 

x 
2
3  4 –1,5 –8 92      

l(x)      –
4
3  –9 

2
1  

4
7  84 

 

 d) m ( x ) = ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x –
3
1  –6 12 

3
2  

3
97       

m(x)      –8 –2 0 11 24 
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 e) n ( x ) = ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mintapélda8  
 
Ábrázoljuk koordináta-rendszerben az  f (x ) = –x + 7 hozzárendelési utasítással megadott 

függvény grafikonját! 
 
Megoldás: 

A Mintapélda1-ben a függvény képét két tetszőleges 

értékpárjának ábrázolásával tudtuk megrajzolni. 

Nézzük meg, hogyan célszerű a két tetszőleges 

pontot kiválasztani! 
 
A legegyszerűbb, ha azt a két pontot választjuk, 

amely a koordinátatengelyekre illeszkedik. Ezek 

egyik koordinátája 0. 
 
A P pont rajta van az y tengelyen. A P pont második, y koordinátája: f ( 0 ) = 0 + 7 = 7, ebből 

következik, hogy a pont koordinátái: P ( 0; 7). 
 
A Q pont pedig legyen az egyenesnek az a pontja, amely rajta van az x tengelyen, vagyis ahol 

a  függvényérték 0. Itt  –x + 7 = 0, azaz x = 7, ebből következik: Q ( 7; 0) 

A P és Q pontokat összekötő egyenes lesz a függvény grafikonja. 

 
 

x –
3

34
–2,75 0 

2
11  66,4 & 2,84 

n(x)       
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 Mintapélda9  
 

Ábrázoljuk koordináta-rendszerben az f ( x ) = –
2
1 x + 4 hozzárendelési utasítással megadott 

függvény grafikonját! 
 
Megoldás: 

A hozzárendelési utasítás általános alakja f(x)=mx+b. 

Ebben az esetben b = 4, m = –
2
1 . A b a koordinátasík 

azon pontjának 2. koordinátája, ahol a grafikon az y 

tengelyt metszi. Ez a P (0; 4) pont.  

m ismerete segít a függvény képének megrajzolá- 

sában: m az egyenes meredeksége, 1 egységnyi jobbra 

haladásra m egységet lépünk az y tengellyel párhu- 

zamosan, m előjelétől függően lefelé vagy felfelé. Jelen esetben 1 egységnyi jobbra haladás 

után 0,5 egységet haladunk lefelé a „–” előjel miatt. A kapott pontot a P-vel összekötő 

egyenes lesz a keresett grafikon. 

 

 10. Ábrázold koordináta-rendszerben az alábbi hozzárendelési utasításokkal megadott 
függvények grafikonját! 

a) f ( x ) = 2 x b) f ( x ) = 
3
1  x c) f ( x ) = –3 x d) f ( x ) = –

2
3 x 

e) f ( x ) = x + 2 f) f ( x ) = –x – 4 g) f ( x ) = –x + 4 h) f ( x ) = x – 3 
 
i) f ( x ) = –2 j) f ( x ) = 3 

 

 11. Ábrázold koordináta-rendszerben az alábbi hozzárendelési utasításokkal megadott 
függvények grafikonját! 

a) f ( x ) = –
3
1  x + 5 b) f ( x ) = 3 x – 5 c) f ( x ) = –5 x + 1 

d) f ( x ) = –
3
2  x – 1,5 e) f ( x ) = 

6
32 +x  f) f ( x ) = 

2
14 −x  

g) f ( x ) = –
3

15 +− x  h) f ( x ) = –
2

23 −x  i) f ( x ) = –( 3 x + 4 ) 

j) f ( x ) = –( –
3
2  x – 1 ) k) f ( x ) = 7

2
1
−

+
−

x  l) f ( x ) = ( ) 11
3
2

+− x  
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 Mintapélda10  
 
Adjuk meg a lineáris függvény hozzárendelési utasítását, ha az átmegy a P( −3; 5) ponton és 

az y tengelyt a –10 helyen metszi! 
 
Megoldás: 

A lineáris függvény hozzárendelési utasításának általános alakja: f ( x ) = m x + b. 

Adott: P( −3; 5), valamint b = −10. 

f ( x ) az x helyen felvett függvényérték. Mivel a P pont rajta van a grafikonon, így x = −3 és  

f ( −3 ) = 5 

Ezeket behelyettesítve az általános egyenletbe, kapjuk: 

5 = −3 m − 10. Ebből: m = −5. 

A keresett hozzárendelési utasítás: f ( x ) = −5 x − 10. 

 
12. Add meg a lineáris függvény hozzárendelési utasítását, ha az 

 a) átmegy a P ( 7; 4) ponton, és a meredeksége 
2
1 , 

 b) átmegy a P ( 2 ; 2) ponton és az x tengelyt a 6 pontban metszi, 

 c) átmegy a P ( −2; 6) ponton, és meredeksége 0, 

 d) átmegy a P ( 100; −1) ponton és párhuzamos az x tengellyel! 
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I. Az abszolútérték-függvény  

 
 
 
 
 
 
 
Ez szemléletesen azt mutatja meg, hogy a szám milyen messze van a 0–tól a számegyenesen. 
 
 
 
 
 
 

Az abszolútérték-függvény ( f ( x ) = |x| ) tulajdonságai 

x –53 –10,5 –5 –4 –
2
3  –1 –0,63

.
 0 1 

3
2  2 3 11,36

f(x) 53 10,5 5 4 
2
3  1 0,63

.
 0 1 

3
2  2 3 11,36

 
 
Ha x < 0, akkor növekvő x értékekhez csökkenő függvényértékek tartoznak. Azt mondjuk, 
hogy a függvény ezen a tartományon szigorúan (monoton) csökkenő.  
Ha x ≥ 0, akkor növekvő x értékekhez növekvő függvényértékek tartoznak. Így a függvény 
ezen a tartományon szigorúan (monoton) növekvő. 

Az xxf =)(  függvény értéke az x = 0 helyen 0. Ez szemléletesen azt is jelenti, hogy a 

függvény grafikonjának ebben a pontban van közös pontja az x tengellyel.  
 

Az xxf =)(  függvény értelmezési tartományának 0=x  helyén veszi fel a legkisebb 

függvényértékét, ekkor 0=x . 

 

Pozitív szám abszolútértéke maga a szám, negatív szám abszolútértéke 
a szám ellentettje, ami pozitív szám |0|=0 

⎩
⎨
⎧

<−
≥

=
0,
0,

ahaa
ahaa

a  

Legyen x tetszőleges valós szám. Ekkor az abszolútérték-függvény: 

f (x) = |x| = 
⎩
⎨
⎧

<−
≥

0,
0,

xhax
xhax
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A xxg −=)(  függvény a 0 helyen a 0 értéket veszi fel, az összes többi helyen negatív. 

(Látható, hogy a g függvény negatív x-ek esetén szigorúan monoton növekvő, pozitív x-ekre 
pedig szigorúan monoton csökkenő.) 

Másképp: a függvény az értelmezési tartományának x = 0 helyén veszi fel a legnagyobb 
értékét, ekkor a függvény értéke 0. 

 

Megállapításainkat értéktáblázattal is alátámasztjuk: 

x –53 –10,5 –5 –4 –
2
3  –1 –0,63

.
 0 1 

3
2  2 3 11,36 

f(x) –53 –10,5 –5 –4 –
2
3  –1 –0,63

.
 0 –1 –

3
2  –2 –3 –11,36 

 
 

Feladatok 

 
Az 1., 2., 3., feladatok megoldásakor figyelj arra, hogy a függvény egy adott függvényértéket 
0, 1 vagy 2 helyen is felvehet. Számítás előtt próbáld megtippelni az adott függvényértékhez 
tartozó helyek számát! Számításodat grafikonon ellenőrizheted. 
 

 1. Adott hozzárendelési szabály alapján töltsd ki az értéktáblázatot! 
 
a) xxf 3)( =  

x 0 –1 2/3      
xxf 3)( =     6 1 0 –3 3 

b) 4)( +−= xxf  

x –2 0 4      
4)( +−= xxf     0 –2 6 4 1 
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c) xxf
2
1)( =  

x –2  0 1  4 

xxf
2
1)( =  

 -4   6  

 

d) 32)( −= xxf  

x  –6  0 1,5 
32)( −= xxf  -1  3   

 
 

 2. Ábrázold  közös koordináta-rendszerben a következő függvényeket: 
 

a) xxf 2)( = ;  xxf 4)( = ; xxf
3
1)( = .  Mit tapasztalsz? 

 
 
b) xxf =)( ;  2)( += xxf ;  3)( −= xxf .  Mit tapasztalsz? 
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II. A másodfokú függvény: f ( x )= x2 
 

Töltsük ki a táblázatot! Rendeljük hozzá mindegyik számhoz a négyzetét! 

x –16 –10,5 –5 –4 –
2
3  –1 –0,63 0 1 

3
2  2 3 11,3 

f(x)=x2  
             

 

A másodfokú függvény grafikonja 

A táblázat alapján ábrázoljuk koordináta-rendszerben az  f ( x ) =  x2 függvényt! A függvény 
soha nem vesz fel negatív értékeket: 

 

Ennek a görbének a neve parabola. Az ábrán látható, hogy a másodfokú függvény grafikonja 
szimmetrikus az y tengelyre. A parabola szimmetriatengelyén lévő pontját tengelypontnak 
nevezzük  

Másodfokú hozzárendelési utasítással találkozhatunk az a oldalú négyzet területének ill. az a 
oldalú kocka felszínének kiszámításakor, de a fizikában is használjuk a szabadesés és az 
egyenletesen gyorsuló test mozgását leíró út–idő kapcsolatnál. 

Ha x < 0, akkor növekvő x értékekhez csökkenő függvényértékek tartoznak. Ezért a függvény 
ezen a tartományon szigorúan csökkenő.  

Ha x ≥ 0, akkor növekvő x értékekhez növekvő függvényértékek tartoznak. Így a függvényt 
ezen a tartományon szigorúan növekvő. 

Az f(x) = x2 függvény értéke az x = 0 helyen 0. Ez szemléletesen azt is jelenti, hogy a 
függvény grafikonjának ebben a pontban van közös pontja az x tengellyel.  

Az f(x) = x2 függvény értelmezési tartományának 0=x  helyén veszi fel a legkisebb 
függvényértékét, ekkor értéke 0. 
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Tekintsük a g ( x ) = –x2 függvényt! Adjunk meg táblázatban néhány értéket : 
 

x –16 –10,5 –5 –4 –
2
3

–1 –0,63 0 1 
3
2  2 3 11,3 

g(x) –256 –110,25 –25 –16 –
4
9

–1 –0,3969 0 –1 –
9
4  –4 –9 –127,69 

 

A g függvény a 0 helyen a 0 értéket veszi fel, az összes többi helyen negatív. 
A g függvény az értelmezési tartományának x = 0 pontjában veszi fel a legnagyobb értékét.  

Azt szokták mondani, hogy a g függvénynek az x = 0 helyen szélsőértéke, nevezetesen 
maximuma van. Látható, hogy a g függvény nempozitív x-ek esetén szigorúan növekvő, 
nemnegatív x-ekre pedig szigorúan csökkenő.  

 

 3. Készítsünk táblázatot és ábrázoljuk koordináta-rendszerben a következő függvényeket: 

a) 3)( 2 += xxf , 

b) 4)( 2 −= xxf , 

c) 22)( xxf = , 

d) 2

2
1)( xxf = , 

e) 12)( 2 −−= xxf . 

 4. A fenti függvények közül melyeknek van legkisebb vagy legnagyobb értéke? 
Mely értékekre veszik fel a legnagyobb, vagy a legkisebb értéket, és mennyi ez? 

 

 5. Egy műugró-bajnok 10 m magasból ugrik a vízbe. Hány másodperce van a gyakorlata 
végrehajtására, mielőtt beleesne a vízbe? ( s = (g/2)⋅t2, ahol g = 9,81 m/s2) 

 

 6. Hányszorosára változik a négyzet területe, ha az oldalait másfélszeresére növeljük? 
Készíts értéktáblázatot és ábrázold grafikonon az oldalak változásának mértékét és a 
terület változását! 
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III. A fordított arányosság mint függvény 

 
Egy kertes házban 24 m2 területű konyhakertet szándékoznak kialakítani. Ez elég lenne, hogy 
a családot a legkedveltebb, otthon termesztett zöldségekkel ellássa. Azon tanakodnak, hogy 
hol legyen. Legyen keskeny, hosszú téglalap alakú, hátul a kerítés mellet, vagy esetleg legyen 
valamilyen más alakú téglalap. Nézzük meg, hogy ha a téglalap oldalát 1; 2; 3; 4;…; 24 méter 
hosszúra választjuk, hány méteres lesz a másik oldala? 

 
egyik oldal (x) 1 1,5 2 3 4 5 6 8 12 24 
másik oldal (y) 24 16 12 8 6 4,8 4 3 2 1 
 
Láthatjuk, hogy ahányszorosára növeljük az egyik oldalt, annyiad részére csökken a másik 
oldal.  
Ha az elsőnek választott oldalhoz, amit x-szel jelöltünk, hozzárendeljük a másik oldalt, amit 
y-nal jelöltünk, akkor a következő függvényt kapjuk: 

x
xf 24)( =  . 

Ezt az összefüggést ismerjük: ahányszorosára változik az egyik mennyiség, annyiad részére 
változik a másik mennyiség. Ez az összefüggés a  fordított arányosság. 
 
Figyeljük meg:  
 
1 24 = 1,5 16 =2 12 = . . . . 12 2= 24 1 = 24. 
 
A függvény összetartozó értékpárjainak szorzata állandó, ebben az esetben 24. 
 
Ábrázoljuk a függvényt koordináta-rendszerben! 
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A téglalap oldalainak változását csak néhány esetben írtuk le, de például 1 m és 24 m közt az 
oldalak hossza bármely valós számmal kifejezhető, tehát nyugodtan megrajzolhatjuk a 
grafikonunkat folytonos vonallal, mert bármely 1≤ x≤ 24 értékhez tartozik egy olyan y érték, 
amellyel x  y = 24. 
 
Térjünk el eredeti feladatunktól, amelyben x és y csak pozitív számok lehettek, hiszen egy 
oldal hosszúságát jelentették. 

Vizsgáljuk, most az 
x

xf 24)( =  függvényt, ahol x bármely valós szám lehet. 

Készítsünk táblázatot és nézzük meg, hogy hogyan viselkedik a függvény, ha x<0: 
. 
x −1 −1,5 −2 −3 −4 −5 −6 −8 −12 −24 

x
xf 24)( =  

−24 −16 −12 −8 −6 −4,8 −4 −3 −2 −1 

 
A két táblázat alapján ábrázolhatjuk a függvényt. 
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Az ábrázolt pontokat összekötve két görbevonalat kapunk. Ez a két részből álló görbe a 
hiperbola. 
A függvény nincs értelmezve az x = 0 helyen, ott a függvény képének „szakadása” van. 
A függvény mind az x< 0, mind pedig az x > 0 helyeken szigorúan csökkenő. Az értelmezési 
tartomány nagyobb értékéhez kisebb függvényérték tartozik. Ezt a függvény képén is jól 
láthatjuk. 

Általában is igaz, hogy az 
x
axf =)(  függvény, amelyben a≠ 0 állandó érték, és x ≠ 0 valós 

szám, a fordított arányosságot kifejező függvény. 
 
 
Feladatok 

 

 7. Egy 120 km hosszú útszakaszt különböző járművek különböző idők alatt tesznek meg. 
A járművek egyenletes sebességgel haladnak. Egy gyors személyautó 1 óra alatt, egy 
kevésbé gyors 1,2 óra alatt, egy másik 1,5 óra alatt és így tovább a kerékpárosig, aki  
6 óra alatt tette meg az utat. 
Írjuk be a táblázatba, hogy milyen sebességgel mentek az egyes járművek! 

 
idő (h) 1 1,2 1,5 2 2,4 3 5 6 
sebesség 
(km/h) 

  80      

 
Írjuk fel a függvény hozzárendelési szabályát! 
 

 8. Milyen függvénykapcsolat van  
 a) egy adott összegű vásárlásnál a megvásárolt áru darabszáma és egységára közt? 
 b) állandó sebességgel haladó jármű menetideje és a megtett út között? 
 c) Egy bizonyos munka elvégzése esetén a munkát végzők száma és a munka  
     elvégzésének ideje közt? 
 

 9. Egy osztály buszkirándulásra megy. A busz bérleti díja 50 ezer forint. Ezt az összeget a 
 kiránduláson résztvevő tanulók fizetik ki, egyenlő arányban. 
 Milyen összefüggés van a tanulók létszáma és az egy főre jutó összeg között? 
 Írd fel a függvény hozzárendelési szabályát! 
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Ajánlott szakmai jellegű feladatok 
 
Egyszerű függvények 

 
1. Az építkezésen felhasznált csövek anyaga lehet fém: réz, ólom, alumínium és műanyag. 

Ábrázoljuk a csöveket tartalmazó halmazt Venn-diagramon!  
 

2. Tekintsük a következő három halmazt! 

A: = {tabletták, ostya, víz} 

B:= {por alakú gyógyszerek, ostya, kanál, víz} 

C:= {oldatok, kanál, víz} 

Készítsünk Venn-diagramot a halmazok közti kapcsolatról! 
 

3. Egy raktárban gabonaféléket raktároznak, búzát, árpát, zabot és rozst. Egy másikban 

takarmánynövényeket: árpát, rozst, vörösherét, lucernát és kukoricát. Ábrázoljuk a két 

raktárban található termények halmazát Venn-diagramon! 
 

4. Rendeljük hozzá a fonalak hosszához a tömegüket! 

(24 tex finomságú fonalból 1 km hosszú darab 24 g) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 hosszúság (m)                                    tömeg (g) 

 
 

5. A kórházban a nővér óránként méri egy súlyos beteg testhőmérsékletét, és feljegyzi az 

értékeket. Függvény-e az egyes időpontokhoz rendelt testhőmérséklet? Biztosan függ- 

vény-e a hozzárendelés megfordítása (testhőmérséklethez az idő hozzárendelése)? 
 

250 
125  
 
500        375 
 
       625 

3 
 9 
 
 12 
15 
 6  
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6. Rendeljük hozzá a felhasznált anyagokhoz, eszközökhöz az egyes mesterségeket! 

Melyik hozzárendelés ad meg függvényt? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Közúti balesetek esetében a helyszínelők vizsgálják a gépkocsi fékútját. A fékút függ a 

gépkocsi sebességétől. A táblázat egy bizonyos gépkocsi-márka esetében a sebesség és a 

fékút összefüggését mutatja. Ábrázoljuk a sebesség és a fékút összefüggését! 

sebesség 
(km/h) 

10 20 30 40 50 60 70 80 

fékút (m) 2,7 6,6 11,2 16,8 24,0 32,0 40,8 50,4 
 
 

Egyenes és fordított arányosság mint függvény 
 

8. Egy műhelyben 3 forgácsológép működik. A három gép kenésére 4,5 dl olajat használnak 

el. (Az egyes gépek kenésére kb. azonos mennyiséget használnak.) Ábrázoljuk, hogy 

mennyi olaj szükséges 1; 2; 3; 4; 5… stb. kenésére! 

 

9. A gyümölcsjoghurtot 2 dl-es műanyagpoharakban hozzák forgalomba.  

Hány dl gyümölcsjoghurt van 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 pohárban? 

Milyen összefüggés van a poharak száma és a gyümölcsjoghurt mennyisége közt? 

Írjuk fel az összefüggést képlettel, és ábrázoljuk az összetartozó értékpárokat koordináta-

rendszerben! 

 

10. Egy építkezésen a falakba egy szakmunkás és egy tanuló csőbilincseket helyez el. A 

szakmunkás 10, a tanuló 15 perc alatt helyez el egy bilincset a betonfalba. Együtt 

kezdenek. Hány bilincset helyeznek együtt 30; 60; 90; 120; 150; 180; 210; 240 perc alatt? 

Készítsünk táblázatot, és ábrázoljuk a beépített bilincsek számát az idő függvényében! 

Írjuk fel a hozzárendelés szabályát! 

 

 
ólomcső 
 
mész 
 
szarufa 
 
simító 
 
csőfogó 

 
 
ács 
 
vízszerelő 

 
szobafestő 
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11. Egy esztergapad fordulatszáma (n): percenként 250. Hogyan változik a vágósebesség, ha a 

megmunkált anyag 10; 20; 30; 40; 50; 60 mm átmérőjű? (A vágósebesség (v) függ a gép 

fordulatszámától (n), a megmunkált anyag átmérőjétől (d) a következőképpen: v = 

d π⋅⋅n .) Készítsünk táblázatot az összetartozó értékpárokból! 

 

12. A háztartásban használt vízkőoldó általában 3% sósavat tartalmaz. Hány dl sósav van  

1; 2; 3; 4¸. . .x liter oldatban? Írjuk fel a hozzárendelés szabályát! 

 

13. Készítsünk táblázatot, és ábrázoljuk grafikonon, hogy az idomacél súlya hogyan függ a 

hosszától, ha 1 m hosszú idomacél súlya 2,5 N! 

 

14. Egy tartály 2 cm 2 keresztmetszetű csapon keresztül 9 perc alatt telik meg olajjal. Mennyi 

idő alatt telik meg, ha a csapot 3; 1;
2
1 ; 

3

1 cm 2  keresztmetszetűre cseréljük ki? Készítsünk 

táblázatot! Milyen összefüggés van a csapok átmérője és a tartály megtelésének ideje 

között? Ábrázoljuk az összetartozó értékpárokat! 

 

15. Egy épület áramellátásához a villamosvezetékek elhelyezésére kábelárkokat ásnak. Az 

árok kiásását 4 munkás 3 nap alatt végzi el. Mennyi idő alatt ássa ki 1; 2; 3; 6; 12 

munkás? (A munkások teljesítménye közelítőleg azonosnak tekinthető.) Készítsünk 

értéktáblázatot, és ábrázoljuk az összetartozó értékpárokat koordináta-rendszerben!  

Írjuk fel képlettel, hogy milyen összefüggés van a munkások száma, és a munkaidő 

között? 

 

16. Az autóút alapozásához kőtörmeléket használnak. A szállítószalag folyamatosan, 1 perc 

alatt 1 m3 kőtörmeléket szállít. Írjuk le ezt az összefüggést képlettel, és ábrázoljuk az 

összetartozó értékpárokat koordináta-rendszerben! 
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Mozgásos feladatok 

 
17. Egy nagyüzemben az anyagokat targoncával szállítják. A grafikon a targonca mozgását 

mutatja. Állapítsuk meg az ábra alapján, hogy a targonca az egyes szakaszokban milyen 

sebességgel haladt, és mikor távolodott, illetve közeledett a kiindulási helyhez viszo- 

nyítva! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18. Egy teherautó (T) indul el a gabonatárolóból a malom felé. Fél óra múlva ugyanonnan egy 

személyautó (G) is elindul ugyanazon az útvonalon a malom felé. A grafikon a két jármű 

mozgását ábrázolja. 

 
km 
 
210 
 
180 
 
150 
 
120 
 
90 
 
60 
 
30 
 
0 

     
2
1        1      

2
3        2      

2
5        3                 óra 

 

a) Milyen messze van a malom a gabonatárolótól? 

b) Mikor ért a malomba a teherautó? 

km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
0 

                1                     2                    3                     4    h 

 

 

T 

G 
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c) Milyen sebességgel haladt a teherautó? 

d) Mikor ér a malomba a személyautó? 

e) Milyen sebességgel haladt a személyautó? 

f) Mikor éri utol a személyautó a teherautót? 

 
19. Egy üzemben két távol eső épület közt kerékpáros kézbesítők járnak a levelekkel és 

kisebb csomagokkal. Két kézbesítő (jelöljük A-val és B-vel) indul el, és halad egymással 

szembe, azonos útvonalon. Az ábra a mozgásukat ábrázolja. 
 

 m 
 1200 
 1100 
 1000 
  900 
  800 
  700 
  600 
  500 
  400 
  300 
  200 
  100 
 0 
                                  1        2       3        4       5       6        7        perc 
 
a) Milyen messze van egymástól a két gyárépület? 

b) Melyik kézbesítő indul előbb? 

c) Az elsőnek induló indulási idejét tekintve, hány perc múlva találkoznak? 

d) Milyen sebességgel halad az A, és milyen sebességgel a B kerékpáros? 

 
Függvényábrázolás, grafikonok, statisztika 

 
20. Egy parkolóban 1 óra parkolási díja 100 Ft. Ezt úgy értelmezik, hogy minden elkezdett 

óráért a teljes óra díját kell fizetni. Vagyis a betöltött egy óráért 100 Ft-ot kell fizetni. Az 

egy óránál akár egy perccel hosszabb időért egészen 2 óráig már 200 Ft-ot. Ábrázoljuk, 

hogy mennyit kell fizetni a parkolóban eltöltött idő függvényében! 
 

A 

B 
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21. Egy betegnek négy óránként mérik a hőmérsékletét. A mért adatokat látjuk a táblázaton. 

Lázcsillapítót csak akkor adunk, ha a beteg hőmérséklete eléri a 38 fokot. 

C° 
 
 
 
39 
 
 
38 
 
 
37 
 
 
36 
 

                    6           10           14           18           22           02      óra 
 

a) Mennyi volt a láza a betegnek 14 órakor? 

b) Tudjuk-e pontosan, hogy mennyi volt a láza 15 órakor? 

c) Mikor kapott lázcsillapítót a beteg? 

d) Mennyi volt a beteg hőmérséklete az utolsó méréskor? 

 
22. Egy repülőtárcsás műtrágyaszóró esetében a műtrágyával beszórt terület szélessége függ a 

műtrágya szemcsenagyságától. Ha a műtrágya nagyon finom szemcséjű, akkor a beszórt 

terület kb. 6 m szélességű, ha durvább, akkor kb. 12 m széles is lehet. Egy 5 km/h sebes- 

séggel haladó munkagéppel egy 600 m széles és 0,5 km hosszú földterületet szórunk be 

műtrágyával. 

Hány óra alatt készülnek el a munkával, ha a szórási szélesség 6 m, 8 m, 10 m, 12 m? 

Ábrázoljuk a munka elvégzéséhez szükséges időt a sávszélesség függvényében! 

 

23. Egy kereskedelmi egység első félévi forgalmát, illetve munkavállalói létszámát látjuk.  

 
Hónapok Január. Február március április május június. 
Forgalom (eFt) 5032 4983 5631 4352 5798 6241 
Létszám 2 2 3 3 3 4 

 

a) Ábrázoljuk a havi forgalmat koordináta-rendszerben! (Kerekítsük az értékeket 

millióra!) 

b) Hány milliós forgalom jut az egyes hónapokban egy munkavállalóra? 
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24. Egy fuvarozó vállalat egy bizonyos mennyiségű folyamkavics szállítására kap megren- 

delést. A szállítást 4 nap alatt kell elvégezni. Az első napon elszállítja a szállítandó 

mennyiség 22%-át, a második napon a 26%-át a harmadik napon a 28%-át. Mennyi marad 

a negyedik napra? Készítsünk oszlopgrafikont a négy nap teljesítményéről! 

 
25. Egy gazdaság földterületének egy részén az állatok takarmányozására szolgáló növénye- 

ket termelik. Ennek az 
3
1  részén zabot, az 

4
1  részén vörösherét, az 

8
1  részén kukoricát, és 

a 
24
7  részén lucernát termelnek.  

a) Ábrázoljuk az egyes növényfajták megoszlási arányát körgrafikonon! 

b) Fejezzük ki a fenti megoszlási arányt százalékokban! 

 
26. A különböző fafajták esetében eltérő a faágak átlagos tömegének aránya a fatörzs 

tömegének arányához viszonyítva. Ezt mutatja a következő táblázat. 

 
Fafajták ágak tömege (%) Fafajták ágak tömege (%) 

bükk 38 lucfenyő 18 

erdei fenyő 26 nyír 22 

égerfa 22 rezgőnyár 22 

gyertyán 40 sima fenyő 28 

hárs 32 szil 32 

jegenye fenyő 18 tölgy 40 

juhar 38 vörösfenyő 22 

kőris 40 

 
a) Állítsuk sorba a fafajtákat a százalékban kifejezett ágtömegek nagysága szerint! 

b) Melyik a legkisebb érték? 

c) Melyik a legnagyobb érték? 

d) Melyik érték fordul elő a legtöbbször? 

e) Melyik érték esik középre? 

f) Mennyi az összes fafajta átlagos ágtömege a törzshöz viszonyítva? 

g) Mely fák ágtömege nagyobb az átlagnál? 
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27. Az ábrán egy kereskedelmi vállalat tervezett forgalmát és a ténylegesen megvalósult for- 

galmat ábrázoltuk. A piros vonal (A) a tervezett forgalmat, a fekete (B) a tényleges 

forgalmat ábrázolja. 

 
 

a) Melyik hónapra tervezték a legnagyobb forgalmat? 

b) Melyik hónapban volt a legnagyobb a tényleges forgalom? 

c) Mely időszakban nem változott a tényleges forgalom? 

d) Mely időszakban nőtt a legtöbbet a tényleges forgalom? 

e) Készítsünk táblázatot az egyes hónapok tervezett és tényleges forgalmi értékéről! 

f) Mennyi volt az tényleges összforgalom júniustól februárig? 

g) Mennyi volt az átlagos havi forgalom ebben az időszakban? 

h) Nagyobb, vagy kisebb volt a tényleges forgalom a tervezettnél? 

i) Hány százaléka volt a tényleges forgalom a tervezettnek? 

 

6,5 

9,5 

millió 
   Ft 

hónapok 

VI.      VII.       VIII.       IX.        X.         XI.        XII.        I.         II.

A

B

7,5 

1,5 
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28. Az ábrán egy adott gépjármű alkatrész kifáradási görbéjét látjuk. A függőleges tengelyen 

az alkatrészre ható különböző nagyságú erőt mérjük, a vízszintes tengelyen az alkatrészre 

ható terhelések számát. A görbe pontjai azt mutatják, hogy mekkora terhelésre, hány 

alkalommal ismétlődő erőhatásra történik meg az anyag kifáradása (törése).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Legalább mekkora erő hatására törik az alkatrész 100 igénybevétel esetén? 

b) Mekkora erő hatására törik az anyag 1000 igénybevétel esetén? 

c) Mekkora erő erővel történő, tartósan ismétlődő terhelés a kifáradási határ?  

d) 1 milliónál több ismétlődő erőhatásra a görbe gyakorlatilag párhuzamos a vízszintes 

tengellyel. Mit jelent ez? 
 
29. A táblázat a helyi tömegközlekedés adatainak változását mutatja. 
 

Az egyes közlekedési 
eszközökön utazók 
száma (millió fő) 

2000. év 2003. év 2004. év 2005. év 

autóbuszon utazók 1 516 1 511 1 512 1 439 
villamoson utazók 450 444 434 424 
metrón, földalattin 323 315 299 289 

trolibuszon utazók 113 114 116 111 
helyiérdekű vasúton 65 63 61 58 
utasok száma összesen 2 468 2 447 2 422 2 320 

 
a) Melyik közlekedési eszközt vették igénybe legtöbbször az utazók? 

b) Az utasok hány százaléka utazott autóbuszon 2005-ben? 

c) Melyik közlekedési eszközt használók száma csökkent a legtöbbel 2000-től 2005-ig? 

d) Melyik közlekedési eszközt használók száma csökkent a legnagyobb százalékban 2000-

től 2005-ig? 
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30. A statisztikai adatok szerint Magyarországon, 2005-ben a földterület használat a követke- 

zőképpen alakult: 

Erdő, nádas, halastó   20% 
Gyep   11% 
Konyhakert, szőlő, gyümölcs     3% 
Művelés alól kivett terület   17% 
Szántó   49% 

Ábrázoljuk az adatokat körgrafikonon! 

 

31. A táblázat a főbb élelmiszerek egy főre jutó fogyasztását mutatja. 

burgonya   65 kg 
cukor   25 kg 
húsfélék   65 kg 
liszt   80 kg 
tejtermék 160 kg 
zsiradék   22 kg 

Ábrázoljuk az adatokat oszlopgrafikonon! 
 
32. A pamut alapanyaga gyapotból készül. Az egyik legfinomabb, kínai pamutszálak hossza 

8-tól 40 mm-ig terjedhet. A táblázat a különböző hosszúságú pamutszálak százalékban 

kifejezett arányát mutatja. 

8–10 mm-ig 0,4% 
10–12 mm-ig 0,6% 
12–14 mm-ig 1% 
14–16 mm-ig 4% 
16–18 mm-ig 7% 
18–20 mm-ig 10% 
20–22 mm-ig 13% 
22–24 mm-ig 14% 
24–26 mm-ig 13% 
26–28 mm-ig 10% 
28–30 mm-ig 7% 
32–34 mm-ig 4% 
34–36 mm-ig 1% 
36–38 mm-ig 0,6% 
38–40 mm-ig 0,4% 

a) Melyik szálhosszúságok fordulnak elő a legnagyobb százalékban? 

b) Melyik szálhosszúságok fordulnak elő a legkisebb százalékban? 

c) Melyik a százalékok közt a középső érték? 

d) Melyik az alsó, és melyik a felső negyedelő érték? 

e) Ábrázoljuk oszlopgrafikonon az adott pamutszál-hosszúságok előfordulásának száza-

lékarányát! 
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