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Ennek a fejezetnek a tartalma:
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek,
szöveges feladatok, statisztika (részletesen lásd a
tartalomjegyzéket a fejezet végén)

1. Egyenletek kb. 10 tanóra

1.1. Első fokú egyenletek

1.1.1. Példa

a) Oldjuk meg grafikusan és algebrai úton a követ-
kező egyenletet az egész számok halmazán:
−2x+ 5 = −1
M: A grafikus megoldás az alábbi ábrán látható.
Az egyenlőség két oldalán álló függvényeket ábrázoljuk,
majd a metszéspontot az x tengelyre vet́ıtjük.
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Az algebrai megoldásban kivonunk mindkét ol-
dalból 5-öt, azt kapjuk, hogy −2x = −6, majd
osztunk -2-vel, ı́gy kapjuk, hogy x = 3. Ez egész
szám és visszahelyetteśıtve az eredeti egyenletbe
a bal és a jobboldal megegyezik.

b) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen-
letet az egész számok halmazán:
5− (x+ 2) = 2x+ 3
M: Felbontjuk a zárójelet: 5 − x − 2 = 2x + 3,
aztán összevonunk, amit lehet:
3−x = 2x+3, mindkét oldalból kivonunk hármat
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−x = 2x, mindkét oldalhoz hozzáadunk x-t
0 = 3x, mindkét oldalt osztjuk 3-mal
x = 0, ez egész szám és az ellenőrzésnek is eleget
tesz.

c) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen-
letet az egész számok halmazán:
x2 − (x+ 2)2 = 3x+ 10
M: Elvégezzük a négyzetre emelést, a mı́nusz jel
miatt fontos a zárójel!!!
x2 − (x2 + 4 + 4x) = 3x+ 10
x2 − x2 − 4− 4x = 3x+ 10
Kiesik az x2: −4− 4x = 3x+ 10
Vigyük jobbra az x-eket, balra a számokat:
−14 = 7x és innen x = −2, ami egész szám és
kieléǵıti az eredeti egyenletet.

d) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen-
letet a természetes számok halmazán:
x−2

3 −
x+4

4 = −1
M: Szorozzunk végig 12-vel, két dologra kell na-
gyon ügyelni: A 2. törtnél zárójelet kell alkal-
mazni a mı́nusz miatt és a jobb oldalon ne fe-
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lejtsük el a -1-et is beszorozni!!!
4x− 8− (3x+ 12) = −12
4x− 8− 3x− 12 = −12
x− 20 = −12
x = 8, ami természetes szám.
Ellenőrzés: Baloldal: 2− 3 = −1 és a jobboldal
is éppen ennyi.

e) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen-
letet a természetes számok halmazán:
3 · x

10 = 21
M: Szorozzuk meg mindkét oldalt t́ızzel. Itt ar-
ra kell ügyelni, hogy a baloldalon csak az egyik
tényezőt szorozzuk meg!!!
3x = 210 és innen x = 70.

1.1.2. Feladat 12 perc

Oldd meg grafikusan és algebrai módszerrel is az
alábbi egyenleteket a valós számok halmazán!
a) 3x− 1 = 5
b) x = −2x− 3
c) 2

3x− 1 = x− 3
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d) −7
4x+ 5 = 2x− 10

M:
a) x = 2

b) x = −1

c) x = 6
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d) x = 4

1.1.3. Feladat 60 perc

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán!
a) 3x− (x+ 2) = 13− x
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b) 5x− 3(2x+ 4) = 3x+ 4
c) 10x− 5(3x− 4) = 3x+ 20
d) 10x+ 20− (2x+ 3)2 = 11− 2x− 4x2

e) (x+ 3)(x− 3)− (x− 1)2 = 2x− 9
f) (2x+ 1)(2x− 1)− 13x2 + 20x+ 7 = 3x− 8−
(3x− 5)2

g) 12x− (5x+ 2)2 = (2− 5x)(2 + 5x)
h) x3 − (x− 2)3 = 6x2 − 12x− 8
i) (x− 1)3 − (x+ 1)3 = −6x− 2

M:
a) 5 b) −4 c) 0 d) x ∈ R (minden valós szám
megoldás) e) x ∈ ∅ (nincs megoldás) f) 3 g) −1
h) x ∈ ∅ (nincs megoldás) i) 0; 1

1.1.4. Feladat 30 perc

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán!
a) 2x−3

3 −
3x+4

2 = 2x− 3

b) 5x+3
4 −

2(x+4)
5 = 0

c) 2x+5
3 −

(x+1)2

4 = 1− (x+1)(x−1)
4

d) (x−1)2

3 − (x+2)2

5 = 2x2−7x+7
15 − x
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M:
a) 0 b) 1 c) −1 d) x ∈ ∅

1.1.5. Feladat 45 perc

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán!
a) x− 0, 1x = 19, 8
b) x+ 0, 6x− 1, 5 = 11, 3
c) 60·(80−x)+4200·0, 8·(80−x) = 450·(x−20)
d) 2

3 · (2x− 1) = 3
4 · (3x− 7)

e) 2
5 · (3x+ 1) = 1

2 · (5x+ 6)

f) 100 = 10+(x−1)·3
2 · 5

M:
a) 22 b) 8 c) x ≈ 73 d) 5 e) −2 f) 11

1.2. 2-od fokú egyenletek

1.2.1. Példa

a) Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenletet:
x2 − 1 = x+ 1
M:
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Ábrázolva a bal és jobb oldalon álló kifejezéseket,
majd a metszéspontok első (x) koordinátáját le-
olvasva kapjuk a megoldásokat: x = −1 vagy
x = 2

b) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen-
letet:
x2 − 9 = 0
M: x2 = 9 és innen x = 3 vagy x = −31.

c) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen-
letet:
2x2 = 6x
M: A felületes diák leoszt x-szel, de ez gyökvesztéssel
jár!!! Ilyen esetben nullára redukálunk és szor-

1A −3-ról nem szabad elfeledkezni!!!
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zattá alaḱıtunk: 2x(x − 3) = 0. Felhasználva,
hogy szorzat akkor és csak akkor nulla, ha vala-
melyik tényezője nulla, kapjuk, hogy x = 0 vagy
x = 3.

d) Oldjuk meg algebrai úton a következő egyen-
letet:
(x− 3)2 = 16
M: Azon kell elgondolkodnunk, hogy melyik számnak
a négyzete 16. Ez alapján: x − 3 = 4 vagy
x− 3 = −4 és innen x = 7 vagy x = −1

1.2.2. Feladat 25 perc

Oldd meg grafikusan az alábbi egyenleteket!
a) x2 + 2 = −x+ 4
b) (x− 3)2 = −2x+ 6
c) −x2 = 1
d) (x+ 2)2 − 5 = 3x− 1
e) |2x2 − 2| = 2x+ 2

M:
a)
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x = −2 vagy x = 1
b)

x = 1 vagy x = 3
c)
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x ∈ ∅
d)

x = −1 vagy x = 0
e)
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x = −1 vagy x = 0 vagy x = 2

1.2.3. Feladat 16 perc

Oldd meg algebrai úton az alábbi egyenleteket!
a) x2 − 9 = 0
b) 2x2 − 50 = 0
c) 3x2 − 300 = 0
d) 3x2 = 12x
e) 2x2 = −10x
f) 5x2 = 15x
g) (2x− 5)2 = 49
h) (3x− 1)2 = 25
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i) (x+ 1)2 = 4

M:
a) −3; 3 b) −5; 5 c) −10; 10 d) 0; 4 e) 0; −5 f)
0; 3 g) −1; 6 h) 2; −4

3 i) 1 −3

1.3. Abszolútértékes egyenlet

1.3.1. Példa

Oldjuk meg a következő egyenletet grafikus és
algebrai módszerrel is!
|x− 3| = 2
M: Az alábbi ábráról leolvashatjuk a megoldásokat:
x = 1 vagy x = 5.

Az alábbiakban 3 féle algebrai megoldást muta-
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tunk:
M1: Azt kell átgondolnunk, hogy mely számok
abszolútértéke egyenlő kettővel. Így x − 3 = 2
vagy x− 3 = −2 és ı́gy x = 5 vagy x = 1.
M2: Felbonthatjuk az abszolútértéket a defińıciója
szerint:
Ha x < 3, akkor a megoldandó egyenlet: −x +
3 = 2 és innen x = 1.
Ha x ≥ 0, akkor a megoldandó egyenlet: x−3 =
2 és innen x = 5.
M3: Tudjuk, hogy |x| szemléletes jelentése a
nullától való távolság. Ehhez hasonlóan |x −
3| megadja x-nek 3-tól való távolságát. Így az
egyenlet megoldása az a szám, amely a 3-tól két
egység távolságra van, vagyis az 1 és 5.
megjegyzés: |x + 3| = |x− (−3)|, vagyis |x + 3|
megadja az x-nek a −3-tól való távolságát.

1.3.2. Feladat 45 perc

Oldd meg a következő egyenleteket az előbbi példához
hasonlóan négyféle módszerrel!
a) |x− 2| = 4
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b) |x− 1| = 3
c) |x+ 3| = 1
d) |x+ 2| = 3
e) |x− 1| = −2

M:
a) −2; 6 b) −2; 4 c) −4; −2 d) −1; −5 e) x ∈ ∅

1.3.3. Feladat 45 perc

Oldd meg a következő egyenletet kétféle (grafi-
kus és algebrai) módszerrel!
a) |x+ 3|+ 2 = −x+ 1
b) −|x− 4| = −1

3x
c) |2 · |x| − 5| = 3

M:
a) −2 b) 3; 6 c) −1; 1; −4; 4

1.3.4. Példa+

Oldjuk meg az alábbi egyenletet algebrai úton!
|2x− 5| − |x+ 1| = −x
M: 2x − 5 zérushelye 2,5 és szigorúan monoton
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növekedő, vagyis pozit́ıv, ha x > 2, 5 és negat́ıv,
ha x < 2, 5.
x+ 1 zérushelye −1 és szigorúan monoton növe-
kedő, vagyis pozit́ıv, ha x > −1 és negat́ıv, ha
x < −1.
Ezt ábrázoljuk számegyenesen:

A szaggatott vonal azt jelzi, hogy ott az adott ki-
fejezés negat́ıv, a folytonos vonal pedig azt, hogy
ott a kifejezés pozit́ıv. Ez alapján három esetet
kell vizsgálnunk:
1. eset: x < −1
Ekkor az abszolútérték defińıciója alapján (most
mindkét kifejezés negat́ıv, ezért felbontva az ab-
szolút értéket az ellentettet kell venni) az egyen-
let:
−2x+ 5− (−x− 1) = −x és ennek nincsen meg-
oldása.
2. eset: −1 ≤ x < 2, 5
A megoldandó egyenlet: −2x+5− (x+1) = −x

18



és innen x = 2 adódik, és ez teljeśıti a −1 ≤ x <

2, 5 feltételt, ı́gy jó megoldás.
3. eset: 2, 5 ≤ x

A megoldandó egyenlet: 2x− 5− (x+ 1) = −x,
innen x = 3, ami jó megoldás.

1.3.5. Feladat+ 45 perc

Oldd meg az alábbi egyenleteket algebrai módszerrel!
a) |x+ 3| − |x− 2| = 5
b) |3x+ 9| − |x− 4| = −3
c) |x+ 5| − |x− 3| = 2
d) |2x+ 8| − |x+ 2| = 7

M:
a) x ∈ [2;∞] b) −5; −2 c) 0 d) −13; 1

1.3.6. Feladat++ 15 perc

Állaṕıtsd meg a valós számok halmazán értelmezett,
x 7→ |x + 3| − |x + 1| − |x − 2| hozzárendelési
utaśıtású függvény zérushelyeit!
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M: 0; 4

1.4. Törtes egyenletek

1.4.1. Ismétlő feladat 4 perc

Alaḱıtsd szorzattá az alábbi kifejezéseket!
a) 3x+6 b) x2−9 c) x2 +36+12x d) x2 +16−8x
e) 2x2 − 2

Tipp: Először mindig azt kell megvizsgálni, hogy
lehet-e kiemelni!
M:
a) 3 · (x + 2) b) (x + 3) · (x − 3) c) (x + 6)2 d)
(x− 4)2 e) 2 · (x+ 1) · (x− 1)

1.4.2. Példa

Oldjuk meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán grafikus és algebrai módon:
a) x−3

x−5 = 2
M (algebrai módon):
Kikötést kell tenni: x−5 6= 0 (mert nullával nem
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lehet osztani) és innen x 6= 5. Ezek után szoroz-
zuk mindkét oldalt x − 5-tel, ı́gy kapjuk, hogy
x − 3 = 2x − 10 és innen x = 7. Az ellenőrzés
elvégzését az olvasóra b́ızom.
M (grafikusan):
x−3
x−5 = x−5+2

x−5 = 1 + 2
x−5 átalaḱıtással transz-

formálható alakra hozunk, ı́gy az ábrázolás:

Innen leolvasható a megoldás: x = 7.

b) x+5
x−1 = x+1

x−2

M (algebrai módon):
Kikötés: x 6= 1 és x 6= 2
Alkalmazzuk a keresztbe szorzás technikáját:
(x+5)(x−2) = (x+1)(x−1), ezután elvégezve a
beszorzást és megoldva a kapott egyenletet x = 3
adódik.
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Ellenőrzés: Baloldal: 8:2=4 Jobboldal: 4:1=4
M (grafikusan):
x+5
x−1 = 6

x−1 + 1 és x+1
x−2 = 3

x−2 + 1, ı́gy az ábrázolás:

Innen a megoldás: x = 3.

1.4.3. Feladat 16 perc

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán grafikus és algebrai módon!
a) x+7

x+3 = 3

b) x−6
x−1 = −4

c) x+3
x−1 = x−6

x+2

d) x+4
x−2 = x+8

x−1
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M:
a) −1 b) 2 c) 0 d) 4

1.4.4. Példa

Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok
halmazán!
x

x−3 −
x+2
2x−6 = 1

M:
0. lépés: A műveletek elvégzése a számlálóban.
(itt ez a lépés kimarad)
1. lépés: A nevező szorzattá alaḱıtása: x

x−3 −
x+2

2(x−3) = 1

2. lépés: Kikötés: x 6= 3
3. lépés: Beszorzás a közös nevezővel, vagyis
2(x− 3)-mal:
2x− (x+ 2) = 2(x− 3)

Itt két dologra kell nagyon figyelni:
a) Ha egy tört számlálója többtagú és negat́ıv jel
áll előtte, akkor zárójelet kell alkalmazni!
b) Az egész kifejezéseket is be kell szorozni!!
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4. lépés: A kapott egyenlet megoldása: x = 4.
5. lépés: Alaphalmaz és kikötés vizsgálat: A 4
valós szám és nem szerepel a kikötésben.
6. lépés: Ellenőrzés: Baloldal: 4

1 −
6
2 = 4− 3 = 1

és ez megegyezik az egyenlet jobb oldalával.

1.4.5. Feladat 40 perc

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán!
a) 2x+5

x+1 −
3x+2
2x+2 = −3

b) 5x+5
2x−4 −

7x+8
3x−6 = 0

c) 3x+1
x+2 −

x−3
x−2 = 2

d+) x2+5x−4
2x2−8 −

3−x
2x+4 = 2

M:
a) −2 b) 1 c) 3 d) −3; 3
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1.5. Egyenlet megoldása egyéb módszerekkel

1.5.1. Példa

Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok
halmazán!
2x(x− 1)(x+ 3)(2x− 7) = 0
M:
Az egyenlet megoldása során keressük az összes
olyan számot, amelyet x helyére béırva teljesül
az egyenlőség. A jobb oldalon nulla áll, a bal
oldalon egy szorzat, amely akkor és csak akkor
egyenlő nullával, ha valamelyik tényezője nulla.
Így négy újabb egyenletet kapunk: x = 0 vagy
x−1 = 0 vagy x+3 = 0 vagy 2x−7 = 0. Ezeket
megoldva kapjuk a gyököket: 0; 1; −3; 3,5.

1.5.2. Feladat 7 perc

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán!
a) 3x(x− 2)(2x+ 5) = 0
b) x2 + 2x = 0
c) x(x+ 1) = (2x+ 2)(3x− 1)
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Tipp: b részhez: alaḱıts szorzattá; c részhez: re-
dukálj nullára és alaḱıts szorzattá; 
változót tar-
talmazó kifejezéssel való osztás gyökvesztéshez
vezethet
M:
a) 0; 2; −2, 5 b) 0; −2 c) −1; 2

5

A következőkben értékkészlet vizsgálat seǵıtségével
oldunk meg egyenleteket.

1.5.3. Példa+

Oldjuk meg a következő egyenletet a valós számok
halmazán!
(x− 1)2 + |x+ y − 3|+

√
x− y + z − 2 = 0

M:
A bal oldalon három darab nemnegat́ıv szám
összege szerepel. Ez csak úgy lehet nulla, ha
mind nullával egyenlő. Így három egyenletet ka-
punk:
(x−1)2 = 0, |x+y−3| = 0 és

√
x− y + z − 2 = 0

Az első egyenletből x = 1 adódik, majd ezt behe-
lyetteśıtve a másodikba y = 2, végül a harmadik
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egyenletből z = 3.

1.5.4. Feladat+ 10 perc

Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok
halmazán! a) (x− 2)2 + (y + 5)2 = 0
b) x2 − 4x+ 4 + y2 + 10y + 25 = 0
c) x2 + 6x+ y2 = 8y − 25
d) (x+ 3)2 + |x+ y+ 1|+

√
x+ 2y + z − 10 = 0

M:
a) x = 2 és y = −5 b) x = 2 és y = −5 c)
x = −3 és y = 4 d) x = −3 és y = 2 és z = 9

1.5.5. Feladat+++

Arany Dániel matematika verseny (2014, Kezdők
I–II. kategória, II. forduló , 1. feladat a 4. olda-
lon)
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2. Egyenlőtlenségek kb. 6 tanóra

2.1. Első fokú egyenlőtlenségek

2.1.1. Példa

Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenségeket:
a) x− 2 > 0
M:

A megoldás leolvasható az ábráról (az x−2 gra-
fikon azon pontjait, amelyek az x tengely felett
vannak le kell vet́ıteni az x tengelyre): x > 2.

b) x− 2 < 1
M:
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A megoldás leolvasható az ábráról (az x−2 grafi-
kon azon pontjait, amelyek az 1 grafikon pontjai
alatt vannak, az x tengelyre kell vet́ıteni): x < 3.

2.1.2. Feladat 15 perc

Oldd meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenségeket:
a) 2x− 3 ≥ 0
b) x+ 3 < 0
c) −2

3x+ 1 > −1
d) 3x+ 1 ≤ −2
e) x+ 4 ≥ −2x− 2
f) 4

3x < −
1
3x+ 5

M:
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a) x ≥ 3
2 b) x < −3 c) x < 3 d) x ≤ −1 e)

x ≥ −2 f) x < 3

2.1.3. Példa

Oldjuk meg a következő egyenlőtlenséget a valós
számok halmazán! A megoldást ábrázoljuk számegyenesen!
3− 2x < 7
M:
Hasonlóan kell megoldani, mint az egyenletet,
de:

Arra kell figyelni, hogy ha negat́ıv számmal oszt-
juk vagy szorozzuk az egyenlet mindkét oldalát,
akkor megfordul a reláció:
Kivonunk hármat mindkét oldalból: −2x < 4
Mindkét oldalt osztjuk −2-vel: x > −2.
Számegyenesen a megoldás:
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2.1.4. Feladat 18 perc

Oldd meg a következő egyenlőtlenségeket a valós
számok halmazán! A megoldást ábrázold számegyenesen!
a) −2x+ 3 ≥ 9
b) −3x− 1 < −4
c) −x+ 3 ≥ 2
d) (x− 2)2 − 3 > (x+ 1)2

e) (x− 3)− (5− x) < −2 · (x+ 1) + 6
f) 2− 3x−1

5 < 8−3x
2

M:
a) x ≤ −3 b) x > 1 c) x ≤ 1 d) x < 0 e) x < 3
f) x < 2

2.2. Másodfokú egyenlőtlenség

2.2.1. Példa

Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket a valós
számok halmazán!
a) x2 < 4
M:
A megoldást négy lépésben végezzük:
1. lépés: Nullára redukálás: x2 − 4 < 0
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2. lépés: A baloldalon álló kifejezés zérushelyének
a megkeresése: 2 és −2
3. lépés: A parabola megrajzolása a zérushelyek
feltüntetésével:


ha az x2 együtthatója negat́ıv, akkor ford́ıtva
kell megrajzolni a parabolát
4. lépés: a megoldás leolvasása: x ∈]− 2; 2[

b) x2 ≤ 4
M:
A megoldás az első három lépésben megegyezik
az a) pontbeli példával. Mivel az egyenlőség is
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megengedett, ı́gy a megoldás: x ∈ [−2; 2]

c) x2 > 4
M:
A megoldás az első három lépésben megegyezik
az a) pontbeli példával. Most azt keressük, hogy
a parabola hol pozit́ıv: x ∈]−∞;−2[∪]2;∞[

d) x2 + 1 > 0
M:
A baloldali kifejezésnek nincsen zérus helye, vagy-
is nincsen az x tengellyel közös pontja. Így az
ábrázolás:

Innen a megoldás: x ∈ R

e) x2 + 1 < 0
M:
Az előző példánál lévő ábráról leolvashatjuk, hogy
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ennek az egyenlőtlenségnek nincsen megoldása
(x ∈ ∅).

2.2.2. Feladat 15 perc

Oldd meg az alábbi egyenlőtlenségeket a valós
számok halmazán!
a) x2 < 9 b) 1 − x2 ≥ 0 c) 2x2 − 32 > 0 d)
−x2 − 2 > 0 e) x2 − 2x ≤ 0 f) x2 + x > 0

M:
a) ]−3; 3[ b) [−1; 1] c) ]−∞;−4[∪]4;∞[ d) x ∈ ∅
e) [0; 2] f) ]−∞;−1[∪]0;∞[

2.3. Törtes egyenlőtlenség

2.3.1. Példa

Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenséget
a valós számok halmazán:

1
x−2 + 1 ≤ 2
M:
Ábrázoljuk a bal és jobb oldal grafikonjait:
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Innen leolvasható a megoldás: ]−∞; 2[∪[3;∞[

2.3.2. Feladat 20 perc

Oldd meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenségeket
a valós számok halmazán:
a) − 1

x+3 − 2 ≥ −3

b++) 4x−10
x−3 ≥ 2x− 2

M:
a) ]−∞;−3[∪[−2;∞[ b) ]−∞; 2]∪]3; 4]

2.3.3. Példa

Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket:
a) −2

x−3 > 0
M:
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Egy tört pontosan akkor pozit́ıv, ha megegyezik
a számláló és a nevező előjele. Jelen esetben a
számláló negat́ıv, ı́gy a nevezőnek is negat́ıvnak
kell lennie: x−3 < 0 és innen a megoldás x < 3.
b) −2

x−3 < 0
M:
Egy tört pontosan akkor negat́ıv, ha a számláló
és a nevező előjele különbözik. Jelen esetben a
számláló negat́ıv, ı́gy a nevezőnek pozit́ıvnak kell
lennie: x− 3 > 0 és innen x > 3.
c) 2x+6

2−x > 0
M:
Vizsgáljuk a számláló és a nevező előjelét és számegyenesen
feltüntetjük, majd ez alapján olvassuk le a meg-
oldást. A számláló egy lineáris kifejezés, zérus
helye −3 és szigorúan monoton növekedő, ı́gy
−3-tól balra negat́ıv, jobbra pedig pozit́ıv. A
nevező is lineáris kifejezés, a zérushelye 2 és szi-
gorúan monoton csökkenő, ı́gy 2-től balra po-
zit́ıv, jobbra negat́ıv. Mindez számegyenesen (a
szaggatott vonal negat́ıv, a folytonos a pozit́ıv
értékekre utal):
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Innen - figyelembe véve, hogy mikor pozit́ıv egy
tört és azt, hogy nullával nem lehet osztani - le-
olvasható a megoldás: ]− 3; 2[.
d+) x+2

x−1 ≤ 2
M:
A jobb oldalon nullát alaḱıtunk ki, ezt úgy mond-
juk, hogy nullára redukálunk:
x+2
x−1 − 2 ≤ 0
Ezután közös nevezőre hozunk és összevonunk:
x+2
x−1 −

2x−2
x−1 ≤ 0 
a törtvonal előtti negat́ıv jel vo-

natkozik a számláló mindkét tagjára

−x+4
x−1 ≤ 0

Az előző példa gondolatmenete alapján ábrázoljuk
a számláló és a nevező előjelét számegyenesen:
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Innen a megoldás: x ∈]−∞; 1[∪[4;∞[

2.3.4. Feladat 6 perc

Oldd meg az alábbi egyenlőtlenségeket a valós
számok halmazán!
a) −1

x+1 < 0 b) 3
x−2 > 0 c) −4

3−x > 0 d) 5
x−5 < 0

M:
a) x > −1 b) x > 2 c) x < 3 d) x < 5

2.3.5. Feladat 50 perc

a) 3x−9
x+2 ≥ 0 b) 4x+8

3−x ≥ 0 c) x−1
x+4 < 0 d) 2x−3

10−2x ≤ 0
e+) x−1

x+1 > 3
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f+) 2x+3
3x−1 ≤ 1 g+) (x−1)(x+2)

3−x ≤ 0 h+) x2−1
2x−1 ≥ 0

M:
a) x < −2 vagy 3 ≤ x b) x ∈ [−2; 3[ c) x ∈]−4; 1[
d) x ∈] − ∞; 1, 5]∪]5;∞[ e) x ∈] − 2;−1[ f)
x ∈] − ∞; 1

3 [∪[4;∞[ g) x ∈ [−2; 1]∪]3;∞[ h)
x ∈ [−1; 1

2 [∪[1;∞[

2.3.6. Feladat+++

Arany Dániel matematika verseny (2015, Haladók
– I. kategória, első (iskolai) forduló, 2. feladat a
17. oldalon)

2.4. Abszolútértékes egyenlőtlenség

2.4.1. Példa

Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenséget a valós
számok halmazán:
|x− 3| < 2
Az alábbiakban először egy grafikus, majd kétféle
algebrai megoldást közlünk:
M1:
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Ábrázolva a bal és jobb oldalon álló kifejezéseket
leolvashatjuk a megoldást, azon pontokat az x
tengelyen, ahol a baloldalon álló kifejezés grafi-
konja van alul: [1; 5]
M2:
Felbontjuk az abszolút értékes kifejezést:
1. eset, ha x − 3 < 0 (x < 3): a megoldandó
egyenlet ekkor: −x + 3 < 2 és innen x > 1, ı́gy
ebből az esetből az ]1; 3[ megoldás adódik.
2. eset, ha x − 3 ≥ 0 (x ≥ 3): a megoldandó
egyenlet ekkor: x− 3 < 2 és innen x < 5. Ebből
az esetből a két feltétel figyelembe vételével [3; 5[
megoldás adódik.
A két esetet a vagy köti össze, ezért egyeśıteni
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kell a megoldásokat: x ∈]1; 5[.
M3:
Az |x− 3| megadja, hogy az x milyen távol van
3-tól. Ez jelen esetben kevesebb, mint 2 lehet.
Így a feladat megoldását azok a számok jelentik,
amelyeknek a 3-tól való távolsága kisebb, mint
2, vagyis: x ∈]1; 5[.

Megjegyzés: |x + 3| = |x − (−3)| az x-nek a
−3-tól való távolságát adja meg.

2.4.2. Feladat 45 perc

Oldd meg az alábbi egyenlőtlenségeket a valós
számok halmazán:
a) |x| < 5 b) |x − 2| < 1 c) |x − 4| ≥ 2 d)
|x − 1| < 4 e) |x − 1| ≥ 4 f) |x + 2| ≤ 3 g)
|x+ 5| ≥ 1 h) |x+ 2| < 3x i) |x| − 3 ≥ 1

3x−
1
3

M:
a) ]−5; 5[ b) ]1;3[ c) ]−∞; 2]∪[6;∞[ d) ]−3; 5[ e)
]−∞;−3]∪[5;∞[ f) [−5; 1] g) ]−∞;−6]∪[−4;∞[
h+) ]1;∞[ i+) ]−∞;−2] ∪ [4;∞[
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2.4.3. Feladat+++

Mely x és y valós számokra teljesül a következő
egyenlőtlenség?2

x+ y + xy ≥ x2 + y2 + 1

Tipp: Szorozd végig kettővel az egyenlőtlenséget!
M:
A tagokat egy oldalra rendezve, azonosságokat
alkalmazva kapjuk, hogy:
(x− y)2 + (x− 1)2 + (y − 1)2 ≤ 0.
A baloldal mindhárom tagja nem negat́ıv, ezért
mindhárom értéke csak 0 lehet, tehát x = y,
x = 1 és y = 1. Így az egyenlőtlenség csak az
x = 1 és y = 1 számokra teljesül.

3. Egyenletrendszerek kb. 6 tanóra

Összetettebb matematikai, fizikai feladatok esetén
a megoldás során bevezetünk ismeretleneket, a
feltételek alapján egyenleteket késźıtünk. Ezek

2Arany Dániel matematika verseny feladata (2015 Kezdők I–II.
kategória, II. forduló, 1. fa.)
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együtt alkotják az egyenletrendszert. A követ-
kezőkben ezek megoldási módszereiről lesz szó.

3.1. Elsőfokú egyenletrendszer

3.1.1. Emlékeztető 4 perc

Fejezd ki y-t az alábbi egyenletekből:
a) 2x + y = 3 b) 2x − y = 3 c) 3x + 2y = 6 d)
5x− 3y = 9
M:
a) y = −2x+ 3 b) y = 2x− 3 c) y = −3

2x+ 3 d)
y = 5

3x− 3

3.1.2. Példa

Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert:{
−2x− y = 3

−2x+ 3y = 15
Az alábbiakban négyféle megoldást mutatunk.

M1: Grafikusan oldjuk meg az egyenletrendszert.
Kifejezzük y-t mindkét egyenletből, majd ábrázoljuk
a lineáris kifejezéseket koordináta rendszerben,
végül leolvassuk a metszéspont koordinátáit.
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Az első egyenletből y = −2x − 3, a másodikból
y = 2

3x + 5. Ezek lineáris kifejezések, képük az
alábbi ábrán látható:

A metszéspont koordinátái adják a megoldást:
x = −3 és y = 3 vagy másképpen: (−3; 3).
Ezeket mindkét eredeti egyenletbe helyetteśıtve
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végezhetjük el az ellenőrzést.
Megjegyzés: A két egyenes helyzetétől függően
a megoldáspárok száma lehet nulla (a két egye-
nes párhuzamos), egy (a két egyenes egy pont-
ban metszi egymást) vagy végtelen (a két egye-
nes egybeesik).

A grafikus módszer csak akkor működik, ha a
megoldást nem túl nagy egész számok alkotját.
A következőkben algebrai megoldásokat láthatunk.
M2:
Az előzőekben kifejeztük y-t mindkét egyenletből:{
y = −2x− 3

y = 2
3x+ 5

A baloldalak megegyeznek, ı́gy a jobb oldalak is:
−2x − 3 = 2

3x + 5. Ezzel elértük, hogy már
csak egy egyenletünk legyen egy ismeretlennel.
Ennek a megoldása −3, ezt visszahelyetteśıtve
bármelyik korábbi egyenletbe kapjuk, hogy y =
3.

Most az ún. behelyetteśıtő módszerrel oldjuk
meg az egyenletrendszert.
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M3: Adott tehát az alábbi egyenletrendszer:{
−2x− y = 3

−2x+ 3y = 15
A megoldás lényege, hogy kifejezzük valamelyik
ismeretlent valamelyik egyenletből, majd vissza-
helyetteśıtjük a másik egyenletbe. Jelen esetben
az első egyenletből fejezzük ki az y-t ((*) y =
−2x − 3) és ezután behelyetteśıtjük a második
egyenletbe: −2x + 3 · (−2x − 3) = 15. Ennek
a megoldása −3, ezt *-ba helyetteśıtve kapjuk,
hogy y = 3.

Megjegyzés: Ki lehet fejezni akár x-t is. Általában
azt az ismeretlent fejezzük ki, amelyiknek az együtt-
hatója 1 vagy −1.

Végezetül az ún. egyenlő együtthatók módszere
következik. Ennek az a lényege, hogy úgy alaḱıtjuk
az egyes egyenleteket, hogy valamelyik ismeret-
len együtthatói vagy megegyezzenek, vagy egymás
ellentettjei legyenek. Ekkor kivonva illetve össze-
adva a két egyenletet egymással, kiesik az egyik
ismeretlen. Lássuk!
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M4: Induljunk ki ismét az eredeti egyenletrend-
szerből:{
−2x− y = 3

−2x+ 3y = 15
Az x együtthatója éppen megegyezik, vonjuk ki
a második egyenletből az elsőt, ı́gy kapjuk: 4y =
12 és innen y = 3. Ezt visszahelyetteśıtve bármelyik
egyenletbe kapjuk, hogy x = −3.

Megjegyzés1: Ha nem egyezik meg az együtt-
ható, akkor megfelelő számokkal megszorozzuk
az egyik vagy mindkét egyenletet a törtek közös
nevezőre hozásához hasonlóan. Itt is eljárhattunk
volna más módon is. Az első egyenlet háromszorosát
(−6x − 3y = 9) adjuk hozzá a második egyen-
lethez, ı́gy kapjuk, hogy −8x = 24 és innen x =
−3. Ezt visszahelyetteśıtve valamelyik egyenlet-
be adódik az y = 3.
Megjegyzés2: A SHARP EL-520 számológéppel
az alábbi egyenletrendszert a következőképpen
lehet megoldani:{
−2x− y = 3

−2x+ 3y = 15
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1. lépés: MODE, 2, 0 (átváltottunk 2 egyen-
letből álló egy. rsz. megoldásába)
2. lépés: -2, =, -1, =, 3, = (bevittük az első
egyenlet együtthatóit)
3. lépés: -2, =, 3, =, 15, = (bevittük a 2. egyen-
let együtthatóit)
4. lépés: kapjuk, hogy x = −3, majd = és y = 3
(ha mégegyszer megnyomjuk az = jelet, akkor a
determinánst kapjuk, de ez messzire vezet)
5. lépés: MODE, 0 (visszaváltunk hagyományos
módba)
Megjegyzés3: MODE, 2, 1 módban 3 egyenletből
álló egyenletrendszert old meg a gép.

3.1.3. Feladat 60 perc

Oldd meg az alábbi egyenletrendszereket a valós
számok halmazán négyféle módszerrel!

a)

{
3x+ y = 5

2x+ 3y = −6

b)

{
2x− y = 7

−4x+ 5y = −5
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c)

{
x+ y = −4

4x− 3y = −9

d)

{
3x− y = 2

x+ 2y = 10

M:
a) (3;−4) b) (5; 3) c) (−3;−1) d) (2; 4)

3.1.4. Feladat 20 perc

Oldd meg az alábbi egyenletrendszereket a valós
számok halmazán tetszőleges módszerrel!

a)

{
x+ 2y = 5

3x− 5y = −18

b)

{
4x− 9y = −1

10x+ 6y = 7

c)

{
3x+ 7y = 7

2x+ 3y = 3

d)

{
−5x− 7y = 31

−x+ 2y = −4

M:
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a) (−1; 3) b) (1
2 ; 1

3) c) (0; 1) d) (−2;−3)

3.1.5. Példa-alkalmazás

Az f lineáris függvény átmegy a P (−1;−5) és
Q(5; 7) pontokon.
Adjuk meg a hozzárendelési utaśıtását!

M:
Korábban már megoldottuk ezt a feladatot, most
egy másik módszert alkalmazunk. A hozzárendelési
utaśıtást y = mx + b alakban keressük, m-t és
b-t kell ehhez meghatározni. Ez két ismeretlen,
ehhez két egyenletre van szükség. Helyetteśıtsük
P és Q koordinátáit a fenti egyenletbe (az elsőt
az x, a másodikat az y helyére), ı́gy kapunk két
egyenletet két ismeretlennel:{
−5 = −m+ b

7 = 5m+ b

Vonjuk ki a második egyenletből az elsőt (
ügyeljünk
arra, hogy mı́nusz −m az +m), ı́gy kiesik b, kap-
juk, hogy: 12 = 6m és innen m = 2 és ezt va-
lamelyik egyenletbe visszahelyetteśıtve kapjuk,
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hogy b = −3. Innen a hozzárendelési utaśıtás:
y = 2x− 3.

3.1.6. Feladat 5 perc

Az f lineáris függvény átmegy a P (−4;−19) és
Q(5; 8) pontokon.
Adjuk meg a hozzárendelési utaśıtását!

M:
y = 3x− 7

3.1.7. Feladat 12 perc

Hozd az alábbi kifejezéseket ax+ by = c alakra,
ahol a, b és c relat́ıv pŕım hármast alkot, majd
állaṕıtsd meg a, b és c értékét.
a) x−3

2 −
y+2

3 = 1
b) 2x+5

5 −
3y−4

4 = 2
c) 180(x− 2) + 180(y − 2) = 3060

M:
a) a = 3, b = −2, c = 19 b) a = 8, b = −15,
c = 0 c) a = 1, b = 1, c = 21
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3.1.8. Feladat 35 perc

Oldd meg az alábbi egyenletrendszereket a valós
számok halmazán!

a)

{
x+y

3 −
2x+3y

2 = −3
5x+7

4 −
y+4

6 = 2

b)

{
x− y = 3

(x− 2) · 180 + (y − 2) · 180 = 2340

c)

{
x+ y = 10
x
y = 0, 364

d)

{
x+ y = 12

0, 2x+ 0, 35y = 3, 9

M:
a) Rendezés után: 4x+7y = 18 és 15x−2y = 11
és innen (1; 2)
b) (10; 7)
c) (2,67; 7,33)
d) (2; 10)
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3.1.9. Feladat++ 30 perc

Oldd meg az alábbi egyenletrendszereket a valós
számok halmazán!

a)


x+ 2y + 2z = 11

3x− 2y − z = 0

5x+ 4y + 3z = 18

b)


3x− 4y − z = −7

5x+ 2y − 2z = 33

4x− y + 3z = −5

M:
a) (1;−2; 7) b) (3; 5;−4)

3.2. Elsőfokúra visszavezethető egyenletrendszerek

3.2.1. Feladat+ 18 perc

Oldd meg az alábbi egyenletrendszereket a valós
számok halmazán!

a)

{
5
x + 4

y = 17
2
x + 3

y = 11
b)

{
4
x + 5

y = 3
3
x −

2
y = 1, 1
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M:
a) (1; 1

3) b) (2; 5)

3.3. Érettségi feladatok

3.3.1. Feladat

Oldja meg a következő egyenletrendszert, ahol x
és y valós számot jelöl!3{

3x+ y = 16

5x− 2y = 45

M:
(7;−5)

3.3.2. Feladat

Oldja meg a valós számok halmazán az x+2
3−x ≥ 0

egyenlőtlenséget!4

M:
[−2; 3[

3Érettségi feladat (Közép; 2013 okt. 13/b; 6 pont)
4Érettségi feladat (Közép; 2013 máj. 17/a; 7 pont)
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3.3.3. Feladat

Oldja meg a valós számok halmazán az x− x−1
2 >

x−3
4 −

x−2
3 egyenlőtlenséget!5

M:
x > −1

3.3.4. Feladat

Oldja meg a valós számok halmazán a 3−x
7x < 2

egyenlőtlenséget!6

M:
]−∞; 0[∪]0, 2;∞[

3.3.5. Feladat

Oldja meg a valós számok halmazán a −3√
10−x < 0

egyenlőtlenséget!7

5Érettségi feladat (Közép; 2010 okt. 13/a; 5 pont)
6Érettségi feladat (Közép; 2009 okt. 13/b; 7 pont)
7Érettségi feladat (Közép; 2005 okt. 8; 2 pont)
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M:
]−∞; 10[

3.3.6. Feladat++

Jelölje A az x+4
x−3 ≤ 0 egyenlőtlenség egész meg-

oldásainak a halmazát, B pedig az |x + 3| < 4
egyenlőtlenség egész megoldásainak a halmazát.
Elemei felsorolásával adja meg az A∩B, az A\B
és az A ∪B halmazt!8

M:
A ∩ B = {−4;−3;−2;−1; 0}; A \ B = {1; 2};
A ∪B = {−6;−5;−4;−3;−2;−1; 0; 1; 2}

3.3.7. Feladat++

Mely valós számok eléǵıtik ki az alábbi egyenlőtlenséget?
(x− 1)3 − (x+ 1)3 > 8
b) Az alábbi f és g függvényt is a [−3; 6] inter-
vallumon értelmezzük.
f(x) =

√
x+ 3 és g(x) = −0, 5x+ 2, 5.

Ábrázolja közös koordinátarendszerben az f és

8Érettségi feladat (Emelt; 2013 máj. 1; 11 pont)
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a g függvényt a [−3; 6] intervallumon!
Igazolja számolással, hogy a két grafikon metszéspontjának
mindkét koordinátája egész szám!
c) Oldja meg az alábbi egyenlőtlenséget a valós
számok halmazán!9

0, 5x+
√
x+ 3 ≤ 2, 5

M:
a) ]− 1; 1[

b)
f(1) = 2 és g(1) = 2
c) x+3 ≥ 0→ x ≥ −3 továbbá 0, 5x+

√
x+ 3 ≤

2, 5 ⇔
√
x+ 3 ≤ −0, 5x + 2, 5, ı́gy a megoldás

leolvasható az előző ábráról: [−3; 1]. (Ha x > 5,
akkor a jobboldal negat́ıv, a baloldal pozit́ıv, ı́gy
ekkor nincsen megoldás.)

9Érettségi feladat (Emelt; 2010 okt. 1; 4-4-6 pont)
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4. Szöveges feladatok kb. 15 tanóra

4.1. A szöveges feladatok megoldási módszerei

4.1.1. Alapozó feladat 5 perc

a) Mennyi egy x mennyiség 20 %-a?
b) Mennyi egy x mennyiség 2 %-a?
c) Mennyi egy x mennyiség 120 %-a?
d) Mennyi egy x mennyiség 200 %-a?
e) Mennyi egy x mennyiség 0,2 %-a?
f) Mennyi egy xmennyiség 30 %-kal növelt értéke?
g) Mennyi egy x mennyiség 30 %-kal csökkentett
értéke?
h) Mennyi egy x mennyiség p %-a?
i) Mennyi egy xmennyiség p%-kal növelt értéke?
j) Mennyi egy x mennyiség p %-kal csökkentett
értéke?
k) Két szám aránya 2:3. Add meg a számokat
egyetlen ismeretlen seǵıtségével!
l) Két szám összege 20, az egyik x. Fejezd ki a
másik számot x-szel!

M:
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a) 0, 2x b) 0, 02x c) 1, 2x d) 2x e) 0, 002x f) 1, 3x
g) 0, 7x h) x · p

100 i) x ·
(
1 + p

100

)
j) x ·

(
1− p

100

)
k) 2x és 3x l) 20− x

4.1.2. Példa

Két szám összege 76. Az első szám kétszerese
öttel nagyobb a második számnál Melyik ez a
két szám?
M:
A megoldást lépésekre bontjuk:
1. a feladat figyelmes elolvasása
2. ábra késźıtése, ha szükséges
3. ismeretlenek bevezetése: 1. szám: x, 2. szám:
76− x
4. a feltétel feĺırása: 2x >

5
76− x

5. egyenlet késźıtése: 2x = 81− x
6. az egyenlet megoldása: x = 27
7. szöveges válasz: Az első szám a 27, a második
szám a 49.
8. ellenőrzés a feladat szövege alapján: 27+49=76
és 2 · 27 = 54 öttel nagyobb, mint a 49.
9. végső ellenőrzés: A kérdésre válaszoltunk?
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Minden kérdésre válaszoltunk?
Megjegyzés: Némely feladatnál érdemes becslést
adni a végeredményre és az ellenőrzés során meg-
vizsgálni, hogy ezek nincsenek-e ellentmondásban
egymással. Egyes feladatt́ıpusoknál a 4. és 5.
lépés megegyezik.

4.2. Vegyes szöveges feladatok

4.2.1. Feladat 20 perc

a) Két szám összege 43. A második szám kétszerese
11-gyel nagyobb az első számnál. Melyik ez a két
szám?
b) Egy négytagú családban, ahol az apa a leg-
idősebb az életkorok aránya 1:2:12:14. Az anya
és a gyerekek életkorának az összege két évvel
több az apa életkoránál. Hány évesek a családtagok?
c) Melyik az a szám, amelyet hozzáadva az 1-
hez, a 16-hoz és a 76-hoz, három olyan számot
kapunk, amelyek közül az első úgy aránylik a
másodikhoz, mint a második a harmadikhoz?

M:
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a) 25 és 18 b) 2, 4, 24 és 28 évesek c) 4

4.3. Százalékos feladatok

4.3.1. Feladat 45 perc

a) Egy ruha árát felemelik 40 %-kal, ı́gy 4200 Ft
lett az új ára. Mennyi volt az eredeti ár?
b) A benzin ára 30%-kal csökkent egy adott időszakban,
ı́gy 280 Ft lett. Mennyi volt az eredeti ára?
c) Egy vállalat rézgolyókat késźıt. A felhasznált
rézmennyiségnek az 5%-a hulladék lesz. Mekko-
ra térfogatú rezet vásároljanak, ha 1000 darab,
4 cm átmérőjű golyót szeretnének késźıteni. (a
gömb térfogata: 4

3r
3π)

d) A tej tömegének 7,3%-a tejsźın. A tejsźın
tömegének 62%-a vaj. Hány kg tejből késźıthető
5 kg vaj?10

e) Egy kabát árát először felemelték 10%-kal,
majd megint felemelték az új ár 30%-ával, ı́gy az
ára 17160 Ft lett. Mennyi volt az eredeti ára?
f) Egy számı́tógép árát először megemelték 10%-

10Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából c. könyv 1266.
feladata

61



kal, majd csökkentették az új ár 30%-ával és ı́gy
61600 Ft lett. Mennyi volt az ára eredetileg?
g) Egy faluban, ahol eredetileg 2000-en laktak,
az új polgármester intézkedéseinek a hatására az
elmúlt két év mindegyikében ugyan-annyi százalékkal
nőtt a lakosok száma és ı́gy 2509 fő lett. Hány
százalékos volt az elmúlt években a növekedés
mértéke?
h) A benzin árát kétszer is csökkentik egymás
után, mindkétszer ugyan-annyi százalékkal, ı́gy
az eredetileg 420 Ft-ba kerülő benzin ára 395 Ft-
ra csökken. Mennyi volt az árcsökkentés mértéke
az egyes esetekben?
i) Két szám összege 360. Az első szám 15%-a
1,5-del nagyobb, mint a második szám 10%-a.
Mennyi a két szám értéke?
j) Két szám aránya 4:5. Az első szám 70%-a
hattal kevesebb, mint a második szám 60%-a.
Melyik ez a két szám?

M:
a) 3000 Ft b) 400 Ft c) 35256 cm3 d) 110 kg e)
12000 Ft f) 80 000 Ft g) 12% h) 3% i) 150 és
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210 j) 120 és 150

4.4. Geometriai jellegű feladatok

4.4.1. Feladat 90 perc

a) Egy háromszög két szögének az aránya 2:5, a
harmadik szög ezen két szög összegénél 40◦-kal
nagyobb. Mekkorák a háromszög szögei?
b) Egy háromszög két szögének az aránya 9:16,
a harmadik szög ezen két szög összegénél 20◦-kal
kisebb. Mekkorák a háromszög szögei?
c) A négyzet átlója

√
2 ≈ 1, 41-szerese az ol-

dalának. Mennyi annak a négyzetnek az olda-
la, amelynek az átlója 10 cm-rel nagyobb az ol-
dalánál?
d) A négyzet átlója

√
2 ≈ 1, 41-szerese az ol-

dalának. Mennyi annak a négyzetnek az olda-
la, amelynek az átlója 32 cm-rel nagyobb az ol-
dalánál?
e) A szabályos háromszög magassága

√
3

2 ≈ 0, 866-
szorosa az oldalának. Mennyi az oldala, ha 8
cm-rel nagyobb, mint a magassága?
f) ) A szabályos háromszög magassága

√
3

2 ≈
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0, 866-szorosa az oldalának. Mennyi az oldala,
ha 50 cm-rel nagyobb, mint a magassága?
g) Két sokszög oldalszámának a különbsége 8,
a belső szögeik összege pedig 5040◦. Mennyi
átlójuk van összesen?
h) Két sokszög oldalszámának a különbsége 6,
a belső szögeik összege pedig 3600◦. Mennyi
átlójuk van összesen?
i) Egy derékszögű háromszög befogóinak az aránya
2,4, az összegük pedig 17 cm. Mennyi a háromszög
kerülete és területe?
j) Egy derékszögű háromszög befogóinak az aránya
1,875, az összegük pedig 23 cm. Mennyi a háromszög
kerülete és területe?
k) Mekkorák annak a téglalapnak az oldalai, amely-
nek az oldalainak a különbsége 3 cm és ha az ol-
dalait 2 cm-rel megnöveljük, akkor a területe 30
cm2-rel nő meg?
l) Mekkorák annak a téglalapnak az oldalai, amely-
nek a kerülete 38 cm és ha az egyik oldalát 1
cm-rel, a másikat pedig 3 cm-rel megnöveljük,
akkor a területe 46 cm2-rel nő meg?
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M:
a) 20◦, 50◦, 110◦ b) 36◦, 64◦, 80◦ c) 24,4 cm d) 78
cm e) 59,7 cm f) 373 cm g) 224 h) 117 i) K=30
cm; T=30 cm2 j) K=40 cm; T=60 cm2 k) 8 cm
és 5 cm l) 12 cm és 7 cm

4.5. Keveréses feladatok

4.5.1. Példa

Kétféle sóoldatunk van, egy 30%-os és egy 54%-
os. Mennyit keverjünk össze ezekből, hogy 12
liter 35%-os oldatot kapjunk?

M: Az adatokat táblázatba foglaljuk és beve-
zetünk ismeretleneket11:

11Természetesen megoldható a feladat egy ismeretlennel is, de ı́gy
érthetőbb a megoldás szerintem.
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Oldat
mennyisége
(liter)

Oldat
töménysége
(%)

Oldott
anyag
mennyisége
(liter)

1. oldat x 30 0, 3x

2. oldat y 54 0, 54y

keverék 12 35 12 · 0, 35 =
4, 2

Két ismeretlenünk van, ı́gy két egyenletet kell
késźıtenünk. Mivel összeöntjük a két oldatot,
ı́gy ezek mennyisége is összeadódik és a benne
lévő oldott anyag mennyisége is:{
x+ y = 12

0, 3x+ 0, 54y = 4, 2
Alkalmazzuk a behelyetteśıtő módszert, az 1. egyen-
letből y = 12 − x és ezt béırjuk a 2. egyenletbe
és azt megoldjuk: 0, 3x + 0, 54(12 − x) = 4, 2
és innen x = 9, 5 és y = 2, 5. Tehát a 30%-os
oldatból 9,5 litert, az 54%-osból pedig 2,5 litert
kell összekeverni.
Megjegyzés: A táblázatos módszer akkor is al-
kalmazható, ha az egyik ”oldat” 100% töménységű,
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vagyis pl. tiszta só és akkor is, ha az egyik
”oldat” 0%-os, vagyis tiszta v́ız. Amennyiben
párologtatásról szól a feladat, akkor értelemszerűen
ki kell vonni az elpárolgott mennyiséget.

4.5.2. Feladat 60 perc

a) Kétféle sóoldatunk van, egy 20%-os és egy
40%-os. Mennyit keverjünk össze ezekből, hogy
16 liter 35%-os oldatot kapjunk?
b) Kétféle sóoldatunk van, egy 10%-os és egy
4%-os. Mennyit keverjünk össze ezekből, hogy
20 liter 5%-os oldatot kapjunk?
c) Ha összeöntünk 2 liter 10%-os és 1 liter 80%-os
narancslevet, akkor milyen töménységű narancs-
levet kapunk?
d) Ha összeöntünk 12 liter 5%-os és 20 liter 30%-
os narancslevet, akkor milyen töménységű na-
rancslevet kapunk?
e) 2 kg 20%-os sóoldathoz mennyi sót keverjünk,
hogy 50%-os oldatot kapjunk?
f) 2 liter 30%-os narancsléhez 0,5 liter 100%-
os narancslét keverünk. Mennyi lesz a keverék
töménysége?
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g) 40%-os sóoldatból 5 liter vizet elpárologtatva
48%-os oldatot kapunk. Mennyi volt eredetileg
a sóoldat térfogata?
h) 80% töménységű, 2 dl sósavhoz 1,2 dl vizet
öntünk. Mennyi lesz a keverék töménysége?

M:
a) 4 liter és 12 liter b) 3,33 liter és 16,67 liter c)
33,3% d) ≈ 21% e) 1,2 kg f) 44% g) 30 liter h)
50%

4.6. Munkavégzéssel, csapokkal kapcsolatos felada-
tok

4.6.1. Példa

Béla bá egyedül 12 óra alatt tudja megkapálni
a kukorica táblát, Mari néni pedig 10 óra alatt.
Hajnali 4 órakor kezdenek neki a munkának, azon-
ban 8 órakor Mari néni elmegy ebédet főzni (csülökpörköltet
galuskával). Mikor végez a munkával Béla bá?

M: Táblázatot késźıtünk az adatokból:
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egyedül
(óra)

1 óra
alatt

munkaidő
(óra)

elvégzett
munka

Béla
bá

12 1
12 rész x x

12 rész

Mari
néni

10 1
10 rész 4 4

10 = 0, 4
rész

Az elvégzett munka az egészet adja, ı́gy kapjuk
az egyenletet: x

12 + 0, 4 = 1. Ezt rendezve kap-
juk, hogy Béla bá 7,2 órát dolgozik, vagyis 11
óra 12 perckor végez és éppen hazaér délre a fi-
nom kis ebédre.
Megjegyzés: A malacka elsősorban az előző évi
kukoricatermésből készült.

4.6.2. Feladat 45 perc

a) Egy strandmedencét két csövön keresztül le-
het feltölteni. A hidegvizes csövön egyedül 5
óra alatt telik meg a medence, a melegvizesen
pedig egyedül 8 óra alatt. Anti, a fürdőmester
kiszámolta, hogy a melegvizes csőből 2 órán ke-
resztül kell folynia a v́ıznek, mert ı́gy lesz a v́ızhő-
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mérséklet megfelelő. Mikor kell legkésőbb el-
kezdeni a medence feltöltését, hogy 9 órára, a
nyitásra megteljen?
b) Apa egyedül 4 óra alatt ássa fel a kertet, a fia
egyedül 10 óra alatt. Mennyi idő alatt végeznek,
ha együtt dolgoznak mindvégig?
c) Apa egyedül 4 óra alatt ássa fel a kertet, a fia
egyedül 10 óra alatt. Apa reggel 8-kor áll neki
a munkának, a fia 10 órakor csatlakozik hozzá.
Mikorra végeznek?
d) Egy strandmedencét két csövön lehet feltölte-
ni. Az elsőn egyedül 6 óra alatt, a másodikon
pedig 4 óra alatt telne meg a medence. Feri az
úszómester reggel 6 órakor kezdi meg a medence
feltöltését, viszont elfelejti megnyitni a 2. csövet
és ezt a mulasztását csak 8 órakor pótolja. A
strand 10 órakor nyit. Megtelik-e addig a me-
dence?
e) Egy vállalat raktárcsarnokába két futószalagon
érkezik be az áru, egy harmadikon pedig kiviszik
a terméket. Az elsőn egyedül 12 nap alatt tel-
ne meg a raktár, a másodikon 20 nap alatt, mı́g
a harmadikon 15 nap alatt ürülne ki. Mennyi
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idő alatt telne meg a kezdetben üres raktár, ha
mindhárom futószalag folyamatosan működne?

M:
a) negyed 6-kor b) 20

7 ≈ 2, 86 óra c) kb. 11 óra
26 perc d) igen, 9 óra 36 perckor telik meg e) 15
nap

4.7. Számjegyes feladatok

4.7.1. Példa

Melyik az a kétjegyű szám, amelynek jegyei össze-
ge 7 és ha megcseréljük a jegyeit, akkor 27-tel
nagyobb számot kapunk?
Kétféle megoldást adunk, először általánosan old-
juk meg a feladatot, majd próbálgatással.

M1: Táblázatot késźıtünk a megoldáshoz.
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tizesek
száma

egyesek
száma

szám

eredeti
szám

x 7− x 10x+ 7− x =
9x+ 7

módośıtott
szám

7− x x 70−10x+x =
70− 9x

A feltétel alapján 9x+7 <
27

70−9x, ebből egyen-
letet késźıtve és megoldva x = 2. A keresett
kétjegyű szám tehát a 25.

Ellenőrzés: 2 + 5 = 7 és 25 <
27

52.

M2: Figyelembe véve azt, hogy a jegyek összege
7 és ha megcseréljük a jegyeket nagyobb számot
kapunk három lehetséges megoldás jöhet szóba:
16, 25 és 34. Mivel 61−16 6= 27, 52−25 = 27 és
43−34 6= 27 az egyetlen megoldása a feladatnak
a 25.
Megjegyzés: Ez a próbálgatásos módszer teljes
értékű, de csak akkor, ha megmutatjuk, hogy
nincsen más lehetséges megoldás.
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4.7.2. Feladat 45 perc

a) Melyik az a kétjegyű szám, amelynek az első
jegye eggyel több, mint a második és ha meg-
cseréljük a jegyeit és az ı́gy kapott kétjegyű számot
megszorozzuk kettővel, akkor hárommal nagyobb
számot kapunk, mint az eredeti szám?
b) Melyik az a kétjegyű szám, amelynek az első
jegye kettővel kevesebb, mint a második jegy
kétszerese és ha felcseréljük a jegyeket, akkor 27-
tel kisebb számot kapunk?
c++) Melyik az a háromjegyű szám, amelyben
a százas helyiérték néggyel nagyobb, mint az
egyes, a t́ızes helyiérték megegyezik a százas és
egyes helyiérték összegével és ha úgy késźıtünk
belőle egy új háromjegyű számot, hogy az egyes
helyén álló számot az elejére ı́rjuk, akkor az ı́gy
kapott szám háromszorosa 93-mal lesz kevesebb,
mint az eredeti szám?
d++) Melyik az a háromjegyű szám, amelyben a
jegyek összege 15, az első és második jegy össze-
ge eggyel kisebb, mint a harmadik jegy és ha
megcseréljük az első és harmadik jegyet, akkor
693-mal nagyobb számot kapunk?
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M:
a) 21 b) 85 c) 561 d) 168

4.8. Mozgásos feladatok

4.8.1. Példa Egy epizód a Frakk a macskák réme c. rajz-
filmből (kb. 7 perc)

Lukrécia ismét borsot tört Frakk orra alá. Mire
Frakk észbe kap Lukrécia már 12 méter távolságra
jut Frakktól és észre vesz egy fát 45 méter távolságban
(ez tehát a cica és a fa távolsága). Nekiiramodik
43,2 km

h sebességgel, Frakk pedig utána 54 km
h

sebességgel. Sikerül-e elérnie a fát Lukréciának?

M:
1. megoldás táblázattal:
A mértékegységeket szinkronba kell hozni, most
méterbe és szekundumba ill. m/s-ba váltunk
mindent. A sebességnél 3,6-del kell osztani. Azt
fogjuk kiszámolni, hogy mennyi utat tenne meg
Lukrécia, amı́g Frakk utóléri.
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v(m/s) t(s) s = v · t(m)

Frakk 15 x 15x

Lukrécia 12 x 12x

Amikor Frakk éppen utóléri Lukréciát, akkor éppen
12 méterrel tesz meg több utat, vagyis:

15x >
12

12x, innen az egyenletünk:
15x = 12x + 12 és ı́gy x = 4. Tehát 4 s alatt
érné utól Frakk a macskát, ez alatt 48 métert
tenne meg a cica, tehát még időben eléri a fát és
megmenekül.
2. megoldás:
Egy másodperc alatt Frakk 15 métert tesz meg,
Lukrécia pedig 12 métert, vagyis 1 s alatt Frakk
3 métert farag le a hátrányából. Így a 12 m előny
4 s alatt fogy el, ez alatt 48 métert tenne meg a
cica, tehát még időben eléri a fát és megmenekül.

4.8.2. Feladat 50 perc

a) Szerénke észrevesz egy egeret 8 m távolságban.
Mindketten nekiiramodnak, Szerénke 36 km/h
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sebességgel, az egérke pedig 21,6 km/h sebességgel.
Sikerül-e megmenekülnie az egérnek, ha tőle 15
m-re található egy biztonságot adó egérlyuk?
b) Elemér és Arcsibald versenyt futnak. Elemérnek
12 méter előnye van, sebessége 27,36 km/h és
még 230 méter van a célig. Arcsibald sebessége
28,8 km/h. Ki nyeri a versenyt, ha feltételezzük,
hogy már nem változik a sebességük a hátralévő
időben?
c) Nemrégiben elkészült a Pécset Siófokkal összekötő
180 km hosszú kerékpárút, amely a Mecseken ke-
resztül Kaposvár felé a Zselicen át vezet a Bala-
tonhoz. Peti Pécsről indul reggel 6-kor átlagosan
25 km/h sebességgel Siófok felé, Zsófi pedig Siófokról
indul szintén reggel 6-kor 20 km/h sebességgel
Pécs felé. Mikor találkoznak és milyen távol
Pécstől?
d) Rómeó és Júlia egymás felé lovagolnak és már
nagyon várják, hogy találkozzanak. Rómeó se-
bessége 15 km/h, Júliáé 20 km/h, a távolságuk
pedig 700 m. Hány másodperc múlva találkoznak?
e) Két fúrópajzs egymással szemben haladva, kez-
detben 2,1 km távolságra van egymástól. Az 1.
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pajzs naponta 100 m-t halad, a 2. pedig napon-
ta 50 m-t és ez a pajzs 3 nap késéssel kezd el
működni. Az első pajzs indulása után mennyi
idő elteltével találkoznak? Milyen távol van a
találkozási pont a 2. fúró indulási helyétől?
f) Balázs az autópályán halad, amikor észreveszi,
hogy az előtte haladó autó tetejéről lerepül egy
bőrönd. Ezt azonban nem veszi észre a sofőr és
változatlan, 108 km/h sebességgel halad tovább.
Hány perc múlva éri utól Balázs az előtte ha-
ladó autót, ha 5 perc telik el, mı́g összeszedi a
bőröndböl kiszóródott ruhákat és ezt követően
126 km/h sebességgel halad?
M:
a) Nem sikerül megmenekülnie az egérnek. b)
Arcsibald nyeri a versenyt. c) 10-kor találkoznak,
Pécstől 100 km-re d) 72 s e) 15 nap telik el és a
2. pajzs indulási helyétől 600 m-re találkoznak.
f) 30 perc alatt éri utól az előtte haladót.

4.8.3. Feladat+

Oldd meg az előző feladatokat grafikus úton is.
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4.9. Gyakorlati jellegű feladatok

4.9.1. Feladat - áfa 9 perc

Magyarországon az élelmiszerek áfá-ja (általános
forgalmi adó) 27%. Ez azt jelenti, hogy a keres-
kedő a nettó árat megnöveli 27%-kal, ı́gy kapja
a bruttó árat és ezen értékeśıti az árut, az áfá-t
pedig befizeti az államnak adóként.
(i) A Kovács család havonta kb. 254000 Ft-
ot költ élelmiszerre. Mennyi adó üti ezután az
állam markát?
(ii) A bruttó árnak hány százaléka az áfa? A
választ kereḱıtsd egész értékre!

M:
(i) 54000 Ft az adó (ii) ez a bruttó ár 21 %-a.

4.9.2. Feladat - bruttó és nettó bér, járulékok 15 perc

Mennyibe kerül egy munkavállaló a munkáltatónak?
Tegyük fel, hogy a munkáltató 300 000 Ft bruttó
bért fizet ki a munkavállalónak. Ezen felül a
bruttó bér 27%-a szociális hozzájárulási adó és
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a bruttó bér 1,5%-a a szakképzési hozzájárulás,
ezeket a munkáltatónak az államkasszába kell
befizetnie.
(i) Mennyi pénzt fizet ki összesen a munkáltató
ezen munkavállaló után évente?

A munkavállalónak a bruttó béréből levonnak
10% nyugd́ıjjárulékot (ebből fizetik a nyugd́ıjakat),
7% egészségbiztośıtási járulékot (ebből fizetik az
orvosokat, ápolókat, orvosi műszereket, gyógyszerek
állami támogatását stb.), 1,5% munkaerőpiaci
járulékot, valamint 16% személyi jövedelemadót
(ebből fizetik a tanárok, politikusok, köztiszt-
viselők bérét, finansźırozzák az államot) és ı́gy
adódik a nettó bér, amit megkap a munkavállaló.
(ii) Mennyi a munkavállaló nettó havi jövedel-
me?
(iii) A munkáltató által kifizetett teljes összeg-
nek hány százaléka a munkavállaló nettó jöve-
delme?
M:
(i) 4 626 000 Ft (ii) 196500 Ft (iii) 51%
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4.9.3. Feladat- személyi jövedelemadó (szja) I. 12 perc

Magyarországon a megszerzett bérjövedelem után
16% adót kell fizetni (szja).12 A munkáltató
minden év január 31-ig ad egy igazolást a mun-
kavállalónak arról, hogy mennyi volt az éves ki-
fizetés és mennyi adót vontak le előre. Egy ilyen
igazolást mutat az alábbi táblázat:

1. A munkaviszonyból
származó jövedelem

3306400

17. Az összevont adóalapba
tartozó jövedelmek összege

3306400

55. Levont adóelőleg össze-
ge

540000

Megjegyzés: A sorszámok az adóbevallás adott
sorára utalnak.
(i) Mennyi ennek a munkavállalónak az egy ha-
vi bruttó bére, ha feltételezzük, hogy minden
hónapban ugyanannyi pénzt kapott?
(ii) Mennyi ennek a munkavállalónak a nettó ha-
vi bére, ha a munkavállalónak a bruttó béréből

122016-tól ennek mértéke 15%
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levonnak 10% nyugd́ıjjárulékot 7% egészségbiztośıtási
járulékot, 1,5% munkaerőpiaci járulékot, vala-
mint 16% személyi jövedelemadót.
(iii) Mennyi adót igényelhet vissza ez a mun-
kavállaló az adóbevallása során?

M:
(i) 275533 Ft (ii) 180 474 Ft (iii) 10976 Ft-ot

4.9.4. Feladat - személyi jövedelemadó (szja) II. 15 perc

Magyarországon a megszerzett bérjövedelem után
16% adót kell fizetni (szja).13 A munkáltató
minden év január 31-ig ad egy igazolást a mun-
kavállalónak arról, hogy mennyi volt az éves ki-
fizetés és mennyi adót vontak le. Egy ilyen iga-
zolást mutat az alábbi táblázat:

132016-tól ennek mértéke 15%
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I. Az összevont
adóalapba tar-
tozó jövedelmek
(bevételek)

Bevétel
b

Költség
c

Jöve-
delem
d

1. A munkavi-
szonyból származó
jövedelem

- - 3306400

7. Önálló
tevékenységből
származó jövede-
lem

253160

17. Az összevont
adóalapba tartozó
jövedelmek össze-
ge

- -

55. Levont
adóelőleg összege

- - 566000

A 7. számmal kezdődő sor egyéb jövedelmet, pl.
pályázatból származó jövedelmet jelent. Ebből
le lehet vonni 10% költséget, ezt kell béırni ennek
a sornak a c oszlopába, majd ezzel az összeggel
kell csökkenteni a bevételt (b oszlop) és ezt kell
ı́rni a d betűvel jelölt oszlopba.
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(i) A fentiek alapján töltsd ki a 7. számmal
kezdődő sort!

A 17. számmal kezdődő sor d oszlopába a fe-
lette álló számok összege kerül.
(ii) Mennyi jövedelemre tett szert összesen ez a
munkaválláló az adott évben?
(iii) Mennyi az adó mértéke?
(iv) Kell-e még befizetnie pénzt az illetőnek, ha
igen mennyit, ha nem, akkor mennyi pénzt igényelhet
vissza?

M:

(i) és (ii) a táblázatból kiolvasható a válasz:
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I. Az összevont
adóalapba tar-
tozó jövedelmek
(bevételek)

Bevétel
b

Költség
c

Jöve-
delem
d

1. A munkavi-
szonyból származó
jövedelem

- - 3306400

7. Önálló
tevékenységből
származó jövede-
lem

253160 25316 227844

17. Az összevont
adóalapba tartozó
jövedelmek össze-
ge

- - 3534244

55. Levont
adóelőleg összege

- - 566000

(iii) Az adó mértéke: 565479 Ft (iv) A vissza-
igényelhető összeg 521 Ft.
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4.9.5. Feladat - személyi jövedelemadó (szja) III. 18 perc

Attól függően, hogy egy család mennyi gyerme-
ket nevel, az szja csökkenthető. A szabályok a
következők:
Eltartottnak minősül pl. az egyetemre járó gyer-
mek, kedvezményezett eltartott, aki után családi
pótlékot folyóśıtanak, tehát alapvetően az óvodás,
iskolás gyermekek.
Az adóköteles jövedelem, amiből aztán a 16%-os
adót számolják csökkenthető az alábbi összegek-
kel:

Eltartottak
száma

Kedvezményezett
eltartottak száma

Havi ked-
vezmény
(Ft)

1 0 0

0 1 62 500

1 1 62 500

0 2 125 000

2 1 206 250

1 2 412 500

0 3 618 750

3 0 0
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A fentiek alapján állaṕıtsd meg, hogy mennyi
személyi jövedelemadót kell fizetnie évente an-
nak a családnak (a kedvezmények megoszthatók
a szülők között), ahol a havi bruttó jövedelem
a) 200 000 Ft és a kedvezményezett eltartottak
száma 2
b) 300 000 Ft és a kedvezményezett eltartottak
száma 1, eltartottak száma is 1
c) 200 000 Ft és a kedvezményezett eltartottak
száma 3
d) 700 000 Ft és a kedvezményezett eltartottak
száma 3

M:
a) 144 000 Ft b) 456 000 Ft c) 0 Ft d) 156 000
Ft

4.9.6. Feladat - személyi jövedelemadó (szja) IV 2 perc

Az előző feladat alapján állaṕıtsd meg, hogy mely
családok a kedvezményezettjei a magyar adórendszernek!

M:
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A magas jövedelemmel rendelkező, legalább 3
gyermeket nevelő családok a magyar adórendszer
kedvezményezettjei.

4.9.7. Feladat++ - megtérülés 30 perc

Az alábbiakban a Heti Világgazdaság (HVG) on-
line számában 2015 június 19-én megjelenő cik-
ket idézzük szó szerint (a helyeśırási hibák sajnos
az eredeti cikkben is benne voltak, ebből a szem-
pontból az online média elég sok ḱıvánnivalót
hagy maga után):

Jegyezze fel: elindult az első önerős
naperőmű Magyarországon!

Csak fél megawattos, de azt napenergiából
tudja a Jászágón pénteken átadott nap-
erőmű. ez az első, amelyikhez nem társult
Európai Uniós támogatás. Így is megéri!

Magyarországon egyedülálló projektnek számı́t
az a pénteken átadott erőmű, mely 2000 darab,
egyenként 245 W teljeśıtményű , polikristályos
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napelem összekapcsolásával született meg. A jászágói
naperőmű az első, mely Uniós támogatás nélkül
épült. A rendszer teljes termelése az áramszolgáltatói
hálózatba kerül, ı́gy évente várhatóan 550-580000
kWh energiamennyiség kerül majd értékeśıtésre.
A mintegy 200 családi ház éves fogyasztását fe-
dezni képes termelési mennyiségből a beruházás
várhatóan 10 éven belül, gyorsuló ütemben képes
lesz megtérülni. A teljes beruházás meghalad-
ta a 185 millió forintot, de a rendszer tervezett
élettartam 35 év.

A Newergies Kft. projektjét a cég közleménye
szerint két ok vezérelte: az egyik, hogy bebi-
zonýıtsák, a napelemes erőművek - mint az egész
napelemes energiatermelés - versenyképesen tud
működni a hagyományos energiaforrások mellett,
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akár úgy is, hogy külső támogatási forrást nem
vesz igénybe. A másik ok pedig, hogy ezt a
tényszerűséget bizonýıtva befektetőket és meg-
rendelőket találjanak a cég számára. Az elgon-
dolás máris sikeres: a cég kapott egy újabb, ha-
sonló méretű megrendelésük is.
A Newergiesnél azonban már tervezik egy 5 MW-
os erőmű létrehozását is - ehhez jelenleg a helysźınt
keresik.

Idézet vége.
(i) Ellenőrizd a cikkben megjelenő álĺıtást, mi-
szerint a beruházás kb. 10 év alatt térül meg,
felhasználva, hogy évente 580 000 kWh energiát
álĺıt elő a rendszer és azt, hogy a megújuló vil-
lamos energiáért 30 Ft/kWh-t fizet az állam.
(ii) Ellenőrizd a cikkben megjelenő álĺıtást, mi-
szerint kb. 200 családi ház energia fogyasztását
képes a rendszer fedezni. Használd fel, hogy egy
átlagos család havonta 250 kWh villamos ener-
giát fogyaszt.

A Paks 2 beruházás nyomán létrejövő erőmű atom-
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energiát felhasználva álĺıt majd elő villamos ener-
giát 2400 MW teljeśıtménnyel. A tervezett költség
várhatóan 3800 milliárd forint lesz.
(iii) 1 MW áramtermelő kapacitás létrehozása
mennyibe kerülne a fenti két technológiával?

M:
(i) 580000 · 30 · 10 = 174000000
(ii) 200 · 250 · 12 = 600000 ≈ 580000
(iii) Napenergiával 370 millió Ft-ba kerül 1MW-
nyi villamos energia kapacitás létrehozása, atom-
energia esetén ez az összeg 1560 millió Ft.

4.10. Egyéb feladatok

4.10.1. Feladat 12 perc

a) Melyik az a szám, amelyet elosztva a nála 26-
tal kisebb számmal, a hányados 3, a maradék
pedig 6?
b) Egy apa életkora kétszerese a fia életkorának.
10 év múlva a fiú életkorának a háromszorosa
40 évvel lesz több, mint az apa életkora. Hány
évesek most?
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Tipp: az a) részhez: osztandó=osztó·hányados+maradék
M:
a) 36 b) Az apa most 40, a fia pedig 20 éves.

4.10.2. Feladat

Egy végzős osztály diákjai projektmunka keretében
különböző statisztikai felméréseket késźıtettek az
iskola tanulóinak körében.
Éva 150 diákot kérdezett meg otthonuk felsze-
reltségéről. Felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek
közül kétszer annyian rendelkeznek mikrohullámú
sütővel, mint mosogatógéppel. Azt is megtudta,
hogy 63-an mindkét géppel, 9-en egyik géppel
sem rendelkeznek.
A megkérdezettek hány százalékának nincs ott-
hon mikrohullámú sütője? 14

M:
kb. 9,3%

14Érettségi feladat (Közép; 2013 okt. 15a; 6 pont)
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4.10.3. Feladat

Egy kisüzem 6 egyforma teljeśıtményű gépe 12
nap alatt gyártaná le a megrendelt csavarmennyiséget.
Hány ugyanilyen teljeśıtményű gépnek kellene
dolgoznia ahhoz, hogy ugyanennyi csavart 4 nap
alatt késźıtsenek el?15

M:
18

4.10.4. Feladat

Bea édesapja két és félszer olyan idős most, mint
Bea. 5 év múlva az édesapa 50 éves lesz. Hány
éves most Bea? Válaszát indokolja! 16

M:
18 éves

15Érettségi feladat (Közép; 2009 máj. 11; 2 pont)
16Érettségi feladat (Közép; 2007 máj. 4; 3 pont)
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4.10.5. Feladat

Az erdőgazdaságban háromféle fát nevelnek (fenyő,
tölgy, platán) három téglalap elrendezésű par-
cellában. A tölgyfák parcellájában 4-gyel ke-
vesebb sor van, mint a fenyőfákéban, és min-
den sorban 5-tel kevesebb fa van, mint ahány
fa a fenyő parcella egy sorában áll. 360-nal ke-
vesebb tölgyfa van, mint fenyőfa. A platánok
teleṕıtésekor a fenyőkéhez viszonýıtva a sorok
számát 3-mal, az egy sorban lévő fák számát
2-vel növelték. Így 228-cal több platánfát te-
leṕıtettek, mint fenyőt.
a) Hány sor van a fenyők parcellájában? Hány
fenyőfa van egy sorban?
b) Hány platánfát teleṕıtettek? 17

M:
a) A fenyők parcellájában 36 sor és egy sorban
50 db fenyőfa van.
b) 2028 platánt teleṕıtettek.

17Érettségi feladat (Közép; 2006 okt. 15; 10-2 pont)
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4.10.6. Feladat

2001-ben a havi villanyszámla egy háztartás esetében
három részből állt.
- az alapd́ıj 240 Ft, ez független a fogyasztástól,
- a nappali áram d́ıja 1 kWh fogyasztás esetén
19,8 Ft,
- az éjszakai áram d́ıja 1 kWh fogyasztás esetén
10,2 Ft.
A számla teljes értékének 12%-át kell még általános
forgalmi adóként (ÁFA) kifizetnie a fogyasztónak.
a) Mennyit fizetett forintra kereḱıtve egy család
abban a hónapban, amikor a nappali fogyasztása
39 kWh, az éjszakai fogyasztása 24 kWh volt?
b) Adjon képletet a befizetendő számla F összegére,
ha a nappali fogyasztás x kWh, és az éjszakai fo-
gyasztás pedig y kWh!
c) Mennyi volt a család fogyasztása a nappali il-
letve és az éjszakai áramból abban a hónapban,
amikor 5456 Ft-ot fizettek, és tudjuk, hogy a
nappali fogyasztásuk kétszer akkora volt, mint
az éjszakai?
d) Mekkora volt a nappali és az éjszakai fogyasztás
aránya abban a hónapban, amikor a kétféle fo-
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gyasztásért (alapd́ıj és ÁFA nélkül) ugyanannyit
kellett fizetni? 18

M:
a) ≈ 1408 forintot fizettek.
b) F = 1, 12(240 + 19, 8x+ 10, 2y)
c) 186 kWh nappali áram, 93 kWh éjszakai
d) ≈ 0, 515 a keresett arány

4.10.7. Feladat++

Aranyékszerek késźıtésekor az aranyat mindig ötvözik
valamilyen másik fémmel. A karát az aranyötvözet
finomsági fokát jelöli. Egy aranyötvözet 1 karátos,
ha az ötvözet teljes tömegének 1

24 része arany, a
k karátos aranyötvözet tömegének pedig k

24 része
arany.
Kata örökölt a nagymamájától egy 17 grammos,
18 karátos aranyláncot. Ebből két darab 14 karátos
karikagyűrűt szeretne csináltatni.
a) Legfeljebb hány gramm lehet a két gyűrű együttes
tömege, ha aranytartalmuk összesen sem több,

18Érettségi feladat (Közép; 2005 okt. 18; 3-3-8-3 pont)
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mint az aranylánc aranytartalma? 19

M:
21,9 gramm legfeljebb a két gyűrű együttes tömege.

4.10.8. Feladat++

Egy város sportklubjának 640 fős tagságát felnőttek
és diákok alkotják. A tagság 55%-a sportol rend-
szeresen. A rendszeresen sportoló tagok számának
és a sportklub teljes taglétszámnak az aránya 11

8 -
szor akkora, mint a rendszeresen sportoló felnőttek
számának aránya a felnőtt klubtagok számához
viszonýıtva. A rendszeresen sportolók aránya a
felnőtt tagságban fele akkora, mint amekkora ez
az arány a diákok között.
Hány felnőtt és hány diák tagja van ennek a
sportklubnak?20

M:
A felnőtt tagok száma 400, a diákok száma 240.

19Érettségi feladat (Emelt; 2013 okt. 4a; 4 pont)
20Érettségi feladat (Emelt; 2011 máj. 3; 13 pont)
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4.10.9. Feladat++

A király márványlapokat rendelt a négyzet alakú
bálterem leboŕıtásához. Az udvari éṕıtész azon-
ban szórakozottságában az egy fal hosszúságában
szükséges csempék száma helyett a saját életkorát
ı́rta fel. Így a megrendelés alapján a szükségesnél
1111-gyel több márványlapot szálĺıtottak neki.
Hány éves az éṕıtész?21

M:
56 éves

4.10.10. Feladat+++

Hány olyan négyjegyű pozit́ıv egész szám van,
amelynek néhány számjegyét a szám elejéről (ugyan-
abban a sorrendben) a szám végére helyezve vissza-
kapható az eredeti szám? (Például az 1234 nem
ilyen, mert a 2341, 3412, 4123 mind különböznek
tőle.)22

21forrás: www.bekecs78.hu/versenyek/dw/MF2.pdf
22Arany Dániel matematika verseny feladata (2015 Kezdők I–II.

kategória, I. forduló 1. feladat)
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M:
Először számoljuk meg, hány olyan van, amely-
nek az első számjegyét áthelyezve a szám végére
visszakapjuk az eredeti számot. Az eredeti abcd
szám pontosan akkor egyezik meg bcda-val, ha
a = b = c = d, azaz pontosan az aaaa alakú
számok ilyenek, ahol a(= b = c = d) bármelyik
0-tól különböző számjegy lehet, vagyis 9 ilyen
szám van. Ha az első két számjegy áthelyezésével
lehet visszakapni az eredeti számot, akkor az ere-
deti abcd szám megegyezik cdab-vel, ami ponto-
san akkor teljesül, ha a = c és b = d. Az a(= c)
számjegy 9 féle lehet (bármi, kivéve a 0-t), a b
(= d) számjegy pedig 10 féle lehet, ı́gy össze-
sen 90 ilyen szám van. Ezek közül 9-et viszont
már számoltunk: az aaaa alakúakat, ı́gy csak 81
új számot kapunk. Végül, ha az abcd szám első
három számjegyét áthelyezve kapható vissza az
eredeti szám, akkor abcd = dabc, ami pontosan
akkor teljesül, ha a = b = c = d, vagyis ismét
csak az aaaa alakú számokat kapjuk meg, azaz
nem kapunk új megoldást. Összesen tehát 90
ilyen szám van.
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5. Statisztika kb. 3 tanóra

5.1. Bevezető

A statisztikának két fő területe van, a léıró és
a következtető statisztika. A középiskolában az
előbbi szerepel a tananyagban, mı́g a következ-
tető statisztika, amely a valósźınűségszámı́tásra
épül, szinte minden tudományterületen felhasználásra
kerül. Ezzel becsülik pl. az autóalkatrészek megb́ızhatóságát
és álĺıtják be, hogy ne túl hamar, de ne is túl
későn romoljon el. Ezzel igazolják gyógyszerek
hatékonyságát. Társadalomtudományokban is
alkalmazzák különböző adatok közti összefüggések
igazolására. A közvélemény kutatások és választási
eredmények előrejelzései is a statisztika tudományán
alapulnak.

A léıró statisztikában egy adatsokaság elemzése,
az adatok tömöŕıtése (átlag, medián módusz),
ábrázolása történhet, ezáltal a döntéshozók gyor-
sabban reagálhatnak annak érdekében, hogy a
folyamatok kedvezőbb irányban alakuljanak. A
közvéleményt manipulálni is lehet a statisztika
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eszközeivel, erre is fogunk példát látni. Ide kap-
csolódik egy h́ıres mondás, amelyet Churchill-
nek tulajdońıtanak. Ide kattintva az urbanle-
gends.hu weboldalon megtudhatod, mi is ez a
mondás és azt is, hogy valóban Churchill nevéhez
fűződik-e.
Az alábbi ábrán (forrás: wikipédia) egy oszlopdi-
agramon ábrázolták az angol betűk előfordulási
gyakoriságát. Ezt felhasználva egy nem meg-
felelően titkośıtott szöveg viszonylag egyszerűen
visszafejthető.

Az ezzel kapcsolatos magyar nyelvű wikipédia
szócikk ide kattintva jelenik meg.
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5.2. Statisztikai fogalmak

5.2.1. Defińıció - gyakoriság, relat́ıv gyakoriság

Az elemzéshez összegyűjtött adatok összességét
adatsokaságnak, vagy mintának nevezzük. A mintában
szereplő adatok számát n betűvel szokás jelölni.
Az adatok jelölése: x1, x2, ..., xn.

Egy adat többször is előfordulhat a mintában,
ezt a számot gyakoriságnak nevezzük, jele gi.

A relat́ıv gyakoriság a gyakoriság és az adatok
számának a hányadosa. fi = gi

n

5.2.2. Defińıció - módusz, medián, átlag

Egy statisztikával, valósźınűségszámı́tással kap-
csolatos továbbképzésen hallottam a következő
mondást: A statisztika olyan mint a bikini. Sok
mindent megmutat, de a lényeget eltakarja. Ez
bizonyos esetekben előfordulhat, de nem szabad
általánośıtanunk. A statisztika mérőszámokat
alkot az adatok egyszerűbb szemléltetésére. A
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legfontosabbak a módusz, a medián és az átlag.

Módusznak nevezzük a leggyakoribb adatot, amiből
a legtöbb van. Több módusza is lehet a mintának.

Mediánnak a sorba rendezett adatok közül a középsőt
(ha páratlan számú adatunk van) vagy a két
középső (páros számú adat) átlagát (összegének
a felét) nevezzük. Ez a fogalom is csak akkor
értelmezhető, ha az adatok számok.

Ha az adatok számok, akkor átlagnak az adatok
összegének és számának a hányadosát nevezzük.

Jele: x = x1+x2+...+xn

n =

n∑
i=1

xi

n

Megjegyzés1: Az adatok összegét megkapjuk,
ha az átlagot megszorozzuk az adatok számával,
vagyis: x1 + ...+ xn = x · n

Megjegyzés2: Az átlagot jelentősen torźıthatja
egy-két kiugró adat. Ha egy vállalatvezető azzal
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dicsekszik, hogy az ő cégénél milyen magas az
átlagfizetés, az félrevezető is lehet, mert úgy is
előfordulhat, hogy a dolgozók keveset keresnek,
ő pedig sokat.
Ezért van az, hogy fizikai, kémiai méréseknél a
kiugró adatokat egyszerűen figyelmen ḱıvül hagy-
juk, hogy ne torźıtsák a mérés eredményét.

5.2.3. Defińıció - terjedelem, szórás

A minta terjedelme a legnagyobb és a legkisebb
adat különbsége. Természetesen ez a fogalom
csak akkor értelmezhető, ha az adatok számok.

Statisztikával kapcsolatos téves okfejtés a követ-
kező: A statisztika tudománya nem sok minden-
re jó, hiszen ha egy ember a hét hat napján egy-
szer sem megy nagyvécézni, a hetedik napon pe-
dig hétszer, akkor a hétre vonatkoztatott átlaga
éppen egy, tehát látszólag minden rendben van.
A statisztikának az ilyen anomáliákra is van mérőszáma
és ez a szórás. Arra találták ki, hogy kimutassa,
hogy az adatok mennyire térnek el az átlagtól.
Szórásnak az átlagtól vett eltérések négyzetének
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az átlagának a négyzetgyökét értjük.

Képletben: σ =
√

(x1−x)2+...+(xn−x)2

n

Megjegyzés1: Ha minden adat megegyezik, ak-
kor a szórás nulla.
Megjegyzés2: Ismeretes a szórásnégyzet, más néven
variancia fogalma is. Ennek jele és számı́tása:
s = σ2 = (x1−x)2+...+(xn−x)2

n

A fehér függvénytáblázatban erre vonatkotó képleteket
találhatunk, a varianciából gyökvonással kaphat-
juk meg a szórást.

5.2.4. Feladat++

Bizonýıtsd be, hogy a szórás kiszámı́tható a

σ =

√
x2
1+...+x2

n

n − (x)2 képlettel is.

M:

σ =
√

(x1−x)2+...+(xn−x)2

n =

√
x2
1−2x1x+x2+...+x2

n−2xnx+x2

n =√
x2
1+...+x2

n

n − 2x · x1+...+xn

n + n·x2

n =

√
x2
1+...+x2

n

n − 2x · x+ x2 =√
x2
1+...+x2

n

n − (x)2
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5.2.5. Defińıció - átlagtól vett átlagos abszolút eltérés

Egy minta átlagtól vett átlagos abszolút eltérésén
az |x1−x|+...+|xn−x|

n értéket értjük.

5.2.6. Feladat++

Határozd meg a 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 3, 0 számok
átlagát és az átlagtól mért átlagos abszolút eltérését.

M:
átlag: 0,7; az átlagtól mért átlagos abszolút eltérés
0,84

5.2.7. Példa

Egy diák matematika osztályzatai a következők:
5;4;3;3;5;3
(i) Töltsük ki az alábbi táblázat hiányzó részeit!
osztályzatok 5 4 3

gyakoriság

relat́ıv gyako-
riság

(ii) Számoljuk ki az osztályzatok móduszát, me-
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diánját, átlagát!
(iii) Számoljuk ki az adatok terjedelmét és szórását!
(iv) Késźıtsünk oszlop és kördiagramot!

M:
(i) Az adatok száma 6.
osztályzatok 5 4 3

gyakoriság 2 1 3

relat́ıv gyako-
riság

1
3

1
6

1
2

(ii) A módusz a leggyakoribb adat, ez a 3.
A medián megállaṕıtásához sorba kell rendeznünk
az adatokat (
): 3, 3, 3, 4, 5, 5. Páros számú
adatunk van, a két középső a 3 és a 4, ezek átlaga
a medián, vagyis 3,5.
Az adatok összege 23, ı́gy az átlag 23

6 ≈ 3, 83.
(iii) A terjedelem 5− 3 = 2.
A szórást kétféleképpen is kiszámoljuk:√

(3−3,83)2+(3−3,83)2+(3−3,83)2+(4−3,83)2+(5−3,83)2+(5−3,83)2

6 =√
3·(3−3,83)2+(4−3,83)2+2·(5−3,83)2

6 ≈ 0, 9

Szórás második megoldás:
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A szórásra bizonýıtott σ =

√
x2
1+...+x2

n

n − (x)2 képletet
is alkalmazhatjuk:√

3·32+42+2·52
6 − 3, 832 ≈ 0, 9

Az átlagot és a szórást számológéppel (Sharp El-
520) a következő módon számolhatjuk ki:
1. lépés: MODE, 1, 0 (ezzel beléptünk a léıró
statisztikai módba)
2. lépés: 3, STO, 3, M+ (bevittük a gépbe a 3
db hármast)
3. lépés: 4, STO, 1, M+ (bevittük a gépbe az 1
db négyest)
4. lépés: 5, STO, 2, M+ (bevittük a gépbe a 2
db ötöst)
5. lépés: ALPHA, 4, = (kapjuk, hogy az átlag
3,83)
6. lépés: ALPHA, 6, = (kapjuk, hogy a szórás
0,9)
7. lépés: MODE, 0 (visszatérünk hagyományos
módba és ezzel töröljük a bevitt adatokat)

(iv) Az oszlopdiagramnál arra kell ügyelni, hogy
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egyértelműen jelöljük, hogy mit ábrázol a diag-
ram.

A kördiagramnál ki kell számolnunk a középponti
szögeket. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetjük
meg, hogy a 360 fokot elosztjuk az adatok számával,
majd visszaszorozzuk az egyes gyakoriságokkal.
Így a 3-as osztályzathoz 180 fok, a négyeshez
60 fok, az ötöshöz 120 fok tartozik. Itt is ki kell
derülnie, hogy az egyes körcikkek mit is ábrázolnak,
ennek hiányában pár pontot elvesźıtünk a dolgo-
zatban.
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Az oszlopdiagrammal a mennyiségeket szemléltethetjük,
a kördiagrammal pedig azoknak az arányát. Szokás
még vonaldiagramot is késźıteni, az alábbi ábrán
ez látható:

109



5.2.8. Feladat 30 perc

Az alábbi számok 10 diák (lányok) lábméretét
jelölik23:
40, 41, 38, 38, 41, 39, 38, 40, 40, 38
(i) Töltsd ki az alábbi táblázat hiányzó részeit!
lábméretek 38 39 40 41

gyakoriság

relat́ıv gyako-
riság

(ii) Határozd meg az adatok móduszát, mediánját,
átlagát, terjedelmét, szórását!
(iii) Késźıts az adatokból oszlop és kördiagra-
mot!

M:
(i)

23Ezt a feladatot az adott matematika csoport adataival is el lehet
végezni
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lábméretek 38 39 40 41

gyakoriság 4 1 3 2

relat́ıv gyako-
riság

0,4 0,1 0,3 0,2

(ii) módusz: 38, medián: 39,5, átlag: 39,3, ter-
jedelem: 3, szórás: 1,19
(iii)

A középponti szögek: 144 fok, 36 fok, 108 fok,
72 fok
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5.2.9. Feladat 5 perc

Réka eddig öt jegyet kapott matematikából. A
jegyek átlaga 4,2 és tudjuk, hogy az öt jegyből
négy ötöse van. Milyen jegy az ötödik? Lehet-e
még ötös év végén, ha még 4 jegyet fog kapni és
a tanára 4,5 feletti átlagra adja meg az ötöst?

M:
Az ötödik jegy elégtelen. Lehet még ötös, de
csak akkor, ha minden hátralévő jegye ötös lesz.

5.2.10. Feladat 3 perc

Az alábbi ábrán egy fikt́ıv vállalat által közölt di-
agram látható. Állaṕıtsd meg, hogy miért félrevezető
ez az ábra?
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M:
Felületes ránézésre úgy tűnik, mintha nagyon
nagy mértékű lenne a keresetnövekedés. Ez a
valóságban csupán néhány százalék. A trükk ab-
ban rejlik, hogy a függőleges tengely számozása
nem nullával kezdődik.

5.2.11. Feladat 12 perc

Öt pozit́ıv egész szám átlaga 2,8, a medián és a
módusz is 2 és az egyik szám a 4. Mennyi lehet
a maradék négy szám?

M:
1, 2, 2, 5 vagy 2, 2, 2, 4
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5.2.12. Feladat 8 perc

Hét nemnegat́ıv egész szám átlaga 1, terjedelme
7. Melyek ezek a számok? Mennyi a szórásuk?

M:
0,0,0,0,0,0,7, a szórás 2,45

5.2.13. Feladat 3 perc

Melyik az az 5 szám, amelyeknek az átlaga 4, a
szórása pedig 0?

M:
4,4,4,4,4

5.2.14. Feladat 3 perc

Igaz-e, hogy ha egy minta átlaga nulla, akkor a
szórása is nulla?

M:
nem igaz, pl. −1 és 1
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5.3. Egyéb feladatok

5.3.1. Feladat

Egy végzős osztály diákjai projektmunka keretében
különböző statisztikai felméréseket késźıtettek az
iskola tanulóinak körében. Jóska a saját felmérésében
200 diákot kérdezett meg arról, hogy hány számı́tógépük
van a háztartásban. A válaszokat a következő
táblázatban össześıtette:

A számı́tógépek száma
a háztartásban

Gyakoriság

0 3

1 94

2 89

3 14

Határozza meg a számı́tógépek számának átlagát,
mediánját és móduszát!24

M:
átlag: 1,57; medián 2; módusz 1

24Érettségi feladat (Közép; 2013 okt. 15b; 4 pont)

115



5.3.2. Feladat

Adja meg a következő álĺıtás logikai értékét (igaz
vagy hamis)!
A {0; 1; 2; 3; 4} adathalmaz szórása 4. 25

M:
hamis

5.3.3. Feladat

Az egyik világbajnokságon részt vevő magyar
női v́ızilabdacsapat 13 tagjának életkor szerin-
ti megoszlását mutatja az alábbi táblázat.
Életkor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 31

Gyakoriság 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1

A világbajnokság egyik mérkőzésén a magyar
kezdőcsapat 6 mezőnyjátékosáról a következőket
tudjuk:
• a legidősebb és a legfiatalabb játékos életkorának
különbsége 12 év,
• a játékosok életkorának egyetlen módusza 22

25Érettségi feladat (Közép; 2013 máj. 8a; 1 pont)
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év,
• a hat játékos életkorának mediánja 23 év,
• a hat játékos életkorának átlaga 24 év.
c) Adja meg a kezdőcsapat hat mezőnyjátékosának
életkorát!26

M:
19, 22, 22, 24, 26, 31

5.3.4. Feladat

Az alábbi táblázat András és Bea érettségi érdemjegyeit
mutatja.

András Bea Cili

Magyar nyelv és
irodalom

3 4

Matematika 4 5

Történelem 4 4

Angol nyelv 3 5

Földrajz 5 5

a) Számı́tsa ki András jegyeinek átlagát és szórását!

26Érettségi feladat (Közép; 2012 okt. 18c; 7 pont)
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Cili érettségi eredményéről azt tudjuk, hogy je-
gyeinek átlaga András és Bea jegyeinek átlaga
közé esik, továbbá Cili jegyeinek a szórása 0.
b) Töltse ki a táblázatot Cili jegyeivel!

Dávid is ebből az 5 tárgyból érettségizett, az 5
tárgy az ő bizonýıtványában is a fenti sorrend-
ben szerepel. Eredményeiről azt tudjuk, hogy
jegyeinek mediánja 4, átlaga pedig 4,4 lett.
c) Határozza meg Dávid osztályzatait és azt, hogy
hányféleképpen lehetne ezekkel az osztályzatokkal
kitölteni az érettségi bizonýıtványát!

Az ábra a 24 fős osztály érettségi eredményeinek
megoszlását mutatja matematikából. Tudjuk,
hogy jeles osztályzatot 4 tanuló ért el.
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d) Az osztály tanulói közül hányan érettségiztek
közepes eredménnyel matematikából? 27

M:
a) átlag: 3,8; szórás: 0,75
b) Cili minden jegye négyes
c) Dávid jegyei: 4;4;4;5;5. 10 féle lehet a bi-
zonýıtványa.
d) 7

27Érettségi feladat (Közép; 2012 máj. 17; 3-3-7-4 pont)
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5.3.5. Feladat

Egy 50 adatból álló adatsokaság minden adata
eleme a {0; 1; 2} halmaznak.
a) Legfeljebb hány 2-es lehet az adatsokaságban,
ha az adatok átlaga 0,32?
b) Lehet-e az 50 adat mediánja 0, ha az átlaguk
1,04?
c) Lehet-e az 50 adat egyetlen módusza az 1, ha
az átlaguk 0,62?28

M:
a) Legfeljebb 8 db kettes lehet.
b) Nem lehet.
c) Igen, lehet, pl. 31 db 1-es és 19 db 0.

5.3.6. Feladat

Egy könyvkiadó minden negyedévben össześıti,
hogy három üzletében melyik szépirodalmi ki-
adványából fogyott a legtöbb. A legutóbbi össześıtéskor
mindhárom üzletben ugyanaz a három szerző volt
a legnépszerűbb: Arany János, Márai Sándor és

28Érettségi feladat (Emelt; 2013 okt. 3; 4-7-3 pont)

120



József Attila. Az alábbi kördiagramok szemléltetik,
hogy az üzletekben milyen arányban adták el
ezeknek a szerzőknek a műveit. A kördiagramok
az első üzletből 408, a másodikból 432, a harma-
dikból 216 eladott könyv eloszlásait szemléltetik.

a) A kördiagramok adatai alapján töltse ki az
alábbi táblázatot! Melyik szerző műveiből adták
el a vizsgált időszakban a legtöbb könyvet?

b) Késźıtsen olyan oszlopdiagramot a táblázat
alapján, amely a vizsgált időszakban a szerzők
szerinti össześıtett forgalmat szemlélteti! 29

29Érettségi feladat (Emelt; 2010 máj. 4a,b; 5-3 pont)
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M:
a)

A legtöbb példányt József Attila műveiből adták
el.
b)
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