
Javítóvizsga tematika matematika tárgyból, 10. évfolyam 2021/2022 

Gyökvonás 

1. Négyzetgyökvonás fogalma, azonosságai 

2. Négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása: bevitel gyökjel alá, kiemelés gyökjel alól 

3. Négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása: tört nevezőjének gyöktelenítése 

4. n-edik gyök fogalma, azonosságai 

5. Az n-edik gyökvonás azonosságainak alkalmazásai: bevitel gyökjel alá, kiemelés gyökjel alól, 

nevező gyöktelenítése 

6. Számolás n-edik gyökkel 

7. Értelmezési tartomány vizsgálatára vonatkozó feladatok 

 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

8. Egyszerű másodfokú egyenletek megoldása 

9. A másodfokú egyenlet megoldóképlete 

10. A másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja 

11. Törtek egyszerűsítése 

12. A másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggés = Viéte-formulák 

13. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek 

14. Szöveges feladatok megoldása 

15. Másodfokú egyenlőtlenségek megoldása 

16. Négyzetgyökös egyenletek 

17. Másodfokú egyenletrendszerek megoldása 

18. Másodfokú egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

 

Geometria  

19. A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése: Középponti és kerületi szögek tétele, Kerületi szögek 

tétele 

20. Húrnégyszögek 

21. A középpontos hasonlósági transzformáció 

22. A hasonlósági transzformáció 

23. Alakzatok hasonlósága, a háromszögek hasonlóságának alapesetei 

24. Hasonlóság alkalmazását igénylő feladatok megoldása 

25. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben 

26. Feladatok a magasság- és befogótételre 

27. Hasonló síkidomok területének aránya  

28. Hasonló testek térfogatának aránya 

29. Vektor fogalma 

30. Műveletek vektorokkal (vektorok összege, különbsége, vektor szorzása számmal) 

31. Vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre 

32. Vektorok lineáris kombinációjának felírását igénylő feladatok megoldása 

 

Trigonometria 

33. Távolság meghatározása hasonlóság segítségével 

34. Hegyesszögek szögfüggvényei 

35. Hegyesszögek szögfüggvényeinek felírását igénylő feladatok megoldása 

36. Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között (pótszögek szögfüggvényei, pitagoraszi 

azonosság, tangens és kotangens kifejezése szinusszal és koszinusszal) 

37. A hegyesszögek szögfüggvényei közötti összefüggések alkalmazását igénylő feladatok megoldása 

38. Nevezetes szögek szögfüggvényei 

39. Területszámítás szögfüggvények segítségével 

40. Vegyes számítási feladatok megoldása (síkbeli és térbeli számítások) 

41. A szögfüggvények általános értelmezése: Definíciók 



42. A szögfüggvények általános értelmezése: Összefüggések 

43. Visszakeresések 

44. A szinuszfüggvény grafikonja, tulajdonságai 

45. A koszinuszfüggvény grafikonja, tulajdonságai 

46. A tangensfüggvény grafikonja, tulajdonságai, a kotangensfüggvény grafikonja, tulajdonságai 

47. Trigonometrikus függvények transzformációja 

 

Kombinatorika és valószínűségszámítás 

48. Permutáció: ismétléses és ismétlés nélküli 

49. Variáció: ismétléses és ismétlés nélküli 

50. Egyszerűbb feladatok megoldása 

51. Események 

52. Műveletek eseményekkel 

53. Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség 

54. A valószínűség klasszikus modellje 

55. Feladatmegoldás: kocka és érmedobás 

56. Kombinatorikus valószínűség 

 


