
Energetikai Technikum és Kollégium  2021/2022. tanév 

7030 Paks, Dózsa György út 95.  Javítóvizsga témakörök 

MATEMATIKA 

2021/2022. TANÉV 

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 

9. ÉVFOLYAM 

 

1. Halmazok 

1.1. fogalmak, jelölések 

1.2. halmazműveletek 

1.3. intervallumok 

1.4. halmazok elemszáma, logikai szita 

2. Számhalmazok, műveletek 

2.1. számhalmazok (természetes, egész, racionális, irracionális, valós) 

2.2. műveletek, számolás törtekkel 

2.3. kerekítés 

2.4. arányosság, százalékszámítás 

3. Arányosság, százalékszámítás 

3.1. egyenes és fordított arányosság 

3.2. arányos osztás 

3.3. százalékszámítás 

4. Betűk használata a matematikában 

4.1. hatványozás egész kitevőre 

4.2. hatványozás azonosságai 

4.3. számok normálalakja 

4.4. műveletek algebrai egészekkel (polinomok összeadása, szorzása) 

4.5. nevezetes azonosságok 

4.6. teljes négyzetté alakítás 

4.7. szorzattá alakítás módszerei (kiemelés, nevezetes azonosság, csoportosítás) 

4.8. műveletek algebrai törtekkel (összeadás, szorzás, osztás) 

5. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

5.1. egyenletek megoldási módszerei: mérlegelv, szorzattá alakítás 

5.2. elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek 

5.3. elsőfokú, egyismeretlenes egyenlőtlenségek 

5.4. egyenlőtlenség megoldása előjelvizsgálattal 
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5.5. szöveges feladatok (egyszerű feladatok, munkavégzéssel, mozgással kapcsolatos, keverési 

feladatok) 

5.6. elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek 

5.7. abszolútértékes egyenletek, egyenlőtlenségek 

6. Függvények 

6.1. függvény fogalma, grafikonja 

6.2. függvényekkel kapcsolatos fogalmak: értelmezési tartomány, értékkészlet, monotonitás, 

szélsőérték, zérushely, paritás) 

6.3. függvények: elsőfokú, másodfokú, abszolútérték, lineáris tört és négyzetgyök függvény 

6.4. függvénytranszformációk: érték és változótranszformációk, 𝑓(𝑥) + 𝑐, 𝑓(𝑥 + 𝑐), 𝑐 ∙ 𝑓(𝑥), 

𝑓(−𝑥) 

7. Geometriai alapismeretek 

7.1. geometriai alapfogalmak 

7.2. szögfajták, nevezetes szögpárok 

7.3. háromszögek 

7.3.1. belső és külső szögek összege 

7.3.2. háromszög egyenlőtlenség 

7.3.3. összefüggés oldalak és szögek között 

7.3.4. háromszög nevezetes vonalai (oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, 

középvonal, súlyvonal) 

7.3.5. háromszög nevezetes pontjai (be és köré írt kör középpontja, súlypont, magasságpont) 

7.3.6. Pitagorasz tétele 

7.3.7. Thálész tétele 

7.4. négyszögek, sokszögek 

7.4.1. nevezetes négyszögek és tulajdonságaik (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, 

téglalap, négyzet) 

7.5. sokszögek: átlók száma, belső és külső szögek összege, szabályos sokszögek 

7.6. körrel kapcsolatos ismeretek 

7.6.1. kör fogalma, kerülete, területe 

7.6.2. kör és részei kerülete, területe (körcikk, körszelet, körgyűrű, körív) 

7.6.3. érintkező körökkel kapcsolatos feladatok 

8. Geometriai transzformációk 

8.1. egybevágósági transzformáció fogalma 
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8.2. egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik (tengelyes és középpontos tükrözés, 

forgatás, eltolás 

8.3. alakzatok egybevágósága, háromszögek egybevágóságának alapesetei 

8.4. szimmetrikus alakzatok 

 

 

 

 


