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Gondolkodási módszerek
1. Számhalmazok:
 N, Z, Q, Q*, R
 a számhalmazok kapcsolata, halmazábra
2. Ponthalmazok:
 o 4. oldal
 K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat
 távolsággal megadott ponthalmazok egy adott alakzattól (ponttól, egyenestől, szakasztól 
pont, körvonal, körlap, párhuzamos egyenes, félsík,…)
 távolsággal megadott ponthalmazok egy adott alakzattól (két ponttól, ponttól és egyenestől,
szög száraitól  szakaszfelező merőleges, szögfelező,…)
 a koordináta rendszerben, feltételek az x-koordinátára, az y-koordinátára vagy mindkét
koordinátára
3. Állítások
 Tkv 10-14. oldal órán tárgyalt része
 állítás igazságtartalma, állítás tagadása
 két állítás összekapcsolása „és” illetve „vagy” művelettel: igazságtartalma, tagadása
 „Minden…”, „Van olyan…” típusú állítások igazságtartalma
 „Ha… akkor…” típusú állítások igazságtartalma, megfordítása
4. Leszámolás, sorba rendezés
 Tkv 15-20. oldal órán tárgyalt része
 S VI. fejezet: 1-12., 35-41. feladat
 Hány olyan szám van, ami…?
 Hány féleképpen lehet sorba rendezni…?

Algebra, Számtan
1. Számolás:
 műveletek tulajdonságai, műveleti sorrend
 zárójelfelbontás (előjelek!)
 számolás törtekkel
2. Arányosság
 o 6-8. oldal
 egyenes arányosság
 fordított arányosság
 százalékszámítás
3. Oszthatóság
 Tkv 74-82. oldal órán tárgyalt része
 S II. fejezet: 105., 108., 132., /223., 224., 230., 233., 254., 255., 256-261., 265. feladat
 oszthatósági szabályok (2,3,4,5,6,8,9,10), oszthatóság tulajdonságai
 prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, pozitív osztók
 legnagyobb közös osztó ( törtek egyszerűsítése, kiemelés)
 legkisebb közös többszörös ( törtek közös nevezője)
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4. Hatványozás
 Tkv 44-51. oldal órán tárgyalt része
 S III. fejezet: 34-38. (szám kitevős), 54-59. feladat
 definíciók 0, 1, 1-nél nagyobb egész kitevőre (a0, a1, an)
𝑎𝑛

𝑎𝑛

 azonosságok: 𝑎𝑛 𝑎𝑚 , 𝑎𝑚 , 𝑎𝑛 𝑏 𝑛 , 𝑏𝑛, (𝑎𝑛 )𝑚

 azonosságok alkalmazása műveletek elvégzéshez
5. Számrendszerek
 Tkv 83-86. oldal órán tárgyalt része
 http://www.besi.hu/oktp/ gyakoroltató program
 alapszám, helyi értékek, számjegyek (10,2,3,5,16,…-os számrendszerek)
 átváltás 10-es számrendszerből másik alapúba és fordítva
6. Algebrai kifejezések
 Tkv 58-67. oldal órán tárgyalt része
 S III. fejezet: 4-15.18-20., 39-41., 43., 44. 46., 48., 60-62., 65., 66., 102-104., 107-109., 116118., 125. feladat
 fogalmak, tulajdonságok: alaphalmaz, egyváltozós, többváltozós, egytagú,…
 algebrai egészek összevonása (+, –), zárójelfelbontás (előjelek!)
 algebrai egészek szorzása: 1-1 tagú, 1-több tagú, több-több tagú
 nevezetes szorzatok (azonosságok): a  b  , a  b  , a  ba  b
 szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes szorzattal
 teljes négyzetté alakítás
2

2

7. Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek
 Tkv 160-165., 169-176., 191-198. oldal órán tárgyalt része
 S IV. fejezet: 1-6., 16-35., 40-51., 54., 62-68., 92-93., 97-98., 101-108., 115-119. feladat
 a megoldás menete, a megoldás ellenőrzése, megoldások lehetséges száma
 megoldás mérleg-elvvel
 megoldás grafikus úton (a megoldás leolvasása a koordináta-rendszer x-tengelyéről)
 törtes egyenletek megoldása algebrai úton (értelmezési tartomány vizsgálata a megoldás
előtt!)
 szorzat = 0 típusú egyenletek megoldása esetszétválasztással
 szöveges feladatok megoldása egyenlet segítségével
8.




Elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenségek
Tkv 177-181. oldal órán tárgyalt része
Tkv 36. oldal: számegyenes, intervallumok
S IV. fejezet: 333-357. feladat
 a megoldás menete, a megoldás ábrázolása számegyenesen, megoldás felírása
intervallumjelöléssel
 megoldás algebrai úton (negatív számmal szorzás, osztás!)
 megoldás grafikus úton (a megoldás leolvasása a koordináta-rendszer x-tengelyéről)
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Geometria
 Tkv 128-132., 145-146. oldal órán tárgyalt része
 K I. fejezet: 33-40., 47-48. feladat
1. Alapfogalmak, alaptételek:
 pont, egyenes, sík, tér, illeszkedés, alaptételek
 alakzatok elhelyezkedése, hajlásszög, távolság, egyenes és sík részei
 szög, szögek csoportosítása, nevezetes szögpárok
 nevezetes ponthalmazok szerkesztése: szögfelező, szakaszfelező merőleges
2.




Háromszögek, kör:
Tkv 133-138., 146-156. oldal órán tárgyalt része
K I. fejezet: 89-90., 93-97., 104., 1330-1336., 1338-1340., 1353., 1360. feladat
o 5. oldal
 háromszög: elnevezések, csoportosítás szögek és oldalak szerint, háromszög egyenlőtlenség,
összefüggés az oldalak és a belső szögek között, belső szögek összege, külső szögek összege
 a háromszög oldalfelező merőlegesei és ezek metszéspontja, a metszéspont elhelyezkedése,
a háromszög köréírható köre
 a háromszög belső szögfelezői és ezek metszéspontja, a metszéspont elhelyezkedése, a
háromszög beírható köre
 a háromszög súlyvonalai és ezek metszéspontja, a súlypont elhelyezkedése és tulajdonságai
 a háromszög magasságvonalai és ezek metszéspontja, a metszéspont elhelyezkedése
 szerkesztési feladatok
 a kör és részei, kör és egyenes elhelyezkedése a síkon
 Thálesz tétel és megfordítása
 Pitagorasz tétel és megfordítása, alkalmazásai

Felkészülés





Füzet
Tkv Mozaik Kiadó: Sokszínű Matematika 9.
S
Nemzeti Tankönyvkiadó: Matematika feladatgyűjtemény I. (Sárga csíkos)
K
Nemzeti Tankönyvkiadó: Matematika Gyakorló és érettségire felkészítő
feladatgyűjtemény III. (Kék geometria)
 o
a következő oldalak közül a megfelelő sorszámú oldal
Ez a fájl letölthető az iskola honlapjáról: http://www.ganziskola.hu/?q=mat_fiz_mk

Egész éves dolgozat






szükséges felszerelés: toll, ceruza, radír, vonalzó, körző
2 órás, 4 jegyet ér
2. csoport
2017. május 25. csütörtök 5-6. óra
1. csoport
2017. május 26. péntek
4-5. óra
Aki hiányzik, a következő héten írja meg, e nélkül nem kaphat év végi jegyet.
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Ponthalmazok
1.

Add meg azon pontok halmazát a síkban, amelyek egy egyenestől
a) két centiméterre vannak,
b) legalább két centiméterre vannak,
c) két centiméternél távolabb vannak,
d) két centiméternél közelebb vannak,
e) legfeljebb két centiméterre vannak,
f) legalább 1, de legfeljebb 3 centiméterre vannak!

2.

Adott egy egyenes, és az egyenestől 3 cm-re egy pont. Add meg azon pontok halmazát, amelyek az egyenestől 2 cmre és az adott ponttól is 2 centire vannak!

3.

Adott egy egyenes, és az egyenestől 3 cm-re egy pont. Add meg azon pontok halmazát, amelyek az egyenestől 1 cmre és az adott ponttól 2 centire vannak!

4.

Adott egy egyenes, és az egyenestől 3 cm-re egy pont. Add meg azon pontok halmazát, amelyek az egyenestől 1 cmre és az adott ponttól 4 centire vannak!

5.

Adott két egyenes, amik távolsága 3 cm. Add meg azoknak a pontoknak a halmazát, amik az egyik egyenestől
1 cm-re, a másik egyenestől 2 cm-re vannak!

6.

Adott egy 4 cm hosszú szakasz. Add meg azoknak a pontoknak a halmazát, amik a szakasztól 1 cm távolságra vannak!

7.

Adott két pont, amik távolsága 4 cm. Add meg azoknak a pontoknak a halmazát, amik az egyik ponttól legfeljebb
2 cm, a másik ponttól legfeljebb 3 cm távolságra vannak!

8.

Koordinátarendszerben jelöld be a következő pontokat: A(-4;2), B(1;5), C(0;-6), D(-6;-4); E(3;0), F(9;-2); G(4;2);
H(-6;0)! Melyik pont melyik síknegyedbe esik?

9.

Jelöld koordináta rendszerben azokat a pontokat, melyek koordinátáira az alábbi feltételek teljesülnek
a) 𝑥 < 2 (y tetszőleges)
b) 𝑦 ≥ −3 (x tetszőleges)
c) 𝑥 > 4 és 𝑦 > 1
d) 𝑥 = 𝑦
e) 𝑥 = −1 és 𝑦 ≤ 2

10. Add meg azon pontok halmazát a síkban, amelyek két adott ponttól egyenlő távolságra helyezkednek el!
11. Add meg azon pontok halmazát a síkban, amelyek egy szög két szárától egyenlő távolságra helyezkednek el!
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Háromszögek
1.

Szerkessz háromszöget, aminek adott az egyik oldalhossza és a rajta fekvő szögek nagysága
a) 4 cm, 30°és 45°,
b) 3 cm, 60°, 90°,
c) 7 cm, 20°, 20° (szögmérővel)!

2.

Szerkessz háromszöget, aminek adott a három oldalának hossza
a) 5 cm, 12 cm és 13 cm,
b) 4 cm, 6 cm, 7 cm,
c) 3 cm, 3 cm, 5 cm!

3.

Szerkessz háromszöget, aminek adott két oldalának hossza és az általuk közrezárt szög nagysága
a) 3 cm, 7 cm, 60°,
b) 4 cm, 5 cm, 45°,
c) 6 cm, 6 cm, 30°!

4.

Szerkessz háromszöget, aminek adott két oldalhossza és hosszabbal szemközti szög nagysága
a) 3 cm, 5 cm, 120°,
b) 8 cm, 4 cm, 70° (szögmérővel),
c) 6 cm, 4cm, 90°!
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Egyenes arányosság
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Fordított arányosság
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Százalékszámítás
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