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1. Bevezetés 

 

Amikor végzős gimnazistaként felvételiztem az ELTE TTK matematika alapszakára, 

már tudtam, hogy mikor egy évvel később majd szakirányt kell választanom, a tanárit fogom 

megjelölni. Szakdolgozatom témájául ezért mindenképp olyat szerettem volna választani, 

mely szoros kapcsolatban áll a középiskolai tanulmányokkal. Vancsó Ödön Tanár Úr ajánlotta, 

hogy foglalkozhatnék különböző érettségi feladatsorok összehasonlításával. Rögtön nagyon 

megtetszett az ötlet, hiszen leendő tanárként az egyik célom a diákok felkészítése az érettségi 

vizsgára és a továbbtanulásra. 

Szakdolgozatomban próbáltam minél több szempont alapján megvizsgálni és 

összehasonlítani a különböző feladatsorokat. Miközben elkezdtem begépelni az addig 

elkészült részeket döbbentem rá, hogy még mennyi mindent lehetne vizsgálni a témával 

kapcsolatban. A téma terjedelme miatt próbáltam minden alfejezet kapcsán a lehető 

legtömörebben leírni véleményemet, a konkrét feladatoknál csak az annak megoldásához 

kellő különböző típusú ismereteket röviden összefoglalni. 

Akárcsak a témaválasztásnál, a szakdolgozatom minden további lépésében is sok 

segítséget nyújtott a Tanár Úr, akinek ezt ezúton is szeretném megköszönni. Ő irányított el 

Pálmay Lóránt Tanár Úrhoz is, akit a korábbi egyetemi tanulmányaim során már 

megismertem, és aki szintén nagy segítséget nyújtott az elmúlt évtizedek érettségijeivel 

kapcsolatban. A sok új információért és feladatsorért szeretnék még egyszer köszönetet 

mondani Pálmay Tanár Úrnak is. 

Mielőtt belekezdenék az elmúlt két évtized érettségijeinek vizsgálatába, előbb röviden 

tekintsük át a vizsga több, mint másfél évszázados hazai történetét. 
 

1.1 Az érettségi története1 
 

Az érettségi vizsgát először Poroszországban vezették be 1788-ban. Céljuk az 

egyetemre jelentkezők számának korlátozása volt.  Ezzel párhuzamosan továbbra is létezett a 

felvételi, melyet csak 1834-ben töröltek el. Ekkor tették az érettségit minden gimnáziumban 

kötelezővé.  

A 19. század közepén, a szabadságharc után, a bécsi udvar az oktatásban is 

centralizációra törekedett. Ekkor jelent meg az „Entwurf” 2 , amely Magyarországon is 

                                                 
1 A következő cikk alapján: [1] http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Khad/0/6857/erettsegi.htm. 
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bevezette a középfokú tanulmányokat lezáró érettségi vizsgát. Ez a tanügyi szabályozás (bár a 

humán tárgyakat részesítette előnyben) a matematikának és a természettudományoknak is 

fontos szerepet szánt a diákok középiskolai tanulmányaiban. Ekkor írták elő, hogy 

középszintű oktatási intézményekben csak képesítéssel rendelkező szaktanárok taníthatnak. A 

rendelet egyik jelentős újítása, hogy bevezette a nyolcosztályos gimnáziumokat (10-18 éves 

fiúk számára, mely intézmények al- és főgimnáziumból álltak) és létrehozta a hatosztályos 

reáliskolákat (ez is két részre, al- és főreálra tagolódott és felsőfokú technikai-műszaki 

tanulmányokra készített elő). Az oktatás nyelveként ekkor azt fogadták el, ami az adott 

községben élők többségének volt az anyanyelve. Ezen a későbbiekben az osztrákok próbáltak 

változtatni, de a német, mint tanítási nyelv bevezetése csak részlegesen sikerült. A 

gimnáziumnak két típusa jött létre, a nyilvános és a magánjellegű, melyek között a 

legfontosabb különbség az volt, hogy csak az előbbiek tarthattak érettségi vizsgát. Az utóbbi 

típusú iskolák tanulói számára kijelöltek városokat, ahol egy (katolikus és protestáns tagokból 

álló) bizottság előtt érettségi vizsgát tehettek.  

Az Entwurf-ot követő évtizedekben a reáliskolákat is nyolcosztályossá alakították át és 

1875-ben ezekben az oktatási intézményekben is bevezették az érettségit.  

Az első magyarországi önálló Érettségi Vizsgálati Utasítás 1884-ben jelent meg, melyet 

a 20. század első felében továbbiak követtek. Ezeknek a szabályozásoknak az alapja az 

Entwurf volt. Az érettségi fő célja nem a pontos adatok visszakérdezése, hanem az iskolában 

elsajátított önálló gondolkodás és általános műveltség számonkérése lett.  

A lányok először a kereskedelmi iskolákban tehettek kezdetben részleges, majd 1883-tól 

teljes érettségi vizsgát. A következő évtizedben már rendeletben engedélyezték, hogy a nők is 

folytathassanak bizonyos felsőfokú tanulmányokat 3 , valamint az ehhez kellő érettségit 

letehették fiúgimnáziumokban, magánérettségiként. 1915-től azokban a helységekben, ahol 

csak fiúgimnáziumok voltak, a lányok (ha feltételekkel is, de) beiratkozhattak, mint nyilvános 

tanulók. Csak 1946-tól volt lehetősége a nőknek az egyetemek bármely karára felvételizni. 

Akárcsak a 21. századi érettségiknél, már a vizsgák bevezetésekor is két típusú 

számonkérés volt, a szóbeli és az írásbeli. A 19. században eltérés volt a különböző 

iskolatípusokban a vizsgatárgyak számában, 1905-ben viszont egységesítették, mindenhol 

három tárgyból kellett a tanulóknak írásban számot adniuk tudásukról. A szóbeli érettségi 

                                                                                                                                                         
2 Teljes címén: „Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich”, azaz „Az ausztriai 
gimnáziumok és reáliskolák szervezetére vonatkozó szabályzat”. Ebben a bekezdésben felhasználtam a fentebb 
említett cikk mellett: [2] http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/09.01.html. 
3 1895-ben az egyetemek bölcsészeti, orvosi és gyógyszerész karán nyerhettek felvételt nők. A következő interjú 
alapján: [3] http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0124/05.html.  
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tárgyak száma kezdetben hat volt (és választhattak ezek mellé még egyet) és ez az amúgy sem 

alacsony vizsgaszám mind a gimnáziumokban, mind a reáliskolákban még tovább növekedett. 

A fent említetett 1884-es Utasításban egységesen öt szóbeli vizsgát írtak elő. 

A 20. század elején tovább közelítették egymáshoz a különböző iskolatípusok elvárásait, 

ekkortól nem számított, hogy a diák milyen típusú iskolában tette le az érettségit, az 

eredményes vizsgát minden felsőoktatási intézményben elfogadták. 

A 20. század közepén néhány évig működött a szakérettségi rendszer, mely a munkás-

fiataloknak biztosított lehetőséget a középiskolai anyag elsajátítására, majd érettségire. 

A felvételi vizsga bevezetése csökkentette az érettségi jelentőségét, innentől ez utóbbi a 

középiskola befejezését, míg előbbi a továbbtanulás lehetőségét jelentette. Jelentős változást 

jelentett az 1961. évi törvény, mely gimnáziumban és szakközépiskolában egyaránt bevezetett 

az érettségi mellé egy újabb vizsgát, mely a tanulók szakmai, gyakorlati tudását mérte fel. 

Az értékelés is több változáson ment keresztül az elmúlt másfél évszázadban. Az 1880-

as években négy-, míg az 1970-es években egy rövid ideig háromfokozatú volt4. 

A kétszintű érettségi vizsgák gondolatát először egy 1995-ös vitaanyagban5 fogalmazták 

meg, majd 2005-ben került bevezetésre. Az egyik lényeges változás, hogy a matematikai 

problémákat hétköznapi szövegkörnyezetbe ágyazzák bele. Emelt szinten több ötletet igénylő 

feladatok és plusz témakörök is szerepelnek, hiszen ez utóbbi vizsgát választó tanulók 

többsége a felsőoktatásban is matematikát szeretne tanulni, ehhez van szüksége a magasabb 

szintre, ami felkészíti a további tanulmányaira.6 
 

1.2 A matematika érettségik rövid története7 
 

Az érettségi vizsgák a 20. század második felében sok változáson mentek keresztül. 

1948-ban a végzős gimnazistáknak hat tárgyból kellett érettségit tenniük. Ezek között 

volt, amiből csak szóbeli és volt, amiből írásbeli és szóbeli vizsgán is számot kellett adniuk 

tudásukról. Az előbbibe tartozott a történelem és a fizika mellett a matematika is, az utóbbiba 

a magyar, a latin és a német nyelv.  

Az 1950-es és 1960-as években a matematika írásbeli három megoldandó feladatot 

tartalmazott és ezen belül szerepelhetett több részkérdés is. Kétféle érettségi volt, egy a 

humán- és egy a reáltagozatosoknak. Szinte csak olyan szöveges feladatok fordultak elő 

                                                 
4 Négyfokozatú: jeles, jó, elégséges, elégtelen. Háromfokozatú: dicsérettel megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 
5 „Az érettségi reformjának vitaanyaga” 
6 Részletes érettségi vizsgakövetelmények [4] 
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201001/matematika_vk_2010.pdf. 
7 Pálmay Lóránt tanár úr személyes elbeszélése alapján. 
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(például munkavégzés), melyeknek a megoldása sok számítást igényelt, ezért az ilyen jellegű 

hibákat szigorúan vették figyelembe. A tanulók öt órát dolgozhattak a megoldásaikon, de ez 

alatt kötelező volt tisztázatot is írniuk. 

A matematika érettségi vizsga szóbeli része hasonló mértékben számított bele a 

végleges eredménybe, mint az írásbeli. Itt két feladatot kellett megoldaniuk a tanulóknak, 

egyet algebra témakörben (ide értették a függvényeket is) és egyet geometriából, majd egy 

(általában a feladathoz kapcsolódó) definíciót és egy bizonyítást kellett elmondaniuk.  

1968-tól az írásbeli feladatok számát négyre növelték. Ekkor jelent meg az egységes 

részletesebb pontozás8, ugyanis a korábban ezt a tanár dönthette el és az elnök vagy elfogadta 

vagy változtatott rajta. Az elérhető 41 pontból már 5-től megkaphatta a tanuló az elégségest, 

azaz még a legkönnyebb feladatot sem volt szükséges hibátlanul megoldania ahhoz, hogy az 

írásbeli dolgozata ne legyen elégtelen. Néhány évig elfogadott volt, hogy ha a diák egy 

feladatot többféleképpen is jól megoldott, akkor kétszeres pontot kaphatott érte. Később már a 

második jó megoldásért a maximum kaphatónak csak a fele járt. Az 1980-as években már 

csak egy jó megoldást értékelhetett a tanár. Eddigre a feladatok típusa is megváltozott, 

kevésbé épült a vizsga döntően a számolásra. 

1973-tól az érettségi hét feladatból állt9 és a maximálisan elérhető pontszám 80 volt, az 

elégségest 18-tól, míg a jelest 60-tól adhatták meg a javító tanárok. Elsőre nagy változásnak 

tűnhet, hogy a korábbi három illetve négy feladatból hét lett, azonban az egyik új feladat 

mindig bizonyítás volt, míg a szakközépiskolákban ezek mellett még egy definíciós vagy 

tételes is szerepelt, ezeket csak meg kellett tanulnia a diákoknak. A gondolkodást igénylő 

kérdések száma így csak kettővel illetve szakközépiskolákban eggyel növekedett. Ez a 

feladatszám és pontozás megmaradt egészen a kétszintű érettségi vizsgák 2005-ös 

bevezetéséig, viszont a köztes osztályzatok ponthatára változott. Egyes években rögzítve volt 

a közepes (32 pont) és a jó (46 pont) osztályzatok határa is. Az 1990-es évek javítási 

útmutatóiban10 csak annyi szerepel, hogy „a közbülső osztályzatok a kialakult tanári gyakorlat 

alapján állapíthatók meg”. A mostani szigorú ponthatárokhoz képest a korábbiaknál 

(legfeljebb három ponttal) el lehetett térni az előírtaktól, persze csak alapos indokkal. 1976-tól 

a diákoknak kiadott vizsgalapokon is szerepelt a feladatonként elérhető maximális pontszám. 

                                                 
8 1. sz. mellékletként csatoltam az 1969-es javítási útmutatót. 
9 2. sz. mellékletként csatoltam az 1974-es gimnáziumi matematika érettségit. 
10 3. sz. mellékletként csatoltam az 1991-es szakközépiskolai érettségihez tartozó értékelést. 
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A különböző iskolatípusok megjelenésével többféle érettségi feladatsort írtak a tanulók 

(szakközépiskola, szakmunkások szakközépiskolája, dolgozók szakközépiskolája, gimnázium, 

dolgozók gimnáziuma, két tannyelvű gimnázium). 
 

1949-ben matematika-fizika tanár szakon11 írásbeli felvételit is kellett tennie a leendő 

hallgatóknak. Az előző évben csak szóbeli volt, ahol a szakmai kérdéseken túl, némi 

tájékozódó beszélgetésre is sor került. 1967-től, a mérnök és természettudományi karokat 

követve, a többi műszaki jellegű felsőoktatási intézményekben is egységes írásbeli felvételi 

vizsgát tartottak matematikából. Háromféle felvételi sorozat alakult ki: egy a műszaki12, egy a 

gazdasági típusú és egy a külföldi főiskolák, egyetemek részére.  

Az összesen kitűzött nyolc feladat helyes megoldásáért 100 pont járt. A ponthatárok 

megegyeztek a mai középszintű érettségijével (20-tól elégséges, 40-től közepes, 60-tól jó és 

80-tól jeles). Az 5-8. feladatokért lehetett többletpontot kapni (az eredeti pontszám felét), ha 

kétféle, különböző, helyes megoldást is adott a felvételiző13. 

1973-tól a felvételi érettséginek is számított, így innentől a továbbtanulni vágyóknak 

csak egyszer kellett számot adniuk eddig megszerzett tudásukról. Az erre kapott két 

érdemjegye viszont eltérhetett, ugyanazért a pontszámért kaphatott más érettségi, mint 

felvételi jegyet, hiszen a feladatok nehézsége miatt nem is várták el, hogy 100%-ban helyes 

megoldások szülessenek.  
 

2002-től, a régi típusú érettségik utolsó három évében, már egységes matematika 

érettségi feladatsort kaptak a különböző típusú középiskolákban végzős tanulók.  

                                                 
11 Ekkoriban a matematika mellé csak a fizikát lehetett felvenni második tárgyként, illetve ezek mellé lehetett 
még egy harmadikat is, az ábrázoló geometriát. A későbbiekben már földrajzot is választhattak a hallgatók. Az 
1960-es években felvehettek BTK-s második szakot is, pedagógiát, pszichológiát illetve filozófiát. 
12 4. sz. mellékletként csatoltam az 1976-os műszaki felvételi feladatait. 
13 5. sz. mellékletként csatoltam egy a felvételi értékelésről szóló dokumentumot 
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2. Az érettségik feladatainak témakörök szerinti eloszlása 

 

A matematika feladatokat öt nagy témakörbe sorolja be a NAT14 és az érettségi részletes 

követelménye. Ezek a következők: 

①. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

②. Számelmélet, algebra 

③. Függvények, az analízis elemei 

④. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

⑤. Valószínűség-számítás, statisztika 

Az újfajta érettségik bevezetése óta részletesen meg van határozva, hogy mit kell tudnia 

egy közép és mit egy emelt szinten érettségiző tanulónak. Az is elő van írva, hogy a 

vizsgafeladatok megoldásában melyik témakör hány százalékban szerepeljen. Az Oktatási 

Hivatal honlapján (www.oh.gov.hu) megtekinthetőek ezek a szabályok.15  

Régebben ilyen pontos meghatározások nem voltak, ezért azt próbáltam megvizsgálni, 

hogy a régi és új típusú feladatsoroknál mennyire egyezik meg, illetve mennyire tér el az 

egyes témakörök hangsúlya. A kétszintű érettségiknél mindig a tavaszi feladatsort vizsgáltam. 

Ezeket a javítási-értékelési útmutatók alapján soroltam be az öt csoport valamelyikébe16. 

Több témakör a 2005 előtti tananyagban egyáltalán nem szerepelt, ilyenek voltak a 

halmazok17, a gráfok, a valószínűség-számítás és a statisztika. Az ezekhez az érettségikhez 

tartozó javítási és értékelési útmutatókat Pálmay Lóránt tanár úrtól tudtam megszerezni. Az 

1990-es évek elején ezekben még kevésbé részletesen szerepelt a pontozás (általában a 

feladatok 2 – 4 pontig voltak lebontva), de később itt is egyre kevesebb olyan megoldás volt, 

ahol ne írták volna le, hogy pontosan mire jár 1 – 1 pont. 

Az újfajta érettségikből 5 évet, míg a régebbi típusúból 10 évet vizsgáltam meg, 

utóbbinál külön a szakközépiskolákban és külön a gimnáziumokban megíratott vizsgákat, 

melyek csak 2002-től voltak azonosak.  A felvételi feladatsorokhoz nem találtam hasonlóan 

részletező megoldásokat, ezeket a feladat szövege alapján soroltam be egy-egy témakörbe. 

Így ez utóbbi feladatsorokról készített diagramom a témakörök eloszlását csak nagy 

vonalakban tükrözi. Az érettségi vizsgákat is a mellékelt diagrammokon szemléltettem. 

                                                 
14 A Nemzeti alaptanterv rövidítése, http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat.  
15 A témakörök a már említett [4] dokumentumban találhatóak, a tartalmi arányok pedig a következő linken: [5] 
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201001/matematika_vl_2010.pdf. 
16 Az új típusú érettségi vizsgák és javítása útmutatóik megtalálhatók az Oktatási Minisztérium honlapján: [6] 
http://www.oh.gov.hu/3-1-6-korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi-100824-2  
17 Az általam vizsgált érettségi feladatsorokban nem szerepelt a halmazok témakörébe tartozó feladat. 
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2.1 A javítási-értékelési útmutatók és a tematikus beosztás 
 

Mielőtt belekezdenék a diagramok elemzésébe, először egy régi és egy új típusú 

érettségin bemutatom, hogy mi szerint osztottam be a pontokat az öt témakör valamelyikébe.  

2.1.1 Egy új típusú érettségi pontozása 

A 2005. májusi emelt szintű feladatsor első témája koordinátageometria. Egy 

háromszögnek meg van adva mindegyik oldalegyenesének az egyenlete, a kérdés a 

csúcspontok koordinátája (7 pontért) és az egyik belső szög (4 pontért). A megoldásban a 

következőket olvashatjuk: 1.a:  

Az y = 0 egyenest, vagyis az x tengelyt az x + 10y = 20 egyenes a B(20; 0) pontban, 2 pont 

Az 4
2

1
 xy  egyenes az A(8; 0) pontban metszi. 

2 pont 

Az x + 10y = 20 és 4
2

1
 xy  egyenletekből álló egyenletrendszer megoldása x = 10; y = 1, 

2 pont 

ezért a háromszög harmadik csúcsa C(10; 1). 1 pont 
Ebből a 7 pontból az első 4-et én a geometriához írtam, mert a lényege, hogy rájöjjön a 

diák, hogy a megadott egyenletekből úgy számíthatja ki a csúcspontok koordinátáit, hogy 

kettesével, egyenletrendszerként dolgozik azokkal. Ezek a pontok elsősorban azért járnak, 

hogy a tanuló átlátta a koordinátageometriai feladatot és jó irányba indult el, valamint mivel 

itt az egyik egyenlet y = 0, így nem volt túl nehéz kiszámítani a két x-et. A következő 2 pontot 

az algebrás témához írtam, mert ennek az egyenletrendszernek a megoldását nem kapták meg 

egyetlen behelyettesítéssel és a geometria rész ugyanaz, mint az előző két csúcs 

kiszámításánál, az ezekért járó pontokat már az előbbiekben odasoroltam. Az utolsó pontot a 

logikás témakörhöz írtam, mert a kapott eredményeket ekkor értelmezi a diák, az 

egyenletrendszerek megoldását összevetve a feladat szövegével válaszol a kérdésre. 

Legyen a C-ből húzott magasság talppontja 
T. A CTB derékszögű háromszögből tgβ=0,1. 

3 
pont 

β valamely szögfüggvényének meghatározásáért 3 
pont. (pl. iránytangensből vagy koszinusztétellel stb.) 

Így β ≈ 5,71° . 1 
pont 

Ha elvileg hibás a szögfüggvény meghatározása, 
akkor pusztán a jó visszakeresésért nem jár pont. 

Az 1.b részben először a diáknak be kellett húznia az eredeti háromszög egy magasságát, 

hogy derékszögű háromszöget kapjon. Ehhez fel kellett ismernie, hogy szögfüggvényt kell 

alkalmazni, ha az oldalak ismeretében keresi a háromszög egyik szögét. Ezután fel kellett 

írnia a konkrét szögfüggvényt és végül visszakeresnie a szöget. Ezek a lépések mind a 

trigonometria témakörébe tartoznak, így 4 pontot írtam a geometriához.18 

A második feladat első részében gráfokról közöl a feladat állításokat, amelyekről el kell 

döntenie a diákoknak, hogy igazak-e. Ezután egy valószínűséget kell kiszámolnia a 

                                                 
18 A feladatsor végén közlöm táblázatos formában összesítve a pontokat. 
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tanulóknak. Egy újabb állítás következik, melynek a tagadását kell leírnia az érettségizőknek, 

végül egy olyan feladatot kell kitalálniuk, melynek a megoldását megadta a szöveg. 2.a: 

4 pont A B C D 
igaz hamis igaz igaz 

Minden helyes válaszért 1 pont. 

Az állítások gráfokról, annak csúcsai, élei és fokszámai közötti összefüggésekről szóltak, 

ezért ezek a pontok mind az első témakörhöz tartoznak. 

Összesen 24 = 16 kitöltés lehetséges. 1 pont   
Ezek közül csak 1 helyes. 1 pont   

Így a valószínűség 0625,0
16

1
 . 

1 pont Bármilyen formában megadott helyes válasz esetén 
jár az 1 pont. 

A 2.b feladatban a fenti táblázat helyes kitöltésével kapcsolatban kellett valószínűséget 

számolnia a diákoknak. Az első pont az összes eset meghatározásáért jár, a második a 

kedvező esetek számáért, a harmadik pedig a „kedvező / összes” képlet használatáért. Ezek 

mind az ötödik, a valószínűség-számítás körébe tartoznak. 

Van olyan szerelem, amelyik („aki”) nem múlik el. 3 pont 
A 2.c-ért járó 3 pontot egy logikai művelet helyes alkalmazásáért kaphatták meg a 

diákok. Egy állításnak kellett leírni a tagadását („nincs” tagadása „van olyan”).  

Pl. Hány egyenest határoz meg a sík 17 
pontja, ha nincs közöttük három egy 
egyenesre illeszkedő? 

3 pont Ha a probléma lényege megjelenik a 
megfogalmazásban, de a szöveg pontatlan, akkor 1 
vagy 2 pont adható. 

Az utolsó részfeladatban egy példát kellett kitalálnia a tanulóknak, melynek a megoldása 

a kombinatorika témakörébe tartozik, ezért ezt a 3 pontot szintén az első témához írtam.  

A következő feladat egy számtani és egy mértani sorozatról szól, ami a függvényes 

témakörbe tartozik. A javítási-értékelési útmutató a következőképpen osztja fel a pontokat:  

Ha a számtani sorozat második tagja a2 és differenciája 
d, akkor a2 − d + a2 + a2 + d = 60, 

2 pont Az első feltétel két ismeretlennel való 
felírásáért összesen 2 pont. 

Ahonnan a2=20. 1 pont Vagy a1 − d = 20. 
A mértani sorozat első három tagja: 84−d; 20; 20+d, 1 pont  

ezért (84 − d)(20 + d) = 400, vagy
20

20

84

20 d

d





.  

2 pont Az egyismeretlenes másodfokú 
egyenlethez való eljutásért összesen 3 
pont. 

Rendezve az egyenletet d2 − 64d −1280 = 0 . 2 pont Az egyenletrendezésért. 
Innen d1 = –16 vagy d2 = 80. 2 pont Másodfokú egyenlet megoldásáért. 
d1 = –16 nem megoldás, mert a számtani sorozat 
növekedő. 

1 pont Amennyiben nem zárja ki ezt az esetet, és 
két sorozatot kap megoldásként, ezt az 1 
pontot veszíti el. 

d2 = 80 esetén a számtani sorozat első három tagja: 
–60; 20; 100, ami valóban megoldás.  

1 pont A számok helyes felírásáért az 1 pont 
jár. 

Az ebből kapott 4; 20; 100 valóban egy mértani sorozat 
első három tagja. 

1 pont A számok helyes felírásáért az 1 pont 
jár. 

Ha a számtani és a mértani sorozat fogalmát jól érti, helyesen írja fel, de tovább nem jut, akkor 2 pont jár. 
Az első két pont a számtani, míg a negyedik a mértani sorozat felírásáért jár, ezek a 

függvényes témához tartoznak. A két sorozat alapján kiszámított középső tagért és 

differenciáért kapható 1 + 2 + 2 + 2 pont a számolásért jár, így ezt az algebrás témához írtam. 

Ahhoz, hogy a tanuló felismerje a rossz esetet, össze kellett vetnie a megkapott eredményeket 
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a feladat szövegével, ez a pont a logikás első témakörhöz tartozik, akárcsak az utolsó pont, 

ahol értelmezi a feladat végső megoldását. A másik esetben a tagok kiszámításáért jár még 

egy pont, ehhez az kell, hogy tisztában legyen a diák a számtani sorozatban használatos 

definíciókkal, ezért ez a pont szerintem a függvényes témához tartozik. 

Itt azt láthatjuk, hogy habár a feladat a sorozatok témakörbe, és így a függvényekhez 

tartozik, a 13 pontból mindössze 4 volt, amit a témában való jártasságáért kaphatott az 

érettségiző, a pontok jelentős része a számolásokért járt.  

Az első rész utolsó feladata egy abszolútértékes függvény ábrázolásával kezdődik, majd 

a tanulóknak meg kell adniuk ennek az értékkészletét. Ezután egy test térfogatát kell 

kiszámítaniuk, amit a fenti függvény megforgatásával kaptak. A pontozás: 4.a és 4.b: 

 [grafikon] 4 pont Akár függvénytranszformációval, akár másként dolgozik, a helyes 
grafikonra 4 pont jár. Hiányos vagy hibás grafikon esetén arányosan 
kevesebb pontot kap. 

Az értékkészlet: [3; 5]. 2 pont Más módon megadott helyes válasz is teljes pontot ér. 
A hozzárendelési szabály alapján történő helyes ábrázolásért jár a 4 pont, ezek a 

harmadik, a függvényes, témakörbe tartoznak, akárcsak az értékkészlet megadása. 

A keletkezett forgástest egy csonkakúp. 2 pont Rajzban is elfogadható. 
Az alapkörök sugara: R = 5; r = 3. 2 pont   

Az alkotó hossza Pitagorasz-tétellel: a = 522024 22  . 
2 pont   

A felszín A =   arRrR )(22   516925  

)51634(   ≈ 69,78π ≈ 219,2 . 

2 pont Ha közelítő értéket nem 
számol, akkor is jár a 2 
pont. 

Az első pontokat arra kapja a tanuló, hogy a szöveg alapján megforgatta a függvényt és 

felismerte, hogy az így kapott alakzat egy csonkakúp. Ez a 2 pont az első témakörhöz tartozik. 

A többi 6 pontért az érettségizőnek először a már meglévő adatokat kell összeírniuk, majd a 

hiányzókat kiszámítani. Ezekhez térgeometriára van szükség.  

Az érettségi második felében további öt feladat szerepel, amelyek közül egyet 

kihagyhatnak a diákok. Az első egy város éttermeit sorolja be három csoportba a 

szolgáltatásaik alapján. Az útmutató a következő pontozást írja elő: 5.a: 

[Venn-diagram] 
A fenti Venn-diagram mutatja a különböző 
kategóriákba tartozó éttermek számát. 

A megoldáshoz nem kell feltétlenül rajzolni, a teljes 
pontszám diagram nélkül is elérhető. 

Mivel egy olyan étterem van csak, ahol mindhárom szolgáltatás megtalálható, 
ezért a három halmaz metszetébe 1-et írhatunk. 

1 pont* 

Mivel 5 étteremben van reggeli és felszolgálás is, ezért reggeli és felszolgálás 
vegetáriánus menü nélkül 5 – 1 = 4 helyen van. 

1 pont* 

Mivel 5 étteremben adnak reggelit, de vegetáriánus menüt nem lehet kapni, ezért 
csak reggelit 1 helyen lehet kapni. 

1 pont* 

Mivel 11-ben lehet reggelit kapni, ezért reggeli és vegetáriánus menü felszolgálás 
nélkül 11 – 1 – 4 – 1 = 5 helyen van. 

1 pont* 

Mivel 11 helyen van vegetáriánus menü, és ezek közül 6 helyen van reggeli is, 
ezért 5 helyen van vegetáriánus menü, de nincs reggeli. 

1 pont* 

*A diagramba beírt minden helyes értékért 1 pont jár, indoklás nélkül is. 
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Ehhez a szöveget kellett értelmezni a diákoknak és halmazok segítségével meghatározni 

a megadott szolgáltatásokat nyújtó éttermek számát, ezek az első témakörhöz tartoznak.  

A „vegetáriánus helyek” száma miatt: y =5− x, a felszolgálós helyek száma 
miatt: z = x. 

2 pont   

Így az összes vendéglők száma 11 + 2x + 5 − x = 18 , 1 pont   
ahonnan x = 2, 1 pont   
ezért y = 3 (és z = 2 ). 1 pont z értéke nem kell a 

válaszokhoz. 
Tehát y + 1 = 4 étteremben szolgálnak fel vegetáriánus menüt. 1 pont   

Az 5.b részfeladatban egyszerűbb egyenletekkel kell számolniuk a tanulóknak, ezért az 

algebrás témakörbe tartozó ismereteik helyes alkalmazásáért jár az első 5 pont, míg az utolsó 

az eredményének értelmezéséért, így az első témakörért.  

Összesen 18 étterem van, ebből 11-ben lehet reggelizni. Az összes címet 

tartalmazó A urnából húzva 61,0
18

11
  a nyerés valószínűsége. 

2 pont Bármelyik helyes 
alakért jár a 2 pont. 

A 8 önkiszolgáló étterem közül 6-ban lehet reggelizni, így a B urnából húzva 

75,0
8

6
  a nyerés valószínűsége, 

2 pont Bármelyik helyes 
alakért jár a 2 pont. 

ezért a B urnából érdemes húzni. 1 pont   
Végül az érettségizőknek két valószínűséget kell kiszámítaniuk a már ismert adatok 

alapján – az első 4 pont így az ötödik témakörbe tartozik, majd eldönteniük, hogy melyik 

esetben van nagyobb esély a nyerésre – ez utóbbi a gondolkodási módszerekért járó pont. 

A 6. feladatban egy paraméteres függvény zérushelyeit kellett megvizsgálnia a 

tanulóknak. 

Behelyettesítve az x = −2 értéket: 
 6)2(44)5,3()2( ppf

0684144  pp  

2 
pont 

Ez a 2 pont akkor is jár, ha a b) résszel kezdi a megoldást 
a vizsgázó, felteszi, hogy 
(p ≠ 3,5), megoldja az egyenletet, kihozza, hogy az egyik 
gyök –2 és megmutatja, hogy ez p = 3,5 esetén is gyök. 

Ezt a két pontot én külön vettem, egyet a függvényes részhez írtam, mert a tanulóknak 

először rá kell jönniük, hogy mit jelent, hogy a zérushely –2, majd be kell helyettesíteniük. A 

rendezés miatt a második pontot az algebrás témakörbe tartozónak gondolom.  

p = 3,5 esetén nem másodfokú az egyenlet, nincs két gyök, ezért p ≠ 3,5. 1 pont 

Az egyenlet gyökei 





)5,3(2

)5,3(24)2(4)2(2 2

2,1 p

ppp
x  

1 pont 







5,3

25102 2

p

ppp
 

1 pont 







5,3

)5(2

p

pp
 

2 pont 

5,3

3
1 




p
x  és  22 x

1 pont A paraméteres másodfokú egyenlet 
gyökeiért összesen 5 pont. 

A 1
5,3

3





p
 egyenlőtlenséget kell megoldani. Az 

2 pont Ha a (p – 3,5)-del előjelvizsgálat nélkül 
szoroz, akkor a továbbiakra nem jár pont. 

12



egyenlőtlenséget rendezve 0
5,3

5,0





p

p
 

 

2 pont 
2 pont 

Az egyenlőtlenség teljesül, ha 0,5 < p < 3,5. 2 pont Az egyenlőtlenség megoldásáért összesen 
8 pont. 

Ha csak annyit állapít meg, hogy ( p ≠ 3,5 feltétel mellett) a két különböző gyök létezésének elégséges feltétele 
az, hogy p ≠ 5 , akkor 2 pontot kap. 
Megjegyzés: Az utolsó gondolati egység grafikus megoldása: 
Az x1 (p) függvény monotonitásának 
felhasználásával (grafikonon 
szemléltetve):  
[grafikon] 

6 pont x1(p) grafikonjáért 4 pont. A metszéspont kiszámításáért 
2 pont. (Ha leolvassa a metszéspont abszcisszáját és
ellenőrzi, ugyancsak 2 pont. Ha pontatlanul olvassa le, 
vagy nem ellenőrzi, akkor csak 1 pont.) 

 

Az egyenlőtlenség teljesül, ha 
0,5 < p < 3,5. 

2 pont A megoldás felírásáért 2 pont. 

Ebben a részfeladatban a függvényes témakörhöz soroltam a következő pontokat: 

felismerte, hogy mi kell ahhoz, hogy az egyenletnek két gyöke legyen, a megoldóképlet 

felírását, és azt, ami a helyes egyenlőtlenségért járt (rendezés nélkül), ez összesen 3 pont. A 

pontok nagy része szerintem ismét a számolásért jár, ez 9 pont. A helyes eredmény megadása 

a feladat legvégén az első témakörhöz tartozik.  

A következő feladatban egy trigonometrikus egyenletet kellett megoldania a tanulóknak. 

A gyökök alatt teljes négyzetek állnak: 

.)5,3(sin)2(sin)2(sin 222  xxx  

2 pont A teljes négyzetek felismeréséért. 

Elvégezve a gyökvonást: 
.|5,3sin||2sin||2sin|  xxx  

2 pont Ha a gyökvonás során az abszolútérték-jelet 
elhagyja és sinx =3,5-ből arra következtet, 
hogy nincs megoldás, akkor maximum 4 
pontot kaphat. 

Mivel −1 ≤ sin x ≤ 1, 

ezért: esetén. Rx

x

x

x














05,3sin

02sin

02sin
3 pont Az értékkészletek vizsgálásáért 3 pont. 

Így az abszolútérték-jelek elhagyásával: 
.5,3sin2sin2sin  xxx  

2 pont Az abszolútérték helyes felbontásáért 
összesen 5 pont. 

.
2

1
sin x  

1 pont   

Innen ,2
61 

kx   
2 pont 

vagy ,2
6

5
2 

kx   
2 pont 

ahol k   Z. 1 pont 

Lásd megjegyzés! 
  

Ellenőrzés: mindkét gyöksorozat megoldása az 
egyenletnek. 

1 pont Behelyettesítéssel vagy ekvivalenciára való 
hivatkozással. 

Megjegyzés: várható típushibák pontozása. 

 = 30° + k · 360° (1 pont);  = 150° + k · 360° (1 pont); k 1x 2x   Z (1 pont) 

vagy  = 30°;  = 150° (1 pont) 1x 2x

vagy  = 30° + k · 2 π ;  = 150° + k · 2 π (1 pont); k 1x 2x   Z (1 pont) 
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A trigonometria miatt a pontok jelentős részét a geometriás témakörbe, a többit pedig az 

egyenletmegoldás miatt az algebrásba soroltam. Az előbbibe tartozik a sinx vizsgálata (3 

pont) és a visszakeresése (5 pont). Az utóbbihoz tartozik az összes többi, hiszen ezekért a 

pontokért nevezetes azonosságokat kellett felismernie a tanulóknak, valamint hogy a 

gyökvonások elvégzése után abszolútértékekkel kell tovább dolgozniuk, majd ezek elhagyása 

után rendezni az egyenletet (2  + 2 + 2 + 1 + 1 pont). 

A 8. feladat egy táblázat alapján mutatja be a munkavállalók foglalkoztatottság szerinti 

megoszlását. Az első részfeladatban a hiányzó adatokkal kellett kiegészíteni az üres cellákat. 

A szövegesen megadott változásokat kellett kiszámítaniuk a diákoknak, ezért ez a 7 pont az 

első témakörbe tartozik. 

A munkaképes lakosság száma 8500 ·1,003 ≈ 8526 (ezer fő). 2 pont   

A munkanélküliek aránya változatlan, ezért számuk 
8500

595
8526   ≈ 597 (ezer fő). 

2 pont Indoklás 
nélkül 1 pont 
jár. 

A szolgáltatásban dolgozók száma 5015 ·1,02 = 5115 (ezer fő). 2 pont   
A mezőgazdaságban dolgozók száma 
8526 − 597 −1926 − 5115 = 888 (ezer fő). 

1 pont   

 [az eddig kiszámított adatok 
táblázatos formában] 

Ha nem kerekít ezresekre, maximum 5 pontot kaphat. Ha hibásan kerekít, 
kerekítési hibánként 1 pontot veszít. 

A 8.b feladatban a korábbi év adatait kell kördiagramon ábrázolni a tanulóknak, ehhez 

az adatokat át kell váltani fokba. Ez az 5 pont a statisztikához, így az ötödik témához tartozik. 

2003-ban a foglalkoztatottak száma 7905 ezer fő. 1 pont Ha csak 7905-öt ír, nem kap pontot. 
A kördiagramon a mezőgazdaságban dolgozókat 
szemléltető körcikk középponti szöge az aránynak 

megfelelően: 
7905

1020
 360° ≈ 46°. 

1 pont 

Az iparban dolgozókat szemléltető körcikk középponti 

szöge: 
7905

1870
 360° ≈ 85°. 

 1 pont 

Az 1-1 pont a szög értékének 
megállapításáért jár, a számítás leírása 
nem követelmény. 
  

(A szolgáltatásban dolgozók körcikke 
7905

5015
 360° ≈ 

228°-os.) 

    

A foglalkoztatottak megoszlása ágazatok szerint 2003-
ban: [kördiagramon való ábrázolás] 

2 pont A % értékek felírása nem követelmény a 
2 ponthoz, de az azonosíthatóság igen. 

Végül egy százalékszámítást kell elvégeznie az érettségizőknek, majd értelmezniük a 

megoldásukat, ez a gondolkodási módszerek köréhez tartozik.  

1020

888
 ≈ 0,87. 

2 pont 

A csökkenés körülbelül 13 százalékos. 2 pont 
Az érettségi utolsó feladata síkgeometria, amelyben szerepel szélsőérték is. 

Az AB oldalhoz tartozó magasság kiszámításához írjuk fel a háromszög 

területét kétféleképpen! T = 28141254   = 504. 

2 pont   

T = 
2

42 m
. 

1 pont   
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A kétféle felírás egyenlőségéből m = 24. 2 pont   
Legyen a téglalap AB-re illeszkedő oldala x, másik oldala y. Az ABC 
háromszög hasonló az EFC háromszöghöz, mert párhuzamos helyzetűek. 

2 pont   

A hasonlóság miatt:
24

42

24


 y

x
, 

2 pont   

Ahonnan 
7

4168 x
y


 . 

1 pont   

A téglalap területe x függvényében, x   ]0; 42[: 
7

4168
)(

2xx
xyxt


 . 

1 pont Az értelmezési 
tartomány jelölése 
nélkül is 1 pont. 

Elegendő a 242)(
4

7
xxxt   függvény szélsőérték helyét keresni. 

1 pont* 

Teljes négyzetté alakítva a függvényt: . 441)21( 2  xx  1 pont* 

A függvényérték maximális, ha a négyzetes tag nulla, azaz x = 21. 1 pont* 
21]0;42[, tehát itt van a maximum. 1 pont* 

A szélsőérték 
helyének 
bármilyen módon 
való helyes 
megoldásáért 4 
pont. 

A téglalap másik oldala y = 12. 1 pont   

* Megjegyzés: a szélsőérték keresése deriválással: xxt
7

8

7

168
)('   

1 pont 

A derivált nulla, ha x = 21. 1 pont 

0
7

8
)('' xt , tehát x = 21 lokális maximumhely. 

1 pont 

21]0;42[, tehát itt van a maximum. 1 pont 

Ebből a geometria témakörébe tartozik a háromszög területének felírása kétféleképpen 

(3 pont) és a hasonlóságért járó 4 pont. Számolásért kapható pontok: a magasság kiszámítása, 

a hasonlóságból kapott egyenlet átrendezése és a végső lépés, a téglalap hiányzó oldalának 

megadása. A terület felírása függvényként és a szélsőérték kiszámításából 3 pont a 

függvényes témához tartozik. Szerintem a maradék egy pont (a szélsőérték kereséséhez elég 

az egyszerűsített alakú függvénnyel számolni) a gondolkodási módszerekhez tartozik. 

Az adatokat a jobb átláthatóság kedvéért táblázatban is összefoglalom. Az első sorban a 

feladatok száma szerepel, az első oszlopban az öt témakör (a fejezet elején lévő sorrendet 

használva), az utolsókban pedig témánként az összpontszám és százalék: 

 1. f. 2. f. 3. f. 4. f. 5. f 6. f. 7. f. 8. f. 9. f. pont % 

 1 10 2 2 7 2 – 11 1 36 27,5 

 2 – 7 – 5 10 8 – 4 36 27,5 

 – – 4 6 – 4 – – 4 18 13,7 

 8 – – 6 – – 8 – 7 29 22,1 

 – 3 – – 4 – – 5 – 12 9,2 

Szinte minden feladatban szerepelt a logikás témához tartozó részkérdés, az 1 – 2 

pontok általában a szöveg illetve a megoldás értelmezését jelentik. Majdnem az összes 

feladatban van a 2. témáért járó pont is, ezek több a megoldásért járó pontok nagyobbik részét 

teszik ki. A függvények és sorozatok témakör több feladatban előjött részkérdésként (pl.: az 
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utolsó síkgeometriai feladatban), illetve van, ahol ez a feladat fő része. A geometriáért 

kapható pontokból, akárcsak az előbbinél, jelentős az első kettő témakörért jár. Az előírtaknak 

megfelelően a legkevesebb pont a statisztika és valószínűség-számítás témájánál van. 

2.1.2 Egy régi típusú érettségi pontozása 

Most nézzünk végig egy régi típusú javítási-értékelési útmutatót is. Ehhez az 1998-as 

szakközépiskolai érettségit választottam. 19  Ekkor még nem volt cél, hogy a matematikai 

problémát hétköznapi szövegkörnyezetbe ágyazzák, így a feladatok szövege rövid, ezeket is 

közlöm a megoldások előtt. 

1. (801.20) Oldja meg a következő egyenletrendszert a negatív számok halmazán! 
3x + 4y = – 18 

xy = 6. 

10 pont 

(1)-ből 
3

418 y
x


 . 

1 pont 

Ezt (2)-be behelyettesítve: 6
3

418



y

y
,  

18418 2  yy , ,  018184 2  yy 0992 2  yy

2 pont 

4

72819
2,1


y   31 y

2

3
2 y  

2 pont 

Ha 
2

3
2 y , akkor 42 x . 

1 pont 

Ellenőrzésért 2 pont 

)3,2(   és )
2

3
,4(   eleget tesznek a feladat feltételeinek. 

1 pont 

Az első feladatban egy egyenletrendszert kellett megoldania a tanulóknak, ezért a 

pontok az algebrás témakörhöz tartoznak, kivéve az utolsó pontot, ami az eredmény 

értelmezéséért jár és így az első témához tartozik. 

2. (1853.) Két azonos középpontú kör sugara 6 cm, illetve 8 cm. Milyen távolságra van a 
középponttól az a szelő, amelynek a két kör közé eső darabjai 4 – 4 cm hosszúak? 

10 pont 

[az ábra jelölései: O a kör középpontja, a húr végpontjai A és D, felezőpontja C, B a szelő és a kisebbik kör 
metszéspontja, az OC távolság d és a CB távolság x] 
Alkalmazzuk a Pitagorász tételt az OAC, illetve az OBC derékszögű háromszögekre. Ekkor  

(1) , 222 8)4(  xd
2 pont 

(2)  222 6 xd 2 pont 

Vonjuk ki az (1)-es egyenletből a (2)-es egyenletet. 

Ekkor , s innen 28168 x
2

3
x . 

4 pont 

Az AD húrnak a kör középpontjától mért távolsága a (2)-es egyenletből egyszerűen kiszámítható: 

2
2

2 6
2

3







d , ,  (cm). 75,332 d 8,5d

2 pont 

                                                 
19 6. sz. mellékletben csatoltam a dokumentumot. 
20 A zárójelben használt számok az [7.] „Összefoglaló …” c. könyvben a feladat sorszámát jelentik. 

16



A második egy geometriai feladat, de a pontokból csak az első kettő tartozik hozzá, 

hiszen a többi az egyenletrendszer megoldásáért jár, azaz az algebrás témakörhöz írtam.   

3. (2921.) Melyek azok a valós számok, amelyekre igaz az alábbi egyenlőség? 

2

2cos
sin2 x

x   

12 pont 

Alkalmazzuk a  azonosságot. xx 2sin212cos 

Ekkor az egyenlet a következőképpen írható: 
2

sin21
sin

2
2 x

x


 . 

4 pont 

Innen 
2

1
sin x . 

3 pont 

Ha 
2

1
sin x , akkor 

kx 2
61  , 

1 pont 


lx 2

6

5
2  . ( ) Zlk ,

1 pont 

Ha 
2

1
sin x , akkor 

mx 2
6

7
3  , 

1 pont 


nx 2

6

11
4  . ( Znm , ) 

1 pont 

1x , , ,  valós számok, és gyökei az eredeti egyenletnek. 2x 3x 4x 1 pont 

Megjegyzés: Az egyenletet a valós számok halmazán kellett megoldani. Ezért a gyököket radiánban adtuk meg. 
Ha a tanuló a gyököket fokokban fejezi ki periódus nélkül, akkor a megoldásra legfeljebb 9 pont adható. 
Ha a gyököket fokban fejezi ki, és megadja a periódust is, vagy ha a megoldást radiánban fejezi ki, de nem adja 
meg a periódust, akkor a megoldásra legfeljebb 10 pont adható. 

Ebben a feladatban egy trigonometrikus egyenletet kellett megoldania a tanulóknak. A 

geometriához tartozó pontok: az első 4-ből 3 pont azért, hogy a diák felismerte, hogy melyik 

addíciós képletet kell használni és az a 4 pont, ami a már rendezett szinuszos egyenlet 

megoldásáért jár. A behelyettesítés és a rendezés az algebrás témakörhöz tartozik, míg az 

utolsó az gondolkodási módszerekhez. 

4. (3601.) Egy mértani sorozat első három tagjának az összege 35. Ha a harmadik számot öttel 
csökkentjük, egy számtani sorozat első három tagjához jutunk. Határozza meg a mértani sorozatot! 

16 pont 

I. megoldás21 
A mértani sorozat tagjai: a, aq, aq2. 
A számtani sorozat tagjai: a, aq, aq2 – 5. 

2 pont 

Ekkor a következő egyenleteket írhatjuk fel: a + aq + aq2 = 35; 1 pont 

2

52 


aqa
aq . 

2 pont 

Rendezzük a felírt egyenletrendszer egyenleteit: 
(1) a(1 + q + q2) = 35; 
(2) a(1 – 2q + q2) = 5. 

2 pont 

Mivel  és (1 – 2q + q0a 2) , azért az (1)-es egyenletet oszthatjuk a (2)-es egyenlet 

megfelelő oldalaival. Így az 

0

7
2

1




q

q

1 2

2





q

q 2, illetve rendezéssel a (3)  

egyenletet kapjuk 

0252  qq

3 pont 

                                                 
21 Az útmutatóban kétféle megoldás szerepel, melyek a rendezés után kapott másodfokú egyenlettől azonosak. 
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A (3)-as egyenlet gyökei , 21 q
2

1
2 q . 

2 pont 

Ha , akkor a (2)-es egyenletből a = 5, ha 21 q
2

1
2 q , akkor a = 20. 

2 pont 

Két megoldás van. A mértani sorozatok a következők: a = 5 és 2q , illetve a = 20 és 
2

1
q . 

1 pont 

Mindkét sorozat kielégíti a feladat feltételeit, a megfelelő tagok 5; 10; 20, illetve 20; 10; 5. A másik 
sorozatnál 20; 10; 5, illetve 20; 10; 0.  

1 pont 

A negyedik feladat számtani és mértani sorozatokról szól. Az a megoldás alapján a 

pontokból ehhez a témakörhöz szerintem 6 tartozik: az első 5 pont, amelyet az érettségiző 

azért kap, hogy a szöveget értelmezi a sorozatos ismereteit felhasználva és még az a pont jár 

ehhez a témához szerintem, amit a tanuló a két mértani sorozat megadásáért kap. A köztes 

pontok az egyenletrendszer, majd az abból kapott másodfokú egyenlet megoldásáért járnak (2. 

témakör), az utolsó pedig a gondolkodási módszerekhez. 

5. (1600.) Mely valós számokra értelmezhető az a) 1lg x  és b) )1lg( x  kifejezés? 10 pont 

a) A logaritmus definíciója szerint szükséges, hogy 1x  > 0 legyen. 3 pont 

Ez a feltétel pontosan akkor teljesül, ha x > 1. Tehát a kifejezés csak akkor értelmezhető, ha 

, (x > 1).   ,1x 
2 pont 

b) A négyzetgyök definíciója szerint szükséges, hogy 0)1lg( x  legyen. 2 pont 

Ez a feltétel pontosan akkor teljesül, ha x – 1  1, azaz x  2. Tehát a kifejezés csak akkor 

értelmezhető, ha 

 
  ,2x , (x  2). Ekkor x – 1 > 0 is teljesül, azaz  )1lg( x  is értelmezett. 

3 pont 

Ebben a feladatban a logaritmus és a négyzetgyök definíciójában szereplő feltételeket 

kell leellenőriznie a diákoknak, ezért én mind a 10 pontot az algebrás témakörbe számítottam 

bele. 

Az utolsó két feladatnak a javítás-értékelési útmutató nem közölte a megoldását és így a 

pontok megoszlását sem. A pontos válaszokat a lábjegyzetben említett könyvből másoltam 

ide, az egyes részekért járó pontokat pedig én osztottam el. 

6.22 (26.) Mit ért   a) egyenes és sík hajlásszögén; 
b) két sík hajlásszögén? 

4 pont 
4 pont 

Szög: olyan síkrész, amelyet egy pontból kiinduló két félegyenes határol. 
Két metsző egyenes a síkot négy szögtartományra osztja (2 – 2 egyenlő). 
Két egyenes hajlásszögén a –nál nem nagyobb szöget értjük. 90
Térelemek hajlásszöge mindig ét egyenes egymással bezárt szögét jelenti. 
a) egyenes és sík hajlásszöge: 
– ha az egyenes párhuzamos a síkkal, azaz nincs közös pontjuk, akkor a hajlásszögük 0 
– ha az egyenes merőleges a síkra, azaz merőleges a síkra illeszkedő minden olyan egyenesre, amely 
átmegy az egyenes és a sík metszéspontján, akkor hajlásszögük  90
– ha az egyenes metszi a síkot és nem merőleges a síkra, akkor az egyenes és a sík hajlásszöge az 
egyenesnek és a síkra eső merőleges vetületének a hajlásszögét jelenti.  
Az egyenes merőleges vetülete: az egyenesen át olyan síkot fektetünk, amely merőleges a síkra. A két 
sík metszésvonala az egyenes merőleges vetülete. 

4 pont 

                                                 
22 A 6. és 7. példa megoldásai a [8.] „Érettségi tételek, bizonyítások …” könyvből valóak. 
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b) Két sík hajlásszöge: 
– ha a két sík párhuzamos egymással (nincs közös pontjuk), hajlásszögük 0. 
– ha a két sík nem párhuzamos egymással, akkor metszésvonaluk egy tetszőleges pontjában mindkét 
síkban merőlegest állítunk a metszésvonalra. A merőleges egyenesek által bezárt szög a két sík 
hajlásszöge. A szög nagysága a pont megválasztásától független. 

4 pont 

A 6. feladat értékeléséhez annyit írt az elbírálási útmutató, hogy az a) és a b) részfeladat 

is 4 – 4 pontot ér. Ezek a megoldások teljes mértékben a geometria témakörébe tartoznak, 

ezért nem is osztottam be részletesebben a pontokat.  

7. (87.) Adottak egy háromszög csúcspontjainak koordinátái. Bizonyítsa be, hogy a súlypont 
koordinátái kiszámíthatók a csúcsok koordinátáinak számtani közepeként! 

14 pont 

Tétel: A háromszög súlypontjának koordinátái egyenlőek a csúcspontok megfelelő koordinátáinak 

számtani közepével. Ha ,  és  a háromszög csúcspontjai és 

 a súlypont, akkor 

),( 11 yxA ),( 22 yxB ),( 33 yxC

),( yxS
3

32 xx 1x
x   és 

3
21 yy

y 3y
 . 

1 pont 

Bizonyítás: Vegyük fel az ABC háromszöget, az AB oldal felezőpontját F-et és az sc súlyvonalon az 
S súlypontot. 

1 pont 

Az sc súlyvonalon alkalmazzuk a harmadolópontról tanultakat az S, C és F pontok 
felhasználásával:  

2 pont 

33
2

2
321

21
3 xxx

xx
x

x







 , 
33

2
2

321

21
3 yyy

yy
y

y







  

6 pont 

A másik két súlyvonalnál is ugyanezeket az összefüggéseket kapnánk.  2 pont 

Így a súlypont koordinátáira teljesül az állítás. Tehát 





 

3
,

3
321321 yyyxxx

S . 

3
321 xxx

x


  és 
3

321 yyy
y


 . 

2 pont 

Az érettségi utolsó feladata koordinátageometria, itt a pontok közül 8 tartozik az 

algebrás témakörhöz (a súlypont két koordinátájának kiszámítása és az utolsó kettő) és 6 a 

geometriához (a helyes elnevezések és annak a felismerése, hogy mit kell felírni, illetve, hogy 

a másik két súlyvonalnál is ugyanez jönne ki). 

 1. f. 2. f. 3. f. 4. f. 5. f 6. f. 7. f. pont % 

  3,75  1 – 1 1 – – – 3 

 9 8 4 9 10 – 8 48 60 

 – – – 6 – – – 6 7,5 

 – 2 7 – – 8 6 23 28,75 

A táblázatban is látszik, hogy itt csak négy témakör szerepel, de a pontok megoszlása 

mégis sokkal egyenetlenebb, a megoldások jelentős része számolásokat tartalmaz. A 

geometriai ismereteket igénylő válaszok a pontok nagyjából negyedét teszik ki. Az első 

témához tartozó csak a megoldások értékelése tartozik. A 3. téma ebben a feladatsorban csak 

a soroza őfordult.  

k meg a feladatsorokban a témák eloszlását évenként. 
 

tos feladatnál jött elő, viszont ez a típusú sok régi érettségiben el

Most nézzü
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2.2 Középszint 

középszint

20
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23,9 23,9
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gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok aritmetika, algebra, számelmélet

függvények, az analízis elemei geometria, koordinátageometria, trigonometria

valószínűségszámítás, statisztika
 

A középszintű érettségi feladatainál a legtöbbet használt témakörök az algebra és a 

geometria. A 2005 és 2010 közötti érettségikben (egy év kivételével) az öt közül mindig a 2. 

témakört kellett a leggyakrabban használni. Ez logikus is, mivel ide tartoznak az elvégzett 

számítások, ami szinte minden feladatban és általában elég nagy hangsúllyal szerepel. A 

javítási útmutatóban a pontoknak átlagosan a 29 %-át erre kaphatták a diákok. 

Az én beosztásom szerint a gondolkodási módszerek témakör szerepel a második 

leggyakrabban használt helyen. Ebbe a csoportba több újféle feladat (halmaz, gráf) is 

beletartozik. Gráfos feladat szinte minden év érettségijei között szerepel az I. részben. A 

bonyolultabb feladatok legtöbbje olyan, hogy legalább 1-2 pont ebbe a témakörbe esik, 

például miután kijött egy vagy több eredmény, észreveszi-e a tanuló, hogy ha van ezek között, 

ami a kikötés(ek)nek nem felel meg. 

Harmadikként következnek a geometriai típusú feladatok. A témához tartozó pontok 

átlagosan a feladatok 20,5%-ában szerepelnek. Ez az arány még magasabb lenne, ha a 

feladatok szövege szerint osztanánk be csoportokba. Ez azért van, mert például egy 

trigonometrikus egyenlet megoldásáért kapott pontok nagy része az algebra témakörhöz 

tartozik, szintén ez a helyzet a koordináta geometriás feladatokkal.  

A maradék kettő témakör az előbbiekhez viszonyítva jóval kisebb arányban szerepel, 

mindkettőnél 15% az előírt. A függvények témakörében az egyik leggyakrabban előforduló 

feladat a hozzárendelési szabály leolvasása ábra alapján, illetve fordítva, a képlet alapján 
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ábrázolás. Ebbe a csoportba tartoznak a számtani és mértani sorozatok, amik szintén gyakran 

előfordulnak az érettségi vizsgán. Ám ha megnézzük ezeknek a precíz megoldását, azt 

láthatjuk, hogy itt is a feladat pontjainak java része a számolásért jár. A valószínűség-számítás 

gyakran fordul elő a II. részben részkérdésként más típusú feladatokban. A statisztikai 

feladatok viszont mind a rövidebb, mind a nehezebb feladatok között szerepelnek. Az 

előbbieknél a leggyakrabban egy rövidebb számolást igénylő kérdést tesz fel a feladat (átlag) 

vagy olyat, ami a felsorolt adat áttekintése után közvetlenül leolvasható (módusz, medián). Az 

összetettebb feladatok között a legtöbbször előforduló statisztikai feladatok egy hiányos 

táblázat kitöltése, majd az adatok értelmezése a feladat vagy egy diagram rajzolása, 

értelmezése.  
 

2.3 Emelt szint 

Az emelt szinten előforduló témakörök előírt eloszlása hasonló a középszintűéhez. Itt is 

mind az öt témakör 15 és 25 % között kell, hogy legyen. A legnagyobb különbség a két típus 

felépítése között, hogy ebben nem szerepelnek 2 – 3 pontos feladatok. Ebből a szempontból 

az emelt feladatsorok jobban hasonlítanak a régi típusú érettségikhez, mint a középszintűek. 
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Az első két hely szintén az algebra és a logika csoportjaié, bár itt az algebra kevesebb, 

mint a középszintű feladatsoroknál volt, míg a logikára adott pontok az én beosztásom szerint 

nagyjából megegyeznek. A geometria feladatokért járok pontok átlaga megegyezik a 

középszintűeknél szerepelt számmal, mindkettő kicsivel 20% feletti. Az analízis témakörébe 
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tartozó feladatok aránya jelentősen nőtt, hiszen az emelt szinten érettségiző diákoknak tanított 

egyik fontos téma a deriválás és integrálás. Ezekben a feladatsorokban is az 5. témakör 

szerepel a legkevesebbet, bár ez is közel 15%.  
 

Ezek az arányok azért sem adhatnak teljesen pontos képet, mert mind a két típusnál (a 

2005 előttiekhez képest) egy jelentős újítás, hogy a II. részben szereplő feladat közül a diákok 

egy tetszés szerintit kihagyhatnak. Így például, ha valaki 2006-ban érettségizett emelt szinten 

és kevésbé mentek neki a függvényes feladat, akkor kihagyhatta a 8. feladatot. Ebben az 

évben az analízisért járó pontok a teljes írásbeli érettségi 18,3%-át tették ki, viszont ennél a 

diáknál körülbelül 8% -ra csökkent. Aki viszont egy másik feladatot hagyott ki, annál meg 

20% fölöttire nőtt az ezért a témáért járó pontok aránya.  
 

2.4 Régi típusú érettségi 
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Ezekben az években csak az első négy témakörrel kapcsolatos feladatok szerepeltek az 

érettségi vizsgákon és még ennek a négy témakörnek az eloszlása sem volt előírva. A 

diagramokról azt láthatjuk, hogy az algebra és a geometria mellett a másik kettő témakörhöz 

tartozó kérdések alig fordultak elő. 

A szakközépiskolákban és a gimnáziumokban is a logikáért járó pontok nagyjából az 

érettségi 4%-át tették ki. Ebbe a legtöbbször kombinatorikai feladatok tartoztak bele, illetve 

egy-egy pont a számolásos feladatok eredményének vizsgálatáért. Az analízisért járó pontok 
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pedig számtani és mértani sorozatos feladatokért járó pontokat jelentettek, függvények 

kevésbé szerepeltek az érettségikben. 

A szakközépiskolai érettségiben a 10 évből 8-szor a legtöbb pont az algebra témakörbe 

tartozó megoldásokért járt. Ezek közül is kiemelkedik az 1996 és 1999 közötti négy év, ekkor 

az érettségi pontok közel 3
2 -át ezért a témakörért kapták a végzős tanulók. A tíz év átlaga 

52,6 %, viszont ezzel az adattal nehezen jellemezhető az algebrai típusú feladatok aránya, 

hiszen a szórás 9 körüli. Ehhez képest az új típusú érettségikben előforduló maximum 30% is 

nagy csökkenésnek számít. A geometria feladatok második helye (átlag: 36,6 %) a többi 

típushoz képest jelentős, viszont csak négy évben volt hasonlóan hangsúlyos az algebrával.  

A gimnáziumi feladatsorokban is egyértelműen ez a két legjelentősebb témakör, de itt 

ezen belül nagyon más adatokat találunk. Csak két olyan év volt, ahol az algebra nagyjából a 

geometriáért járó pontok kétszeresét tette ki, viszont négy évben az utóbbiért járt több pont. Itt 

egyszer előfordult, hogy a logikás témakörért járó pontok az összes pont 15%-át tették ki (a 

szakközépiskolás feladatsoroknál a legtöbb 6,25% volt).  
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Ezek alapján megállapítható, hogy a régi típusú érettségiknél a témakörök aránya 

nagyon eltérő volt, pedig ekkor csak négy nagy csoportból kerülhettek ki feladatok. A 

mostaniaknál sokat közeledtek egymáshoz a témakörök arányai. A hasonlóság főleg abban 

tűnik ki, hogy az egyik leghangsúlyosabb rész az algebra, a legtöbb pont a számolásokért jár. 
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2.5 Felvételi 
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A felvételi vizsgáknál kilenc évhez sikerült megszereznem a feladatsorokat a helyes 

megoldásukért járó maximum pontokkal együtt, viszont ennél részletesebb értékelési 

útmutatót nem állt rendelkezésemre. A geometria aránya rendkívül magas lett néhány évben, 

például az 1992-es felvételiben (természettudományi karokra) szerepelt sík-, tér-, koordináta-

geometria és trigonometria is. Az analízises témakörbe itt is a sorozatokkal kapcsolatos 

feladatok tartoznak. Ha részletesebben próbálnám a megoldások egyes lépéseit pontozni, 

akkor az előbbi két témakörből valószínűleg sok pont kerülne át az algebrához, hiszen minden 

feladatban kellett számításokat végeznie a diákoknak, amíg eljutottak az eredményig. Az 

algebrás témakör aránya itt is kimagasló több évben, ha ezekhez hozzávennénk a többiből ide 

tartozó részpontokat, a régi érettségikhez hasonlóan ezen a diagramon is a legtöbb évben 

jelentősen továbbnövekedne.  

A mostani emelt szintűeknél az öt téma közel egyenlő arányban fordul elő, ehhez képest 

itt szinte csak két témakör szerepel. A 2005 előtti érettségikhez viszonyítva azonban 

jelentősnek mondható a sorozatos és függvényes feladatok aránya, ezt az újaknál szintén 

láthatjuk: az előírt analízis középszinten 15%, de emelt szinten már 20%.  
 

A diagramok alapján a régi típusú érettségi és felvételi olyannak tűnhet, amiben nagyon 

sok hasonló feladattal találkozott az érettségiző diák, de természetesen ez nem így volt. A 

feladatsort összeállítók ekkor is törekedtek arra, hogy minél többféle tanult anyagra 
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kérdezzenek rá. Ahogy ezt föntebb már említettem, volt olyan, hogy négy geometriai feladat 

is szerepelt egy évben, de mindegyik teljesen más témakörbe tartozott, a megoldásukhoz 

különböző ismeretekre volt szüksége a tanulóknak. Az új típusú vizsgák bevezetésével 

jelentősen megváltoztak a feladatsorok, ez elsősorban a témakörök előírt egyenletesebb 

eloszlásán látszódik. Középszinten az I. rész bevezetése, ami sok, de rövid kérdést tartalmaz is 

ehhez segít hozzá. A II./B, illetve emelt szinten a II. rész, ahol a diákok kihagyhatnak egy 

tetszőlegesen választott feladatot, könnyítik a tanulók dolgát a jobb eredmények 

megszerzésében, így a kevésbé szeretett témakörbe tartozó feladatot nem kell megoldaniuk.  

25



3. A kétszintű érettségik  

 

3.1 A kétszintű érettségik átlageredményéről 
 

A feladatsorok tematikus elemzése után most vizsgáljuk meg a diákok eredményeit az 

elmúlt években. Az összes érettségi tárgyat nézve a régi típusúak utolsó pár évéhez képest az 

újaknál kicsivel javult a tanulók átlaga.23 Az elmúlt öt évben (mindig a májusi érettségiket 

vizsgálva) a diákok átlageredmény 3,6 körül mozgott. A matematika jegyeknél ennél 

rosszabbak az eredmények. 2006-ban volt a legkisebb az eltérés, ekkor csak 0,33 jeggyel volt 

a középszintű matek az összes vizsga átlaga alatt, míg a legnagyobb 2007-ben volt, ekkor 

0,73-mal elmaradt a többihez képest. 

A középszintű érettségik százalékos eredményeiből is az derül ki, hogy 2006-ban volt a 

tanulóknak a legjobb az átlaga, ez 54,93%. Iskolatípusonként nézve szintén mindenhol az 

ekkori vizsgaeredmények a legjobbak. A gimnáziumok átlaga a legjobb, a második helyen a 

tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők eredménye szerepel, majd ezt követik (egy évben meg 

is előzik) a szakközépiskolák és a felnőttoktatásé a leggyengébb. A legrosszabb országos átlag 

a 2007-es, ekkor 44 %-ot értek el a vizsgázók.  

Az emelt szintű érettségiknél is a gimnazisták érték el a legjobb eredményeket és a 

felnőttképzésekben tanulók a leggyengébbet, azonban itt (egy évet leszámítva) a szakközép-

iskolások átlageredménye megelőzi a jogviszonnyal nem rendelkezőkét. A legjobb emelt 

szintű országos átlag a 2007-es volt, ez 77,86%. Ennél a típusú vizsgánál a legrosszabb átlag 

is 60% fölött van, ami a jeles alsó határa.  
 

3.2 A legkönnyebb és a legnehezebb középszintű feladatsorok összehasonlítása 
 

A legjobb (54,93%) és a legrosszabb (44,00%) átlageredmények között elég nagy a 

különbség, közel 11%, ami nagyjából a II/A rész egy teljes feladatának felel meg. Ezért 

megoldottam mindkét feladatsort, hogy megvizsgáljam és összehasonlítsam a kettő 

nehézségét.  

3.2.1 I. rész 

Elsőként az azonos témakörbe tartozó feladatokat hasonlítottam össze. Mindkét vizsgán 

szerepelt egy-egy feladat, ahol egyszerűsíteni kellett – az egyikben kiemeléssel a másikban 

viszont a szorzattá alakításhoz fel kellett ismerni egy nevezetes azonosságot, talán az utóbbi 

                                                 
23  A különböző évek statisztikái: [10] http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi, 
valamint a 7. sz. mellékletben táblázatos formában közlöm az ebből felhasznált adatokat. 
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(a 2006-os, „könnyebb”) egy picivel nehezebb, de mindkettőért 2 pontot kaphatott a vizsgázó. 

A 2006-os feladatsorban számtani, míg a másikban mértani sorozatos feladat szerepelt. Itt az 

utóbbi volt a nehezebb, mert a sorozat hányadosát egy negyedfokú egyenletből kellett 

megkapnia a diákoknak, így figyelniük kellett arra is, hogy a kvóciens lehet negatív is, viszont 

itt cserébe egy ponttal többet kaptak a megoldásukért. Szintén mindkettő évben szerepelt egy-

egy a statisztika témakörébe tartozó kérdés, talán ekkor is a 2007-es feladat volt egy picivel 

nehezebb, mert míg az előző évben átlagot kellett számolni hét adat alapján, itt tizenhárom 

adatból kellett megállapítani a móduszt és a mediánt, amit könnyű összekeverni (bár a 

függvénytáblázatban szerepel a definíciójuk). A háromszögekkel kapcsolatos kérdések 

(mindkettőben 2 pontért) szerintem hasonló nehézségűek voltak – az egyikben a belső szögek 

összegét kellett felhasználni a feladat megoldásához, míg a másik évben a háromszög-

egyenlőtlenség segítségével kellett két állításról megállapítani, hogy igazak-e. Szintén hasonló 

nehézségűnek tartom a két függvényekkel kapcsolatos feladatot, ahol az értelmezési 

tartományokat kellett megállapítani – egyikben egy törtes, a másikban pedig három 

egymáshoz hasonló gyökös függvény esetében. A szélsőértékes feladatoknál viszont 

egyértelműen a 2007-eset tartom nehezebbnek. 2006-ban ábráról kellett leolvasni egy 

függvény minimum és maximum helyét és értékét, a következő évben viszont hozzárendelési 

szabály alapján kellett a tanulóknak eldönteni a szélsőérték típusát, helyét és értékét. Mindkét 

évben volt egy–egy feladat, ahol szöveg alapján kellett felírni egy egyszerűbb összefüggést, 

ezek hasonló nehézségűek voltak. A két vizsgán szereplő oszthatósággal kapcsolatos kérdések 

közül a későbbi tűnik nehezebbnek, mert ott figyelni kellett arra, hogy a két szám nem volt 

relatív prím, míg a másiknál össze lehetett őket szorozni.  

A maradék négy–négy feladat elég különböző, azokat nem tudtam megfeleltetni 

egymásnak. A 2006-os érettségiben mind 3 pontos és a következőkre kérdez rá: egyben 

térfogatot kell számítani és átváltani, egyben egy irányított gráf éleit megszámolni, egyben 

felírni egy egyenes egyenletét és egyben halmazokkal kell számolni. A 2007-es feladatsorban 

a kimaradt feladatok közül kettő 2 pontos és kettő 3 pontos volt. Egyben egy függvény 

monotonitását kell leolvasni egy ábráról, egyben a szinusz-tételt kell alkalmazni, egyben egy 

függvény helyettesítési értékét kérdezi a feladat és egyben a logaritmus definícióját kell 

alkalmazni, majd az eredményt ábrázolni. A korábbi vizsgakérdések közül talán az egyenes 

egyenletének felírása nevezhető nehezebbnek, míg a másiknál a szinusz-tétel használatának 

felismerése és a logaritmus kiszámítása is kicsit elgondolkodtató. 

Összességében a 2006-os feladatsor első részét tényleg valamivel könnyebbnek találtam. 

Itt két feladatra gondolom, hogy egy lépéssel többet igényel, mint a másik év azonos 
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tematikájú feladata, míg a 2007-esből hat ilyet találtam. Persze ezek nem nagy különbségek, 

de szerintem 2-3 pontot nehezebb volt megszerezni a későbbi feladatsorban. 

3.2.2 II/A rész 

Az ebben a részben szereplő három feladat mind 12 pontot ér és mindegyiket, akárcsak 

az I részben, kötelező megoldani. Akárcsak a rövid kérdéseknél, itt is össze lehet párosítani a 

feladatokat a bennük kérdezett témakörök alapján, az azonos pontszámok miatt így könnyen 

összehasonlítható a két érettségi vizsga.  

A 2006-os feladatsorban szereplő egyik feladatban két egyenletet (6 – 6 pontért) kellett 

megoldania az érettségizőknek. Az első egy exponenciális, ami már nullára van rendezve. Itt 

azt kell észrevennie a diákoknak, hogy először egy másodfokú egyenlet gyökeit kell 

kiszámítaniuk, melyekből csak az egyikből jött ki valós megoldás, a másik ellentmondás lett. 

A másik egy trigonometrikus egyenlet, mely rendezés után ugyanarra a másodfokúra vezetett. 

Szintén csak az egyik gyökből kaphatunk megoldást, a szinusz függvény értékkészlete miatt. 

Ebben a részfeladatban még arra kellett figyelnie a tanulónak, hogy a periódust ne felejtse le a 

végső eredmény felírásánál. 2007-ben két egyenlőtlenséget kellett megoldania a tanulóknak, 

itt a kettőért összesen 6 pont járt, könnyebbek is voltak az előző évinél. A másik 6 pontért az 

előzőek megoldáshalmazaival kellett dolgoznia a diákoknak. A két halmaz metszetét, unióját 

és különbségét kellett megadniuk. A két évnek ezt a két feladatát hasonló nehézségűnek 

tartom, a korábbiban a másodfokú egyenleteket felismerni volt bonyolultabb, az újabbnál 

pedig két könnyebben kiszámítható egyenlőtlenséggel még tovább kellett dolgozni, figyelve 

hogy az intervallumok végpontja hol tartozik bele és hol nem a megoldásba.  

Mindkét évben volt egy-egy feladat a térgeometria témaköréből, ahol térfogatot és 

felszínt kellett számolni. 2006-ban egy szabályos háromszög alapú egyenes hasábról szólt a 

feladat. A test palástja és egy alaplapjának területe közötti összefüggést adott meg a szöveg. A 

megoldás során a Pitagorasz-tételt, a háromszög és a palást területének, valamint a hasáb 

térfogatának és felszínének képleteit kellett használni a fent megadott összefüggés mellett. A 

2007-es geometria feladatban egy négyzet alapú egyenes gúlának kellett kiszámolni a 

térfogatát és felszínét. Ezek mellett százalékszámítás is szerepelt a feladatban, kétféle módon 

– a térfogattal kapcsolatos kérdésnél a veszteség volt megadva, a másiknál pedig a felszín 

bizonyos százalékával kellett számolni. A feladat megadta, hogy melyik eredményt, hány 

tizedesjegyre kerekítve kéri, még eggyel több dolog, amire a vizsgázónak figyelnie kell. 

Szerintem a 12 pontos feladatok közül a legkönnyebb a „maradék” egy-egy feladat. A 

korábbi feladatsorban egy kombinatorikai kérdéssel kezd (hányféle 5 jegyű szám képezhető 

adott számjegyekből), majd egy kördiagram fokban megadott adatait kell átszámolni, 
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táblázatban megadni és oszlopdiagramon szemléltetni. A harmadik részkérdés a valószínűség-

számítás témaköréből kérdez, aminél a „kedvező / összes” képletet kell használni, a pontos 

számadatokat pedig a korábban felírt táblázatból csak le kell olvasni. A feladat sok különböző 

típusú kérdést tartalmaz, de mindegyik 1-2 lépésben, könnyen megoldható. A másik 

feladatsorban is szerepel kombinatorikai kérdés, ami nehezebb, mint az előzőben, viszont itt 

több pont is jár érte. A másik témakör a gráfok, a feladat szövegét egy 6-csúcsú gráfon kell 

ábrázolni, majd a be nem húzott éleket kell megszámolni. A 2007-es feladatot kicsivel 

nehezebbnek találom, mert bár ebben kevesebb különböző témakörbe kérdez bele, a 

megoldások több gondolkodást igényelnek.  

Összességében itt is úgy látom, hogy a későbbi érettségi egy kicsivel bonyolultabb volt, 

a térgeometriás és az egyenletes feladatokban kevésbé, de szerintem ebben az utolsóban több 

ponttal is. 

3.2.3 II/B rész 

Az érettségi utolsó részében szintén három feladat szerepel, ezek hibátlan megoldása 

egyenként 17 pontot ér. Az előzőekkel ellentétben választani lehet, a tanulóknak csak kettő 

feladatot kell megoldaniuk, így a számukra legnehezebbet kihagyhatják. Itt kevésbé 

szerepeltek a két évben egymással összepárosítható feladatok, de itt is megpróbáltam 

kettesével összehasonlítani.  

A 2006-os érettségi első feladata ebben a részben egy egyenletrendszer, melynek 

megoldása 11 pontot ér. Az értelmezési tartományokat külön kérdezi a feladat, ami 

megkönnyíti a tanulók dolgát annyiban, hogy nem feledkeznek el ennek a vizsgálatáról sem. 

Szintén a megoldást könnyíti, hogy ábrázolni kell a 2. egyenletet, ami egy lineáris függvény, 

és a végső megoldást is, így ha egy diák véletlenül elszámolta, rögtön láthatja a hibát. A 

megoldás során fel kell használni a logaritmusra vonatkozó egyik azonosságot és a függvény 

szigorú monotonitását. A második egyenlet behelyettesítése után már csak egy másodfokú 

egyenletet kell megoldani az érettségizőknek. Az így megkapott két számpár közül csak az 

egyik elégíti ki az eredeti feladatot, ezt az értelmezési tartományos részfeladatból rögtön észre 

lehet venni.  

A 2007-esben is szerepel egy feladat, amelyet egyenletrendszer felhasználásával kell 

kiszámítani. A szöveg állításokat közöl egy háromjegyű számról, melyekből szintén egy 

kétismeretlenes egyenletrendszert kapunk. Ha már eddig eljutott a diák, innentől könnyebb 

dolga van, csak rendeznie és behelyettesítenie kell és máris megkapja a megoldást. A 

következő részfeladatban a számtani sorozatot alkotó háromjegyű számokat kell felsorolnia a 

vizsgázónak. Végül 3 pontért még egy kérdésre kell válaszolnia a diákoknak, melyben egy 
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olyan valószínűséget kell kiszámolniuk, ahol a kedvező esetek meghatározásához a 9-cel való 

oszthatósági szabályt is ismernie kell a tanulóknak.  

Mindkét évben szerepelt a legtöbb pontot érő feladatok között is egy-egy geometriás. 

2006-ban ez szintén térgeometria volt, ahol egy forgáskúppal kellett különböző számításokat 

végezni. Segítette a megoldást, hogy az első részkérdés a helyes ábrázolásért adott pontokat. 

A következő két kérdés a kúp alkotójának és alapkörének sugarát kérdezi, bár ezeket először 

is értelmezni kell a szöveg alapján, amiben a jó ábra nagy segítséget nyújt. A negyedik és 

egyben legtöbb pontot érő részfeladatban a forgáskúp lehetséges magasságait kell megadniuk 

a tanulóknak, ahol az alapkör területe van maximalizálva. Az eredményhez szükséges 

számítások csak egy-két lépésből állnak, a nehézsége a feladatnak az, hogy a tanulónak az 

elsődleges feladata a szöveg lefordítása a matematika nyelvére, majd az eredményt újra 

értelmeznie kell és csak így tud helyes választ adni. Például a c) kérdés a következő: 

„Megvilágítja-e az érzékelő lámpája azt a tárgyat, amelyik a talajon a tartórúd aljától 15 m 

távolságra van?”. A megoldásban először rá kell jönnie a diáknak, hogy az alapkör sugara a 

kérdés, majd a háromszögben szögfüggvénnyel ki kell számítania ezt és végül értelmeznie, 

hogy a kijött eredmény (10,99 m) a tartórúd aljától a legtávolabbi megvilágított pontot jelenti, 

azaz a 15 méterre levő tárgyat már nem világítja meg. 

A későbbi érettségiben egy koordinátageometriás feladat szerepel, mely ezen a témán 

belül több különböző alakzatra vonatkozó kérdést tesz fel. Van benne egyenes, kör és 

háromszög is. Először egy egyenest kell ábrázolnia a tanulóknak, majd egy pontról kell 

eldönteni, hogy rajta van-e ezen és két másiknak megadni a hiányzó koordinátáját, 

utóbbiakról tudjuk hogy elemei az egyenesnek. Ezután egy kör egyenletét kell felírnia a 

diákoknak, ahol az egyik átmérőnek adták meg a végpontjait, majd szintén el kell dönteniük 

egy megadott pontról, hogy rajta van-e a körön. Végül egy háromszögnek kell kiszámítani a 

harmadik csúcsát, ahol adott a két másik csúcsának valamint a súlypontjának a koordinátája. 

Ez a feladat azért tartozik a legnehezebbek közé, mert sok apró kérdésből áll, melyek 

megoldásához különböző síkidomok ismeretére van szüksége annak, aki ezt választja. 

A 2006-os érettségiben a harmadik választható feladat egy öt kérdésből álló játékról 

szólt, ahol a játékos minden fordulóban eldönthette, hogy az eddig megszerzett pénzének 50, 

75 vagy 100%-át kockáztatja. Az első három részfeladat különböző stratégiák kimenetelére 

kérdezett rá, ezeket ki lehet számítani képlettel is, de mivel csak öt fordulóból állt a játék 

egyesével is végig lehetett számolni. Az utolsó részfeladatban annak a valószínűsége volt a 

kérdés, hogy egy játékos (aki végig helyesen válaszol), milyen eséllyel választotta mindig a 
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legnagyobb kockázatot és nyert ezzel a lehető legtöbbet. Itt azoknak a tanulóknak, akik az a) 

kérdést meg tudták oldani, a b) és c) már nem jelentett különösebb nehézséget. 

A 2007-es évben a harmadik feladatban egy táblázat adatait kellett oszlopdiagramon 

ábrázolnia az érettségizőknek, majd átlagot számolniuk. A többi 11 pont valószínűségek 

kiszámításáért járt. Mindkettőnél megegyezett az összes eset száma, a kedvező eseteket a c) 

kérdésben a feladat szövege, míg a d)-ben a táblázat adatai alapján lehetett kiszámítani.  

A választható három-három feladatot elég bonyolult nehézségük szerint összehasonlítani. 

Szerintem a két geometriás közül a 2006-os volt a könnyebb, de a másik két feladatnál a 

2007-eset találom valamivel egyszerűbbnek. A korábbi évben annyi könnyebbség volt még, 

hogy a geometriás feladatban és az egyenletrendszeresben is az ábrákért, az utóbbiban pedig 

az értelmezési tartományok vizsgálatáért is külön pont jár. Ezek nagyon hasznosak voltak a 

feladatok jobb átlátásában, a megoldások könnyebb megtalálásában. 

Összességében az I és a II/A részt a 2006-os érettségiben tényleg könnyebbnek találtam, 

de a választható feladatok közül viszont az a feladatsor tűnt több meggondolást igénylőnek. 

Az első kettő részért összesen 66 pont jár, míg a választható két feladatért 34, így lehet, hogy 

a korábbi évben jobb lett az érettségit tettek átlageredménye a 2007-es képest.  
 

3.3 A legkönnyebb és a legnehezebb emelt szintű feladatsorok összehasonlítása 
 

A középszintű feladatsorokhoz hasonlóan ebben az alfejezetben a legjobb (77,86%) és a 

legrosszabb (61,26%) országos átlagú érettségik írásbeli részét próbálom összehasonlítani. Az 

előzőhöz képest az emelt szintű vizsgáknál pont fordítva volt, az eredmények alapján a 2007. 

májusi érettségi tűnik a legkönnyebbnek, míg a 2006. tavaszi a legbonyolultabbnak, az ezeket 

követő három évben a kettő közé esetek az átlagos eredmények. Az eltérés nagyjából 16,5 %, 

ami 19 pontnak felel meg (itt a maximum elérhető 115 pont), ez több mint a II. rész egy 

feladata. A középszintű százalékos átlagok jegyben a közepes osztályzat határai (40-59%) 

közé estek, míg az emelt szintűeknél a legjobb és a legrosszabb év átlaga is jelesnek felel meg 

(60% felett).  

3.3.1 I. rész 

A közép- és emelt szintű érettségik nem csak nehézségben, hanem a feladatsorok 

felépítésében is eltérnek egymástól. Itt az I. részben csak négy feladat szerepel, de ezek 

összetettebbek, melyekért 11-14 pont járt (a hibátlan I. részért összesen 51 pontot lehet kapni). 

Akárcsak a korábbiakban, itt is megpróbálom feladatonként összehasonlítani. Először leírok 

egy – egy azonos témakörbe tartozót a megoldásával együtt, a többinél csak hivatkozom a 

felhasznált témákra. 
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A 2007-es, a „könnyebb”, érettségi egy egyenletes feladattal kezdődik, melynek 

megoldása során találkozunk trigonometriával, logaritmussal, kikötéssel és végül egy 

másodfokú egyenletet kell kiszámítani. A feladatban felhasznált több témakör ellenére, nem 

nehéz az eredményig eljutni, mindegyik témából csak egyszerűbb ismereteket kell 

felhasználnia a tanulóknak. A feladat és megoldása (2007. május, 1. feladat): 

Feladat: Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! 

9log
2

2
221lg

2
sin

6

2410



 

xx

xx
 

Megoldás: Először nézzük a kikötést: a tört nevezője nem lehet 0, azaz . 

Megoldva a másodfokú egyenlet megoldó képletébe behelyettesítve megkapjuk a két gyököt: 

 és . Tehát ebben a két pontban a feladat nem értelmezhető. Felhasználjuk, 

hogy 

062  xx

31 x 22 x

1
2
sin


,  és , ezeket beírva az egyenletbe a jobb oldalon már csak 

egy szám áll. Beszorozhatunk a nevezővel: , majd rendezve 

egy hiányos másodfokút kapunk: , amiből 

01 lg 92 2 

36

9log

6010102410 22  xxxx

22,1
29x x

2

. A kikötés miatt azonban a – 2 

nem jó eredmény, így az egyenlet egyetlen megoldása x . Ezt visszahelyettesítve gyorsan 

leellenőrizhetjük, hogy jól számoltunk-e. 

A másik feladatsorban egy logaritmusos egyenletrendszer szerepel, szintén 11 pontért. 

Ennek a megoldása sokkal több számítást igényel, ezért szerintem ez a feladat nehezebb, mint 

a 2007-es hasonló típusú feladata. 2006. május, 3. feladat: 

Feladat: Oldja meg az alábbi egyenletrendszert, ahol x és y valós számok! 











12)34lg(

310
2 yxx

xy

 

Megoldás: Szintén a kikötésekkel kezdünk: Az első egyenletben a baloldalon egy 

pozitív szám áll, ezért a jobb oldalnak is pozitívnak kell lennie, tehát x > 3 és y tetszőleges 

valós szám. A második egyenletben a logaritmus belsejében szintén csak pozitív szám állhat, 

azaz  > 0, amiből x < 1 vagy x > 3 és y itt is tetszőleges. Tehát az egyenletrendszer 

kikötése x > 3 és y tetszőleges valós szám lehet. Az első egyenletet átírhatjuk a logaritmus 

függvény szigorú monotonitását felhasználva: , majd itt a logaritmus egyik 

azonosságát alkalmazva: 

342  xx

)3lg(10lg  xy

)3lg(10lg  xy . Tudjuk, hogy 110lg  , így az első egyenlet bal 

oldalán csak egy y szerepel. A jobb oldalt beírjuk a második egyenletben y helyére, így azt 

kapjuk: . Most a másik irányból használjuk fel, hogy  

és ismét alkalmazunk egy logaritmus azonosságot is, így a következőt kapjuk: 

1)3lg(2 x)3 x4lg( 2 x 10lg1 
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)10)3lg(()34lg( 22  xxx . Mivel mind a két oldalon már csak egy kifejezés szerepel, a 

logaritmus függvény szigorú monotonitása miatt elég az 10)3(34 22  xxx -zel 

számolunk to ullár ezünk. Az így kapott vább. Elő

másodfokú: 875690 2  xx

ször felbontjuk a zárójelet, majd n

, aminek a gyökei 

a rend

91 2

29
x  és 3x , ez utóbbi a kikötés 

miatt nem lesz megoldása az egyenletrendszernek. Tehát a megoldás 
9

x  és 
29

9
lgy . Ezt 

visszahelyettesítve az eredeti 

2

gyenletekbe szám őrizhető, hogy 

t kell kiszámolni, ahol a m sságot és az alaplap 

eg kellett vizs égizőknek, ehhez 

szöveg alapján. Ezután a mértani sorozatra felírt összefüggésbe visszahelyettesítve egy 

e

tényle

terüle

az old

ológéppel gyorsan leellen

a

gálnia az

g jó eredményt kaptunk. 

Most nézzük a két geometriás feladatot, mindkettőért 13 pontot lehetett szerezni. 2007-

ben sík- és térgeometria szerepelt az emelt szintű érettségin, melynek megoldásában a 

diákoknak szögfüggvényeket és térfogatképletet kellett használni. Mindhárom részfeladatban 

egy helyes ábra után, már könnyen látható, hogy mit kell kiszámolni és mindegyik számítás 1-

2 lépésből megkapható. Először egy derékszögű háromszög szögeit kell kiszámítania az 

érettségizőknek a befogók ismeretében. A második részfeladat egy szakasz hosszát kérdezi, 

ezt is könnyen meghatározhatják a diákok egy Pitagorasz-tétel és egy szögfüggvény 

segítségével. Végül egy tetraéder térfogatá ga

 éretts

téhez szükséges adatok is ismertek.  

A 2006-os feladatsorban koordinátageometria szerepelt, állításokról kellett eldöntenie a 

tanulóknak, hogy igazak-e, majd indokolniuk válaszukat. Szintén három részfeladatot kellett 

megoldania a diákoknak és itt is mindegyik eredményt megkapták egy-egy ismeret 

felhasználásával és könnyebb számolásokkal. Szerintem mindkét geometriás feladat 

hasonlóan könnyű volt. A szövegben adott volt egy négyszög mindegyik csúcsának 

koordinátája, majd első kérdésként azt kellett megvizsgálni, hogy az alakzatnak van-e 

derékszöge. Ehhez csak az oldalak vektorait kellett felírnia a tanulóknak, majd megvizsgálni, 

hogy van-e köztük egymásra merőleges. Ezután a szögekkel kell számolni, a diákoknak arra 

kellett választ adniuk, hogy a négyszög húrnégyszög-e. Már az előbbi kérdésnél kiszámították, 

hogy két szemközti szöge derékszög, így itt csak a húrnégyszög tételére kellett hivatkozniuk. 

Végül még az alakzatot szimmetria szerint is m

alvektorát hosszát kellett kiszámítaniuk. 

Szintén mindkét évben szerepelt az I. részben egy számtani és mértani sorozatos feladat. 

A 2007-es feladat két sorozatát az adatok felírása után kevés számolással megkaphatjuk. A 

sorozatok képleteit felhasználva a számtani középső elemét rögtön ki lehetett számítani a 
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másodfokú egyenletet kellett megoldania a tanulóknak, így két–két sorozatot kaptak 

megoldásul. 

A 2006-os feladat két részből áll. Szerintem ez megint bonyolultabb, mint az előző volt, 

mert itt a sorozatokról szükséges ismeret mellett valószínűséget is kell számítani és még 

maradékokat is kell vizsgálnia az érettségizőknek. A feladat megoldásában a legfontosabb 

lépés az, hogy észre kell venni, a maradékok ismétlődnek. A helyes eredményhez azért 

nehezebb eljutni, mert többféle témakörrel kell egyszerre tisztában lennie a vizsgázóknak. 

Az első részből hátramaradt feladatok az analízis témakörébe tartoznak. Ezek a 

középszinten nem csak azért nem szerepelhettek volna, mert összetettebbek, hanem ezt a 

témakört csak az emelt szinten érettségiző diákoknak tanítják középiskolában. A 2007-es 

feladat két részből áll, az első egy függvényábrázolás, melyhez először ábrázolható alakra kell 

hozni a hozzárendelési szabályt (ez a részfeladat középszintű vizsgában is szerepelhetne, 

hasonlóan néhány pontért). A feladat második részében egy érintő egyenletét kell felírnia a 

tanulóknak, ez már egyértelműen emelt szintű tananyag, hiszen ehhez a függvény első 

deriváltját kell kiszámolni.  

A 2006-os érettségiben egy harmadfokú függvényt kellett elemeznie a tanulóknak. A 

zérushely megállapításához szorzattá kellett alakítani a függvényt, majd a továbbiakhoz 

(monotonitás, szélsőérték) itt is deriválnia kellett a diákoknak. Ezt az analízises feladatot én 

egy kicsit nehezebbnek gondolom. 

Ez a négy-négy feladat alapján, szerintem tényleg a 2006-os volt a bonyolultabb, az 

egyenletes, a sorozatos és a függvényes feladatot is ebben az évben igényeltek több számolást 

és többféle ismeret alkalmazását. A geometriás két feladatot hasonló nehézségűnek tartom.  

3.3.2 II. rész 

Az emelt szintű érettségik II. részében öt feladat szerepel. Hasonlóan a középszintű 

vizsga felépítéséhez, itt is ezek a nehezebb és így több pontot érők, valamint egy tetszőlegeset 

kihagyhatnak a diákok. 

Mindkét évben szerepelt egy – egy analízises feladat. 2007-ben egy függvényt kellett 

elemezni, a megadott kérdések alapján. Először az értelmezési tartományt kellett kiszámítania 

a diákoknak. A négyzetgyök alatt egy teljes négyzet szerepelt, azaz egy abszolútértékes 

függvénnyé lehetett átalakítani. Ezután egy megadott intervallumon kellett ábrázolni. A c) 

feladatban három állítás szerepelt, egy a függvény értékkészletéről, egy a minimum helyéről 

és egy a monotonitásáról, ezeknek kellett eldönteni az igazságtartalmát. Végül az utolsó 

részkérdésben egy másodfokú függvénynek kellett kiszámítani a határozott integrálját. Ebben 
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a feladatban szerintem az volt a könnyű, hogy nagyon sok részfeladatból állt és így 

lépésenként lehetett elemezni a függvényt. 

A másik évben is másodfokú függvény szerepelt az érettségin, itt mellette abszolútérték 

is volt. Szintén ábrázolás volt a feladat, amihez először két esetre kellett bontani az 

abszolútérték miatt, majd teljes négyzetté alakítani. Ez hasonló az előző feladat első két 

kérdéséhez nehézségben és pontszámban is. A második részfeladat azt kéri, hogy három adott 

függvényt kettesével felhasználva írja le a diák az összes összetett függvényt. Ez azért nem túl 

bonyolult, mert a szövegben leír egy ilyen példát, ez alapján könnyű a többit felsorolni. Ezek 

után az érettségizőnek két olyan függvényt kell keresnie, amelyeknél a belőlük képezhető két 

összetett függvény azonos. Ezt hasonlóan bonyolultnak tartom, mint a 2007-es integrálós 

kérdését. Összességében a két feladatot megegyező nehézségűnek gondolom.  

A két térgeometriás közül a 2007-es évi egy gúláról (a szövegben egy ház teteje) szólt. 

Az először egy szöget kérdez a feladat, amit egy szögfüggvény segítségével lehet kiszámítani. 

Ezután egy négyzet területét kell kiszámítani, aminek az oldalát hasonló háromszögekben 

felírt aránnyal lehet megkapni. A c) kérdés bonyolultabb, ott egy függvényt kell felírnia a 

tanulóknak, amivel szintén területet lehet kiszámolni, annak függvényében, hogy milyen 

magasan kezdődik a háztetőnek a gúla része. Az előbbihez hasonlóan itt is arányokkal kell 

dolgozni. 

A korábbi év feladata egy téglatestről szólt. Ebben először egy két lapátló által bezárt 

szögnek a koszinuszát kell megadniuk a diákoknak. A szövegben megadott szögekből kiderül, 

hogy a téglatest egy négyzet alapú hasáb és a keresett szög egy egyenlőszárú háromszög 

egyik alapon fekvő szöge. Ezek után (a háromszög oldalait egymáshoz viszonyítva) már fel 

lehet írni a koszinusz-tételt, amiből rendezés után megkapjuk a keresett szögfüggvényt. A 

következő kérdés megválaszolásához egy tetraéder térfogát kell kiszámítaniuk a diákoknak, 

majd két sík hajlásszögét. Ennek a feladatnak mindhárom részkérdésének megválaszolása 

elég összetett, ezt nehezebbnek találom, mint a gúláról szólót.  

Mindkét érettségiben előfordult egy – egy feladat a valószínűség-számítás témaköréből. 

Az országos átlag szerint könnyebbnek tűnő érettségi a) feladatában relatív gyakoriságot 

kellett számolnia a tanulóknak. A következő kérdésekhez a visszatevés nélküli mintavételt, 

azaz a hipergeometrikus eloszlást és a visszatevéses, azaz a binomiális eloszlást kell használni. 

2006-ban, a fentebbi feladattal ellentétben, nem volt megadva, hogy a felmérést hány 

ember között végezték el. Itt először azt kellett kiszámolnia a diákoknak, hogy az adott 

kérdésre 8-ból pontosan 2-en adtak igenlő választ, majd azt, hogy legalább ketten. Utóbbinál 

egyszerűbb a komplementer eseteket kiszámolni, hiszen így a hét helyett csak kettő számítást 
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kell elvégezni. Az utolsó részkérdéshez a  értékét kellett felhasználni a válaszhoz. 

Szerintem a két feladat hasonló nehézségű volt.  









5

6

A 2007. tavaszi feladatsor 6. kérdése százalékszámítással indít, majd a szöveg alapján 

kell felírnia egy egyenletet az érettségizőknek. Végül egy kördiagramon fokokban szereplő 

adatokat kell kilogrammba átváltani és ezek átlagát kiszámítani. A megoldás több kisebb 

számítást igényelt, amit könnyen meg lehetett oldani a szöveget figyelmesen olvasva. 

2006-ban szintén szerepelt egy olyan feladat, ahol a szöveg alapján kellett felírni 

összefüggéseket. Itt egy kétismeretlenes egyenletrendszert kellett kapniuk a tanulóknak. Ha 

eddig eljutottak, innentől könnyű dolguk volt, hiszen mindkét egyenlet elsőfokú. A feladat 

második részében szintén a nehézség az ismeretlenek elnevezése és az egyenlet felírása volt. 

A két feladat közül az utóbbit tartom nehezebbnek, mert bár itt csak egy egyenlettel kellett 

dolgoznia a diákoknak, alapos átgondolást igényelt a szöveg alapján a felírásuk.  

Mindkét évből még egy – egy feladat maradt hátra. A 2007-es kombinatorikai 

ismereteket igénylő, amihez kell oszthatóság is. Az egyik részfeladatban arra kellett figyelni, 

hogy a megoldás kiszámolásához két esetre kellett bontani, egy másik részkérdés 

megválaszolásánál pedig célszerű volt az összes esetet és a feladat szövegével ellentétes 

„rossz” eseteket kiszámolni, majd ezek különbségét felírni. Ez a két felismerés után már 

könnyű volt kiszámítani a keresett számokat. 

A 2006-os évben még egy statisztikai feladat szerepelt az emelt szintű írásbelin. Itt 

először egy táblázatot kellett kitölteni a tanulóknak, majd ez alapján súlyozott átlagot kellett 

számolniuk. A másik két részfeladatban százalékot számítani, figyelve arra, hogy az egyik 

egyenletnél a keresett szám 90%-a, míg a másiknál az ismert szám 90%-ával kellett számolni. 

A legkisebb és a legnagyobb eltérést kellett kiszámítania a vizsgázóknak. A feladat első fele 

könnyű volt, de a második sem igényelt sok számolást, csak figyelmesen kellett elolvasnia a 

tanulóknak a szöveget és jól értelmezniük a kérdést. 

Összességében a második részben is arra a következtetésre jutottam, hogy a két év 

feladatait párosával vizsgálva vagy hasonló nehézségűek voltak vagy a 2006-os feladatai több 

helyen egy picivel több meggondolást illetve számolást igényeltek. Egyetértek azzal, ami a 

statisztikákból is sejthető, hogy az emelt szintűeknél a 2006. tavaszi írásbeli valamivel 

bonyolultabb volt a 2007. májusinál.  

Minden feladatnál próbáltam arra koncentrálni, hogy hányféle témakörbe és milyen 

mélységekig kérdez bele, illetve, hogy a megoldásban melyik lépések számítanak 

nehezebbnek (pl. külön kell vizsgálni a különböző eseteket) és melyik az, ami csak rutin (pl. 
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másodfokú megoldóképletbe való behelyettesítés). A feladatsorok alapján azt állapítottam 

meg, mind a közép, mind az emelt szintűeknél, hogy az országos átlagok tükrözik a 

feladatsorok nehézségét. Természetesen, ahogy már korábban is említettem, a feladatok 

bonyolultságáról a vélemények egyénenként eltérnek, hiszen mindenki mást tart könnyűnek. 

Ezek a statisztikák azonban országos szintűek, ilyen sok eredmény átlagából már jól lehet 

következtetni a feladatok nehézségére, nem látszódik benne az egyes vizsgázók elért 

százaléka.  
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4. Egy régi típusú és egy középszintű érettségi valamint egy felvételi és 

egy emelt szintű érettségi összehasonlítása 

 

4.1 A feladatsorok felépítése 
 

Mielőtt a konkrét feladatsorokat összehasonlítanám, először nézzük meg a négyféle 

vizsga felépítését. 

A régi típusú érettségik hét feladatból álltak. A különböző iskolatípusokban egymástól 

eltérő érettségit írtak a tanulók24. A feladatok típusa annyiban hasonlított a gimnáziumokban 

és a szakközépiskolákban, hogy az első öt mindkettőben feladatmegoldás, míg az utolsó egy 

bizonyítás levezetése volt. A szakközépiskolákban a 6. sem számolásos, itt mindig egy vagy 

több definíciót illetve tételt kellett leírnia a diákoknak. A pontokat tekintve minden évben 80 

volt a maximálisan elérhető. Ez a feladatok között nehézség szerint oszlott meg. Az általam 

vizsgált 18 feladatsorban az egy feladatért járó legkevesebb pont 7, míg a legtöbb 18 volt. A 

definíciók helyes kimondásáért 6–8 pont, míg a bizonyításokért 10–14 pont járt. Ez utóbbinál 

érdekesnek találom, hogy voltak olyan tételek, amelyeknek a bizonyítása többször előfordult, 

mégsem azonos pontszámért. A befogótételt három érettségin is kérdezték, egyszer 12 és 

kétszer 14 pontért 25 . Több bizonyítás kétszer szerepelt ezekben az években, egyszer 

gimnáziumi és egyszer szakközépiskolai vizsgán, ezek a következők: a súlypont 

koordinátáinak kiszámítása a csúcsokéiból, a súlyvonalak egy pontban metszik egymást, a 

számtani és mértani közepek közti összefüggés és a csonkagúla térfogatának képlete. Az 

ugyanazért a helyes és teljes bizonyításért járó maximális pontszám a különböző években 

legfeljebb 2-vel tért el egymástól. Az érettségi összes feladata az „Összefoglaló 

feladatgyűjtemény matematikából” című könyvből való, amelyhez van megoldókötet is, 

valamint egy másik, melyben a definíciók és bizonyítások szerepelnek.  

Ahogy azt az első fejezetben már említettem, a felvételik sem voltak teljesen egységesek. 

Itt ugyan nem szerepeltek bizonyítások, de természetesen bonyolultabb volt, mint az érettségi. 

A pontozás itt sem azonos a különböző években, de nagyon hasonló, az első feladat általában 

9 pontos volt, az utolsó pedig 15. A pontszámok alapján a feladatok egyre nehezedtek az 

elsőtől az utolsóig. Az érettségikkel ellentétben itt nem már meglévőekből állították össze a 

vizsgát. 

                                                 
24 A 7. oldalon már felsoroltam az általam ismert típusokat. 
25 1991-ben a szakközépiskolai, 1993-ban és 1998-ban a gimnáziumi érettségiben, utóbbiakért járt a 14 pont. 

38



Az új 2005-ben bevezetett középszintű érettségik két nagyobb részből állnak, az elsőben 

12 feladat szerepel 2 – 4 pontért. Ez azért hasznos, mert így ellenőrizhető, hogy a diák minden 

témához tartozó egyszerűbb kérdéseket meg tud-e oldani. A második részben először három 

feladat szerepel, egységesen 12 pontért, majd három összetettebb, nehezebb 17 pontért, 

amelyekből azonban egy tetszőlegesen választottat kihagyhatnak. Az első részért összesen 30, 

míg a másodikért 70 pontot szerezhetnek a diákok. 

Az emelt szintű feladatsorok szintén két részből állnak: az elsőben négy feladat szerepel 

összesen 51 pontért, a másodikban pedig öt, amelyekből csak négyet kell megoldania a 

tanulóknak. Összesen 115 pontot érhetnek el az emelt szinten vizsgázók. Ezen kívül még egy 

szóbeli vizsgát is tenniük kell a diákoknak, ahol maximum 35 pontot kaphatnak. Ezzel 

azonban ebben a dolgozatban nem foglalkozok. 
 

4.2 A 2006-os középszintű érettségi és a 2003-as normál érettségi26 
 

Azért választottam a 2006-os érettségiket, mert ezekhez (a közép- és az emelt szintűhöz 

egyaránt) rendelkezésemre áll egy részletes statisztika27 , melyet Vancsó Ödön tanár úrtól 

kaptam. Ez országos szinten, feladatonként tűnteti fel a tanulók átlagosan elért pontjait és 

teljesítmények szerint is csoportosít. A 2003-as évre pedig azért esett a választásom, mert az 

utolsó régi érettségik egyike, azaz időben kevés a különbség a kettő között és ekkor már 

ugyanazt a feladatsort írták meg a szakközépiskolások és a gimnazisták. 

Mint az már fentebb szerepelt a 2006-os középszintű érettségi az újak közül a 

legkönnyebb volt az országos átlag szerint és én is a feladatok összehasonlítása alapján 

valamivel egyszerűbbnek találtam. Most nézzük meg a statisztika szerint ezen a feladatsoron 

belül melyik feladat sikerült jobban és melyik kevésbé a diákoknak. Az érettségizők öt 

csoportba vannak sorolva a teljesítményük szerint, ezek megfelelnek az egyes 

osztályzatoknak. 

Az első részben mindegyik csoportban a legkönnyebb és a legnehezebb három feladatot 

néztem meg. Mind az öt kategóriába eső diákok a legkevesebb pontot a 10. feladatban érték el, 

melyben egy egyenes egyenletét kellett felírniuk, ahol adott volt egy pontja és egy vele 

párhuzamos egyenes. Természetesen az öt átlag nagyon eltér egymástól, de mindegyik 

csoporton belül ez sikerült a legrosszabbul, az elérhető 3 pontból a leggyengébben teljesítők 

átlagosan 0,3496, míg a legjobbak 1,9678 pontot szereztek. A 3. feladat szintén minden 

                                                 
26 A 9. sz. mellékletben csatoltam a 2003-as érettségit, melynek feladatait innen töltöttem le: [11] 
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/5/matematika.htm 
27 A 8. sz. mellékletben csatolt statisztikát készítette: Zempléni András az OKI megbízásából 2007-ben. 
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csoportnak nehezen ment. Itt azt kellett eldönteni az érettségizőknek, hogy a pozitív egészeket 

növekvő sorrendbe rakva a hetedik 13-mal osztható vagy a tizenharmadik 7-tel osztható a 

nagyobb. Az egyes vizsgát íróknak a 8. feladattal volt még problémájuk, ahol a szöveg 

alapján kellett felírni egy százalékszámítást. A kettesek között az 5. feladat okozott még 

nehézséget, itt egy törtet kellett egyszerűsíteni, amihez egy nevezetes azonosság alapján 

szorzattá kellett alakítani. A másik három kategóriába tartozó diákoknak a 7. ment még a 

többihez képest nehezebben. Itt arra kellett figyelni, hogy ha a gyökjel alatt négyzet szerepel, 

akkor ezeket csak úgy hagyhatjuk el, ha abszolútértéket írunk a helyükre. A legjobban sikerült 

ugyanaz az összes kategóriában: a 4. feladatban hét adat alapján kellett a diákoknak átlagot 

számolni. Majdnem minden csoportnál szerepelt a három legkönnyebb feladat között az 

utolsó, amelyben a grafikonról kellett leolvasni a függvény szélsőértékeit és helyeit. Az 

egyest és négyest író diákoknak még a második feladat sikerült nagyon jól, ahol egy számtani 

sorozat negyedik elemét kellett kiszámolni, míg a kettesre és hármasra vizsgázóknak egy 

háromszög belső szögeinek a kiszámítása (arányok alapján) sikerült sokaknak. A jelest elért 

tanulóknak még a 6. feladat került be a három legjobb közé, ebben egy téglatest térfogatát 

kellett kiszámolnia a tanulóknak, majd átváltaniuk literré.  

A második részben összesen hat feladat szerepel. A sikeres érettségit tett diákok négy 

kategóriájában egyértelműen a 13-as ment a legnehezebben (az egyest elért tanulóknál ez a 

második legnehezebb). Egy exponenciális és egy trigonometrikus egyenletet kellett 

megoldania a tanulóknak, mindkettőt egy másodfokúra visszavezetve. Itt a 12 pontból még a 

négyesre vizsgázók is kevesebb, mint 4 pontot szereztek átlagosan, az ötösre érettségizők is 

csak 7,5-öt. A másik két rosszabbul sikerült feladat 17 pontos, az egyik egy logaritmusos 

egyenletrendszer, a másik pedig egy térgeometriai feladat, amelyben forgáskúp szerepel. A 

60% felett teljesítő diákok között ez utóbbi helyett a 17-es feladatra kaptak kevesebb pontot, 

amiben egy többfordulós játék különböző végkimenetelét kellett kiszámolnia a tanulóknak. A 

legjobban sikerült feladat az első négy kategóriában az, amelyben kombinatorika, statisztika 

és valószínűség-számítás szerepelt. A jelesek egy picivel ennél is jobb eredményt értek el a 

14-es feladatban, ahol egy hasáb térfogatát és felszínét kellett kiszámítaniuk. Ez a többi 

diáknál is a könnyebbek között szerepel.  

Majdnem minden feladatban és részkérdésnél is az ötösök teljesítménye volt a legjobb, a 

négyeseké a második, stb. Három, egyenként 2 – 2 pontos, kérdésnél fordult elő, hogy a 20% 

alatt teljesített diákok átlaga megelőzte a kettesekét és kétszer, hogy a hármas érettségit írtak a 

négyesekét. Minden részfeladatban a jeles átlaga a legmagasabb. 
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A két érettségi feladatsort témakörönként fogom összehasonlítani. A 2. fejezetben is 

szereplő sorrend szerint28 haladok, azaz a gondolkodási módszerek, halmazok, logika, gráfok 

és kombinatorika témákkal kezdem. A 2003-as érettségiben csak néhány pont tartozna ide, 

amik a feladat szövegének illetve a megoldás során kapott eredmények értelmezéséért jár. A 

2006-os feladatsorban az ilyen típusúakon kívül ide sorolható még egy gráfos, egy halmazos 

és egy kombinatorikás feladat (mind 3 – 3 pontért) és az egyik 17 pontos feladat nagy része is 

ebbe a témakörbe tartozik. 

A második témakör a számelmélet és az algebra, mivel az egyenletek megoldása ide 

tartozik, ezért mindkét típusú vizsgán a pontok jelentős része ide számít. A régi típusú vizsga 

mindegyik feladata legalább részben ide sorolható: az első és az utolsó szinte teljes pontszáma 

ezért a témakörért jár, az előbbiben egy kétismeretlenes egyenletet kellett megoldani a 

tanulóknak, míg az utóbbiban a Viète-formulákat bizonyítani. A sorozatos feladat 

megoldásának java része szintén ide tartozik. A geometriások közül az egyikben egy téglalap 

oldalairól, kerületéről és átlójáról ad meg összefüggéseket a szöveg, a megoldás során 

kapható pontszámok nagyobb rész tartozik a 2. témához, mint a 4. –hez. A másik két 

geometriás feladatban ennél kevesebb számolás szerepel, de néhány pont innen is az 

algebrához tartozik. A hátramaradt feladatban két függvény értelmezési tartományát kell 

meghatározni, ehhez egy tört előjelét kell vizsgálni, valamint a logaritmus definíciójában 

szereplő kikötések vizsgálata is ide tartozik. Tehát az érettségi minden feladatában volt több – 

kevesebb olyan pont aminek megszerzéséért ennek a témakörnek az ismereteire volt szüksége 

a diákoknak. Az új típusú feladatsorban a pontoknak nagyjából a negyede tartozik ide, ami az 

előzőhöz képest jelentősen kevesebb. A rövidebb feladatok közül csak három sorolható ide, 

ezekben szerepel oszthatóság, százalékszámítás és egy tört egyszerűsítése. Ezekben a 

hasonlóság a 2003-as feladatokkal csak az utóbbiban van, a korábbiban a bizonyítás során 

kellett törtekkel dolgoznia az érettségizőknek. Egyenletrendszer 2006-ban is szerepelt, 

méghozzá logaritmusos. Ebben egyszerre szerepeltek olyanok, amik a régiben három külön 

feladatban jöttek elő: a logaritmus definíciója alapján az értelmezési tartomány vizsgálata, a 

másodfokú egyenlet megoldása (ilyen 2003-ban a mértani sorozat kvóciensének 

kiszámításánál fordult elő) és maga az egyenletrendszer. Szerepelt még a feladatok között egy 

exponenciális és egy trigonometrikus egyenlet is, ezeknél szintén a másodfokú 

megoldóképletet kellett felhasználnia a tanulóknak, méghozzá mindkét egyenletben 

ugyanazokkal a számokkal. Ez utóbbi kettő összesen 12 pontot ért. (Egyébként ez az a feladat, 

                                                 
28 Ilyen sorrendben szerepel az Oktatási Hivatal honlapján lévő dokumentumokban is.  
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amely a legnehezebben ment a diákoknak a II. részből.) Ebben a feladatsorban szerepelt két 

olyan is, amelyek a geometria témakörébe tartoznak, de szintén sok számítás kellett a 

megoldásukhoz. A két térgeometriás közül a 17 pontosból 4 tartozik ide, míg a 12 pontosból a 

fele. Ez utóbbiak hasonló arányok a 2003-ashoz képest.  

A harmadik témakörben a függvényes feladatok szerepelnek. A régi érettségiben volt 

egy számtani és mértani sorozatos, amelyből csak néhány pont tartozik ide – amik azért járnak, 

hogy a diák a szövegben leírtakat a sorozatos ismereteivel összekapcsolta és ezek alapján 

egyenleteket írt fel, majd a végén a másodfokú egyenlet gyökeiből a sorozatok megadása. A 

másik feladat, amiben szerepelnek ide tartozó kérdések, a két logaritmusos függvény 

értelmezési tartományának megadása. A 2006-os feladatsorban is hasonló kérdések 

szerepelnek: egy számtani sorozat egyik elemét kell megadniuk az érettségizőknek (adott az 

első elem és a differencia), két feladatban függvények értelmezési tartományát kell 

vizsgálniuk (logaritmus, gyök, másodfokú) és egyben grafikonról kell szélsőértékeket 

leolvasniuk. Ez összesen 10 pont, tehát akárcsak régebben ebben a feladatsorban sem olyan 

hangsúlyos ez a témakör, bár itt négy feladatban is előjött. 

A negyedik témakör a geometria, koordinátageometria és trigonometria. Ezekről a 

feladatokról már mind volt szó az algebrához tartozó pontoknál. 2003-ban a hétből három ide 

tartozik. A következőket kell felhasználniuk illetve kiszámítaniuk a tanulóknak: téglalap 

kerülete, Pitagorsz-tétel (téglalap oldalai és átlója), ponthoz húzott érintőszakaszok, hasonló 

háromszögek, szögfüggvények, csonkakúp felszíne, háromszög belső szögeinek összege. 

Tehát szerepel tér- és síkgeometria is a feladatok között és ezeken belül is sokféle kérdéssel 

találkozhat a tanuló, de koordinátageometria nem jött elő a feladatokban. 2006-ban szintén 

szerepelt a háromszög belső szögeinek összege egy 2 pontos kérdésben és felszínt is kellett 

számolnia a tanulóknak, de itt egy hasábét, valamint kétszer is ez utóbbi test térfogatát. Egy 

másik térgeometria feladatban az alapkör területét és az alkotót kellett kiszámítani a 

diákoknak. Ebben az évben szerepelt koordinátageometria is, bár csak pár pontért – egy 

egyenes egyenletét kellett felírnia a tanulóknak, valamint koordinátarendszerben ábrázolni 

egy egyenest és egy egyenletrendszer megoldását. Trigonometrikus egyenlet szintén 

előfordult, de az ehhez tartozó ismereteket csak a feladat legvégén kellett egy-egy lépésben 

felhasználnia az érettségizőknek. 

Végül az utolsó témakör a valószínűség-számítás és statisztika, amely a régi típusú 

vizsgákban nem szerepelt, azonban a 2006-os feladatsorban háromszor is előjött. A statisztika 

témakörébe tartozó kérdések: átlag kiszámítása, kördiagram alapján táblázat és oszlopdiagram 
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készítése. Valószínűség-számítás szintén kétszer fordult elő ebben a vizsgában, mindkettő 

részfeladatban aránylag könnyű volt kiszámolni a megoldást. 

Ebből az összehasonlításból azt láthatjuk, hogy habár a régi típusú érettségi kevesebb 

feladatot tartalmazott (és azok is elsősorban két témakörbe sorolhatóak), mégis változatosak 

és ritkán kell ugyanazt a tudást többször használnia a tanulóknak. Természetesen az újfajta 

érettségi több témakörbe kérdez bele, így átfogóbb tudásról kell számot adniuk a diákoknak.  
 

4.3 A 2006-os emelt szintű érettségi és a 2003-as felvételi29 
 

Ugyanazt a két évet vizsgálva, most a nehezebb feladatsorok következnek. Itt is először 

a 2006-os feladatok országos eredményeinek átlagát nézzük meg röviden. A statisztika 

szintén teljesítmény szerint öt csoportra osztva (20%-onként) szemlélteti a diákok 

átlageredményeit, az egyes csoportok itt azonban nem felelnek meg az osztályzatoknak. 

Az I. részben mind az öt kategóriába tartozó diákok a 4. feladatban érték el a 

legkevesebb pontot. Természetesen a csoportok pontszámai itt is nagyon eltérnek, a 

leggyengébben teljesítők átlagosan 2, míg a legjobbak 10,5 pontot kaptak a 13 maximálisan 

szerezhetőből. A feladat két részből állt, az egyikben egy számtani, a másikban egy mértani 

sorozat adatait közölte a szöveg. A nehézség az volt, hogy a sorozatok mellett oszthatóság és 

valószínűség-számítás is szerepelt benne. A legmagasabb országos átlag a 3. feladatnál jött ki, 

amiben egy egyenletrendszert (logaritmus, exponenciális) kellet megoldania a tanulóknak. 

Csoportonként nézve a 40% felett teljesítőknél ez a feladat sikerült a legjobban, a 20 – 39% 

közötti kategóriában az első három szinte ugyanolyan arányú eredményeket mutat, míg a 

leggyengébb csoportba tartozók ebben a feladatban elég kevés pontot szereztek. Ez utóbbi 

csoportba tartozó diákok a legjobb eredményt abban a feladatban érték el, ahol 

koordinátageometriás állításokról kellett eldönteniük igazak-e (indoklással). 

A II., választhatós, részben már nem ennyire azonos adatokat látunk a csoportok között. 

Az országos átlag szerint a legkönnyebb a 7. volt, melyben egy táblázat adataival kellett 

dolgoznia az érettségizőknek, itt még az összességében 20% alatt teljesítők is a 16 pontból 

átlagosan 9-et kaptak. Kategóriánként vizsgálva a 80% alattiakban mind ez a feladat sikerült a 

legjobban, ám az 5. csoport átlaga sokkal jobb lett az 5. feladatban, ahol a szöveg alapján 

kellett egyenletrendszert felírnia és megoldania a tanulóknak. Az országos átlag szerinti 

legnehezebb feladatnál pedig, pont ez utóbbi csoportba tartózók eredménye mutatja szintén 

ezt az adatot (valamint a 60% felett teljesítőké is), míg a három gyengébb csoportnál van 

                                                 
29 A 10. mellékletben csatoltam a 2003-as felvételit, melynek feladatait innen töltöttem le: [12] 
http://www.fisz.hu/files/fisznew/felvetelisorok/feladat/b_fldmatek03.doc 
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ennél rosszabb átlagú feladat. A 20 és 60% közötti csoportoknál a leggyengébb eredmény a 

kombinatorikánál szerepel. Érdekes, hogy a 20% alatt teljesítő tanulók átlaga pont az 5. 

feladatban a legrosszabb, ahol a legjobb átlagú diákok a legtöbb pontot érték el. Itt egy elég 

sok adatot tartalmazó szöveg alapján kellett a tanulóknak két egyenletet felírniuk. Ehhez 

tényleg jól át kellett gondolni, hogy mik legyenek az ismeretlenek és hogy is kell felírni az 

egyenletrendszert. A rosszabb eredményt elért tanulók valószínűleg vagy nem is tudták 

matematikai nyelvre lefordítani a szöveget vagy a számolás közben keverhettek bele az 

ismeretlenek jelentésébe. Ugyanis, ha egy diák megértette a kérdést, az ismeretlenek 

kiszámolása már nem okozhatott nagy nehézségeket. 

Már a középszintű feladatoknál is azt láthattuk, hogy ha részfeladatonként nézzük végig, 

akkor is szinte mindenhol ugyanolyan sorrendben maradna az öt kategória elért teljesítménye, 

mint az érettségik végső eredménye szerint növekvő átlagok szerint felírva. Az emelt szintű 

egész írásbeli feladatsorban egyetlen olyan 3 pontos kérdés volt (egy táblázat hiányzó 

adatainak kitöltése), ahol ez a sorrend kicsit módosult volna, de itt is csak nagyon minimális a 

különbség30. Ezek alapján azt láthatjuk, hogy azok a diákok, akik 80% feletti eredményt értek 

el az írásbeli érettségin, a fentebbi egyetlen részkérdést leszámítva, minden feladatban 

magasabb eredményt értek el a többi tanulónál, és a leggyengébbek pedig mindegyikben 

kevesebb pontot szereztek, mint a másik négy kategóriába tartozó társaik. Ha egyetlen 

feladatban néznénk csak meg az öt csoport átlagát, az eredmények függnének a kiválasztott 

feladattól, de a kategóriáknak a sorrendje mindig azonos lenne.  
 

Témakörök szerint összehasonlítva a 2003-as felvételi és 2006-os emelt szintű vizsgát, 

hasonlóan a fentiekhez, itt is az első és utolsó témakörhöz tartozó feladatok csak az új típusú 

feladatsorban szerepelnek. A gondolkodási módszereket szinte minden feladatban használnia 

kell a tanulóknak, legalább néhány pont erejéig, ezen kívül az 5. és 7.–ben a szöveg 

lefordítása a matematika nyelvére és az ismeretlenek helyes bevezetése elsősorban ide tartozik. 

Egy harmadik feladatban szerepelt kombinatorika is. A középszintű érettségivel ellentétben, 

ebben a feladatsorban nem volt halmazos és gráfos feladat sem. A valószínűség-számítás a 

már említett nehéz 4. feladatban jött elő néhány pont erejéig, majd nagyobb mértékben a 

6.–ban, ami a 20 és 60% között teljesítő diákoknak a II. rész legnehezebb feladata volt. 

Statisztika abban az egy feladatban szerepelt, ami a legjobban ment majdnem minden 

csoportba tartozó tanulónak, itt egy táblázattal kellett dolgozniuk és súlyozott átlagot 

számítaniuk. 

                                                 
30 A 60-79%-nál 2,9738, a 80% felett teljesítőknél pedig „csak” 2,9691 pontot értek el átlagosan.  
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A felvételinek mind a nyolc feladatában vannak pontok, amik az algebrás témakörhöz 

tartoznak, ezek közül egy olyan van, amiben szinte semmi másért nem jár pont. A geometriás 

feladatok közül a síkgeometriás kettőből csak néhány számítás elvégzése tartozik ide, míg a 

koordinátageometriás feladatnak több, mint a megoldás fele ehhez a témához sorolható. 

Szerepel még a feladatsorban két egyenlet – egy logaritmusos és egy trigonometrikus, 

amelyeknél majdnem minden pont ide tartozik – és egyenletrendszer, valamint egy olyan 

feladat, amiben a diszkriminánst kell átalakítani és egy sorozatos. Ehhez képest 2006-ban 

csak a feladatok felénél szerepel algebrás megoldás. Ilyen egy függvény hozzárendelési 

szabályának szorzattá alakítása, a 4. feladathoz kellő oszthatóság, és két egyenletrendszer, 

melyek közül az egyikben logaritmusos és exponenciális egyenletek szerepelnek, míg a 

másikban két könnyebb elsőfokú, ez utóbbinál az egyenletek helyes felírása volt a feladat 

nehezebbik része. 

2003-ban függvény témakörbe tartozó feladatból kettő volt, az egyik egy számítani és 

mértani sorozatos, amiből (mint az eddig előfordult hasonló feladatoknál) csak néhány pont 

tartozik ide és egy paraméteres függvény, amiben a zérushelyekkel kapcsolatos kérdést kell 

megválaszolnia a tanulóknak. 2006-ban két függvényes feladat is szerepelt az érettségin. Az 

egyikben egy harmadfokút kellett elemeznie a tanulóknak, a másikban pedig egy másodfokú 

és abszolutértékeset ábrázolniuk, majd három függvényből összetett függvényeket gyártaniuk. 

A sorozatos feladatban nem ehhez a témakörhöz tartoztak a pontok, mert már az elsőt is arra 

adja a javítási útmutató, hogy a sorozat tagjainak osztási maradékát írja fel a tanuló. 

Végül a geometria feladatok maradtak még hátra. 2003-ban a következők fordultak elő: 

egybevágóság, Pitagorasz-tétel, egyenesek ábrázolása, konvex négyszögben való számolás, 

valamint koordinátageometria (körhöz húzott érintők egyenletének felírása) és trigonometria. 

Az emelt szintű érettségin csak két ilyen típusú feladat fordult elő, az egyik koordináta-

geometria (négyszög) volt a másik pedig térgeometria (hasáb). 

Ebben a két feladatsorban a feladatok száma csak eggyel tért el egymástól, mégis – 

akárcsak a másik kettő vizsgánál – eléggé más típusú feladatok szerepeltek bennük. Itt is 

egyenletesebb az új típusú eloszlása a különböző témakörök között, bár a réginél is két feladat 

is szerepel a függvényes témakörből (ezzel valamit javítva a nagyon magas algebra arányán). 

Mind a két régi, mind a két új feladatsor a feladatok sokszínűsége miatt jól felméri a 

tanulók tudását. Amennyire a lehetőségeik engedték (meghatározott feladatszám) próbáltak 

minél többféle ismeretanyagra rákérdezni, szerintem ez kitűnik az összehasonlításokból. 
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5. Az érettségi feladatok megoldásában felhasznált elmélet 

 

Az emelt szinten érettségiző diákoknak tudniuk kell egyszerűbb, folytonos függvényeket 

részletesen elemezniük, ehhez szükségük van a deriválással kapcsolatos definíciók és tételek 

ismeretére, illetve tudniuk kell kiszámolni zárt intervallumon folytonos függvények görbéje 

alatti területet, azaz az integrálás alapfogalmaival is tisztában kell lenniük. 

Példaként következzen három feladat, majd az ezek megoldásában felhasznált elmélet. 
 

5.1 Függvényvizsgálat  
 

(1.) Legyen adott az f : [− 2,5 ; 2,5]→R, f (x) =  függvény. xx 33 

a) Határozza meg az f függvény zérushelyeit! 

b) Vizsgálja meg az f függvényt monotonitás szempontjából! 

c) Adja meg az f függvény legnagyobb és legkisebb értékét!31 
 

A zérushelyek meghatározásához szorzattá kell alakítani a függvényt. A kéttagú 

kifejezésből először x-et lehet kiemelni, majd ezután a diákoknak észre kell venniük az 

„ ”-es nevezetes azonosságot. Két lépéssel a harmadfokú függvényt három elsőfokú 

szorzatává lehetett bontani, ez utóbbi alakból könnyen leolvasható a három zérushely. Ezután 

még meg kell vizsgálni, hogy mindhárom megoldás beleesik-e a függvény értelmezési 

tartományába. Ebben a részfeladatban felhasználhatjuk a következőt:  

22 ba 

Tétel: Egy R[x]-beli nemnulla polinom gyökeinek a száma legfeljebb annyi, mint a fokszáma. 

Tehát, amint a fentiek alapján megtaláltuk a három zérushelyet, felhasználhatjuk ezt a 

tételt. Ennek a polinomnak a foka 3, tehát a tétel alapján maximum 3 gyöke lehet, mi 3-at 

találtunk, azaz több gyöke nincs. Ezt a középiskolában nem tanulják, viszont azt igen, hogy a 

függvény egy egyértelmű hozzárendelés, egy helyhez csak egy érték tartozhat. Egy lineáris 

függvény maximum egy helyen metszheti az x-tengelyt, ezért a diákok is tudják, hogy ha 

kiszámolták a három zérushelyet, nem kell tovább keresniük. 

A b) feladatban a függvény monotonitását kell vizsgálni, amit az első derivált 

segítségével fogunk megtenni. Ehhez szükséges ismerniük a diákoknak a folytonosság, a 

környezet, a differenciálhányados és a monotonitás definícióit32: 

                                                 
31 2006. május, emelt szintű, 2. feladat 
32 A következő definíciók a [13] „Analízis I.” könyvből valóak. 
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Def.: Legyen f értelmezve valamely a-t tartalmazó nyílt intervallumban. Az f függvény 

folytonos az a helyen, ha minden 0 -hoz létezik egy  -tól függő 0 , amelyre 

teljesül, hogy |f(x) – f(a)| <  , ha | x – a | <  . 

Tétel: Ha f és g folytonosak a-ban, akkor f + g és cf (c   R) is folytonos a-ban. 

Def.: Legyen a < b. Az f függvény folytonos az  ba,  intervallumon, ha minden  

helyen folytonos, továbbá a-ban jobbról, b-ben pedig balról folytonos.  

),( bax

Def.: Az a valós szám környezeteinek nevezzük az (a –  , a +  ) alakú intervallumokat, 

ahol   tetszőleges pozitív szám. 

Def.: Legyen f értelmezve az a pont egy környezetében. Azt mondjuk, hogy az f függvény 

az a pontban differenciálható, ha a 
ax

afxf

ax 




)()(
lim  véges határérték létezik. Ez a 

határérték az f függvény a pontbeli differenciálhányadosa vagy deriváltja.  

Def.: Legyen a < b. Azt mondjuk, hogy f differenciálható -ben, ha differenciálható 

 minden pontjában.  

),( ba

),( ba

Tétel: Tetszőleges n pozitív egészre az  függvény mindenütt differenciálható -ben, 

és  minden x-re.  

nx ),( 

1)(  nn xnx

Tétel: Ha f és g differenciálhatók a-ban, akkor f + g és cf (c   R) is differenciálható a-ban. 

Def.: Az f függvény monoton növekvő az A R halmazon, ha AD(f) és minden  Ax 1 , 

,  esetén Ax 2 21 xx  )()( 21 xfxf  . 

 Az f függvény monoton csökkenő az AR halmazon, ha A D(f) és minden  Ax 1 , 

,  esetén . Ax 2 21 xx  )()( 21 xfxf 

Megj.: Ha egyenlőséget nem engedünk meg, akkor szigorúan monoton növekvő ill. csökkenő 

függvényről beszélünk. 

A függvény monotonitásának megállapításához a diákoknak ismerniük kell az előbbi 

kapcsolatát az első deriválttal: 

Tétel: Legyen f folytonos  -ben és differenciálható -ben.  ba,  ),( ba

(i) f akkor és csak akkor monoton növekedő  ba, -ben, ha 0)(  x  minden 

),( ba -re. 

f

x

(ii) f akkor és csak akkor monoton csökkenő  ba, -ben, ha 0)(  x  minden 

),( ba -re. 

f

x
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(iii) f akkor és csak akkor szigorúan monoton növő  ba, -ben, ha 0)(  x  minden 

),( ba -re, és ha 

f

x  ba, -nek nincs olyan részintervalluma, amelyen f   

azonosan nulla. 

(iv) f akkor és csak akkor szigorúan monoton csökkenő  ba, -ben, ha 0)(  xf  

minden ),( ba -re, és ha x  ba, -nek nincs olyan részintervalluma, amelyen 

f   azonosan nulla. 

A feladatban szereplő  függvény folytonos a [− 2,5 ; 2,5] intervallum minden 

pontjában és differenciálható az értelmezési tartományának minden belső pontjában. A fenti 

tételek alapján a deriváltja: . Ennek a függvénynek a gyökeit hasonlóképpen 

számíthatjuk ki, mint az a) feladatnál, az első derivált két gyöke a 

xx 33 

)(' xf 33 2 x

1 . Ezek után meg kell 

vizsgálnunk  előjelét. Az  függvény a két gyöknél 0-t, közöttük negatív értékeket, míg 

az értelmezési tartománya többi pontjában pozitív értékeket vesz fel. A fenti tétel alapján  

szigorúan monoton növekvő a  

'f 'f

,2

f

1;5   és az  5,2;1  intervallumon és szigorúan monoton 

csökkenő a  -on.  1;1

A szélsőértékek meghatározásához az emelt szinten érettségizőknek tudniuk kell egy 

polinomfüggvényt kétszer deriválni, valamint ismerniük kell a következő definíciókat is: 

Def.: Legyen f függvény differenciálható az a pont egy környezetében. Ha az f   

deriváltfüggvénynek létezik a deriváltja a–ban, akkor f   a–beli deriváltját az f 

függvény a–beli második differenciálhányadosának vagy második deriváltjának 

nevezzük. Jelölés:  ).(af 

Def.: Legyen az f függvény értelmezve az a pont egy környezetében. Azt mondjuk, hogy f 

lokálisan növekedő a–ban, ha van olyan 0 , hogy minden axa   esetén 

, és minden )()( afxf   axa  esetén . )() af(xf

Megj.: Hasonlóan a lokálisan csökkenő, és a szigorúan lokálisan növekedő ill. csökkenő 

esetekben. 

Def.: Azt mondjuk, hogy az f függvénynek az a pontban lokális maximuma van, ha a–nak 

van olyan U környezete, amelyben f értelmezve van, és minden -ra . 

Ekkor az a pontot az f függvény lokális maximumhelyének nevezzük.  

Ux )()( afxf 

Def.: Ha minden Ux \{a} –ra )()( afxf   akkor szigorú lokális maximumról és 

maximumhelyről beszélünk.  

Megj.: Hasonlóan a lokális és szigorúan lokális minimum esetekben. 
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Az eddigiek ismeretében a következő tételeket kell a tanulóknak tudniuk alkalmazni: 

Tétel: (a lokális szélsőértékhely létezésének szükséges feltétele)  

Tegyük fel, hogy f differenciálható a-ban. Ha f-nek lokális szélsőértékhelye van a-ban, 

akkor . 0)(  af

Tétel: (a lokális szélsőértékhely létezésének elégséges feltétele) 

 Legyen f differenciálható az a pont egy környezetében. 

(i) Ha 0)(  a  és f   lokálisan növekedő az a helyen, akkor az a pont f-nek 

lokális minimumhelye. 

f

(ii) Ha 0)(  a  és f   lokálisan csökkenő az a helyen, akkor az a pont f-nek 

lokális maximumhelye. 

f

Tétel: Legyen f kétszer differenciálható a-ban. 

Ha  és , akkor f-nek a-ban szigorú lokális minimuma van. 0)(  af 0)(  af

Ha  és , akkor f-nek a-ban szigorú lokális maximuma van 0)(  af 0)(  af

Megj.: Ha  és , akkor ebből még nem tudjuk megállapítani, hogy f-nek 

van-e lokális szélsőértékhelye a-ban. Ilyenkor a magasabb fokú deriváltakat is meg 

kell vizsgálni. 

0)(  af 0)(  af

Tehát a lokális maximumot és minimumot ott kell keresnünk, ahol az első derivált 0, de 

a második nem, illetve az értelmezési tartományának végpontjaiban. Az első derivált nulla az 

 helyen, a második derivált 11 x xxf 6)(   ebben a pontban 06)1( f

2

. Tehát f-nek 

az  helyen szigorú lokális maximuma van, ami 11 x )1( f

06 

. Az első derivált másik 

gyöke , ebben a pontban a második derivált 12 x )1( f , azaz itt f-nek szigorú lokális 

minimuma van, ami . A két végpontban a következő értékeket veszi fel a függvény: 

f(–2,5) =  és f(2,5) = , tehát f az értelmezési tartománya végpontjaiban veszi fel a 

legkisebb és legnagyobb értékeit. Azt, hogy az f függvénynek lesz abszolút minimum és 

maximum helye a Weierstrass tételből is tudhattuk (ami nincs benne a középiskolás 

tananyagban, de egy ilyen feladatban jól felhasználható):  

2)1( f

,8125,8 125

Tétel: Egy korlátos, zárt intervallumon folytonos függvénynek mindig van abszolút 

maximum- és minimumhelye. 

Ebből a több, mint 3 oldalas levezetésből is látszik, hogy az emelt szintű érettségi 

feladatinak megoldásához rengeteg ismeretet kell elsajátítania és alkalmaznia a tanulóknak. A 

megoldásban nem csak az eredményekért jár a pont, néhány szó erejéig ki kell térnie a 
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diákoknak arra is, hogy miért éppen ezeket a számításokat végezték el, hivatkozniuk kell a 

fentebb szereplő fogalmakra és tételekre.  
 

5.2 Adott pontba húzott érintő egyenlete 
 

(2.) Adja meg az y x2
 8x 11 egyenlettel megadott alakzat P(5; –4) pontjában húzott 

érintőjének egyenletét!33 
 

Ennek a feladatnak a megoldásához szintén deriválásra lesz szükségünk. Az érintő egy 

lineáris függvény, tehát egyenlete bmxy   alakú lesz, ahol b a tengelymetszet és m a 

meredekség, utóbbi az első derivált értéke az adott pontban. A fenti függvény deriváltja 

, ez az x = 5 pontban 2 értéket vesz fel. Ismerjük még az érintőnek egy pontját, 

P(5; – 4) -et, ezt behelyettesítve megkapjuk, hogy a tengelymetszet b = –14. Tehát az érintő 

egyenlete .  

82 x

142  xy

A P( ) ) pontba húzott érintőt megkaphatjuk a következő képlet alkalmazásával 

is

(, 00 xfx

)((' 0 xxf 34: , behelyettesítve az adatokat: )() 00 xfxy  4)5(2  xy . Rendezés után 

láthatjuk, hogy valóban ugyanazt az egyenletet kaptuk meg ebből az irányból is.  
 

5.3 Integrálszámítás35 
 

(3.) Határozza meg az értékét!



3

3

2 )96( dxxx 36 

Az integrálással kapcsolatos legfontosabb definíciók és tételek: 

Def.: Legyen f egy nyitott intervallumon értelmezett függvény. Ekkor azt a függvényt, 

melynek deriváltja az f függvény, az f primitív függvényének nevezzük. Az f primitív 

függvényeinek halmazát -fel jelöljük.   f

Tétel: Egy nyitott intervallumon értelmezett függvény bármely két primitív függvénye csak 

egy konstans tagban térhetnek el egymástól. 

Def.: Legyen I = [a, b] egy korlátos és zárt intervallum. Az I egy felosztásán egy 

 intervallumrendszert értünk, melynek osztópontjaira a 

következő teljesül:  

 nixxI iii ,...,1:],[ 1  

x



bxxa n  ...10 . 

                                                 
33 2007. május, emelt szintű, 4.b feladat 
34 [14] „Alapösszefüggések matematikából”, 202. oldal 
35 [15] Sikolya Eszter Tanár Nő jegyzete alapján.  
36 2007. május, emelt szintű, 5.d feladat 
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Def.: Legyen f:  R korlátos függvény és I },...,{ 1 nII  az I egy felosztása. Ekkor 

 az f függvény 


n

I
1

(inf 
i

if Ifs
i

||):)(   felosztásához tartozó alsó– és 

 az f függvény 


n

i 1

(sup  iIf IfS
i

||):)(  -hoz tartozó felső közelítőösszege. 

Def.: Az f:  R korlátos függvény és ],[ ba   az [a, b] egy felosztása. Az f Darboux-féle 

alsó integrálja )}(sup{:   f

b

a

sf R és felső integrálja R. )}(inf{:  
f

b

a

Sf 

Def.: Az f:  R korlátos függvény Riemann-integrálható [a, b]-n, ha a Darboux-féle 

alsó és felső integrálja egyenlő, ilyenkor -fel jelöljük. 

],[ ba


b

a

f

Tétel: (Newton-Leibniz tétel) 

Legyen f:  R korlátos függvény Riemann-integrálható [a, b]-n és tfh. f-nek 

létezik primitív függvénye, F. Ekkor . 

],[ ba

)()( aFbFf
b

a



A határozatlan integrállal kapcsolatos elméletet nem kell teljes egészében megértenie a 

diákoknak ahhoz, hogy egy ilyen feladatot meg tudjanak oldani. Amit a legfontosabb tudniuk 

az az egyszerű függvények primitív függvényeinek kiszámítása és az, hogy tudják alkalmazni 

a Newton-Leibniz tételt. 

Ebben a feladatban az eredmény kiszámításához csak három dolgot kellett alkalmazniuk 

a diákoknak: , azaz az integrálást el lehet végezni 

tagonként, és 

   
b

a

b

a

b

a

dxxgdxxfdxxgxf )()()()(

c
n

x
dxx

n
n 






 1

1

, ahol n Z\{– 1}, majd a Newton-Leibniz tétel alapján 

behelyettesíthetik az intervallum végpontjait. A konkrét példa megoldása:  .  dxxx )96( 2

cx x
x

 93
3

2
3

, 3693
3

2
3





 xx

x
3

3








c .  

Ezeknek a feladatoknak a megoldásához sok definíció és tétel ismeretére van szüksége a 

diákoknak, de az érettségi írásbeli részének tökéletes megoldásához csak néhány tételt kell 

pontosan tudniuk (pl. a monotonitás és a derivált kapcsolatát) és egyszerűbb függvények 

deriváltját és integrálját kiszámolniuk.  
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6. Összegzés 

 

A szakdolgozatban elsőként az egyes évek érettségi feladatsorait a megoldásuk alapján 

témák szerint osztottam az öt jelenleg hazánkban használatos kategóriába. Ennek az 

összehasonlításnak a nehézsége az volt, hogy a régi típusú vizsgákban ezekből csak négy 

téma szerepelt és ezen belül is az elsőbe csak 1 – 1 pont tartozott. A diagramok alapján azt 

gondolhatnánk, hogy a 2005 előtti években nagyon hasonlóak voltak a feladatok és sokkal 

kevesebb ismeretre volt szüksége a tanulóknak a jobb jegy eléréséhez. Végignézve a javítási 

útmutatókat azonban láthatjuk, hogy eltérő dolgokra kérdeznek rá és a megoldásban ritkán 

ismétlődnek ugyanazok az elemek. Az új típusú érettségikkel kapcsolatban a diagramokról is 

azt olvashatjuk le, ami az előírásban is szerepel, a témakörök eloszlása sokkal egyenletesebb. 

Ezután az Oktatási Minisztérium honlapján található statisztikák alapján külön 

megvizsgáltam az új típusú érettségiket. Az országos átlagok alapján a 2006 és 2010 közötti 

öt májusi feladatsorból a legjobban és legrosszabbul sikerülteket hasonlítottam össze. Itt 

miután végigoldottam a két feladatsort, örömmel vettem észre, hogy a legtöbb feladat témák 

szerint párba állítható (a két közép- és a két emelt szintű írásbeliben is), így szerintem elég jól 

lehetett vizsgálni a feladatsorok egészét. Többször is említettem, hogy nem lehet 

egyértelműen eldönteni, hogy melyik feladat a nehezebb. A véleményemet úgy próbáltam 

alátámasztani, hogy mindig utaltam a megoldáshoz kellő ismeretek sokféleségére illetve arra, 

hogy az adott téma mennyire mélyen kell a válaszhoz. Itt arra a következtetésre jutottam, 

hogy amelyik években rosszabbak lettek a statisztikák, ott összességében szerintem is 

valamennyivel bonyolultabb volt a feladatsor. 

A 4. fejezetben két újfajta érettségit hasonlítottam össze egy régi érettségivel és egy 

felvételivel. Itt is próbáltam arra helyezni a hangsúlyt, hogy egy – egy feladat helyes 

megoldásához milyen ismeretek felhasználására volt szüksége a diákoknak. 

Végül három kiválasztott példa alapján azt próbáltam szemléltetni, hogy az analízis 

témakörébe tartozó feladatok megoldásához milyen sok elméleti tudásra van szüksége az 

emelt szinten érettségiző diákoknak. 

Összességében azt láthatjuk, hogy a régi feladatok változatosságát az újfajta érettségik 

még tovább fejlesztették. A diákoknak szinte minden témáról számot kell adniuk, amivel a 

korábbi tanulmányaik során megismerkedtek. A kétszintű vizsgák még jobban átfogják a 

középiskolában tanítottakat, ezért az érettségi osztályzatok a tanulóknak az egész tanagyagról 

szóló ismereteiket tükrözik. 

52



Felhasznált irodalom 

 

[1] http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Khad/0/6857/erettsegi.htm 

[2] http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/09.01.html 

[3] http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0124/05.html 

[4] http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201001/matematika_vk_2010.pdf  

[5] http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201001/matematika_vl_2010.pdf 

[6] http://www.oh.gov.hu/3-1-6-korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi-100824-2  

[7] Gádor Endréné, Gyapjas Ferencné, Hárspatakiné Dékány Veronika, dr. Korányi 

Erzsébet, Pálmai Lóránt, Pogáts Ferenc, dr. Reiman István, dr. Scharnitzky Viktor, 

szerk.: Gimes Györgyné: Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 1999 (18. kiadás) 

[8] dr. Szabóné Zavaczki Andrea, dr. Tokodiné Újházi Andrea: Érettségi tételek, 

bizonyítások és definíciók matematikából. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.  

[9] dr. Scharnitzky Viktor: Egyetemi felvételi feladatok matematikából. 12. kötet. 1996 – 

1998.  

[10] http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi 

[11] http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/5/matematika.htm 

[12] http://www.fisz.hu/files/fisznew/felvetelisorok/feladat/b_fldmatek03.doc 

[13] Laczkovich Miklós – T. Sós Vera: Analízis I., Nemzeti Tankönykiadó Rt., Budapest, 

2005. 

[14] Fröhlich Lajos: Alapösszefüggések matematikából. Emelt szint. Maxim könyvkiadó 

Kft., Szeged 

[15]   http://bolyai.cs.elte.hu/~seszter/oktatas/2007_08_2/BSc_eloadas_Integralszamitas.pdf 

 

Szakdolgozatomban a szó szerinti idézetek nincsenek jelölve, de mindenhol hivatkoztam 

arra, hogy a bekezdésbe szereplő információkat mely könyvben illetve honlapon olvastam. 

 

 

 

 
 

53

http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Khad/0/6857/erettsegi.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/09.01.html
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0124/05.html
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201001/matematika_vk_2010.pdf
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201001/matematika_vl_2010.pdf
http://www.oh.gov.hu/3-1-6-korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi-100824-2
http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/korabbi-erettsegi/korabbi-erettsegi
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/5/matematika.htm
http://www.fisz.hu/files/fisznew/felvetelisorok/feladat/b_fldmatek03.doc
http://bolyai.cs.elte.hu/%7Eseszter/oktatas/2007_08_2/BSc_eloadas_Integralszamitas.pdf


54

Mellékletek 

 

1. „A matematika feladtok megoldása és a megoldások pontozásos értékelés”, 1969 

2. „Írásbeli érettségi tétel matematikából”, 1974 

3. „Értékelés”, 1991 

4. „Írásbeli érettségi-felvételi feladatok matematikából”, 1976 

5. „A megoldások értékelésének általános szempontjai” 

6. „Elbírálási útmutató a matematika érettségi vizsgához”, 1998 

7. Országos átlagok (táblázatos formában) 

8. A 2006-os év statisztikái 

9. A 2003-as érettségi megoldásokkal 

10. A 2003-as felvételi megoldásokkal 



























7. sz. melléklet: 

Az OH honlapján szereplő prezentációk alapján táblázatok az országos átlagokról 

Évek szerinti érettségi átlagok (jegyben): 
 
év 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 
összesített 
érettségi 
átlag 

3,44 3,48 3,52 3,65 3,55 3,55 3,65 3,62 

matematika 
átlag 

3,17 3,32 2,82 2,95 3,07 2,91 

 
Középszintű matematika érettségik átlaga iskolatípusok alapján (százalékban) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
összesített 54,93 44,00 46,92 49,76 45,97 
gimnázium 64,44 54,66 59,08 60,63 56,43 
szakközépiskola 52,17 39,58 41,77 44,03 39,43 
felnőttoktatás 41,14 30,73 32,51 35,61 31,37 
tanuló jog-
viszonyon kívül 

54,78 38,36 44,34 49,83 46,48 

 
Emeltszintű matematika érettségik átlaga iskolatípusok alapján (százalékban) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
összesített 61,26 77,86 72,20 72,81 72,26 
gimnázium 64,78 80,93 75,05 75,14 74,61 
szakközépiskola 52,42 67,74 58,55 62,10 62,71 
felnőttoktatás 37,24 61,86 47,93 55,75 47,00 
tanuló jog-
viszonyon kívül 

50,38 63,78 60,58 56,85 57,95 

 

 



8. sz. melléklet

Item válasz átlag_1 st_hiba_1 átlag_2 st_hiba_2 átlag_3 st_hiba_3 átlag_4 st_hiba_4 átlag_5 st_hiba_5

X1..2. pont 1,1077 0,1328 1,4576 0,0809 1,7709 0,0419 1,7644 0,0393 1,8913 0,0189

X2..2. pont 1,1585 0,104 1,1062 0,0891 1,5479 0,0535 1,8208 0,0315 1,9216 0,015

X3..2. pont 0,4161 0,1119 0,562 0,0916 0,9139 0,071 1,1492 0,0641 1,6545 0,034

X4..2. pont 1,6983 0,0975 1,8205 0,055 1,8381 0,0357 1,9459 0,0199 1,9518 0,0113

X5..2. pont 0,7073 0,1334 1,0048 0,1007 1,4661 0,0627 1,662 0,0479 1,9055 0,0175

X6a..2. pont 0,6255 0,0994 1,1215 0,0846 1,4309 0,0555 1,786 0,0318 1,9338 0,0121

X6b..1. pont 0,3812 0,0699 0,6345 0,0499 0,752 0,0311 0,8414 0,0236 0,9675 0,0081

X6..3. pont 1,0067 0,1382 1,756 0,1133 2,1828 0,0747 2,6274 0,0471 2,9013 0,0156

X7..2. pont 1,0574 0,0884 1,0556 0,0668 1,1902 0,0432 1,1624 0,041 1,434 0,0268

X8..2. pont 0,6663 0,127 1,4557 0,0866 1,6412 0,0525 1,7774 0,0375 1,9143 0,0157

X9a..2. pont 0,6445 0,1248 1,1398 0,0976 1,3597 0,0651 1,5387 0,0521 1,7085 0,0305

X9b..1. pont 0,4302 0,0715 0,5866 0,0504 0,7373 0,0318 0,7755 0,0269 0,8595 0,016

X9..3. pont 1,0747 0,1819 1,7265 0,1349 2,0971 0,0903 2,3141 0,0767 2,568 0,0439

X10..3. pont 0,3496 0,1308 0,3629 0,0888 0,8645 0,0896 1,2109 0,0869 1,9678 0,0586

X11a..2. pont 0,5897 0,1222 1,0926 0,1 1,3222 0,0653 1,5998 0,0493 1,8681 0,02

X11b..1. pont 0,4302 0,0715 0,6523 0,0491 0,7535 0,0314 0,8683 0,0219 0,9537 0,0091

X11..3. pont 1,0199 0,1821 1,7449 0,1383 2,0757 0,0918 2,4681 0,0668 2,8217 0,0278

X12a..1. pont 0,6698 0,0683 0,7377 0,0449 0,8507 0,0257 0,9215 0,0176 0,9719 0,0072

X12b..1. pont 0,6836 0,0672 0,7171 0,0464 0,8932 0,0223 0,9299 0,0167 0,9862 0,0049

X12c..1. pont 0,6173 0,0699 0,7008 0,0469 0,8311 0,0272 0,8905 0,0203 0,9539 0,0091

X12d..1. pont 0,5445 0,0718 0,7332 0,0449 0,8107 0,0285 0,9036 0,0192 0,9585 0,0086

X12..4. pont 2,5151 0,2346 2,8889 0,1495 3,3857 0,0802 3,6455 0,0609 3,8705 0,0211

I..30. pont 12,7776 0,6672 16,9107 0,4206 20,974 0,2565 23,5482 0,2104 26,8024 0,1162

X13a..6. pont 0,7588 0,1789 0,9671 0,1469 1,1582 0,1209 1,9597 0,1372 3,7661 0,0992

X13b..6. pont 0,5239 0,1328 0,5609 0,1256 0,9355 0,097 1,7707 0,1286 3,7423 0,0956

X13..12. pont 1,2827 0,2247 1,528 0,1886 2,0937 0,1772 3,7304 0,2162 7,5084 0,1668

X14..12. pont 2,0096 0,3956 3,5361 0,3867 6,6251 0,2649 9,3808 0,1982 11,2762 0,0702

X15a..3. pont 1,8234 0,1976 2,3012 0,1177 2,7618 0,0529 2,8207 0,0423 2,9587 0,0131

X15b..6. pont 1,7812 0,3183 2,5994 0,2473 4,2867 0,1487 4,9311 0,0971 5,6202 0,0406

X15c..3. pont 0,4584 0,1358 0,6784 0,1265 1,3945 0,0992 2,0627 0,079 2,6345 0,0371

X15..12. pont 4,063 0,5003 5,579 0,3703 8,443 0,2192 9,8145 0,1515 11,2134 0,0608

II..70. pont 12,069 0,6739 20,7978 0,5015 31,8927 0,3386 43,1653 0,2812 57,3628 0,2891

Összesen..10 pont 24,8466 0,9855 37,7085 0,4449 52,8666 0,3211 66,7134 0,2554 84,1652 0,3439

X16a..2. pont 0,5251 0,1705 0,6662 0,1761 0,7621 0,1142 1,0577 0,1048 1,5818 0,0563

X16b..2. pont 0,1854 0,1124 0,4757 0,1391 0,5837 0,1104 0,943 0,1002 1,53 0,056

X16c..11. pont 0,0802 0,0539 2,1203 0,5182 3,7285 0,4215 5,6458 0,3856 9,0528 0,1607

X16d..2. pont 0,32 0,1459 0,0415 0,0639 0,3576 0,0857 0,6064 0,0928 1,4007 0,0666

X16..17. pont 1,1108 0,3016 3,3037 0,5349 5,4319 0,4302 8,2528 0,4664 13,5654 0,2163

X17a..4. pont 1,285 0,2622 2,6588 0,1919 2,7363 0,1299 3,081 0,107 3,3355 0,0713

X17b..4. pont 1,0328 0,2438 2,1274 0,1991 2,6288 0,1302 3,0436 0,1091 3,4574 0,0621

X17c..5. pont 0,7894 0,1833 2,1432 0,2127 3,1796 0,1456 3,4715 0,1333 4,3886 0,0666

X17d..4. pont 0,0733 0,0658 0,0969 0,0521 0,4112 0,0664 0,6334 0,0739 1,6995 0,0889

X17..17. pont 3,1804 0,6043 7,0263 0,482 8,9559 0,3257 10,2296 0,2794 12,8809 0,1674

X18a..2. pont 0,744 0,1838 1,0091 0,1179 1,5566 0,0692 1,8037 0,041 1,971 0,0112

X18b..4. pont 0,4286 0,2221 0,7969 0,1731 1,7125 0,1653 3,0141 0,1189 3,5672 0,0581

X18c..4. pont 0,7554 0,2955 1,1197 0,2026 1,8855 0,1602 3,5064 0,0862 3,7942 0,0349

X18d..7. pont 0,2549 0,1428 0,2667 0,0937 0,874 0,159 2,6026 0,1952 5,2502 0,1015

X18..17. pont 2,183 0,6252 3,1924 0,4189 6,0287 0,409 10,9268 0,3002 14,5827 0,1282

80-100%0-19% 20-39% 40-59% 60-79%



Item válasz átlag_1 st_hiba_1 átlag_2 st_hiba_2 átlag_3 st_hiba_3 átlag_4 st_hiba_4 átlag_5 st_hiba_5

E1a..4. pont 2,5842 0,1448 3,2418 0,0995 3,5633 0,0708 3,6273 0,0588 3,8854 0,0287

E1b..4. pont 1,739 0,1427 2,5518 0,1251 2,9395 0,1048 3,301 0,0856 3,7205 0,0542

E1c..5. pont 1,117 0,1152 1,3778 0,1041 1,8198 0,1319 2,412 0,1349 3,4423 0,1249

E1..13. pont 5,4401 0,2763 7,1714 0,2152 8,3227 0,2087 9,3403 0,1907 11,0481 0,1555

E2a..4. pont 1,9451 0,1378 2,9111 0,0923 3,1593 0,0638 3,3186 0,0563 3,646 0,0375

E2b..6. pont 1,4899 0,2001 3,6589 0,1799 4,3464 0,1653 5,1608 0,1155 5,7393 0,0564

E2c..4. pont 0,7747 0,0976 1,6165 0,109 2,2905 0,0997 2,7836 0,0875 3,4879 0,0684

E2..14. pont 4,2098 0,3172 8,1865 0,2671 9,7962 0,2425 11,2631 0,1708 12,8732 0,1036

E3..11. pont 2,7456 0,349 6,2458 0,292 8,543 0,2178 9,3986 0,1816 10,5717 0,0631

E4a..6. pont 0,8155 0,1774 1,3123 0,1423 2,2961 0,1992 3,0842 0,182 4,4256 0,1535

E4b..7. pont 1,1406 0,2238 2,2739 0,2115 2,8681 0,2356 4,3216 0,2148 6,0391 0,1319

E4..13. pont 1,956 0,3653 3,5862 0,3148 5,1643 0,3979 7,4059 0,3522 10,4647 0,2384

E..115 pont 28,8466 0,7462 50,3023 0,3684 65,4643 0,3011 80,8628 0,3624 99,5911 0,4729

Választhatók

E5a..9. pont 0,9384 0,2041 3,8861 0,338 5,8242 0,3084 7,655 0,202 8,8413 0,0316

E5b..7. pont 0,2038 0,0778 1,6222 0,2213 2,5094 0,225 4,2004 0,218 6,0326 0,1016

E5..16. pont 1,1421 0,2397 5,5083 0,5191 8,3336 0,4823 11,8554 0,3729 14,8738 0,1103

E6a..3. pont 0,1689 0,0554 0,6016 0,0848 1,0182 0,1018 1,7871 0,0974 2,4369 0,0739

E6b..8. pont 0,2669 0,1051 1,0971 0,1775 2,3964 0,2546 4,439 0,2573 6,6302 0,1921

E6c..5. pont 1,1673 0,1891 1,8656 0,1742 2,4067 0,1844 3,6651 0,1563 4,4812 0,1005

E6..16. pont 1,6031 0,2383 3,5643 0,2997 5,8213 0,3786 9,8912 0,3674 13,5483 0,2775

E7a..3. pont 2,7381 0,0675 2,8161 0,0461 2,9122 0,0289 2,9738 0,0138 2,9691 0,0141

E7b..4. pont 2,3201 0,1721 3,0817 0,1228 3,3673 0,0996 3,527 0,0865 3,7427 0,0645

E7c..6. pont 2,34 0,1325 2,7736 0,1156 3,2167 0,0925 3,4281 0,088 3,9544 0,105

E7d..3. pont 1,6684 0,124 2,1321 0,0909 2,3892 0,0751 2,4688 0,0672 2,7102 0,0491

E7..16. pont 9,0666 0,2956 10,8035 0,2141 11,8854 0,1591 12,3977 0,1504 13,3764 0,1416

E8a..6. pont 1,3048 0,2454 2,4075 0,2266 2,7279 0,2311 3,7563 0,198 4,9326 0,1329

E8b..6. pont 1,0914 0,2814 3,0836 0,2792 4,0718 0,238 4,776 0,2022 5,6984 0,0817

E8c..4. pont 0,4547 0,1794 1,3149 0,2008 2,0803 0,1895 2,6715 0,1614 3,6298 0,0773

E8..16. pont 2,8509 0,4415 6,806 0,5004 8,88 0,456 11,2038 0,3919 14,2608 0,1823

E9a..6. pont 2,0932 0,139 2,8431 0,145 3,9706 0,1563 4,5459 0,134 5,3404 0,0976

E9b..4. pont 0,1476 0,054 0,6677 0,1067 1,3926 0,1322 2,0287 0,1289 3,0076 0,0969

E9c..6. pont 0,1318 0,0738 0,6766 0,1436 1,0673 0,1541 2,0269 0,2094 3,7715 0,2013

E9..16. pont 2,3726 0,1874 4,1873 0,2967 6,4305 0,317 8,6015 0,3376 12,1195 0,2925

80-100%0-19% 20-39% 40-59% 60-79%
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9. sz. melléklet 

2003 
 
 
620 (8 pont) 
Oldja meg a következő egyenletrendszert a –3 ≤ x < 0, 0  ≤ y < 6 számhalmazon! 








457

123

yx

yx
 

 
Megoldás: az első egyenletből kifejezem y-t, 

majd az így kapott képletet behelyettesítem a második egyenletben y helyére 
 

I 2y = 1 – 3x 

I y = x
2

3

2

1
  

 

II 7x + 5 4
2

3

2

1







  x  

II 7x + 4
2

15

2

5
 x  

II 14x + 5 – 15x = 8 
II – x = 3 
II x = – 3 
 

I y =  3
2

3

2

1
  = 5 

 
Ellenőrzés: I. bal: 110952)3(3   

 I. jobb: 1 
 II. bal: 4252155)3(7   
 II. jobb: 4 

 
Eredmény: x = – 3   0,3

y = 5   6,0
 
 
1830 (12 pont) 
A téglalap két oldala közül az egyik 3 dm-rel nagyobb, mint a másik. Az átló 6 dm-rel kisebb, mint 
a félkerület. Állapítsa meg az oldalak hosszúságát! 
 
Ábra:  
 
 x 
 y
 
 
 
 x + 3 
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Megoldás: adatok: K = 2x + 2(x + 3) 

323
2

 xxx
K

 

y = x + x + 3 – 6 = 2x – 3 az átló hossza 
 

Piagorasz – tétellel:   222 )32()3(  xxx

     912496 222  xxxxx
xx 1820 2   
)9(20  xx  egy szorzat (valós számok között) csak akkor 

lehet nulla, ha legalább az egyik tényezője nulla 
a 2x = 0 esetben, a téglalap egyik oldala x = 0 lenne, ez nem 
lehet 
tehát x – 9 = 0, azaz x = 9 dm a téglalap egyik oldala 
y = 15392  dm 

 
Ellenőrzés: oldalak: 9 és 12 dm, átló 15 dm 

a félkerület: 9 + 12 = 21 dm, ami 6 dm-rel hosszabb az átlónál 
 
Eredmény: A téglalap oldalainak hossza 9 dm és 12 dm. 
 
 
3594 (14 pont) 
Egy mértani sorozat első három tagjának a szorzata 216. Ha a harmadik számot 3-mal csökkentjük, 
egy számtani sorozat első három tagját kapjuk. Határozza meg a mértani sorozatot.  
 
Megoldás: mértani sorozat: elemei: , ,  1a 2a 3a

1a = 
q

a2  és  = 3a qa 2  

321
3
2 216 aaaa   

2a  = 6 
 

számtani sorozat: elemi: , 6 , – 3 1a 3a

1a  = 6 – d és – 3 = 6 +d 3a

 

azaz: ( =)  1a
q

6
= 6 – d  

+ (  = ) – 3 = 6 +d  3a q6

 

1236
6

 q
q

 

qq 1566 2   

06156 2  qq  
 

12

915

62

66422515
2,1







q  

 
 

21q  

2

1
2 q  



érettségi 2003 / 3 

ha , akkor =3,  = 12 21 q 1a 3a

tehát a mértani sorozat: 3, 6, 12 
a számtani sorozat pedig: 3, 6, 9 
 

ha 
2

1
2 q , akkor =12,  = 3 1a 3a

tehát a mértani sorozat: 12, 6, 3, 
ehhez viszont nem létezik számtani (12, 6, 0 nem számtani) 

 
Ellenőrzés:  2161263 

3, 6, 12 – 3 számtani sorozat (d = 3) 
 
Eredmény: A mértani sorozat tagjai: 3, 6, 9. 
 
 
2747 (16 pont) 
Egy 10 cm sugarú gömb köré olyan csonkakúpokat írunk, amelyek alkotója 70◦ -os szöget zár be az 
alappal. Mekkora a csonkakúp felszíne? 
 

Az alapkör sugara: R, a kisebbik kör sugara: r. Ábra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Megoldás: a csonkakúp síkmetszete: 

 
 
Kiegészítve kúppá, a teljes magasság: M 
 
 
 
 
 
Az OC és az OB távolság a gömb sugara, azaz 10 cm. 
CA és BA távolság megegyezik, mert az A külső pontból húzott érintőszakaszok. 
OCA és OBA háromszögek egybevágóak, mert a két már említett oldaluk egyenlő, a 
harmadik pedig közös. 
A CAB szög -os, ennek szögfelezője az OA.  70
 
Az OCA háromszögben CA oldal = R, az OC oldal = 10 cm és CAO szög = 35%. 

R
tg

10
35  , ebből R = 28,14

35

10


tg
 cm. 

 
A DCA háromszögben kiszámoljuk CD-t, ami a háromszög magassága: M 

R

M
tg 70 , ebből M = tg 70




35

10

tg
= 39,24 cm, ebből x = M – 10 – 10 = 19,24 cm  

 

A csonkakúp magassága: m, alkotója: a. 
 
A csonkakúp felszíne: A =   arRrR )(22 

D

x

B

O

A
C
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A D csúcsnál lévő kis háromszög hasonló DCA háromszöghöz: 

r

x

R

M
 , azaz 

r

24,19

28,14

24,39
 , ebből r = 7,00 cm 

 
A magasságot eltoljuk a C pont felől, az A felé, amíg háromszöget nem kapunk. Ebben a 
háromszögben az alap: R – r, a magasság a gömb átmérője maradt (20 cm). 

Pitagorasz tétellel kiszámoljuk az alkotót: a = 19,2128,720 22   cm 

 
A =  = 2 211,18 cm 19,21)728,14(728,14 22  2. 
 

Eredmény: A csonkakúp felszíne 2 211,18 cm2. 
 
 
1601 (9 pont) 
Mely valós számokra értelmezhető az  

a) 
x

x 1
lg


 

b) 
x

x )1lg( 
 

kifejezés? 

a) Megoldás: A logaritmus definíciójából következik: az 
x

x 1
 – nek pozitívnak kell lennie. 

Egy tört értéke pontosan akkor pozitív, ha a számláló és a nevező előjele 
megegyezik. 
 
A számláló: x = – 1 -ben 0, előtte negatív, utána pozitív. 
A nevező x = 0 -ban 0 (itt nincs értelmezve), előtte negatív, utána pozitív. 
A tört pozitív: x     ,01, , azaz ezekre az x-ekre értelmezhető. 
 

Eredmény: Az x \  valós számokra értelmezhető.   ,1  0
 

b) Megoldás: A logaritmus definíciójából következik: az 1x  – nek pozitívnak kell lennie. 
Azaz x .   ,1
 
És ahhoz, hogy a tört értelmezhető legyen, x  0 
 

Eredmény: Az x \  valós számokra értelmezhető.   ,1  0
 
 
1206 (9 pont) 
Mekkorák a háromszög szögei, ha a második 10 fokkal nagyobb az első kétszeresénél, a harmadik 
pedig 30 fokkal kisebb a másodiknál? 
 
Megoldás: A háromszög belső szögeire fennáll:  180 , azaz   180  

I.  210   
II.   30  
Az I. egyenletben a   helyére beírva a fentit:  210180  . 
Tehát  3170  . 
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A II. egyenletbe a   helyére beírva a fentit:   18030 . 
Tehát  1502 . 
Ebbe   helyére beírjuk az I. egyenletet:  150)3170(2   

 1503405  
1905  

 38  
 

 56383170  
 86  

 
Ellenőrzés:  és  1038286  308656  és  180388656  
 
Eredmény: A háromszög szögei:  38 ,  86  és  56 . 
 
 
22 (12 pont) 
Bizonyítsa be a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggéseket! 
 
Megoldás: másodfokú egyenlet általános alakja:  02  cbxax

másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggések: 

a

b
xx  21  és 

a

c
xx 21  

a másodfokú egyenlet gyökei: 
a

acbb
x

2

42

1


  és 

a

acbb
x

2

42

2


  

gyökök összege:  21 xx
a

acbb

2

42 
 + 

a

acbb

2

42 
 = 

=
a

acbbacbb

2

44 22 
 = 

a

b

2

2
 = 

a

b
  

gyökök szorzata: 21xx
a

acbb

2

42 
a

acbb

2

42 
  = 

=
2

22222 bb 
4

)4(44

a

acbacbbacb 
 = 

=
a

c

a

acbb 2 (



2

2

4

)4
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10. sz. melléklet 

Matematika felvételi feladatok B 2003 
 

1. Az autóbusz indulása után 25 perccel induló motorkerékpáros 50 km megtétele 
után utoléri a buszt. Mekkora a motorkerékpáros átlagsebessége, ha az 

autóbuszé az utolérés időpontjáig ?  

(A két jármű ugyanarról a helyről indul és útvonaluk a találkozásig megegyezik.) 

(9 pont) 

Megoldás: A találkozásnál a megtett utak (motor, autóbusz) egyenlők: . kmss ma 50

Az autóbusz sebessége: 
h

km
va 45 . 

A megtett idők órában: 
60

25
 ma tt . 

A sebesség képlete: 
t

s
v  . 

Az autóbusz ennyi ideje halad: 
9

10

45

50
at  óra  

A motor ennyi ideje halad: 
36

25

36

1540

12

5

9

10



mt  óra 

A motoros sebessége: 
h

km
vm 72

25

3650

36

25
50




  

Eredmény: A motoros átlagsebessége 
h

km
72 . 

 
 

2. A konvex ABCD négyszög átlói merőlegesek egymásra és mindkettő 10 cm 
hosszú. Az ABC szög derékszög, az átlók metszéspontja M, és cm.  

Számítsa ki a négyszög területét és szögeinek nagyságát! 

(11 pont) 

Megoldás: Az ABC derékszögű háromszög, melynek 

egyik magassága BM. 

AM = 2 cm, AC = 10 cm 

D 

C 

e 
f 

M 

B A 
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Befogótétellel: , azaz , ebből ACAMAB 2 1022 AB 52AB  cm. 

ACCMBC 2 , azaz , amiből 802 BC 54BC  cm. 

Az ABC háromszög területe: 20
2

5452

2








BCAB
TABC  cm2. 

Magasságtétel: , azaz , ebből CMAMBM 2 822 BM 4BM  cm. 

BAC szög: tg
AM

BM
1  = 2

2

4
 , ebből  43,631  

BCA szög: tg
2

1

8

4
1 

CM

BM , ebből  57,261  

AMD háromszög: MD = BD – BM = 10 – 4 = 6 cm. 

6
2

62

2








MDAM
TAMD  cm2 és 24

2

68

2








MDCM
TCMD  cm2. 

A négyszög területe: + +  = 20 + 6 + 24 = 50 cmABCT AMDT CMDT 2. 

MAD szög: tg
AM

MD
2 = 3

2

6
 , ebből  57,712 . Így  13521   

ACD szög: tg
4

3

8

6
2 

CM

MD , ebből  87,362 . Így  44,6321   

A konvex négyszög belső szögeinek összege .  360
 56,716390135360360 44,  

Eredmény: A négyszög területe 50 cm2. 
A négyszög szögei: 135 ,  90 ,  44,63  és  56,71  

 
 

 

3. Írja fel a egyenletű kör origón átmenő érintőinek 
egyenletét, és határozza meg az érintők hajlásszögét!  

(12 pont) 

Megoldás: A kör egyenlete: (x – u) 2 + (y – v) 2 = r2 
 
2(x2 + y2 – 12x – 6y) + 45 = 0 
2((x – 6) 2 – 36 + (y – 3) 2 – 9) + 45 =0 
2((x – 6) 2 + (y – 3) 2) – 90 + 45 = 0 

(x – 6) 2 + (y – 3) 2 = 

2

2

53








 

 

A kör középpontja: C (6, 3), sugara r = 
2

53
 e(egység). 

E és F a két érintési pont, O az origó. 
 

3

E

C

O
F

6
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OCE háromszög: OEC szög derékszög, mert az érintő egyenes merőleges az érintési 

pontbeli sugárra. EC = r = 
2

53
 e. Az OC oldal: 22 36  =  53 e. 

Pitagorasz-tétellel az OE oldal hossza: 45
2

452 OE , amiből OE = 
2

53
 e. 

Hasonlóan OFC háromszögben, F-nél. 
Külső pontból húzott érintőszakaszok hossza egyenlő, azaz OE = OF.  

E és F: Az eredeti kör és egy O középpontú, OE sugarú kör metszéspontjai. 

x 2 + y 2 = 

2

2

53








 a másik kör egyenlete. 

Átrendezve: x = 2

2

45
y , feltéve, hogy y2 < 

2

45
. 

Ezt beírjuk az eredeti kör egyenletbe:  
2

45
36

2

45 2

2

2 







 yy  

2

45
9636

2

45
12

2

45 222  yyyy  

2

2

45
12645 yy  , 

2

2

45
4215 yy   

22 16
2

45
16460225 yyy   

01356020 2  yy  

027124 2  yy  










8

2412

42

274414412
2,1y  

 

azaz E 







2

9
,

2

3
 és F 






 

2

3
,

2

9
 és O(0,0) 

Az érintő egyenletek: két adott ponton átmenő egyenes egyenlete: 

e:    00
2

9
00

2

3







 






  xy  , rendezve 0

2

3

2

9
 yx , azaz . 03  yx

f:    00
2

3
00

2

9







 






  xy  , rendezve 0

2

9

2

3
 yx , azaz . 03  yx

Az érintők hajlásszöge: )1,3( en  és )3,1(fn , azaz a két normálvektor merőleges 

egymásra, így a két érintő egyenes is merőleges egymásra. 
Eredmény: A két origón átmenő érintő egyenlete: 03  yx  és 03  yx , 

hajlásszögük . 90

2

3

4

81

2

45
,

2

9
11  xy  

2

9

4

9

2

45
,

2

3
22  xy  



2003 felvételi / 4 

4. Az számtani sorozatban ; ebben a sorrendben egy mértani 
sorozat első három tagja. Számítsa ki a mértani sorozat első tíz tagjának 
összegét!  

(13 pont) 

Megoldás: A tagokat felírjuk számtani sorozat és mértani sorozat tagjaiként is: 

qda  222 , ahol d a számtani differenciája, q a mértani kvóciense 
2

4 232 qda   
Az elsőből kifejezzük d-t, és behelyettesítünk a második egyenletbe: 

I. 22  qd  

II 22)22(32 qq   
2223232 qq   

222320 2  qq  

230 2  qq  
2,2 11  dq  








2

13

2

2493
2,1q  

 

I. 2,2 11  dq  esetben: 

A számtani sorozat első négy tagja: 2 , 2 2 , 3 2 , 4 2 . 

A mértani sorozat első három tagja: 2 , 2 2 , 4 2 . 
Itt teljesül, hogy a két sorozat első és második tagja megegyezik és a számtani 
sorozat negyedik tagja egyenlő a mértani sorozat harmadik tagjával. 

II.  esetben: 0,1 12  dq

A számtani sorozat és a mértani sorozat minden tagja 2 . 
Így itt teljesül, hogy a két sorozat első és második tagja megegyezik és a 
számtani sorozat negyedik tagja egyenlő a mértani sorozat harmadik tagjával. 

A mértani sorozat első tíz tagjának összege: 
I.  esetben: 21 q

10232
12

12
2

10

10 



S  

II.  esetben: 12 q

21010 S  

Eredmény: A mértani sorozat első tíz tagjának összege: 

21 q  esetben 1023210 S , 12 q  esetben pedig 21010 S . 

 
 

0,1 12  dq  
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5. Határozza meg az alábbi két esetben az értékét!  

a.  

b.  

(13 pont) 

Megoldás: a)  9lglg2lglg 22  yxyx
22 3)lg(lg  yx  

3lglg  yx  

1000lglg 
y

x
 a logaritmus függvény szigorú monotonitása miatt 

1000
y

x
 

 

b) 
y

yx

y

yx 



sinsin  ez két esetben teljesül: 

I. 
y

yx

y

yx 



, y  0

x + y = x – y 
2y = 0  
y = 0, de ebben az esetben a tört nem értelmezhető, tehát itt nincs megoldás 

II. 
y

yx

y

yx 


  , y  0

yxyyx    
yx 2  

2




y

x
 

 
 

6. Ábrázolja derékszögű koordináta-rendszerben azoknak a pontoknak a 
halmazát, amelyeknek koordinátái kielégítik az alábbi egyenletrendszert!  

 

(13 pont) 

Megoldás: I.     0121 22  yx  
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04

0121




yx

yx
 

 
II.  03|1|  xy
II.a) ha x – 1 > 0 
 y + x – 1 – 3 = 0 
 x + y – 4 = 0 
II.b) ha x – 1 < 0 
 y – x + 1 – 3 = 0 
 y – x – 2 = 0  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Adottak egy síkon az egymással párhuzamos e, f, g egyenesek. e és f távolsága 3,5 
cm, f és g távolsága 2 cm, e és g távolsága pedig 5,5 cm. Az ABCD négyzetnek 
mindhárom megadott egyenesen van csúcsa. Mekkora lehet a négyzet oldala?  

(14 pont) 

Megoldás: e 
 
 
 
 

f 
 
 
g 

I

II

megoldás 

E A H 

B 
D 

G 

F 
C 
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EAD derékszögű háromszögben: ED az e és f egyenesek távolsága: 3,5 cm, 
AD a négyzet oldala. 
DFC derékszögű háromszögben DF az f és g egyenesek távolsága: 2 cm, 
DC a négyzet oldala, DC = AD. 
A két háromszög egybevágó, mert kiegészítve az ábrát EFGH négyszög 
négyzet, a keletkezett 4 derékszögű háromszög egybevágó (a két befogó 
összege mindig 5,5 cm, az átfogó pedig az ABCD négyzet oldala). 
Tehát a két befogó 2 illetve 3,5 cm. Ebből az átfogó Pitagorasz-tétellel: 

222 25,3 AD , ebből a négyzet oldala: 4,03 cm. 
 

Eredmény: A négyzet oldala 4,03 cm. 
 
 
8. Igazolja, hogy a valós számok halmazán értelmezett,  

 

hozzárendelési szabállyal megadott másodfokú függvénynek a, b és c bármely 
valós értéke esetén van zérushelye! 

(15 pont) 
 
Megoldás: Ahhoz, hogy egy függvénynek legyen zérushelye az kell, hogy a diszkrimináns 

nem negatív legyen. 
D =  kell 0)(434)(16 2  acbcabcba

=   )(48)222(16 222 acbcabbcacabcba

=   )333222(16 222 acbcabbcacabcba

=  )(16 222 acbcabcba 


)
2

)()()(
(16

222 accbba
 

=  ))()()((8 222 accbba 
Bármely valós szám négyzete pozitív vagy nulla, tehát a diszkrimináns a, b, c 
bármely valós értéke esetén nemnegatív, azaz létezik zérushelye. 
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