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A SZÓBELI ÉRETTSÉGIRŐL 

A szóbeli vizsga felépítése: 

 3 elméleti kérdés (definíció- vagy tételkimondás és értelmezés), összesen 15 pont, 

 3 feladat - összesen 30 pont, 

 maximum 5 pont adható az önállóság, a logikus előadás, illetve a matematikai szóbeli 

készség, fogalmazási szakszerűség értékelésére. 

Így összesen a szóbeli vizsgán 50 pont szerezhető. 

Az érettségi végleges értékelése az írás- és szóbeli rész együttes eredménye alapján történik. 

Használható segédeszközök a szóbelin ugyanazok, mint az írásbelin: 

függvénytáblázat, számológép, vonalzó, szögmérő, körző, ceruza, radír, tollak. 

Tematika 
 

1. Milyen számot nevezünk prímszámnak? Mikor mondjuk, hogy két vagy több egész szám 

relatív prím? 

 

2. Sorolja fel a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 számokkal való oszthatóság szabályait! 

 

3. Ábrázolja a valós számok halmazát és annak részhalmazait Venn-diagramon! 

 

4. Mit jelent az, hogy a valós számokra értelmezett összeadás és szorzás kommutatív, asszociatív, 

illetve a szorzás az összeadásra nézve disztributív?  

 

5. Definiálja az egyenes arányosság és a fordított arányosság fogalmát! 

 

6. Definiálja a racionális szám fogalmát! 

 

7. Hogyan definiálja egy pozitív szám egész kitevőjű hatványát? 

 

8. Hogyan definiálja egy pozitív szám racionális kitevőjű hatványát? 

 

9. Sorolja fel a hatványozás azonosságait! 

 

10. Sorolja fel a nevezetes szorzatokat! 

 

11. Mit értünk egy valós szám négyzetgyökén? 

 

12. Definiálja egy kifejezés abszolútértékét! 

 

13. Mit értünk egy valós szám n-edik gyökén (n pozitív egész)? Határozza meg 273 ; 2564 ; 

 325  értékét! 

 

14. Mit jelent loga b ? Milyen kikötéseket kell tenni a-ra és b-re? 
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15. Fogalmazd meg a logaritmus azonosságait! 

 

16. Mit nevezünk egy valós szám normálalakjának? 

 

17. Mit nevezünk a másodfokú egyenlet általános alakjának? Beszéljen a másodfokú egyenlet 

megoldóképletéről! 

 

18. Mit ért a másodfokú egyenlet diszkriminánsán? 

 

19. Hogyan definiálja két nemnegatív szám számtani, illetve mértani közepét? 

 

20. Mit ért  

a) pont és egyenes távolságán; 

b) párhuzamos egyenesek távolságán; 

c) pont és sík távolságán; 

d) párhuzamos síkok távolságán? 

 

21. Határozza meg az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összegét és átlóinak számát! 

22. Sorolja fel a háromszögek egybevágóságának alapeseteit! 

 

23. Osztályozza a síknégyszögeket 

a) az oldalak párhuzamossága; 

b) az oldalak egyenlősége 

szerint. 

 

24. Mit tud a háromszög középvonalairól? (Definíció, tétel) 

 

25. Határozza meg a következő ponthalmazokat! 

a) Két adott ponttól egyenlő távolságra levő pontok halmaza a síkban és a térben. 

b) Két adott egyenestől egyenlő távolságra levő pontok halmaza a síkban. 

 

26. Mit tud a háromszög oldalainak felezőmerőlegeseiről? (Definíció, tételek) 

 

27. Mit tud a háromszög belső szögfelezőiről? (Definíció, tételek) 

 

28. Mit tud a háromszög magasságvonalairól? (Definíció, tétel) 

 

29. Mondja ki Thalész tételét és a tétel megfordítását! 

 

30. Mi az összefüggés két (nemnegatív) szám számtani és mértani közepe között? 

 

31. A sík melyik transzformációját nevezzük tengelyes tükrözésnek? Sorolja fel a tengelyes 

tükrözés tulajdonságait! 

 

32. A sík melyik transzformációját nevezzük középpontos tükrözésnek? Sorolja fel a középpontos 

tükrözés tulajdonságait! 

 

33. A sík melyik transzformációját nevezzük pont körüli forgatásnak? Sorolja fel a tulajdonságait! 

 

34. Milyen ponttranszformációt nevezünk eltolásnak? Sorolja fel az eltolás tulajdonságait! 

 

35. Mit nevezünk vektornak? Mit nevezünk vektor abszolútértékének? 



3 

 

 

36. Hogyan definiáljuk két vektor összegét, illetve különbségét? Sorolja fel a vektorösszeadás 

tulajdonságait! 

 

37. Mit értünk egy vektor számszorosán? 

 

38. Mit tud a háromszög súlyvonalairól? (Definíció, tételek) 

 

39. Mondja ki a Pitagorasz-tételt és a tétel megfordítását! 

 

40. Sorolja fel a háromszögek hasonlóságának alapeseteit! 

 

41. Mit tud a hasonló síkidomok területének arányáról? 

 

42. Mit tud a hasonló testek térfogatának arányáról? 

 

43. Mit tud a hasonló testek felszínének arányáról? 

 

44. Mondja ki a magasságtételt! 

 

45. Mondja ki a befogótételt! 

 

46. Hogyan értelmezzük a hegyesszögek szögfüggvényeit? 

 

47. Hogyan értelmezhető egy tetszőleges szög sinusa, illetve cosinusa? 

 

48. Hogyan értelmezhető egy tetszőleges szög tangense, illetve cotangense? 

 

49. Számítsa ki a 30°-os, 60°-os, 45°-os szögek szögfüggvényeinek pontos értekét! 

 

50. Mondja ki a sinustételt! 

 

51. Mondja ki a cosinustételt! 

 

52. Definiálja egy vektor koordinátáit az i, j egységvektorokkal megadott koordináta-rendszerben! 

 

53. Mit ért két vektor skaláris szorzatán? 

 

54. Fejezze ki két vektor skaláris szorzatát a vektorok koordinátáinak segítségével! 

 

55. Írja fel az A(al; a2) és B(bl; b2) pontok távolságának kiszámítására vonatkozó képletet! 

 

56. Írja fel egy szakasz felezőpontjának, illetve harmadolópontjának koordinátáit a szakasz 

végpontjainak koordinátáival! 

 

57. Adottak egy háromszög csúcspontjainak a koordinátái, írja fel a háromszög súlypontjának 

koordinátáit! 

 

58. Adja meg két egyenes párhuzamosságának, illetve merőlegességének - a koordinátageometriai 

feltételeit! 

 

59. Mit nevezünk függvénynek? 
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60. Mit ért egy függvény értelmezési tartományán, illetve értékkészletén? 

 

61. Ábrázolja és jellemezze a valós számok halmazán értelmezett baxx   függvényt! 

 

62. Ábrázolja és jellemezze a valós számok halmazán értelmezett 2xx   és 3xx   

függvényeket! 

 

63. Ábrázolja és jellemezze a valós számok halmazán értelmezett xx  függvényt! 

 

64. Ábrázolja és jellemezze a nemnegatív valós számok halmazán értelmezett xx függvényt! 

 

65. Ábrázolja és jellemezze a valós számok halmazán értelmezett xax   függvényt (a>1, illetve 

0<a<1)! 

 

66. Ábrázolja és jellemezze a pozitív valós számok halmazán értelmezett xx alog függvényt 

(a>1, illetve 0<a<1)! 

 

67. Ábrázolja és jellemezze a valós számok halmazán értelmezett xx sin függvényt! 

 

68. Ábrázolja és jellemezze a valós számok halmazán értelmezett xx cos függvényt! 

 

69. Ábrázolja és jellemezze xx tg  függvényt! 

 

70. Definiálja a számtani, illetve a mértani sorozat fogalmát! 

 

71. Adjon meg különféle jelölésekkel három halmazt! Mikor egyenlő két halmaz? 

 

72. Legyen A és B két tetszőleges halmaz. Mikor mondjuk, hogy A részhalmaza B-nek? 

 

73. Definiálja a következő halmazműveleteket: unió-, metszet-, különbségképzés! 

 

74. Definiálja a következő fogalmakat: permutáció (ismétléses, ismétlés nélküli), variáció 

(ismétléses, ismétlés nélküli), kombináció (ismétlés nélküli) 

 

75. Pascal-háromszög, binomiális együtthatók. 

 

76. Definiálja a következő fogalmakat: esemény, eseménytér, elemi esemény, gyakoriság, relatív 

gyakoriság. 

 

77. Definiálja a következő fogalmakat: terjedelem, szórás, aritmetikai átlag (súlyozott számtani 

közép), medián (rendezett minta közepe), módusz (leggyakoribb érték). 

 

78. Definiálja a következő fogalmakat: valószínűség, a klasszikus valószínűségi (Laplace)-modell. 

 

 

Részletesebb követelmény a következő helyről tölthető le: 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/matematika_vk

.pdf 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/matematika_vk.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/matematika_vk.pdf

