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Színes érettségi feladatsorok matematikából 
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5. feladatsor

I. rész

1. 	 Mivel	egyenlő	 x −( )3 2 ,  ha x	tetszőleges	valós	számot	jelöl?

 A)  x − 3   B)  3 − x   C)  x − 3 	 (2	pont)	

2. 	 Mekkora	az	a és b	szöge	az	ábrán	látható	négyszögnek,	ha	azt	tudjuk	róla,	hogy	
van	körülírt	köre?		 (2	pont)

  

3. 	 Írja	fel	a	 P −( )4 2;  és Q 2 0;( ) 	pontokra	illeszkedő	egyenes	egyenletét!	 (3	pont)

4.  A −] ]3 12; 	 intervallumból	véletlenszerűen	választva	egy	egész	számot	mennyi	a	
valószínűsége,	hogy	a	választott	szám	páros?	 (3	pont)

5. 	 Adja	meg	az	alábbi	egyenletek	megoldásait!

log8
1
3

x =a) 	 (1	pont)

1
3

9





=
x

b)	 	 (1	pont)
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6. 	 Adja	meg	a	derékszögű	koordináta-rendszerben	ábrázolt	f	függvény	maximumá-
nak	helyét	és	értékét!		 (2	pont)

1

1

x

y

p p/2 p/2 3p/2p 2p

7. 	 Egy	33	fős	osztályban	21	fő	tanul	angolul,	17	gyerek	pedig	spanyolul.

	Állítólag	 az	 osztályból	 mindenki	 tanul	 angolul	a) 
vagy	spanyolul.	Ez	esetben	hányan	tanulják	mind-
két	nyelvet?	 (2	pont)

	Kiderült	 azonban,	 hogy	 pontosan	 8	 diák	 tanulja	b)	
mindkét	nyelvet.	Hányan	nem	tanulják	egyik	nyel-
vet	sem?		 (2	pont)

8. 	 Szemléltesse	gráffal	azt	a	7	fős	társaságot,	melyben	egy	idegen	házaspáron	kívül	
mindenki	mindenkit	ismer!	 (2	pont)

9. 	 Hány	cm3	a	térfogata	annak	a	forgáskúpnak,	melynek	pontosan	akkora	a	magas-
sága,	mint	az	alaplapjának	átmérője,	ha	az	alaplap	sugara	20	cm?	(Egész	számra	
kerekítve	adja	meg	a	végeredményt!)			 (2	pont)

10. 	 Döntse	el,	melyik	igaz,	melyik	hamis	az	alábbi	állítások	közül!	

	 A)	Bármely	két	prímszám	szorzata	páratlan	szám.	 (1	pont)

	 B)	Van	két	olyan	egyjegyű	prímszám,	melynek	összege	páratlan	szám.	 (1	pont)

	 	 Fogalmazza	meg	az	A)	állítás	tagadását!	 (1	pont)
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11. 	 Egyik	 reggel	 a	 piacon	 végigsétálva	 megnéztük,	
hogy	 hol,	 mennyibe	 került	 a	 paradicsom.	 Négy	
árusnál	400	Ft	volt	kilója,	háromnál	460	Ft,	egynél	
580	 Ft.	Átlagosan	mennyibe	 került	 aznap	 1	 kilo-
gramm	paradicsom	a	piacon?	 (3	pont)

12. 	 Hány	százalékkal	emelték	fel	annak	a	literes	tejnek	az	árát,	ami	eddig	225	Ft	volt,	
most	pedig	260	Ft-ba	kerül?	 (2	pont)

II./A rész

13. 	 Oldja	meg	az	egész	számok	halmazán	a	következő	egyenletet!

  lg lg lgx x+ +( ) = −2 5 30 1 	 (12	pont)

14. 	 Az	ábra	egy	olyan	„téglapiramis”	 tetejét	mutatja,	mely	piramis	minden	sorában	
annyi	tégla	van,	mint	ahányadik	sor	felülről	számítva.

 

Hány	téglából	áll	a	„piramis”,	ha	100	sor	alkotja?	 (5	pont)a) 

Ha	leromboljuk	a	felső	50	sort,	hány	tégla	marad	az	építményben?	 (4	pont)b)	

	Minimálisan	hány	tégla	kellene	ahhoz,	hogy	a	megmaradt	fal	széleit	„kiegyenesít-c)	
sük”,	azaz	egy	tökéletesen	téglalap	alakú	falat	készítsünk	belőle?	(A	téglák	félbe-
vághatók!)		 	(3	pont)
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15. 	 Lacika	az	iskolakezdésre	kapott	egy	új	tolltartót,	amelybe	az	előre	kialakított	he-
lyekre	8	ceruza,	vagy	toll	fér	egymás	mellé.

	Hányféleképpen	 pakolhatja	 bele	 sorban	 egymás	a) 
mellé	a	3	egyforma	grafit,	a	2	egyforma	piros	és	az	
1	kék	ceruzáját,	valamint	a	kék	és	a	fekete	tollát?		 
	 	 (2	pont)

	Hányféle	 lehet	 az	 írószerek	 sorrendje,	 ha	 Lacika	b)	
azt	szeretné,	hogy	a	tollak	is	és	a	ceruzák	is	egymás	
mellett	legyenek?		 (5	pont)

	Ha	Lacika	csak	a	ceruzáit	akarja	a	tolltartóban	tartani	(a	két	tollát	a	táskája	zsebébe	c)	
teszi),	akkor	hányféleképpen	teheti	azokat	a	tolltartóba?	 (5	pont)

II./B rész

16. 	 Felmérést	készítettek	egy	gimnáziumban	a	diákok	között,	hogy	ki,	mivel	 jár	az	
iskolába.	Az	eredményt	az	alábbi	kördiagram	szemlélteti:	

busz 
troli 
villamos 
bicikli 
autó 

gyalog 

25%

19%

27%

12%

10%

7%

	Hány	tanuló	jár	ebbe	az	iskolá-a) 
ba,	 ha	 azt	 tudjuk,	 hogy	 40-nel	
kevesebben	járnak	gyalog,	mint	
ahányan	biciklivel?	 (6	pont)

Készítsen	 oszlopdiagramot,	b)	
melyről	 leolvasható,	 hogy	 mi-
lyen	közlekedési	eszközzel	há-
nyan	járnak	a	gimnáziumba!	
	 (7	pont)
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c)	 Rákövetkező	évben	újra	elkészítették	ezt	a	felmérést,	melynek	eredménye:

busz 
troli 
villamos 
bicikli 
autó 

gyalog 

25%

15%

26%

21%

7%

6%

  Mire	nem	következtethetünk	a	kördiagram	alapján?

		 A)	A	gimnázium	tanulóinak	száma	növekedett.

		 B)	A	trolival	iskolába	járók	száma	nem	változott.

		 C)		A	 kerékpározás	 feltételei	
javultak	(pl.:	a	környezetvé-
dők	hatásos	 kampányt	 foly-
tattak	az	autózás	ellen;	vagy	
megnövekedett	 a	 kerék-
párutak	 hossza	 a	 városban;	
vagy	 új,	 biztonságos	 kerék-
pártárolókat	 alakítottak	 ki	 a	
gimnáziumban…).

		 			D)		Háromszor	 annyian	 járnak	
biciklivel	 az	 iskolába,	 mint	
ahányan	autóval.	 (4	pont)

17.  Egy	autós	két	egymás	utáni	hét-
végén	is	felment	Pestre	Szeged-
ről.	Először	a	sztrádán	ment,	és	
élvezve	 a	 száguldást	 egész	 rö-
vid	idő	alatt	felért.	Így	azonban	
majdnem	 a	 teljes	 tank	 benzint	
elhasználta	 a	 11	 éves	 autója,	
mire	hazaért	Szegedre,	ráadásul	
még	4	napos	autópálya-matricát	
is	 kellett	 vennie.	 Következő	
hétvégén	ezért	úgy	döntött,	inkább	a	régi	5-ös	úton	megy,	hogy	olcsóbban	megúsz-

sza	a	kiruccanást.	Átlagosan	 50 km
h

-val	kisebb	sebességgel	haladt,	így	persze	a	

menetideje	50%-kal	megnőtt,	viszont	az	autója	fogyasztása	a	100	kilométerenkén-
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ti	10,5	literről	7,2	literre	csökkent.	Mindkét	alkalommal	170	kilométeres	odaúttal	
számolva:

Túllépte-e	a	sztrádán	megengedett	a) 130 km
h

-s	sebességet	az	első	utazáskor?	
	 (9	pont)

Hány	perc	alatt	ért	Pestre	a	második	alkalommal?	 (3	pont)b)	

Csak	az	odautat	tekintve	hány	forintot	spórolt	az	autós	az	5-ös	úton,	ha	a	sztráda-c)	
matrica	1170	Ft-ba,	a	benzin	literje	pedig	254	Ft-ba	került?	 (5	pont)

18. 	 A	rajzon	látható	falióra	nagymutatója	8	cm,	kismutatója	5	cm	hosszúságú.

  

Milyen	messze	van	egymástól	a	két	mutató	végpontja	9	órakor,	illetve	4	órakor?	 	a) 
	 	 	 (8	pont)

Mekkora	utat	jár	be	a	kismutató	végpontja	7	óra	alatt?	 (5	pont)b)	

Jelöljük	a	nagymutató	végpontjátc)	

 	 3	órakor	A-val,

 	 3	óra	25	perckor	B-vel	és

 	 3	óra	40	perckor	C-vel!

	 	 Számítsa	ki	az	így	kapott	ABC	háromszög	legnagyobb	szögét!	 (4	pont)


