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Középszintű matematika érettségi témakörök  

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

1.1 Halmazok   

1.1.1Halmazműveletek   

1.1.2 Számosság, részhalmazok  

1.2. Matematikai logika (és, vagy, negáció, 

konjunkció, implikáció, ekvivalencia stb)  

1.2.1 Fogalmak, tételek és bizonyítások a 

matematikában (szükséges, elégséges és a 

szükséges és elégséges feltétel fogalma, 

állítások logikai értéke) 

1.3. Kombinatorika (permutáció, variáció, 

kombináció)  1.4 Gráfok   

2. Számelmélet, algebra  

2.1 Alapműveletek  

2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek (osztó, többszörös, prímszám, összetett  

                szám)  

2.2.1 Oszthatóság  

2.2.2 Számrendszerek  

2.3 Racionális és irracionális számok  

2.4 Valós számok  

2.5 Hatvány, gyök, logaritmus  

2.6 Betűkifejezések  

  2.6.1 Nevezetes azonosságok  

2.7 Arányosság  

  2.7.1 Százalékszámítás  

2.8 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek  

  2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek   

     Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek   

Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek  

Magasabb fokú egyenletek   

Négyzetgyökös egyenletek  
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  2.8.2 Nem algebrai egyenletek  

Abszolútértékes egyenletek   

Exponenciális és logaritmusos egyenletek   

Trigonometrikus egyenletek   

2.8.3 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek  

2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek (számtani, mértani közép)  

3. Függvények, az analízis elemei  

3.1 A függvény  

3.2 Egyváltozós valós függvények (x ↦ ax + b , x ↦ x2 , x ↦ x3 , x ↦ ax2 + bx + c , x ↦ √𝑥  , x ↦ |x| ,       

  x ↦ sin x , x ↦ cos x , x ↦ tg x , x ↦ ax , x ↦ loga x .)  

  3.2.1 A függvények grafikonja, függvénytranszformációk   

  3.2.2 A függvények jellemzése (értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték,  

    periodicitás, paritás)  

3.3 Sorozatok  

  3.3.1 Számtani és mértani sorozatok  

  3.3.3 Kamatos kamat, járadékszámítás  

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria  

4.1 Elemi geometria  

   4.1.1 Térelemek   

   4.1.2 A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok (kör, gömb, szakaszfelező   

                   merőleges, szögfelező)  

4.2 Geometriai transzformációk   

4.2.1 Egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés)  

4.2.2 Hasonlósági transzformációk (nagyítást, kicsinyítést)  

4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok   

4.3.1 Síkbeli alakzatok (Háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör)  

4.3.2 Térbeli alakzatok (hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp)  

4.4 Vektorok síkban és térben  

4.5 Trigonometria  

4.6 Koordinátageometria  

  4.6.1 Pontok, vektorok   

4.6.2 Egyenes   



3  

  

4.6.3 Kör   

4.7 Kerület, terület  

4.8 Felszín, térfogat  

  

  

5. Valószínűség-számítás, statisztika  

5.1 Leíró statisztika   

5.1.1 Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai  

5.1.2 Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók ( átlag, súlyozott számtani közép, 

medián, módusz, terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás )  

5.2 A valószínűség-számítás elemei (esemény, eseménytér, klasszikus (Laplace)- modell, binomiális 

eloszlás) 


