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MATEMATIKA

NE NytssAK Kt, vARJANAK Az urAsirAsnnt
EI6SZOR OLVASSAK EL A TESZTHEZ TARTOZO UTNSiTASOKAT!

r A teszt 30 feladatot tartalmaz.

r A teszt kitdltesehez 150 perc 5ll rendelkezesukre.

E A teszt ketfete feladattipust tartalmaz:

o A feleletalkoto feladatoknel t)ek az eredmeny egyes sz6mjegyeit a vdlaszado tap
megfelelo mezoibe! Vegyek figyelembe a tizedesvessz6 el6nyomtatott helyel

o A feleletvalaszto feladatoknal a megadott lehetosdgek kdzUl v6lasszak ki a helyesetl
Mindig csak egy v6lasz helyes. A helyes feleletet jeldljek X-szel a vSlaszado lap megfelel6
mezojeben!

E Az ertekeles szempontjabol minden feladat egyen6rtekil.

I Munka kdzben csak froeszk6zoket, a teszt utolso oldaldn talalhato kepletek attekinteset
6s csak olyan szamol6gepet haszniilhatnak, amely nem mobiltelefon r6sze. Nem
haszn6lhatnak Graph, Graphic, Calc, Solve funkciokkal ellStott sz6mol6gepet,
programozhato szAmolog6pet, grafikus kijelzojLi szdmologepet, fuzeteket, tankonyveket
es egyeb irodalmat sem.

r Szamoljanak pontosan! Ha szukseges, akkor csak az eredmenyt kerekitsek a teszt hdrtsri
lapjan feltuntetett utas[tasok alapj6n!

E A megjegyzeseket killon papirlapra (piszkozatra) irjak! A piszkozat tartalmat az ertekeleskor
nem vesszUk figyelembe.

r A v6laszad6 lap kitott6s6re vonatkoz5 pontos utasit6sok a teszt utolso oldaliin
tal6lhat5k.

ERETTSEGI VNZSGA zOTS

Sok sikert kfvdnunkl

Csak akkor kezdjenek dolgozni, amikor erre utasit6st kapnak!
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Oldj6k meg az 01'to|.2.0-ig terjed6 feladatokat, 6s a valaszad6 lapra mindig csak az eredmr-inyt
rrjak be! Nem kell megindokolni, 6s nem kellfeltUntetni a menetet sem, amellyel azeredmenyhez
eljutottak. .:

A kepek csak illusztrdrciokent szolgalnak, az Ondk vdzlatait helyettesitik, s itt sem a szogek
nagys6gdnak, sem a hosszfsagoknak nem kell megfelelniUk a valos5gnak.

01 Gyuri 9,60 euroert vett kdnyvet. Meg6llapitotta, hogy 36 %-os kedvezmennyel vas6rolt.
Hany eurot sporolt meg Gyuri?

02 Egy bizonyos tevecsatorna reklAmszirnetek nelkul kdzvetiti a filmeket. A televizio
informdrci6s oldalen ilyen adatokat taldlunk az eppen sug6rzott filmrot: a film kezdete,

a film v6ge, a film m6r levetitett resze. Szdmitsdk ki, meg hdny percig fog iartani
a film, ha ilyen informaciokat lStunk:

t t'.

A film kezdete: 20 : 10

A film v6ge: 21 :31

A levetitett resz:

I

03 Pa ABC hdromszogben az oldalak kdzeppontjainak osszekot6s6vel olyan kisebb
h6romszoget kaptunk, amelynek a terUlete 14 cm2. H6ny negyzetcentimeter
az ABC h6romsz6g terUlete?

/.r \x
04 Oldjdk meE az [ ] ] :20 egyentetet!(3',

05 A tanulok tesziet irtak matematikdbol. Atlagosan 64 pontot ertek el. Egy tovabbi tanrlc
utolag 80 pontra irta meg ezt a tesztet. Ha a tanar azo eredm6nyet hozzas zAmolra
az eredetiekhez, akkor az Osszes tanulo teljes atlaga 65 lenne. Hdny tanulo irta meg
eredetileg e2t a tesztet?
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06 Az lbrfun azf (x) periodikus fUggveny grafikonjanak egy r6sze lSthato, milozben

az f(x) fUggv6nynek 4 periodusa van. Erv6nyes, hogy f(2) = f(3) = f(6):0
es f(a) : 9. a=r*itsak ki az f (96) ert6ket! ' 

'
\/4\./

07 Adott az ABC haromszdg, amelyben az oldalak hossza 7 cm,6 cm es g im. Szamiis5k ki

a legkisebb bels6 szdgenek a koszinuszdt! ,.'',,

08 szdmitsak ki annak a hdromszdgnek a terirlet6t, amelynek a cs0csait 
". 

y = 1- 1

fuggveny r5s a szamtengelyek metszdpontjai, valamint a [0; 0] nont "rtotiair 
x + 2

CIg Az abrfn az f : y = x2 + ), *lfUggv6ny grafikonj6nak egy r6sze lathato
3

az Al-1; f (-1)] 6s a B lz; r1z;) pontok k6zti t6vots6sot!

Hatarozzak meg

ilIilll il 2016. mdrcius 17
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10 Az ABC 6s a'D'EF h6romsz6gek (l5sd az abrbtt) hasonl6k, mikozben a DEF hdromszog
oldalainak, hosszai egy m6rtani sorozat harom egymds utini tagjait alkotjdk.
Hatarozzltk meg centimeterekben a DEF h6romszog legr6videbb oldal6nak hossz6t!

30 cm

b>a>c

11 Egy bizonyos gAzmrlvek fogyasztoi a T1 es T2 tarifdk kdzUl valaszthatnak. Mindk6t tarifa
fix havi dijat tartalm az, amil a fogyaszto az elfogyasztott g6ztol fuggetlenul fizet, valamint
teljesftm6nydijat az 1 kWh elfogyasztott g6zert. Mennyi kWh havi elfogyasztott gazig
elony6s aT1 tarifa? Az eredmenyt kerekitsek egesz kWh teljesitmenyre!

t:l

I I I tetjesirmenydija (€/kWh) 
|

I rr I z,so I o,o6e4 |ltt-l
rrr-lI tz I s,ss I 0,0552 Irt'r-'"-"-l

12 A i10 szdmot 3 osszeadandora akarjuk felbontani (gy, hogy az elso 6s a m6sodik 4:5
aranyban,.a,harmadik 6s azelso 7 : 3 aranyban legyenek. Szamltsak ki a legkisebb
6sszeadandot!

,tt'

13 A trapez alapjSnak hossza 10 cm. Az osszes t6bbi oldala ugyanolyan hossz0. Az egyik
belso szdge 60"-os. HatArozzhk meg centimeterekben alrap(z keruletet!

14 Ha a n6gyzet egyik oldaldt xo/o-kal noveljuk, a mdsik oldal6t pedig 2Ao/o-kal
csokkentjuk, olyan teglalapot kapunk, arnelynek a terrilete 4%-kal nagyobb az eredeti
n6gyzet terUletenel. HatdrozzAk meg az x sz6mot!

4 O NUCEM, BRATISLAVA 201 6 llillil il
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A nagymama n6gyzet alapri tepsiben kal6csot stitdtt. Egyforma meretr-i n6gyzetes
darabokra akarta felv6gni. Minimdlisan hdny darabra kellett felv6gnia, ha azlakarta,
hogy a benti n6gyzetek sz6ma nagyobb legyen a szersd n6gyzetek sz6m6,nal?

17 K6t p6rhuzamos egyenes kbzul az egyiken kijel6ltUnk 6t pontot, a m6sikon pedig
harom pontot. Hal{rozzlk meg azon h5romszogek szamat, amelyeknek valamennyi
csticsa a kijelolt B pont valamelyikdben fekszik!

16

MATEMATIKA_ 5165

Az R sugar[ gomb felszine az r sugar[ alaplappal rendelkezo egyenlo oldal6 k6p
felszin6nek 25o/"-il teszi ki. Halarozzlk meg a gomb R sugardnak es a ktp alaplapja
r sugardnak az arlnydll

(Egyenl6 oldal0 az a kup, amelyben a cs0csponton es az alaplap kdz6ppontjdn drtmen6
metszet egyenlo oldalI h6romszog.)

ilililil|ilililtilril 2416. mSrcius 17.
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lS Peter az ABGD kartonlapb6l ki akarja vagni a teglatest hllozalful az abra szerint.
HatAr ozzbkm e g k6 bce nti m 6tere kbe n eze n t6 g I atest te rfo g atdt!

D C
I

CU

I

Eo
o

18 cm

c b=6brn

A B

19 Az {1"; 2";3" ,... BB'; 89'} szdgek halmaz6b6l v6letlenszerien kivdlasztunk ket

kUlonbdzo s2oget. Annak a valoszln[iseget, hogy a kiv6lasztott sz6gek valamilyen

1
der6kszdg6 hdiomszdg belso sz6geit alkotjak, - alakban irhatjuk fel. Hallrozzlk

n
meg az n szamot!

28
i''i -::

Adott az ABCDEfGH kocka, amelyben lABl :4 cm. Az

fekszik, es ervenyes. hoov IBM;= ' lABl. Szamits6k ki, ert I 4

6s az ABC sik hajlSsszdg6t!

H

Mpont a BF szakaszon

fokokban a HM egyenes

s1 5500 02 60
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MATEMATIKA_ 5165

A 21-t6l 30-ig szdmozott feladatok mindegyikeben a felkin6lt (A) - (E) valas2bk k6zul eppen
egy a helyes. A vdlaszukat jel6ljek X-szel a v6laszado lap megfelel6 mezdjeben!

A kepek csak illusztrdciok6nt szolgSlnak, az Ondk vazlatait helyettesitik, s ittsem a szogek
nagysdg6nak, sem a hosszfrsdgoknak nem kell megfelelniilk a valosdgnak.

21 Adott az f (x) = * x2+2x +15 fUggveny. Hat1rozz5k meg az f(x) fUggvent maxim6lis
erteket!

)

(A) 1 "'

(Bl 12 
,

(c) 15 ,'i'
(D) 16 .

(E) 1s

Z2 Az iskol6ban valamennyi tanul6 legalSbb egy idegen nyelvet tanul az angol, a n6met
'6s az orosz nyelvek kozul. A tanulok szdzalekos felosztas6t az alabbi Venn-diagramon
lathatjuk. Csak n6mei nyelvet 56 tanulo tanul. Hdny tanulo tanul angol nyelvet?

orosz

(A) 72

(B) e6

(c\ 112

(D) 100

(E) 200

51 650 002 60
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23 Allitsak sorba AtK, L, M stkalakzatokat terllletuk nagysSga szerint!

Az alakzalok sorrendje teruletuk szerint:

(A) S* < S, k.S;

(B) S*. S, < S,

(C) S.<S;tS-
(D) S.. S,, . S*

(Ei Sr.S*<S.

24
. z.lxl

Adott az f lx)

(A) H(f)=R.--.

(B) H(f)=R-{0}

(c) H(f): {2;0.;-2}
(D) H (f ): (*z;z)

(E) H (r)-+;-2\

fUggveny. Hal1rozzAk meg az ertekkeszletetl

25 ^,tq+2 = -X egyenleinek a val6s szdmok halmazaban

(A)

{B)

(c)

(D)

(E)

k6t pozitiv gyoke van.

egy negailv gyoKe van.

egy po2itiv,es eOV negatlv gyoke van.

ket negatfv gyoke van.

egy po2itiv gydke van.

51 55 00 02 60
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26 Az al6bbi egyenletek k6t pdr piirhuzamos egyenest 6s egy olyan egyenest hat6roznak

Pt: Y:3x-2
pr:2x+y-3=0
pt:y:3x-4
p+: y :2x +3

pu:Zx+l-7 =0

27.

104
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(A)

"(R

(c)

(D)

Adott az ABC'DEFGH kocka, amelyben l,aAl:4 cm. A P pont az ABCD lap
kdzeppontjF- Szdmits6k ki centim6terekben a P pont tdvolsdgSt az EC test6tl6t6l!

,_Jg
3

G
3

2J'
3

(E)

Hany olyan k eg6sz sz6m l6tezik, amelyekn6l a
.:

(A) 2

(B)4, 
,

(c) 6

(D)8 l

(E) 10

tdrt is egesz szdm?
k+6

k
29

30 Adottak az_.A={-t; O; 1; 2}es aB:{-Z;-l; 0; 1; 2\lhatmazok. Mindkethatmazbot
veletlenszenii"n 

"gy-"gy 
elemet v6lasztunk ki. Mekkora annak a valoszinris6ge, hogy

a kiv6lasztott s26mok szorzala kisebb lesz 0-n6l?

1
(A) 

1o

2
(B) ,

ÎU

3(c) *
IU

A+
(D) ;

IU

5
(E) 

ro

VEGE A TESZTNEK

@ NUCEM, BRAT'LAVA2016 lllillil lllllllllllllll
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KEeLETEK nrtexlrurEsE - 
,

Hatvfnyok:
n'-nr-v 

l^r\/-^r.v /^ L\x -x Lx (a\- a' 1 'a'.aY=a'Y !1--",-v (a,)'=2,, (r.b)'=a,.br l.l= _ a-=___ ,i=rEay \ / \_ _,r 
lO)_ n, " *a

Gon iometri kus fii g gv6nyek:

sin2x+cos'x=1 tgx= sinx
COS X

sin2x:2'sinx cosx cos2x=cos2x-sin2x

. (r \ fz )Slnl=-x l=cosx cosl:-x l=sinx\2 / r,2 )

0
1t;
b

1t

4

/L

5
E
;
L

0' 30' 45" 60" 90'

sln x 0
1

2

6
)t

J5
2

I

COS X 1
J5
2

J2z 1

, 0

Trigonometria: Szinuszt6tel; -astna
bc

sin B sin y
Koszinusztetel: c2 : a2+ b,2,*2ab.cosy

i:.::.

Logaritmus: log, (r.y) = log. x + log. y

log, xk : k .log, x

,og.;= log,x- tog,y

. loo- x
log.y

M6rtani sorozat: on= ar.Qn-1

Kombinatorika: P(n)=n!

Szimtani sorozat: on= dt+ (n - 1) d 
", 

= { (a, + a,\
z

sn: dt #' '*'

Analitikus Azegyenes param6teres kifejez6se: X: A+ti, /eR
geometria:

Az egyenes illtaliinos egyenlete: ax + by + c = 0; [a; b] * [O; O]

Vektorok hajliisszoge: cosE = g
lul lvl

AzMfm,;mr] ponttdvolsiiga a p-. ax+by+c=0 egyenestol: ll,lpl=

A korvonal egyenletenek kozepponti alakja: (x - m)'+ (V _ n), = r,

A testek t6rfogata U-

t6glatest henger gtila ktip gomb

t6rfogat abc r r'v 1su
3',

! or'u
3

4.
-rra

felszin Z{ab+ac+bc) 2tr r2 + 2lrrv Sr+ Sr, rr2 + rrs '4,n12

lfllilHI lI 2416. mdrcius 17
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Utmutato a vilaszado lap kitolt6s6hez

A vdlaszad6 lapokat Iapolvas6val dolgozzuk fel. Miisol5suk, gyiir6suk, dsszehajtdsuk tilos.
Ahhoz, hogy v6laszaikat a lapolvaso felismerhesse, vegy6k figyelembe a kovetkezo utasitdsokat.

. irjanak fekete vagy kek tollall Ne haszndl-
janak hagyomdnyos tdlt6tollat, t0l vekonyan
ir6 tollat, hagyom6nyos vagy rotringceruz6t!

c A feleletalkot6 feladat eredm6ny6t eg6sz
sz6mmal vagy tizedes sz5m segits6g6vel
felezz5k ki. Ha az eredm6ny egesz szam,
illetve tizedes sz5m legfeljebb ket tizedes
hellyel, a pontos eredm6nyt irjak be.
Ha az eredm6ny tizedes szdm tdbb mint
ket tizedes hellyel, akkor a k6t tizedes
helyre kerekitett eredm6nyt frjSk be.

. Az eredm6ny egyes szSmjegyeit irjak
a megjelolt mez6be! Egy mez6be legfeljebb
egy sz6mjegyet, illetve ,,-" jelet irjanak.

. Beirdskor vegydk figyelembe a tizedes-
vessz6 el6nyomtatott helyetl A,,-" (minusz)

elojelet kirl6n mez6be frjAk az elso
szdmjegy el6!

. Ha az eredm6ny0k egesz szam, ne tdlts6k
ki a tizedesvesszo utdni mezrlketl

" A mertekegysegek (fokok, m6terek, percek,
grammok, . . ) 1e\61 ne \rlik a xtr\aszado \apra\

Peldaul:

a 4 633 eredm6ny beirSsa:

TfTNEEEE,TTNtr
a 81,424 61 m eredm6ny belrdrsa:

NTNIITEM ,WATT

az 1: B=0,125 eredmeny(arany) beirdsa:

nnnlnnlu,EEnn
(-

u= ;: 1,6 eredmeny (tdrt) beirSsa:

INTNINIA,EETI

Az eredm6ny helytelen kitolt6se eset6ben
ne kerjenek uj v6laszado lapot! A hely-
telenul kitolt6tt mezot teljesen fessek be,
6s a helyes adatot a befestett mez6 el6
vagy mdge irj6k.

A -3,1 eredm6ny helyes be(r6sa:

NTIITNEE, NNNT
A -3,1 eredm6ny helytelen beirdsa:

fNTNilT[E, IEilE
A -3,1 eredmeny helytelen beir6s6nak
javitdsa:

TINNTEEI, IIIE
NNNNTEEI, EIII
A feleletvalaszto feladat megolddsdt je-
loljek X-szel a v6taszado lap megfelelS
mez6j6ben.

A (C) vSlasz helyes megjelolese:

ABCDEIIXTI
A {C) va

AB
telen megjelolese:

E

asz

C

K
hely

D

II

. Ha i6vesztenek, vagy k6sobb velem6nyU-
ket megvaltoztatjiik, a helytelenul
megjelolt mez6t teljesen fess6k be, es
jeloljek X-szel a masik mezot!
ABCDENItr[I

o Ha esetleg ismet meggondoljak magukat,
6s az eredetileg X-szel jelolt, majd
befestett vdlaszt szeretn6k 0jb6l meg-
jeldlni, irjanak X-et az dsszes mezobe,
6s a befestett mezot karik6zziik bel

A B C D,E
NN@XX

tvr
\A*

AI BCDIXI
n

EI

csak akkor nyissik ki a tesztet, amikor erre utasit6st kapnak!
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