
Információk a középszintű írásbeli érettségiről – matematikából 

 

 

A fontos tudnivalókat az érettségi feladatokat tartalmazó füzetekben is 

megtalálod, azokat a feladatok megoldásának megkezdése előtt el kell olvasni. 

 

A megadott kezdési időpont előtt legalább 30 perccel a vizsgateremben kell már 

lenni. 

Az írásbeli dokumentációt (feladatlapok, pótlapok) egy borítékban kell elhelyezni, 

amelyre a nevedet és az osztályodat kell felírni. A borítékot csak akkor kell leragasztani, 

ha teljesen végeztél. 

A feladatokat tartalmazó füzeteket az intézményvezető adja oda. A füzetek 

minden oldalára rá kell írni a nevet és az osztályt. Pótlapokat a felügyelő tanártól lehet 

kérni. 

Minden füzet első oldalán van egy táblázat, amely a pótlapokról szól. Ezt is mindig 

ki kell tölteni. A pótlapok mindegyikére fel kell írni a nevet és az osztályt, majd a pótlapok 

számát be kell írni a táblázatba. (A táblázat kitöltését a feladatlap beadása előtt érdemes 

megcsinálni.) 

• A tisztázati lapok azok, amelyeken egy-egy feladat megoldása van, amely nem fért 

ki a füzetben lévő szabad helyeken. Az itt szereplő megoldások értékelve lesznek. 

• A piszkozati lapok azok, amelyeken csak ötletelés folyik. Ezek nem lesznek 

értékelve, így az az egyszerűbb, ha ezeket át is húzod. (De ezeket is be kell adni.) 

 

 

 

 

 

 

Ide kell írni a nevet 

és az osztályt 

(minden oldalra). 

Ezt a pótlapokról 

szóló táblázatot 

kell kitölteni. 



Szükséges eszközök, amik legyenek veled: 

• személyi igazolvány; 

• függvénytáblázat (beírásoktól mentes); 

• zsebszámológép; 

• író és rajzolószerek (toll, ceruza és radír, körző, vonalzó). 

 

       
 

 

Az írásbeli vizsga két részből áll: 

• I. rész: 45 perces, 12 egyszerű feladatot kell megoldani (1-12. feladatok), összesen 

30 pont szerezhető; 

A 45 perc letelte után ezt be kell adni a pótlapokkal együtt, és ezzel már többet nem 

tudsz foglalkozni. 

 

• II. rész: 135 perces, az A részben 3 feladatot kell megoldani (13-15. feladatok, 

ezekért összesen 36 pont jár), a B részben 2 feladatot kell megoldani (16-18. 

feladatok közül kettőt ki kell választani, ezekért összesen 34 pont jár), összesen 70 

pont szerezhető.  

A vizsga végén a II. rész dokumentációját is el kell helyezni a borítékban, és a 

felügyelő tanár jelenlétében kell leragasztani azt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. rész 

 

  

 

 

Az I. részben valószínűleg mindegyik témakörből lesz egy-egy egyszerűbb feladat. 

Jól olvasd el a feladat kiírását, és a kérdésre válaszolj. Általában van a válaszadásra 

kijelölve hely, oda kell beírni az eredményt.) A szürke téglalapokba az elért pont kerül, 

oda ne írj semmi.) 

 

 

 

 

 

 

 

A fontos 

tudnivalókat 

olvasd el! 



II. rész 

 

  

 

 

A II. részben ügyelni kell a megadatok megfelelően részletes kidolgozására, az 

indoklásokra, a feladatmegoldás megfelelő lépéseire (például: kikötés, ellenőrzés, 

szöveges válasz, hivatkozás tételekre, megfelelő ábra, monotonitás megadása, 

valószínűségi modell, képletek felírása, binomiális eloszlás észrevétele stb.). 

Az A részben lévő 13-14-15. feladatok egyszerűbbek, több részből is állhatnak. 

 

 

 

 

 

A fontos 

tudnivalókat 

olvasd el! 

Ebbe a 

négyzetbe kell 

beírnod annak 

a feladatnak a 

sorszámát a B 

részben lévők 

közül (16-17-

18), amelynek 

az értékelését 

nem kéred. 



A 16-17-18. feladatok (ez a B rész) összetettebbek, több részből állnak, akár több 

témakörből is származhatnak. Ezek közül tehát csak kettőt kell megoldani, a nem 

választott feladat sorszámát kell beírni a füzet első lapjain lévő négyzetbe. 

 

 

 

Érdemes először átolvasni, milyen feladatokat adtak, és – mivel a megoldási 

sorrend tetszőleges – a legszimpatikusabb feladattal célszerű kezdeni. Biztos, hogy 

minden témakör előkerül majd valamilyen formában. 

 

 

   
 

 

A füzetek utolsó oldalán lévő táblázatokat nem kell kitölteni, csak a név és az 

osztály felírás szükséges. 

 

 

 



Bármilyen kérdés, felmerülő probléma esetén a felügyelő tanárhoz kell fordulni. A 

kihasznált 180 perc letelte után a vizsgának vége. Az írásbeli rész 25%-ának 

teljesítése (ez összesen 25 pont) elég ahhoz, hogy a vizsga eredményes legyen. Ha 25-nél 

kevesebb a pontszám, akkor van lehetőség a szóban történő javításra. (De erre is csak 

akkor van lehetőség, ha sikerült megfelelő számú pontot szerezni az írásbelin.) 

 

 

Fontos tudnivalók az I. részhez 

 

1. A feladatok megoldására 45 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell 

fejeznie. 

2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 

3. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem 

alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyjegyű függvénytáblázatot 

használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos! 

4. A feladatok végeredményét az erre a célra szolgáló keretbe írja, a megoldást csak 

akkor kell részleteznie, ha erre a feladat szövege utasítást ad! 

5. A dolgozatot tollal írja, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Az ábrákon kívül a 

ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy 

megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető. 

6. Minden feladatnak csak egy megoldása értékelhető. Több megoldási próbálkozás 

esetén egyértelműen jelölje, hogy melyiket tartja érvényesnek! 

7. Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon! 

 

 

Fontos tudnivalók a II. részhez 

 

1. A feladatok megoldására 135 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell 

fejeznie. 

2. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

3. A B részben kitűzött három feladat közül csak kettőt kell megoldania. A nem 

választott feladat sorszámát írja be a dolgozat befejezésekor az alábbi négyzetbe! 

Ha a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen, hogy melyik feladat 

értékelését nem kéri, akkor a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladatra nem kap 

pontot. 

4. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem 

alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyjegyű függvénytáblázatot 

használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos! 



5. A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható 

pontszám jelentős része erre jár! 

6. Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők 

legyenek! 

7. A gondolatmenet kifejtése során a zsebszámológép használata – további 

matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el: 

összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, n!, (𝑛
𝑘
) kiszámítása, a 

függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek 

inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett 

másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás 

nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására 

(átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli 

meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. Egyéb esetekben a 

géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem 

jár pont. 

8. A feladatok megoldásánál használt tételek közül az iskolában tanult, névvel ellátott 

tételeket (pl. Pitagorasz-tétel, magasságtétel) nem kell pontosan megfogalmazva 

kimondania, elég csak a tétel megnevezését említenie, de alkalmazhatóságát 

röviden indokolnia kell. 

9. A feladatok végeredményét (a feltett kérdésre adandó választ) szöveges 

megfogalmazásban is közölje! 

10. A dolgozatot tollal írja, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Az ábrákon kívül a 

ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy 

megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető. 

11. Minden feladatnak csak egy megoldása értékelhető. Több megoldási próbálkozás 

esetén egyértelműen jelölje, hogy melyiket tartja érvényesnek! 

12. Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon! 


