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Ne NYIssÁK KI, VÁRJANAK AZ utAsÍtÁsRA!
ELŐSZÖR OLVASSÁK EL A TESZTHEZ TARTOZÓ UTASÍTÁSOKAT!

eXteRN RÉsZ

ÉRettsÉGI VIZsGA 2020ÉRettsÉGI VIZsGA 2020

Sok sikert kívánunk!

Csak akkor kezdjenek dolgozni, amikor erre utasítást kapnak!

n A teszt 30 feladatot tartalmaz.
n A teszt kitöltéséhez 150 perc áll rendelkezésükre.
n A teszt kétféle feladattípust tartalmaz:
     ○   A  feleletalkotó  feladatoknál  írják az eredmény egyes számjegyeit a válaszadó  lap 

megfelelő mezőibe! Vegyék figyelembe a tizedesvessző előnyomtatott helyét!
     ○   A feleletválasztó feladatoknál a megadott lehetőségek közül válasszák ki a helyeset! 

Mindig  csak  egy  válasz  helyes.  A  helyes  feleletet  jelöljék  -szel  a  válaszadó  lap 
megfelelő mezőjében!

n   Az értékelés szempontjából minden feladat egyenértékű.
n   Munka közben csak íróeszközöket, a teszt utolsó oldalán található képletek áttekintését, 

és  csak  olyan  számológépet  használhatnak,  amely  nem mobiltelefon  része,  nem 
tud  grafikonokat  rajzolni,  változókat  tartalmazó  algebrai  kifejezéseket  alakítani 
és egyenletek gyökeit kiszámítani. Nem használhatnak füzeteket, tankönyveket és 
egyéb irodalmat sem!

n  Azzal a  értékkel dolgozzanak, amit a számológép kínál!
n  Számoljanak pontosan, kerekítés nélkül! Ha szükséges, akkor csak a végső 

eredményt kerekítsék a teszt hátsó lapján feltüntetett utasítások alapján!
n   A megjegyzéseket külön papírlapra (piszkozatra) írják! A piszkozat tartalmát az értékeléskor 

nem vesszük figyelembe.
n  A válaszadó lap kitöltésére vonatkozó pontos utasítások a teszt utolsó oldalán 

találhatók.
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I. rész

Oldják meg az 01-től 20-ig terjedő feladatokat, és a válaszadó lapra mindig csak az eredményt 
írják be! Nem kell megindokolni, és nem kell feltüntetni a menetet sem, amellyel az eredményhez 
eljutottak.

A képek csak illusztrációként szolgálnak, az Önök vázlatait helyettesítik, s itt sem a szögek 
nagyságának, sem a hosszúságoknak nem kell megfelelniük a valóságnak.

01   Számítsák ki a  egyenlet gyökét!

02    Adott két, egymást részben fedő téglalap, ahogy azt az ábrán láthatják. A szögek közül 

egyet ismerünk. Számítsák ki fokokban az ω szög nagyságát!
 

 

03    A Föld tömege   kg, a Holdé pedig   kg. Hányszor nagyobb a Föld 

tömege a Hold tömegénél?

04   Számítsák ki a    összeget!

05   Vacsorára 12 embert várnak. Márton töklevest akar nekik főzni. A receptből Márton tudja, 
hogy 4 személy részére a leveshez 2,5 kg megtisztított tökre van szüksége. A hulladék 
(a tök héja, magja) a meg nem tisztított tök tömegének 17 %-át teszi ki. Hány kilogramm 

meg nem tisztított tökre van Mártonnak szüksége a leveshez 12 személy részére?
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06    Az ábrán hét darab négyzet látható. Öt négyzetnek adott az oldalhosszúsága. Számítsák 
ki centiméterekben a kifestett négyzetek kerületének az összegét!

 

07    A számegyenesen kijelöltük a nullát, és további két ismeretlen A és B számot úgy, ahogy 

az ábrán láthatják. Tudjuk még, hogy az A és a B szám összege 24. Állapítsák meg 

az A és a B különbségének az abszolút értékét!

 

08    Adott a 6 cm oldalhosszúságú kocka. A K és az L pontok a kocka csúcsai, az M pont pedig 
a kocka egyik élének a középpontja, ahogyan azt az ábrán láthatják. A kocka síkmetszete 
a KLM síkkal egy négyszög. Számítsák ki centiméterekben ennek a négyszögnek 
a kerületét!
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09    Danka és Janka, az ikertestvérek, valamint barátaik Péter, József és Mária együtt 
mentek moziba. Mindnyájan ugyanabban a sorban ültek, öt egymás mellett lévő 
ülőhelyen. A   intervullumba tartozó számmal fejezzék ki annak a valószínűségét, 
hogy az ikertestvérek egymás mellett ültek!

10   A 2, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 27 és a 30 számok közül mindegyik az ábrán látható 
négyzetek egyikébe tartozik. Ismerjük a 13 és a 17 elhelyezését. Zsuzsa megállapította, 
hogy az elsö három négyzetbe tartozó számok átlaga, a középső három négyzetbe 

tartozó számok átlaga, valamint az utolsó három négyzetbe tartozó számok átlaga 

egyenlő. Melyik szám tartozik a befestett négyzetbe?

 

11    Az ábrán egy parabola látható, amely az   függvény grafikonja, 

ahol . A C pont a parabola csúcsa. Határozzák meg a C pont y koordinátáját!

12    Hány százalékos kamatot fizetett nekem a bank, ha a betétem 12 év alatt a negyedével 
nőtt meg? A betétem és a kamatok a bankszámlán maradtak, és évente kamatoztak. 

Nem fizettem egyéb illetéket, sem adót.
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13   Adott az ABCDEFGH téglatest, amelyben az    cm, az    cm. 

Számítsák ki fokokban az AG és a CE testátlók által bezárt szög nagyságát!

 

14   Adott az  függvény. Keressék meg az adott függvény grafikonjának, 

valamint az adott függvény inverz függvénye grafikonjának a metszéspontját! 

A válaszadó lapra írják a metszéspont y koordinátáját!

15    A kockába gömböt rajzoltunk. A kocka térfogatának hány százalékát teszi ki a gömb 

térfogata?

16    Keressék meg azt a legkisebb háromjegyű számot, amelyet ha elosztunk hattal, 

a maradék 3 lesz, és ha elosztjuk nyolccal, a maradék akkor is 3 három lesz.

17   Adott az egyenlő szárú háromszög. Tudjuk, hogy a háromszög szára 2 cm-rel hosszab az 
alapjánál, és hogy a háromszög szára 4 cm-rel hosszabb az alapra húzott magasságnál. 
Számítsák ki négyzetcentiméterekben az egyenlő szárú háromszög területét!

18    Papírra írtuk a Fibonacci-sorozat első 2 021 tagját, amelynek rekurzív képlete:   , 

 és -ra érvényes, hogy   . 

Hány páros számot írtunk le?
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19    Adott egy ABCD szabályos háromoldalú gúla. Számítsák ki fokokban a DC éle és az 

ABC sík által bezárt szög nagyságát! 

20   Adott az ABCD téglalap, ahogy az ábrán látható. Az A pont az x tengely pontja, a D pont 

pedig az y tengely pontja. Az AB oldal hosszúsága 1 cm, a BC oldalé 5 cm. Az A pont 

távolsága az O [0; 0] ponttól 3 cm. Határozzák meg centiméterekben a C pont távolságát 
az x tengelytől!
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II. rész

A 21-től 30-ig számozott feladatok mindegyikében a felkínált (A) – (e) válaszok közül éppen 
egy a helyes. Válaszukat jelöljék  -szel a válaszadó lap megfelelő mezőjében!

A képek csak illusztrációként szolgálnak, az Önök vázlatait helyettesítik, s itt sem a szögek 
nagyságának, sem a hosszúságoknak nem kell megfelelniük a valóságnak.

21    Határozzák meg az   függvény értelmezési tartományát!

 (A) 

 (B) 

 (C) 

 (d) 

 (e) 

22    Az    –  függvények közül hány függvényre érvényes, hogy felülről korlátos? 

 

 

 

 

 

 (A)  1

 (B)  2

 (C)  3

 (d)  4

 (e)   5
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23    Lilla ruhaszekrényén egy zár van, amely négyjegyű kódra nyílik ki (pl. 0000, 0089, 0551, 

9123). Lilla elfelejtette ezt a kódot. Tudja azonban, hogy a kód mindnégy számjegyének 

az összege 4. Hány ilyen kód létezik?

 (A)   5

 (B)  19

 (C)  20

 (d)  34

 (e)   35

24    A kúp magassága egyenlő az alaplapjának az átmérőjével. Határozzák meg a kúp 

alaplapja területének és palástja területének az arányát!

 (A) 

 (B) 

 (C) 

 (d) 

 (e) 

25    Melyik   számok esetében lesz az    függvény növekvő?

 (A) 

 (B) 

 (C) 

 (d) 

 (e) 



9© NÚCEM, BRATISLAVA 2020

Matematika – 20 1504

2020. március 19.

ÉRETTSÉGI VIZSGA – EXTERN RÉSZ – 2020

26   Adott az  kör. Számítsák ki az adott körbe írt szabályos 

hatszög területét!

 (A) 

 (B) 

 (C) 

 (d) 

 (e)  24

27   Válasszák ki az    egyenlőtlenség összes megoldásának halmazát!

 (A) 

 (B) 

 (C) 

 (d) 

 (e) 

28    A síkban adott négy egyenes. A   egyenes egy konstans függvény grafikonja, 

a  egyenes áthalad a    és a    ponton, a   egyenes egyenlete   

és a  egyenes egyenlete    . A lehetőségek közül válassza ki azt, 

amelyikben a   –  egyeneseket az iránytényezőjük értéke szerint raktuk sorba 

a legnagyobbtól a legkisebbig.

 (A)  ,   ,  , 

 (B)  ,   ,   , 

 (C)  ,   ,   , 

 (d)  ,   ,   , 

 (e)  ,   ,   , 
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29    Misi háromszor dobott egymás után egy klasszikus dobókockával. Határozzák meg annak 

a valószínűségét, hogy a három dobással dobott számok összege 14-nél nagyobb lesz!

 (A) 

 (B) 

 (C) 

 (d) 

 (e) 

30    A szeizmológusok a földrengés magnitúdóját az    képlettel számítják ki, ahol 

az A a földrengés amplitúdója a T pedig az adott fázis periódusa. San Franciscóban 8,3 

magnitúdójú földrengést mértek. Néhány hónappal később a szeizmológusok további 

földrengést jegyeztek fel Japánban, amelynek az amplitúdója a San Franciscó-i földrengés 

amplitúdójának a négyszerese volt. A periódus mindkét esetben ugyanakkora volt. 

Mekkora volt a földrengés magnitúdója Japánban?

 (A)   33,2

 (B)   8,7

 (C)   12,3

 (d)   8,9

 (e)   7,7
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•   Írjanak fekete vagy kék tollal! Ne használ- 
janak hagyományos töltőtollat, túl vékonyan 
író tollat, hagyományos vagy rotringceruzát!

•   A feleletalkotó feladat eredményét egész 
számmal vagy tizedes szám segítségével 
fejezzék ki! Ha az eredmény egész szám, 
illetve tizedes szám legfeljebb két tizedes 
hellyel,  a  pontos eredményt  írják  be! 
Ha az eredmény tizedes szám több mint 
két  tizedes  hellyel,  akkor  a két tizedes 
helyre kerekített eredményt írják be!

•   Az  eredmény  egyes  számjegyeit  írják 
a megjelölt mezőbe! Egy mezőbe legfeljebb egy 
számjegyet, illetve „–” (mínusz) jelet írjanak!

•   Beíráskor vegyék figyelembe a tizedes- 
vessző előnyomtatott helyét! A „–” (mínusz) 
előjelet  külön  mezőbe  írják  az  első 
számjegy elé!

•   Ha az eredményük egész szám, ne töltsék 
ki a tizedesvessző utáni mezőket!

•   A mértékegységek (fokok, méterek, percek, 
grammok, …) jelét ne írják a válaszadó lapra!

Például:

a  4 633  eredmény  beírása:

 4 6 3 3 ,

a  81,424 61 m  eredmény beírása:

 8 1 , 4 2

az 1 : 8 = 0,125  eredmény (arány) beírása:

 0 , 1 3

az 5
3

 =   eredmény (tört) beírása:

 1 , 6 7

•   Az eredmény helytelen kitöltése esetében 
ne  kérjenek  új  válaszadó  lapot!  A  hely- 
telenül kitöltött mezőt teljesen fessék be, 
és a helyes adatot a befestett mező elé 
vagy mögé írják.

•   A  – 3,1 eredmény helyes beírása:
 − 3 , 1

•  A  – 3,1 eredmény helytelen beírása:
 − , 3 , 1

•   A   – 3,1  eredmény  helytelen  beírásának 
javítása:

 − 3 , 1

 − 3 , 1

•   A  feleletválasztó  feladat  megoldását  je-
löljék   - szel  a  válaszadó  lap megfelelő 
mezőjében.

•   A (C) válasz helyes megjelölése:

 
B D ECA

 

•   A (C) válasz helytelen megjelölése:

 

B D ECA

 

 

B D ECA

•   Ha tévesztenek, vagy később véleményü-
ket  megváltoztatják,  a  helytelenül 
megjelölt  mezőt  teljesen  fessék  be,  és 
jelöljék   - szel a másik mezőt!

 

B D ECA

•   Ha esetleg ismét meggondolják magukat, 
és  az  eredetileg  -szel  jelölt,  majd 
befestett  választ  szeretnék  újból meg- 
jelölni, írjanak   - et az összes mezőbe, 
és a befestett mezőt karikázzák be!

 
B D ECA

Útmutató a válaszadó lap kitöltéséhez
A válaszadó lapokat lapolvasóval dolgozzuk fel. Másolásuk, gyűrésük, összehajtásuk tilos!

Ahhoz, hogy válaszaikat a lapolvasó felismerhesse, vegyék figyelembe a következő utasításokat!

Csak akkor nyissák ki a tesztet, amikor erre utasítást kapnak!


