
10. osztály félévi vizsga követelményei 

I. Gyökvonás: értelmezési tartomány, műveletek, nevező gyöktelenítése 

II. Másodfokú egyenletek: megoldóképlet, diszkrimináns, gyöktényezős alak, Viéte-

formula, negyedfokú egyenletek, négyzetgyökös egyenletek 

III. Geometria: Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, kör és körcikk ( körszelet ) területe, kör 

kerülete, körív hossza, szög mérése ( fok, szögperc, radián átváltások), háromszög kerülete, 

területe ( két képlet is kell ), hasonlóság  

Minta feladatok: 

A vizsga során számológépet, vonalzót, körzőt, a Négyjegyű függvénytáblát lehet használni. 

I. Gyökvonás: 

1. Mely x-ek esetén értelmezhető? 
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2. Végezze el a következő műveleteket! 
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3. Gyöktelenítse a törtek nevezőjét! 
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II. Másodfokú egyenletek: 

1. Oldja meg a következő egyenletet!    (x-2)(x+3)-3(x-5) = 17 

 

2. az egyenlet megoldása nélkül döntse el, hogy hány megoldása van az egyenletnek? 

 (diszkrimináns)    2x2+6x-5=0 

 

3. Az egyenlet megoldása nélkül adja meg a gyökök összegét, illetve szorzatát! 

( Viéte-formula)   10x2-20x+4=0 

 

4. Írjon fel egy olyan egyenletet, melynek gyökei: (gyöktényezős alak)  2; -7! 

 

5. Alakítsa szorzattá a polinomot:  (gyöktényezős alak)   5x2-26x-24 

 

6. Oldja meg a következő egyenletet! ( új ismeretlen bevezetése)  4x4-65x2+16=0 

 

III. Geometria: 

Minden (kivéve a 3. ) geometriai feladathoz kérek normális, esztétikus méretű rajzot, melyre 

lehet pontot kapni, ha minden megfelelően van jelölve rajta! 

1. Egy kör területe 100 cm2. Számolja ki a kör kerületét és ebben a körben a 72°15’-es 

középponti szöghöz tartozó körív hosszát, körcikk területét! 

 

2. Adott egy derékszögű háromszög két befogója: 18 és 24 cm. Mekkora a háromszög 

átfogója (melyik tételt használjuk?), a háromszög köré írható körének sugara ( melyik 

tételt használjuk?), a kör területe, kerülete? 

 

3. a) Váltsd át a π, 
𝜋

10
, 

2𝜋

3
 szögek mértékegységét fokba! 

b) Váltsd át a 60°, 30°, 15°, 45°, 90°, 360°, 270° szögek mértékegységét radiánba! 

 

4. Egy rombusz átlói 18 és 80 dm hosszúak. Számolja ki az oldalai hosszát, magasságát, 

területét, kerületét! 

 

5. Két háromszög hasonló. egyik oldalai: 10, 24 és 26 mm, a másik kerülete 240 mm. 

Mennyi a hasonlóság aránya és az új háromszög oldalai, területe (Heron-képlet)? 

 

 


