
9. osztály félévi vizsga követelményei 

I. Halmazok: számhalmazok, Venn- diagram, részhalmaz, halmaz műveletek: unió, metszet, 

különbség, komplementer halmaz, logikai szita, számegyenes, intervallumok, műveletek 

intervallumokkal: metszet, unió, különbség; 

II. Algebra: zárójelbontás, összevonás, nevezetes azonosságok: (a+b)2, (a-b)2, (a+b)(a-b), 

polinomok szorzattá alakítása: kiemelés, nevezetes azonosságok „visszaalakítása”, algebrai 

törtek egyszerűsítése; 

III. Számelmélet: osztó, többszörös, oszthatósági szabályok, prímszámok: 2-től 31-ig, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, 10-es számrendszer és kettes 

számrendszer, normálalak. 

Minta feladatok 

A vizsga során számológépet, vonalzót, körzőt, a Négyjegyű függvénytáblát lehet, illetve 

egyes feladatoknál kell használni. 

 

I. Halmazok: 

 

1. Adja meg az {5; 3; 8} halmaz összes részhalmazát a tanult módon! 

 

2. Ábrázolja a következő halmazokat Venn-diagramon és végezd el a megadott műveleteket! 

U= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} 

A= {2; 5; 7; 8} 

B= {0; 1; 2; 7; 3} 

Az A komplementere, B komplementere, metszetük, uniójuk, mindkét irányú különbségük? 

 

3. Egy 28 fős kisiskolás csoportot megkérdeztek, hogy ki milyen palacsintát szeret. Tizenkilencen 

azt felelték, hogy a nutellásat, 18-an pedig azt, hogy a fahéjasat. Senki nem volt, aki 

valamelyik fajtát ne szerette volna. Hányan voltak, akik 

a) mindkét fajta palacsintát szeretik? 

b) csak a fahéjasat? 

 

4.  Adott két intervallum a valós számok halmazán: A= [-2; 5[ és B= ] -1; 8]. Ábrázolja az 

intervallumokat számegyenesen, majd képezze a metszetüket, uniójukat, különbségeiket! 

Olvassa le az így kapott intervallumokat! 

 

  



 

II. Algebra: 

 

1.  Bontsa ki a zárójeleket, majd vonja össze az egynemű kifejezéseket! 

2x5 ( 3x3 - 4x4) 

(2a - 5b ) ( 3a + 6b) 

6 ( 3y - 2 ) ( 7 – 2y) 

2y6 ( 5y4 – 6y2) 

 ( 4z + 9t) (2z – 5t ) 

4 ( 10 – 2x) ( 2x - 5 ) 

2. Nevezetes azonosságok: 

 ( 10 + d)2 

( n - 8)2 

(9 - 2d)2 

(2r + 3u )2 

(4m +7h)(4m - 7h) 

( s4 – g7 )( s4+ g7) 

 

( 8 - m)2 

( r + 9)2 

(10 +3d)2 

(2f – 4g )2 

(5t +6z)(5t - 6z) 

( k3 – n7 )( k3+ n7) 

3. Polinomok szorzattá alakítása: 
a) kiemelés:  
8x2 +12 x - 16 
a2- 4 a3+10 a5 
14 d + 21 p d + 28 d2 
b) nevezetes azonosságok visszafelé: 

49 x2-64y2 

100 a2 – 20 a b +b2 

u2+ 18 u+ 81 
 

4. Algebrai törtek egyszerűsítése:  

(1. lépés: kiemelés, vagy nevezetes azonosság; 

 2. lépés: egyszerűsítés….)  

10𝑥 − 20

15𝑥 − 30
 

𝑦2 + 9𝑦

𝑦2 − 81
 

3𝑎 − 9

𝑎2 − 9
 

  



III. Számelmélet: 

1. Mit írhatunk az X helyére, hogy 561X osztható legyen 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 8-cal, 9-cel, 
12-vel, 15-tel, 18-cal?  

Az oszthatósági szabályokat, lépéseket, a számítási lépéseket a lehető legrészletesebben írja le! 

 

2. Adja meg 40 és 48 összes osztóját! 

 

3. Adja meg a legnagyobb közös osztóját, legkisebb közös többszörösét! 

a)  lnko ( 4896, 7452 ) 

b)  lkkt [ 4896, 7452 ] 

4.  Egyszerűsítse a törtet a tanult módon ( prímszám felbontás segítségével) és ne csak a 
számológépet használva :)) 

26136

19602
 

 

5. Írja át 

a)  a 84-t kettes számrendszerbe,  

b)  a 1100102-öt tízes számrendszerbe! 

6. Legyen A= 8 200 000 000, B= 0,000012. Határozd meg a normálalak segítségével és használatával 
az A*B szorzatot! Az eredményt is normálalakban írja fel! 

 


