
Matematika szintfelmérő 2010. szeptember    

Matematika BSc  

1. Egy matematika versenyen három feladatot tűztek ki. Az első feladatot a 

résztvevők 85 százaléka oldotta meg, a másodikat 80, a harmadikat pedig 75 

százalékuk. Állapítsuk meg, hogy a versenyzőknek legalább hány százaléka 

oldotta meg mind a három feladatot.   

8 pont 

2. Az m valós paraméter mely értéke mellett lesz a valós számokon értelmezett   

         kifejezés minden értéke 

a) pozitív                                         

b) negatív?                                   

8 pont 

 

3. Bizonyítsuk be, hogy ha a 121 szám jegyei közé mindkét helyen ugyanannyi 

nullát írunk (pl. 10201, 1002001 stb.), akkor mindig egy egész szám négyzetét 

kapjuk.                 

8 pont  

 

4. a) Egy számtani sorozatban         és          Határozza meg a sorozat 

differenciáját és a sorozat n-edik tagját, ha n tetszőleges pozitív egész szám.   

b) Egy számtani sorozatban       és      , ahol k és l adott, különböző 

pozitív egész számok. Határozza meg a sorozat differenciáját és a sorozat n-

edik tagját, ha n tetszőleges pozitív egész szám.                       

10 pont  

 

5. Oldja meg az egyenleteket a valós számok halmazán 

a)                             

b)                         

c)         
      

  

 
            

27 pont 

 

6. Melyek azok a P(x; y) pontok, amelyek koordinátái kielégítik az  
    

     
    

egyenlőtlenséget?  Ábrázolja a megoldáshalmazt a koordináta-síkon!  

11 pont  
 

7. Igazoljuk, hogy a kocka egy éle, egy lapátlója és egy testátlója olyan 

háromszöget határoznak meg, melynek van két merőleges súlyvonala!    

14 pont 

8. a) Egy szabályos háromszög mindegyik csúcsában ül egy-egy hangya. Egy 

adott pillanatban mindegyikük elindul egy véletlenszerűen kiválasztott 

oldalon, és átmászik rajta a szomszédos csúcsba. A hangyák egyenlő 

valószínűséggel választják az éleket. Mennyi annak a valószínűsége, hogy két 

hangya találkozik útközben vagy az út végén?    

b) Egy tetraéder minden csúcsában ül egy-egy hangya. Egy adott pillanatban 

mindegyikük elindul egy véletlenszerűen kiválasztott élen, és átmászik rajta a 

szomszédos csúcsba. A hangyák egyenlő valószínűséggel választják az éleket. 

Mennyi annak a valószínűsége, hogy két hangya találkozik útközben vagy az 

út végén?  

14 pont 
 

 

Kérjük, hogy minden lapon tüntesse fel a nevét. A dolgozat megírására 120 perc áll rendelkezésre. 

Ennek során zsebszámológépet használhat. Minden egyéb segédeszköz használata tilos. 
  

A dolgozatok várható értékelése 

    0-49 pont nem felelt meg,  

  50-74 pont megfelelt, 

75-100 pont kiválóan megfelelt 

 
A dolgozat eredményét 2009. szept. 9-én 9-től 12-ig ismerhetik meg,  

A tolongás elkerülése miatt kérjük, hogy az A-K kezdőbetűsök 9-10:30-ig, a többiek 

10.30-12-ig jöjjenek a D épület 3.322-es szobába. 

 



2010. szeptember. Szintfelmérő eredmények 

Matematika Bsc 

Teljes névsor: 257 

nem írt: 48 

Dolgozatot írt: 209   

kiváló: 32      15,3% 

megfelelt: 49      23,4% 

kiváló és megfelelt együtt: 81   38,7% 

nem felelt meg: 128     61.2% 

Összehasonlítás a felvételi pontszámokkal 

Dolgozatot írt: 209, ebből 12-nek nincs megadva a felvételi pontszáma 

felvételi  pontszáma van: 245 

nem írt : 48  

 

A felvételi pontszámmal rendelkezők közül dolgozatot írt: 197 fő 

felvételi 

pontszám 

minősítés összes nem 

írt 

összes 

 kiválóan 

megfelelt 

megfelelt nem 

felelt 

meg 

   

480-400 29 33 24 86 - - 

399-324 2 14 59 75 - - 

325-293 0 0 36 36 - - 

összes 31 47 119 197 48 245 

       

 

Fizika BSC 

Dolgozatot írt: 120 

kiváló: 10      8,3% 

megfelelt: 13      10,8% 

kiváló és megfelelt együtt: 23   19,1% 

nem felelt meg: 97     80,8% 

 

Földtudományi BSC 

Dolgozatot írt: 149 

kiváló: 5      3,3% 

megfelelt: 32      21,5% 

kiváló és megfelelt együtt: 37   24,8%   

nem felelt meg: 112      75,1% 

 

Környezettudományi BSC 

Dolgozatot írt: 121 

megfelelt: 7      5,7% 

Nem felelt meg: 114     94,2% 

 

 

2011-08-23 

Pálfalvi Józsefné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bevezető matematika szintfelmérő dolgozat I. rész  2011. március                      Név:_______________ Gyvez:_______________ 

A megoldásra 40 perc áll rendelkezésre. Egy feladat helyes megoldása 2 pontot, hibás megoldás -1 pontot ér.  

A feladatok A), B), C), D) állításai közül karikázza be az igaz állítás betűjelét!                       

1. 
Az a = (2;3), b = (-50;-75) és c = (

2

1
;
4

3
) vektorok közül  

 A) csak a és b párhuzamosak egymással. 

 B) csak a és c párhuzamosak egymással. 

 C) csak b és c párhuzamosak egymással. 

 D) mindhárom párhuzamos egymással. 
 

2. "A háromszög bármely két súlyvonala felezi egymást" állítás  

 A) csak szabályos háromszögekre igaz. 

 B) minden háromszögre igaz. 

 C) egyetlen háromszögre sem igaz. 

 D) van olyan háromszög, amelyikre igaz. 
 

3. Egy derékszögű háromszög egyik hegyesszöge 60 . Ekkor a rövidebbik 

befogó az átfogónak 

 A) harmada. 

 B) 

3

1 -szorosa. 

 C) 

2
3

-szerese. 

 D) fele. 
 

4. A) Minden rombusznak pontosan két szimmetriatengelye van. 

 B) Minden rombusznak legfeljebb két szimmetriatengelye van. 

 C) Van olyan rombusz, amelynek pontosan két szimmetriatengelye 

van. 

 D) Nincs olyan rombusz, amelynek négy szimmetriatengelye van. 
 

5. Egy forgáshengerbe írt kúp térfogata a henger térfogatának 

 A) harmada. 

 B) fele. 

 C) 

2

1 -szerese. 

 D) 

3
2  része. 

 

6. Ha egy körcikk sugarát felére csökkentjük, akkor a területe 

 A) felére csökken. 

 B) π-ed részére csökken. 

 C) 

2
 -szeresére változik. 

 D) negyedére csökken. 
 

7. 
A 

2
1cos α  egyenlőség a 0 és 360  közötti  szögek közül  

 A) pontosan 1 szögre igaz. 

 B) pontosan 2 szögre igaz. 

 C) pontosan 3 szögre igaz. 

 D) pontosan 4 szögre igaz. 
 

8. Az xx ctg  függvény összes zérushelye 

 A) 

2
x k


           ( Zk ). 

 B) x k                ( Zk ). 

 C) 
2

2
x k


       ( Zk ). 

 D) 

4
x k


          ( Zk ). 

 

9. 
A valós számok halmazán értelmezett  

2
2 1x x    függvénynek  

 A) minimuma van  -1-ben. 

 B) minimuma van   2-ben. 

 C) maximuma van -2-ben. 

 D) maximuma van -1-ben. 
 

10. Az 
1 3 2xx    függvény grafikonja az y-tengelyt 

 A) -3-nál metszi. 

 B) -5-nél metszi. 

 C) -1-nél metszi. 

 D) nem metszi. 

 



11. A d és az e tetszőleges valós számokra  

 A) d 
2 
 e

 2 
 = (d  e)

 2 
           azonosság. 

 B) d 
2 
 2de + e

 2 
 = (d  e)

 2 
 azonosság. 

 C) d 
2 
 de + e

 2 
 = (d  e)

 2 
   azonosság. 

 D) d 
2 
+ 2de  e

 2 
 = (d  e)

 2   
azonosság. 

 

12. Tetszőleges  a ≠ 0 valós számra teljesül, hogy 

 A) 3 7 21a a a  . 

 B) 21 7 3:a a a . 

 
C)  

73 21a a . 

 D) 3 7 10a a a  . 
 

13. Az 
2 0ax dx e    (a ≠ 0) egyenletnek két különböző valós gyöke van, 

ha 

 A) d 
2 
 ae > 0. 

 B) d 
2 
 4ae > 0. 

 C) b 
2 
 4ac > 0. 

 D) 

0
2

42




a

aedd
. 

 

14. Ha lg lg4 lg25x   , akkor  

 A) lg29x  . 

 B) 29x  . 

 C) 100x  . 

 D) 2x  . 
 

15. 
Ha 9

1
log

2
x   , akkor  

 A) 3x . 

 B) 1

3
x  . 

 C) 3x  . 

 D) 1

3
x   . 

 

 

16. A) A (12, 13, 14) számhármas elemei páronként relatív prímek 

egymáshoz. 

 B) A (13, 14, 15) számhármas elemei páronként relatív prímek 

egymáshoz. 

 C) A (25, 27, 100) számhármas elemei páronként relatív prímek 

egymáshoz. 

 D) A (11, 111, 1111) számhármas elemei páronként relatív prímek 

egymáshoz. 
 

17. Egy iskola teljes tanulói létszáma 518 fő. Ők alkotják az A halmazt. Az 

iskola 12. c osztályának 27 tanulója alkotja a B halmazt. 

 A) Az A B halmaz számossága  27. 

 B) Az A B halmaz számossága 518.  

 C) Az A B halmaz számossága 491.  

 D) Az A B halmaz számossága 545. 
 

18. Egy 10 elemű halmaznak 

 A) 102 1024  részhalmaza van. 

 B) 10

2

 
 
 

     részhalmaza van. 

 C) 10!   részhalmaza van. 

 D) 236 10    részhalmaza van. 
 

19. Egy  7 csúcsú gráf egyes csúcsaiból 3; 2; 2; 2; 2; 2; 1 él indul. 

 A) A gráfnak 7 éle van. 

 B) A gráfnak 14 éle van. 

 C) A gráfnak 6 éle van. 

 D) Nincs ilyen gráf. 

 

20. A) 27 darab olyan háromjegyű szám van, amelynek jegyei  0, 3, vagy 9. 

 B) 9   darab olyan háromjegyű szám van, amelynek jegyei  0, 3, vagy 9. 

 C) 18 darab olyan háromjegyű szám van, amelynek jegyei  0, 3, vagy 9. 

 D) 3!  darab olyan háromjegyű szám van, amelynek jegyei  0, 3, vagy 9. 



 

Matematika szintfelmérő 2011. március II. rész  

 

6. Egy hómezőn haladva a síző kiszámította, hogy ha 10 kilométert tenne meg 

óránként, akkor 13 órakor érne be a célba. Ha óránként 15km/ó sebességgel 

haladna, akkor már délelőtt 11 órakor odaérne. Hány kilométert tegyen meg 

óránként, hogy pontosan déli 12 órakor érjen célba?  

8 pont 

  

7. Melyek azok az egész számok, amelyekre teljesül a következő egyenlőtlenség:  

 
       

10 pont 

8. Egy négyzet középpontja a K(2;1) pont, egyik oldalának felezőpontja az F(1;-1) 

pont. Határozza meg a négyzet csúcspontjainak koordinátáit! 

8 pont 

  

9. Ábrázolja a derékszögű koordinátarendszerben azoknak a  pontoknak a 

halmazát, amelyek koordinátái kielégítik a következő egyenletrendszert: 

 

 
 

10 pont 

10. Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet:  

 
 

12 pont 

11. Egy számsorozatról tudjuk, hogy bármelyik közbülső tag egyenlő a 

szomszédainak szorzatával. Tudjuk azt is, hogy az első 16 tag szorzata 8, 

valamint az első 26 tag szorzata is 8.  

a) Bizonyítsa be, hogy a sorozat periodikus. 

b) Határozza meg a sorozat első és második tagját.  

12 pont 

 

 

Kérjük, hogy minden lapon tüntesse fel a nevét. A dolgozat megírására 80 perc áll rendelkezésre. 

Ennek során zsebszámológépet használhat. Minden egyéb segédeszköz használata tilos. 

 
A dolgozatok várható értékelése 

Aki az I. részben 28 pontnál kevesebbet ért el, annak a minősítése automatikusan "nem felelt meg". 

Aki az I. részből legalább 28 pontot szerzett, az a minősítést az I. és a II. rész pontszámának összege 

alapján kapja.  

Matematika BSC Fizika, földtudományi és környezetten BSC 

    0-49 pont nem felelt meg,  

  50-74 pont megfelelt, 

75-100 pont kiválóan megfelelt 

    0-39 pont nem felelt meg,  

  40-74 pont megfelelt, 

75-100 pont kiválóan megfelelt 

A dolgozat eredményét a gyakorlaton ismerhetik meg.  
 

 


