
1.Egy iskolai bajnokságban 5 csapat körmérkőzést játszik. (Mindenki mindenkivel egyszer játszik.) Az ábra az 

eddig lejátszott mérkőzéseket mutatja. A nyíl mindig a győztes felé mutat. Döntetlen esetén az összekötő vonal 

mindkét végén nyíl van.  

A csapat győzelem esetén 2 pontot, döntetlen esetén 1 pontot kap, vereség esetén pedig nem kap pontot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinek hány pontja van ebben a pillanatban? 

 

A B C D E 

     

2. Anna, Bori és Cili moziba mennek. Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé? Írja le a megoldás menetét! 

 

 

6. Adott a következő kilenc szám: 1; 2; 2; 2; 3; 3; 4; 5; 6. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül! 

A) Az adatsor átlaga 2. 

B) Az adatsor módusza 2. 

C) Az adatsor mediánja 2. 

 

7. Egy öttagú társaságban a házigazda mindenkit ismer, minden egyes vendége pedig pontosan két embert ismer. 

(Az ismeretségek kölcsönösek.) Szemléltesse rajzzal az ismeretségeket! 

 

 

17. Egy középiskola 120 érettségiző tanulója a szabadon választható érettségi tantárgyat a következő megoszlásban 

választja: 54 tanuló földrajzból, 30 biológiából, 24 informatikából és 12 kémiából fog vizsgázni.  

a) Számítsa ki, hogy az egyes tantárgyakból a tanulók hány százaléka tesz érettségi vizsgát, és ábrázolja 

kördiagramon a százalékos megoszlásokat! 7 pont 

Az iskolában összesen 117 angol, 40 német, 30 francia nyelvvizsgát tettek le sikeresen a diákok. Három vagy több 

nyelvvizsgája senkinek sincs, két nyelvből 22-en vizsgáztak eredményesen: tíz tanuló angol–német, hét angol–

francia, öt pedig német–francia párosításban. 

 

 

b) Ha véletlenszerűen kiválasztunk egy angol nyelvvizsgával rendelkező diákot, akkor mennyi annak a 

valószínűsége, hogy a kiválasztott tanuló franciából is rendelkezik nyelvvizsgával? 3 pont 

 

 

c) Az iskolában hány tanulónak van legalább egy nyelvvizsgája? 7 pont 

 

6. Egy rendezvényen 150 tombolajegyet adtak el. Ági 21-et vásárolt. Mekkora annak a valószínűsége, hogy Ági 

nyer, ha egy nyereményt sorsolnak ki? (A jegyek nyerésiesélye egyenlő.) 

 

9. Egy gráfban 4 csúcs van. Az egyes csúcsokból 3; 2; 2; 1 él indul. Hány éle van agráfnak? 

 

11. A szóbeli érettségi vizsgán az osztály 22 tanulója közül az első csoportba öten kerülnek.  

a) Hányféleképpen lehet a 22 tanulóból véletlenszerűen kiválasztani az első csoportba tartozókat? 

Először mindenki történelemből felel. 

 

 

b) Hányféle sorrendben felelhet történelemből az 5 kiválasztott diák? 

 

A 

E 

B 

C 

D 



15. Egy dolgozatnál az elérhető legmagasabb pontszám 100 volt. 15 tanuló eredményeit tartalmazza a következő 

táblázat: 

Elért pontszám   100 95  91  80  65  31  17  8  5 

A dolgozatok száma  3  2  1  2  1  2    2  1  1 

a) Határozza meg az összes dolgozat pontszámának átlagát (számtani közepét), móduszát és mediánját! 

 

 

 

b) A dolgozatok érdemjegyeit az alábbi táblázat alapján kell megállapítani! 

Pontszám Osztályzat 

80 – 100 jeles 

60 – 79 jó 

40 – 59 közepes 

20 – 39 elégséges 

0 – 19 elégtelen 

Ennek ismeretében töltse ki a következő táblázatot! 

Osztályzat Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen 

Dolgozatok száma      

c) Készítsen kördiagramot az osztályzatok megoszlásáról! Adja meg az egyes körcikkekhez tartozó középponti 

szögek értékét is! 

 

 

 

 

18. Egy rejtvényújságban egymás mellett két, szinte azonos rajz található, amelyek között 23 apró eltérés van. Ezek 

megtalálása a feladat. Először Ádám és Tamás nézték meg figyelmesen az ábrákat: Ádám 11, Tamás 15 eltérést 

talált, de csak 7 olyan volt, amelyet mindketten észrevettek.  

a) Hány olyan eltérés volt, amelyet egyikük sem vett észre? 

 

Közben Enikő is elkezdte számolni a eltéréseket, de ő sem találta meg az összeset. Mindössze 4 olyan volt, amelyet 

mind a hárman megtaláltak. Egyeztetve kiderült, hogy az Enikő által bejelöltekből hatot Ádám is, kilencet Tamás is 

észrevett, és örömmel látták, hogy hárman együtt az összes eltérést megtalálták. 

 

b) A feladat szövege alapján töltse ki az alábbi halmazábrát arról, hogy ki hányat talált meg! 

 

c) Fogalmazza meg a következő állítás tagadását! 

Enikő minden eltérést megtalált. 

 

d) Mennyi annak a valószínűsége, hogy egy eltérést véletlenszerűen kiválasztva, azt 

legalább ketten megtalálták? 

 

8. Egy lakástextil üzlet egyik polcán 80 darab konyharuha van, amelyek közül 20 darab kockás. Ha véletlenszerűen 

kiemelünk egy konyharuhát, akkor mennyi annak a valószínűsége, hogy az kockás? 

 

 

10. Rajzoljon egy olyan öt csúcspontú gráfot, amelynek négy éle van! 

 

 

9. Egy sakkverseny döntőjébe 5 versenyző jutott be. Közülük 1 versenyző mindegyik társát ismeri, a többiek pedig 

egyenként 2-2 személyt ismernek a döntő résztvevői közül. Szemléltesse rajzzal (gráf alkalmazásával) az 

ismeretségeket, ha az ismeretségek kölcsönösek! 

 

 

11. Egy iskolának mind az öt érettségiző osztálya 1-1 táncot mutat be a szalagavató bálon. Az A osztály palotást 

táncol, ezzel indul a műsor. A többi tánc sorrendjét sorsolással döntik el. Hányféle sorrend alakulhat ki? Válaszát 

indokolja! 

 

 



13. Egy középiskolába 700 tanuló jár. Közülük 10% sportol rendszeresen a két iskolai szakosztály közül legalább az 

egyikben. Az atlétika szakosztályban 36 tanuló sportol rendszeresen, és pontosan 22 olyan diák van, aki az atlétika 

és a kosárlabda szakosztály munkájában is részt vesz.  

a) Készítsen halmazábrát az iskola tanulóiról a feladat adatainak feltüntetésével! 

 

 

b) Hányan sportolnak a kosárlabda szakosztályban? 

 

c) Egy másik iskola sportegyesületében 50 kosaras sportol, közülük 17 atletizál is. 

Ebben az iskolában véletlenszerűen kiválasztunk egy kosarast. Mennyi a valószínűsége, hogy a kiválasztott tanuló 

atletizál is? 

 

 

15. A fizika órai tanulókísérlet egy tömegmérési feladat volt. A mérést 19 tanuló végezte el. A mért tömegre gramm 

pontossággal '61 következő adatokat kapták: 37, 33, 37, 36, 35, 36, 37, 40, 38, 33, 37, 36, 35, 35, 38, 37, 36, 35, 37. 

a) Készítse el a mért adatok gyakorisági táblázatát! 

 

b) Mennyi a mérési adatok átlaga gramm pontossággal? 

 

c) Mekkora a kapott eredmények mediánja, módusza? 

 

d) Készítsen oszlopdiagramot a mérési eredményekről! 

 

 

 

4. Hány különböző háromjegyű pozitív szám képezhető a 0, 6, 7 számjegyek felhasználásával?  

 

 

5. Egy öttagú társaság egymás után lép be egy ajtón. Mekkora a valószínűsége, hogy Anna, a társaság egyik tagja, 

elsőnek lép be az ajtón? 

 

 

8. Rajzoljon egy olyan öt csúcspontú gráfot, amelyben a pontok fokszáma 4; 3; 3; 2; 2. 

 

 

16. Egy osztály történelem dolgozatot írt. Öt tanuló dolgozata jeles, tíz tanulóé jó, három tanulóé elégséges, két 

tanuló elégtelen dolgozatot írt. 

a) Hányan írtak közepes dolgozatot, ha tudjuk, hogy az osztályátlag 3,410-nál nagyobb és 3,420-nál kisebb? 

 

 

b) Készítsen gyakorisági táblázatot, és ábrázolja oszlop-diagrammal az osztályzatok gyakoriságát! 

 

 

c) A párhuzamos osztályban 32 tanuló írta meg ugyanezt a dolgozatot, és ott 12 közepes dolgozat született. Melyik 

osztályban valószínűbb, hogy a dolgozatok közül egyet véletlenszerűen elővéve éppen közepes dolgozat kerül a 

kezünkbe? 

 

 

18. Egy szellemi vetélkedő döntőjébe 20 versenyzőt hívnak be. A zsűri az első három helyezettet és két további 

különdíjast fog rangsorolni. A rangsorolt versenyzők oklevelet és jutalmat kapnak.  

a) Az öt rangsorolt versenyző mindegyike ugyanarra a színházi előadásra kap egy-egy jutalomjegyet. Hányféle 

kimenetele lehet ekkor a versenyen a jutalmazásnak? 

 

 

b) A dobogósok három különböző értékű könyvutalványt, a különdíjasok egyike egy színházjegyet, a másik egy 

hangversenyjegyet kap. Hányféle módon alakulhat ekkor a jutalmazás? 

 

 



c) Ha már eldőlt, kik a rangsorolt versenyzők, hányféle módon oszthatnak ki nekik jutalmul öt különböző 

verseskötetet? 

 

 

d) Kis Anna a döntő egyik résztvevője. Ha feltesszük, hogy a résztvevők egyenlő eséllyel versenyeznek, mekkora a 

valószínűsége, hogy Kis Anna eléri a három dobogós hely egyikét, illetve hogy az öt rangsorolt személy egyike 

lesz? 

 

 

4. Az alábbi adatok március első hetében mért napi hőmérsékleti maximumok (az adatokat °C-ban mérték):  

hétfő  kedd  szerda  csütörtök  péntek   szombat  vasárnap 

5,2  1,6  3,1  –0,6   –1,1   1,6   0 

Mennyi volt ezen a héten a hőmérsékleti maximumok átlaga? 

 

 

 

9. Egy négytagú társaság e-mail kapcsolatban van egymással. Bármelyikük egy-egy társának legfeljebb egy levelet 

ír hetente. Válassza ki a felsorolt lehetőségek közül, hogy maximum hány levelet írhatott összesen egymásnak a 

társaság 4 tagja 1 hét alatt? Válaszát indokolja! 

a) 4 · 4 = 16 

b) 4 · 3 = 12 

c) 6 

 

15. A 12. évfolyam tanulói magyarból próba érettségit írtak. Minden tanuló egy kódszámot kapott, amely az 1, 2, 3, 

4 és 5 számjegyekből mindegyiket pontosan egyszer tartalmazta valamilyen sorrendben. 

a) Hány tanuló írta meg a dolgozatot, ha az összes képezhető kódszámot mind kiosztották? 

 

 

b) Az alábbi kördiagram a dolgozatok eredményét szemlélteti: 

 
Adja meg, hogy hány tanuló érte el a szereplő érdemjegyeket! Válaszát foglalja táblázatba, majd a táblázat adatait 

szemléltesse oszlopdiagramon is! 

 

 

 

c) Az összes megírt dolgozatból véletlenszerűen kiválasztunk egyet. Mennyi a valószínűsége annak, hogy jeles vagy 

jó dolgozatot veszünk a kezünkbe? 

 

 

 

3. Októberben az iskolában hat osztály nevezett be a focibajnokságra egy-egy csapattal. Hány mérkőzést kell 

lejátszani, ha mindenki mindenkivel játszik, és szerveznek visszavágókat is? A lejátszandó mérkőzések száma: 

 

 

4. Egy márciusi napon öt alkalommal mérték meg a külső hőmérsékletet. A kapott adatok átlaga 1 °C, mediánja 0 

°C. Adjon meg öt ilyen lehetséges hőmérséklet értéket! Egy lehetséges adatsor (°C-ban): 

 

 



6. Háromjegyű számokat írtunk fel a 0; 5 és 7 számjegyekkel. Írja fel ezek közül azokat, amelyek öttel oszthatók, és 

különböző számjegyekből állnak! 

 

 

8. Egy kétforintos érmét kétszer egymás után feldobunk, és feljegyezzük az eredményt. Háromféle esemény 

következhet be: 

A esemény: két fejet dobunk. 

B esemény: az egyik dobás fej, a másik írás. 

C esemény: két írást dobunk. 

Mekkora a B esemény bekövetkezésének valószínűsége? 

 

12. A piacon az egyik zöldségespultnál hétféle gyümölcs kapható. Kati ezekből háromfélét vesz, mindegyikből 1-1 

kilót. Hányféle összeállításban választhat Kati? (A választ egyetlen számmal adja meg!) 

 

 

14. Egy tanulmányi verseny döntőjében 8 tanuló vett részt. Három feladatot kellett megoldaniuk. Az első feladat 

maximálisan elérhető pontszáma 40, a másodiké 50, a harmadiké 60. A nyolc versenyző feladatonkénti eredményeit 

tartalmazza az alábbi táblázat: 

versenyző sorszáma I. II III.  összpontszám   százalékos teljesítmény 

1.   28  16  40 

2.   31  35  44 

3.   32  28  56 

4.   40  42  49 

5.   35  48  52 

6.   12  30  28 

7.   29  32  45 

8.   40  48  41 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! A százalékos teljesítményt egészre kerekítve adja meg! 

Melyik sorszámú versenyző nyerte meg a versenyt, ki lett a második, és ki a harmadik helyezett? 

 

 

b) A nyolc versenyző dolgozata közül véletlenszerűen kiveszünk egyet. Mennyi a valószínűsége annak, hogy 75%-

osnál jobb teljesítményű dolgozat került a kezünkbe? 

 

 

c) Egy tanuló betegség miatt nem tudott megjelenni a döntőn. Másnap megkapta, és megoldotta a feladatokat. 

Eredményét később összehasonlította a nyolc döntős versenyző eredményével. Észrevette, hogy az első feladatot a 

versenyzők I. feladatra kapott pontszámainak a mediánjára teljesítette (egészre kerekítve), a második feladatot pedig 

a nyolc versenyző II. feladata pontszámainak a számtani közepére (szintén egészre kerekítve). A III. feladatot 90%-

ra teljesítette. Mennyi lett ennek a tanulónak az összpontszáma? Ezzel hányadik helyen végzett volna? 

 

 

10. Máté a tanév során 13 érdemjegyet kapott matematikából. Ezek időrendben: 4, 4, 3, 4, 4, 2, 5, 4, 3, 1, 3, 3, 2. 

Adja meg a jegyek móduszát és mediánját! 

 

 

12. A 100-nál kisebb és hattal osztható pozitív egész számok közül véletlenszerűen választunk egyet. Mekkora 

valószínűséggel lesz ez a szám 8-cal osztható? Írja le a megoldás menetét! 

 

 

14. A városi középiskolás egyéni teniszbajnokság egyik csoportjába hatan kerültek: András, Béla, Csaba, Dani, Ede 

és Feri. A versenykiírás szerint bármely két fiúnak pontosan egyszer kell játszania egymással. Eddig András már 

játszott Bélával, Danival és Ferivel. Béla játszott már Edével is. Csaba csak Edével játszott, Dani pedig Andráson 

kívül csak Ferivel. Ede és Feri egyaránt két mérkőzésen van túl. 

a) Szemléltesse gráffal a lejátszott mérkőzéseket! 

 

 

 



b) Hány mérkőzés van még hátra? 

 

c) Hány olyan sorrend alakulhat ki, ahol a hat versenyző közül Dani az első két hely valamelyikén végez? 

 

 

17. Egy gimnáziumban 50 diák tanulja emelt szinten a biológiát. Közülük 30-an tizenegyedikesek és 20-an 

tizenkettedikesek. Egy felmérés alkalmával a tanulóktól azt kérdezték, hogy hetente átlagosan hány órát töltenek a 

biológia házi feladatok megoldásával. A táblázat a válaszok összesített eloszlását mutatja. 

A biológia házi feladatok megoldásával hetente eltöltött órák száma*  0-2  2-4  4-6  6-8  8-10 

           Tanulók száma  3  11  17  15  4 

* A tartományokhoz az alsó határ hozzátartozik, a felső nem. 

a) Ábrázolja oszlopdiagramon a táblázat adatait! 

 

 

 

b) Átlagosan hány órát tölt a biológia házi feladatok megoldásával hetente ez az 50 tanuló? 

 

 

Az egyes időintervallumok esetében a középértékekkel (1, 3, 5, 7 és 9 órával) számoljon! 

Egy újságíró két tanulóval szeretne interjút készíteni. Ezért a biológiát emelt szinten tanuló 50 diák névsorából 

véletlenszerűen kiválaszt két nevet. 

 

 

c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy az egyik kiválasztott tanuló tizenegyedikes, a másik pedig tizenkettedikes? 

 

 

d) Mennyi a valószínűsége annak, hogy mindkét kiválasztott tanuló legalább 4 órát foglalkozik a biológia házi 

feladatok elkészítésével hetente? 

 

 

4. Egy dobozban húsz golyó van, aminek 45 százaléka kék, a többi piros. Mekkora annak a valószínűsége, hogy ha 

találomra egy golyót kihúzunk, akkor az piros lesz? 

 

8. Hány olyan háromjegyű szám képezhető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből, amelyikben csupa különböző számjegyek 

szerepelnek? 

 

11. Öt szám átlaga 7 . Az öt szám közül négyet ismerünk, ezek az 1, a 8, a 9 és a 12. Határozza meg a hiányzó 

számot! Válaszát számítással indokolja!  

 

 

14.A rajzterem falát (lásd az ábrán) egy naptár díszíti, melyen három forgatható korong található. A bal oldali 

korongon a hónapok nevei vannak, a másik két korongon pedig a napokat jelölő számjegyek forgathatók ki. A 

középső korongon a 0, 1, 2, 3; a jobb szélsőn pedig a 0, 1, 2, 3, .......8, 9 számjegyek szerepelnek. Az ábrán beállított 

dátum február 15. Ezzel a szerkezettel kiforgathatunk valóságos vagy csak a képzeletben létező „dátumokat”. 

b) Összesen hány „dátum” forgatható ki? 

 

c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy a három korongot véletlenszerűen megforgatva olyan dátumot kapunk, 

amely biztosan létezik az évben, ha az nem szökőév. 

 

17. Szabó nagymamának öt unokája van, közülük egy lány és négy fiú. Nem szeret levelet írni, de minden héten ír 

egy-egy unokájának, így öt hét alatt mindegyik unoka kap levelet. 

a) Hányféle sorrendben kaphatják meg az unokák a levelüket az öt hét alatt? 

 

b) Ha a nagymama véletlenszerűen döntötte el, hogy melyik héten melyik unokájának írt levél következik, akkor 

mennyi annak a valószínűsége, hogy lányunokája levelét az ötödik héten írta meg? 

 

 



Szabó nagymama sálat kötött egyetlen lányunokájának. Az első napon 8 cm készült el a sálból, és a nagymama 

elhatározta, hogy a további napokon minden nap 20 százalékkal többet köt meg, mint az előző napon. Ezt az 

elhatározását tartani tudta. 

c) Hány nap alatt készült-el a 2 méter hosszúra tervezett sál? 

 

 

2. Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer kezet fogott. Hány kézfogás történt? 

 

 

3. Péter egy 100-nál nem nagyobb pozitív egész számra gondolt. Ezen kívül azt is megmondta Pálnak, hogy a 

gondolt szám 20-szal osztható. Mekkora valószínűséggel találja ki Pál elsőre a gondolt számot, ha jól tudja a 

matematikát? 

 

 

15. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek felhasználásával ötjegyű számokat készítünk az összes lehetséges módon (egy 

számjegyet többször is felhasználhatunk). Ezek között hány olyan szám van, 

a) amely öt azonos számjegyből áll; 

 

b) amelyik páros; 

 

c) amelyik 4-gyel osztható? 

 

18. Egy szerencsejáték a következőképpen zajlik: 

A játékos befizet 7 forintot, ezután a játékvezető feldob egy szabályos dobókockát. A dobás eredményének 

ismeretében a játékos abbahagyhatja a játékot; ez esetben annyi Ft-ot kap, amennyi a dobott szám volt. 

Dönthet azonban úgy is, hogy nem kéri a dobott számnak megfelelő pénzt, hanem újabb 7 forintért még egy dobást 

kér. A játékvezető ekkor újra feldobja a kockát. A két dobás eredményének ismeretében annyi forintot fizet ki a 

játékosnak, amennyi az első és a második dobás eredményének szorzata. Ezzel a játék véget ér. 

Zsófi úgy dönt, hogy ha 3-nál kisebb az első dobás eredménye, akkor abbahagyja, különben pedig folytatja a játékot. 

a) Mennyi annak a valószínűsége, hogy Zsófi tovább játszik? 

 

 

b) Zsófi játékának megkezdése előtt számítsuk ki, mekkora valószínűséggel fizet majd neki a játékvezető pontosan 

12 forintot? 

 

 

Barnabás úgy dönt, hogy mindenképpen két dobást kér majd. Áttekinti a két dobás utáni lehetséges egyenlegeket: a 

neki kifizetett és az általa befizetett pénz különbségét. 

c) Írja be a táblázat üres mezőibe a két dobás utáni egyenlegeket! 

 

 
 

d) Mekkora annak a valószínűsége, hogy Barnabás egy (két dobásból álló) játszmában nyer? 

 

 

 

 



6. Rozi irodalomból a tanév során a következő jegyeket kapta: 2; 4; 3; 5; 2; 4; 5; 3; 5. Mi lenne az év végi 

osztályzata, ha az a kapott jegyek mediánja lenne? 

 

 

9. A kézilabda edzéseken 16 tanuló vesz részt, átlagmagasságuk 172 cm. Mennyi a magasságaik összege? 

 

 

10. Az ábrán látható térképvázlat öt falu elhelyezkedését mutatja. Az öt falu között négy olyan 

út megépítésére van lehetőség, amelyek mindegyike pontosan két falut köt össze. Ezekből két 

út már elkészült. Rajzolja be a további két út egy lehetséges elhelyezkedését 

úgy, hogy bármelyik faluból bármelyik faluba eljuthassunk a megépült négy úton! 

 

 

 

 

12. Egy iskolában 120 tanuló érettségizett matematikából. Nem volt sem elégtelen, sem 

elégséges dolgozat. Az eredmények eloszlását az alábbi kördiagram szemlélteti: Hányan 

kaptak jeles, jó, illetve közepes osztályzatot? 

 

 

 

 

18. Az autókereskedés parkolójában 1–25-ig számozott hely van. Minden beérkező autó véletlenszerűen kap 

parkolóhelyszámot. 

a) Az üres parkolóba elsőként beparkoló autó vezetőjének szerencseszáma a 7. 

Mekkora annak a valószínűsége, hogy a kapott parkolóhelyszámnak van hetes számjegye, vagy a szám hétnek 

többszöröse? 

 

 

Május 10-én az üres parkolóba 25 kocsi érkezik: 12 ezüstszínű ötajtós, 4 piros négyajtós, 2 piros háromajtós és 7 

zöld háromajtós. 

b) Az üres parkolóba már beálltak a négy és ötajtós autók. Hányféleképpen állhatnak be az üresen maradt helyekre a 

háromajtósak? (Az azonos színű autókat nem különböztetjük meg egymástól.) 

 

 

 

A május 10-re előjegyzett 25 vevő az autó színére is megfogalmazta előzetesen a kívánságait. Négyen zöld kocsit 

rendeltek, háromnak a piros szín kivételével mindegyik megfelel, öten akarnak piros vagy ezüst kocsit, tízen zöldet 

vagy pirosat. Három vevőnek mindegy, milyen színű kocsit vesz. 

c) Színek szempontjából kielégíthető-e a május 10-re előjegyzett 25 vevő igénye az aznap reggel érkezett autókkal? 

 

 

3.Egy négytagú csoportban minden tagnak pontosan két ismerőse van a csoport tagjai között. Szemléltessen gráffal 

egy ilyen ismeretségi rendszert! (Az ismeretség kölcsönös.) 

 

 

5. A 9.B osztály létszáma 32 fő. Közülük először egy osztálytitkárt, majd egy titkárhelyettest választanak. 

Hányféleképpen alakulhat a választás kimenetele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Egy 2000. január elsejei népesség-statisztika szerint a Magyarországon élők kor és nem 

szerinti megoszlása (ezer főre) kerekítve az alábbi volt: 

korcsoport  férfiak száma  nők száma 

    (év)       (ezer fő)   (ezer fő) 

0 - 19        1214      1158 

20 - 39       1471      1422 

40 - 59       1347      1458 

60 - 79        685      1043 

80 -            75        170 

a) Melyik korcsoport volt a legnépesebb? 

 

 

A táblázat adatai alapján adja meg, hogy hány férfi és hány nő élt Magyarországon 2000. január 1-jén? 

 

 

b) Ábrázolja egy közös oszlopdiagramon, két különböző jelölésű oszloppal a férfiak és a nők korcsoportok szerinti 

megoszlását! 

 

 

c) Számítsa ki a férfiak százalékos arányát a 20 évnél fiatalabbak korcsoportjában, valamint a legalább 80 évesek 

között! 
 

 

14. Egy vetélkedőn részt vevő versenyzők érkezéskor sorszámot húznak egy urnából. Az urnában 50 egyforma 

gömb van. Minden egyes gömbben egy-egy szám van, ezek különböző egész számok 1-től 50-ig. 

a) Mekkora annak a valószínűsége, hogy az elsőnek érkező versenyző héttel osztható sorszámot húz? 

 

 

A vetélkedő győztesei között jutalomként könyvutalványt szerettek volna szétosztani a szervezők. A javaslat szerint 

Anna, Bea, Csaba és Dani kapott volna jutalmat, az egyes jutalmak aránya az előbbi sorrendnek megfelelően 1: 2 : 

3: 4 . Közben kiderült, hogy akinek a teljes jutalom ötödét szánták, önként lemond az utalványról. A zsűri úgy 

döntött, hogy a neki szánt 16 000 forintos utalványt is szétosztják a másik három versenyző között úgy, hogy az ő 

jutalmaik közötti arány ne változzon. 

b) Összesen hány forint értékű könyvutalványt akartak a szervezők szétosztani a versenyzők között, és ki mondott le 

a könyvutalványról? 

 

 

c) Hány forint értékben kapott könyvutalványt a jutalmat kapott három versenyző külön - külön? 

 
 

18. Egy ruházati nagykereskedés raktárában az egyik fajta szövetkabátból már csak 20 darab azonos méretű és 

azonos színű kabát maradt; ezek között 9 kabáton apró szövési hibák fordulnak elő. A nagykereskedés eredetileg 

darabonként 17 000 Ft-ért árulta a hibátlan és 11 000 Ft-ért a szövési hibás kabátokat. A megmaradt 20 kabát 

darabját azonban már egységesen 14 000 Ft-ért kínálja. 

Egy kiskereskedő megvásárolt 15 darab kabátot a megmaradtakból. Ezeket egyenlő valószínűséggel választja ki a 

20 kabát közül. 

a) Számítsa ki, mekkora annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott kabátok között legfeljebb 5 olyan van, ami 

szövési hibás! (A valószínűséget három tizedesjegyre kerekítve adja meg!) 

 

 

b) Legfeljebb hány hibás kabát volt a 15 között, ha a kiskereskedő kevesebbet fizetett, mint ha a kabátokat eredeti 

árukon vásárolta volna meg? 

 

 

3. Egy zsákban nyolc fehér golyó van. Hány fekete golyót kell a zsákba tenni, hogy – véletlenszerűen kiválasztva 

egy golyót –, fehér golyó kiválasztásának 0,4 legyen a valószínűsége, ha bármelyik golyót ugyanakkora 

valószínűséggel választjuk? 

 



9. Melyik az a legnagyobb szám az alábbi 12 szám közül, amelynek elhagyásával a megmaradt 11 szám mediánja 6? 

6; 4; 5; 5; 1; 10; 7; 6; 11; 2; 6; 5 

 

 

15. Béla egy fekete és egy fehér színű szabályos dobókockával egyszerre dob. Feljegyzi azt a kétjegyű számot, 

amelyet úgy kap, hogy a tízes helyiértéken a fekete kockával dobott szám, az egyes helyiértéken pedig a fehér 

kockával dobott szám áll. 

Mennyi annak a valószínűsége, hogy a feljegyzett kétjegyű szám  

a) négyzetszám; 

 

b) számjegyei megegyeznek; 

 

c) számjegyeinek összege legfeljebb 9? 

 

 

18. c Egy gyermekszínház műsorának valamelyik jelenetében dekorációként az ábrán látható elrendezés szerinti 

négy csillag közül egyeseket zöld vagy kék lézerfénnyel rajzolnak ki. Hány különböző dekorációs terv készülhet, ha 

legalább egy csillagot ki kell rajzolni a lézerrel? 8 pont 

 

 
 

3. Az alábbi táblázat egy 7 fős csoport tagjainak cm-ben mért magasságait tartalmazza. Mekkora a csoport 

átlagmagassága? A csoport melyik tagjának a magassága van legközelebb az átlagmagassághoz? 

Anna     Bea   Marci   Karcsi   Ede   Fanni   Gábor 

 155    158     168      170   170     174     183 

 

 

5. Annának kedden 5 órája van, mégpedig matematika (M), német (N), testnevelés (T), angol (A) és biológia (B). 

Tudjuk, hogy a matematikaórát testnevelés követi, és az utolsó óra német. Írja le Anna keddi órarendjének összes 

lehetőségét! 

 

 

 

 

7. Az ábrán látható hatpontú gráfba rajzoljon be 2 élt úgy, hogy a kapott gráf 

minden csúcsából 2 él induljon ki! A berajzolt éleket két végpontjukkal adja meg! 

 

 

 

 

8. Az alábbi kilenc szám közül egyet véletlenszerűen kiválasztva, mekkora annak a valószínűsége, hogy a 

kiválasztott szám nem negatív? 

–3,5;       –5;   6;  8,4;      0;       –2,5;  4;  12;  –11. 

 

 

11. A héten az ötös lottón a következő számokat húzták ki: 10, 21, 22, 53 és 87. Kata elújságolta Sárának, hogy a 

héten egy két találatos szelvénye volt. Sára nem ismeri Kata szelvényét, és arra tippel, hogy Kata a 10-est és az 53-

ast találta el. Mekkora annak a valószínűsége, hogy Sára tippje helyes? Válaszát indokolja! 

 

 

 

 



12. Egy 17 fős csoport matematika témazáró dolgozatának értékelésekor a tanár a következő információkat közölte: 

Mind a 17 dolgozatot az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es és az 5-ös jegyek valamelyikével osztályozta. 

A jegyek mediánja 4, módusza 4, terjedelme 4 és az átlaga (két tizedes jegyre kerekítve) 3,41. 

Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, illetve hamis! 

A: A dolgozatoknak több mint a fele jobb hármasnál. 

B: Nincs hármasnál rosszabb dolgozat. 

 

 

 

13. Számítsa ki azt a két pozitív számot, amelyek számtani (aritmetikai) közepe 8, mértani (geometriai) közepe 

pedig 4,8. 

 

 

 

17. Statisztikai adatok szerint az 1997-es év utáni években 2003-mal bezárólag a világon évente átlagosan 1,1%-kal 

több autót gyártottak, mint a megelőző évben. A 2003-at követő években, egészen 2007-tel bezárólag évente 

átlagosan már 5,4%-kal gyártottak többet, mint a megelőző évben. 2003-ban összesen 41,9 millió autó készült. 

a) Hány autót gyártottak a világon 2007-ben? 

 

 

 

b) Hány autót gyártottak a világon 1997-ben? 

 

 

 

Válaszait százezerre kerekítve adja meg! 

2008-ban az előző évhez képest csökkent a gyártott autók száma, ekkor a világon összesen 48,8 millió új autó 

hagyta el a gyárakat. 2008-ban előrejelzés készült a következő 5 évre vonatkozóan. Eszerint 2013-ban 38 millió 

autót fognak gyártani. Az előrejelzés úgy számolt, hogy minden évben az előző évinek ugyanakkora százalékával 

csökken a termelés. 

c) Hány százalékkal csökken az előrejelzés szerint az évenkénti termelés a 2008-at követő 5 év során? 

Az eredményt egy tizedes jegyre kerekítve adja meg! 

 

 

 

d) Elfogadjuk az előrejelzés adatát, majd azt feltételezzük, hogy 2013 után évente 3%-kal csökken a gyártott autók 

száma. Melyik évben lesz így az abban az évben gyártott autók száma a 2013-ban gyártottaknak a 76%-a? 

 

 

 


