
12. osztály (6) 

 

Tisztelt Tanulók! 
 

Szeretnélek tájékoztatni benneteket a matematika tantárggyal kapcsolatos kéréseimről.  

 

 A tankönyvben lévő anyagot legyetek szívesek mindig elolvasni és alaposan 

értelmezni, morfondírozni rajta! 

 Ezek után oldjátok meg a füzetben az elküldendő feladatokat, amiket az alábbi 

e-mail címre egyben továbbítsatok a megadott határidőig. 

(Az határidőn túl beérkező leveleket nem veszem figyelembe.) 

mohacsilaszlo1900@gmail.com 

 Ügyeljetek a feladatok részletes kidolgozására, hogy gondolkodásotokat 

pontosan nyomon tudjam követni. 

 Néhány feladatnak megadom a végeredményét, hogy ha véletlenül valamit 

nem értettetek meg az elméleti anyagból, akkor arra időben rájöjjetek. 

Természetesen ezeknek a feladatoknak is kérem elküldeni a részletes 

levezetéseit, magyarázatait. 

 Az anyag megértésében, a régebbiek ismétlésében és az érettségire való 

felkészülésben mindig segítségetekre lehetnek a következő internetes oldalak, 

ahol szinte mindent megtaláltok: 

 

https://www.mateking.hu/kozepiskolai-matek 

 

https://zanza.tv/matematika 

 

https://www.nkp.hu/ 

 

Célzottan az érettségire felkészülést segíti a következő: 

 

https://www.mateking.hu/matekerettsegi 

 

Jó egészséget, vidámságot kívánok! 

 

Áldás, békesség! 

 

Mohácsi László 

 

6. hét 2020. április 20-24. 

 

Beküldési határidő: 2020. április 27. (hétfő) 

 

 

 

Elmélet: Vektorok Tk. 139-153. o.  

 

Beküldendő feladatok:  Tk. 156/4  
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Elmélet: Trigonometria  Tk. 157-162. o. és 11-es füzet 

 

 

 

Gyakorló feladatok:   A 11-es füzetből megfelelő mennyiségben 

 

Beküldendő feladatok:  Tk. 163/2 (mo.:11,0 m),  

Tk. 163/3 (mo.: 2,3 m),  

Tk. 163/12 a valós számok halmazán is (mo.:x1= π/6+k*2π; 

x2=5π/6+k*2π, ahol k eleme az egész számok halmazának) és a 

[0;4π]-on is (mo.: π/6; 5π/6; 13π/6 , 17π/6) legyetek szívesek 

megoldani. 

Tk. 163/13b 

 

 

 

Elmélet: Koordinátageometria Tk. 164-174. o. és 11-es füzet 

 

 

 

Gyakorló feladatok:   A 11-es füzetből megfelelő mennyiségben 

 

Beküldendő feladatok:  Tk. 170/1a (mo.: 2x+3y = 28 ill. az egyenlet bármely más 

rendezett alakja helyes), 

Tk. 170/ 2 (mo.: 2y-5x = -26), 

Tk. 170/ 3 (mo.: 5x+7y = 50), 

Tk. 170/ 4 , 

Tk.171/ 6a (mo.: gyök 53), 

Tk. 171/ 10 (Segítség: az  A-tól és B-től egyenlő távolságra lévő 

pontok az AB szakasz szakaszfelező merőlegesén találhatók…) 

Tk. 174/1a (mo.: igen kp-ja a (2; -5) és sugara 1), 

Tk. 174/ 2, 3 

 

 


