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Hosszú ideje foglalkozom érettségi felkészítéssel, és a munkám során 

többször tapasztaltam, hogy a diákjaim kezdetben nem mindig tudják használni 

a négyjegyű függvénytáblázatot. Általában a tanórákon csak felületesen térnek 

ki a használatára, holott a megfelelő szintű ismeretével sokkal könnyebbé válna 

akár egy dolgozat, akár az érettségi megírása.  

Természetesen mondhatjuk azt, hogy egy-egy képlet ismerete 

elengedhetetlen a hétköznapjainkban, de úgy gondolom, hogy manapság, az 

okostelefonok és egyéb digitális eszközök korában már inkább az információ 

megtalálása mintsem bemagolása kellene, hogy előtérbe kerüljön.  

Éppen ezért állítottam össze ezt a jegyzetet, amelyben megpróbáltam 

egyfajta útmutatóval szolgálni, és kiemelni azokat a részeket melyek 

ismeretében – és persze némi készüléssel – már bátran állhattok neki az érettségi 

kitöltésének. 

  



FONTOS INFORMÁCIÓK/TANÁCSOK:  

→ Bármilyen hasznosnak is találod a jegyzetet, semmiképpen se írj bele semmit a 

négyjegyűdbe, hiszen ezzel azt kockáztatod, hogy elveszik tőled az érettségin! 

→ Jelölésre célszerű több különböző színű jelölő címkéket (post-iteket) használni, 

de ne vidd túlzásba, a túl sok szín csak összezavar. A gyakran használt 

szakaszokat piros, a kevéssé valószínűt sárga vagy zöld színű címkével jelöld! 

→ Ne használd a tartalomjegyzéket! Ha nem tudod, hogy mire van szükséged és 

hogy azt hol találod, akkor azt nem onnan fogod kideríteni. Az ilyen 

keresgéléssel csak értékes időt veszel el magadtól. 

→ Fontos, hogy ne csak az érettségin vagy otthon használd! Ha órán nem 

használjátok, és a tanárod esetleg nem teszi szóvá, hogy lehetne, kérdezz rá 

mindenképpen, biztosan nem fogja elutasítani. 

→ Hiába tűnik a négyjegyűd vaskosnak, valójában matekból csak kevés olyan oldal 

van, amik segítenek a feladatmegoldásban. 

→ Ugyan több kiadása is létezik a négyjegyű függvénytáblának, de a 

legelterjedtebb a fehér és a sárga borítójú. Elméletileg az a gyakorlat, hogy a 

fehéret emeltszinten, a sárgát pedig középszinten érettségizők számára 

javasolják, mivel mind bonyolultságban, mind pedig részletességben eltérnek 

egymástól. Természetesen, ha már megszoktad egyik vagy másik verzió 

használatát, akkor csak emiatt ne módosíts a választásodon. 

→ Továbbá érdemes tudni, hogy az érettségire akár több függvénytáblával is 

érkezhetsz, be fogják engedni. 

→ A legfontosabb társunk a felkészülésben a számológépünk. Figyeljünk arra, 

hogy ha újat vásárolnánk, akkor a szabályzat szerint „szöveges adatok 

tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép” legyen. Ha 

bizonytalan vagy abban, hogy milyen is ez, én egy Casio fx 570es plus márkájú 

gépet használok. A lényeg, hogy ki tudja számolni a másodfokú egyenlet 

megoldásait, mert ez jócskán megkönnyíti majd a dolgunkat. 

→ Kövesd a következő képek alapján, mely szakaszokhoz milyen színű jelölő 

címkét érdemes ragasztani a gyakorláshoz!  



 

 

 

  



 

→ Egy viszonylag gyakran előforduló, de könnyű feladattípus a halmazműveletekre építő. 

Két halmaz uniójának, metszetének és különbségének jelentését érdemes ismerni, 

valamint a hozzájuk tartozó kötőszavakat (ebben a sorrendben vagy, és, csak), hogy 

könnyebben megbirkózzunk a feladattal. 



 

→ A gráfok témaköréből kevés használható összefüggés található, érdemes tudni a 

fokszám jelentéséről, de a legfontosabbat, miszerint az élek száma egyenlő a 

fokszámok összegének felével, nem találhatjuk meg itt, ezt sajnos fejből kell tudnunk.  



 

→ Érdemes tudni az oszthatósági szabályokról, valamint a prím- és az összetett számok 

fogalmáról.  



 

→ Viszonylag ritkán, de előfordulhat olyan feladat, amelyben egy szám normálalakjával 

kell tudnunk számolni, erre láthatunk egy példát ezen az oldalon 

  



 

→ Itt nagyon sok hasznos információt találhatunk, hiszen ha ismerjük a hatványkitevős 

alakba történő átalakítás módját, akkor sok munkát tudunk megtakarítani a 

használatával. Valamint a három sokszor megjelenő nevezetes azonosságot is itt 

találhatjuk. 



 

→ Ezen az oldalon találjuk a logaritmus azonosságokat, amelyek szintén gyakran meg 

szoktak jelenni. 

→ Továbbá a gyökvonás azonosságai is itt vannak, viszont ha megtanuljuk hogyan kell 

átalakítani hatványkitevős alakká, akkor sok esetben nem is kell használnunk őket. 



 

→ A számtani és a mértani sorozatokra vonatkozó fontosabb szabályok. 

  



 

→ Az aritmetikai és a geometria középről jó tudni, hogy a számtani közepet 

(hétköznapibb nevén átlagot) és mértani közepet jelentik. 

→ Találhatunk itt összefüggést a kamatszámításra vonatkozóan is, viszont úgy gondolom, 

hogy vannak ezeknél könnyebben megjegyezhető módszerek is.  



 

→ A kombinatorikus képleteket érdemes ismerni, viszont kiszámításuk szinte minden 
esetben számológéppel történik, így az n faktoriális és az n alatt a k billentyűk helyét 
célszerű észben tartani a gépünkön 

→ Közép szintű érettségin az ismétléses kombinációra nem lesz szükségünk 



 

→ A másodfokú egyenlet megoldóképletét régen álmunkból keltve is illett tudnunk, 
viszont ha elég okos a számológépünk, akkor már az ezzel való bajlódást is 
elkerülhetjük, hiszen az érettségin elegendő csak a gyököket megadnunk a teljes 
pontszámért. 

→ Néhány esetben viszont hasznosnak bizonyulhat a gyöktényezős alak ismerete is: 

a(x-x1)(x-x2) 



 

→ Ezen és a következő oldalakon a fontosabb függvények képét találhatjuk. A 

legfontosabb közülük a másodfokú függvény parabolája, amelyet legtöbbször 

egyenlőtlenségek megoldása során használhatunk fel. 

→ Bár nem mondom, hogy a többi függvény képét felesleges ismernünk, de az 

abszolútértékfüggvényt leszámítva nagy valószínűséggel nem lesz rájuk szükségünk, 

vagy el tudjuk kerülni a használatukat. 

  



 

→ Amennyiben függvényt kell transzformálnunk (tologatnunk), úgy a fenti dolgokat jó 

ismernünk. 

  



 

→ Oldalakon keresztül böngészhetjük a valószínűségszámítás témakörébe tartozó 

képleteket, de a legtöbb feladathoz elegendő ismernünk a kedvező/összes 

összefüggést. 

  



 

→ A statisztika feladatok három dologra szoktak rákérdezni, a mediánra, a móduszra és 

a terjedelemre (valamint az átlagra, de azt szinte minden nap számolni szoktuk). Ha 

ezeket a fogalmakat ismerjük, nagy meglepetés nem érhet, és nem mellesleg könnyű 

pontokat szerezhetünk velük. 



 

 

  



 

→ Ritkán, de előfordulhat a szórásra vonatkozó kérdés is, ezt a fenti képlet 

négyzetgyökeként kaphatjuk meg. 

  



 

→ A Pitagorasz tétel már 8. osztály óta kísért minket, viszont akár a sík-, akár a 

térgeometria feladatoknál nagy hasznát vehetjük. 

  



 

→ Ez a négyjegyű egyik legfontosabb oldala, az itt látható trigonometrikus 

területképletet szinte az összes síkgeometriai feladatnál használnunk kell. Továbbá 

tartsuk észben, hogy ha a feladat a köré- vagy a belé írható kör sugarára kérdez rá, 

akkor a fenti képletek valamelyikét kell nagy valószínűséggel használnunk. 

→ Ugyanúgy a négyszögek területképleteinek helyét is érdemes tudnunk. 



 

→ A kör terület és kerületképletét szinte biztosan használnunk kell majd az érettségin, 

valamint nagyon ritkán, de a körcikkre vonatkozó ismeretekre is szükségünk lehet. 

  



 

→ Ha két vektor által közre zárt szöget kell számolnunk, akkor biztosan a skaláris szorzat 

kell nekünk. Legtöbbször a két egyenlet jobb oldalait tesszük egyenlővé egymással. 

Érdemes tudni továbbá azt is, hogy amennyiben két vektor merőleges egymásra, úgy 

a skaláris szorzatuk 0 lesz. (Az újabb kiadású könyvekben az oldal alján levő képlet 

átcsúszhat a következő lapra.) 



 

→ Főként térgeometriai feladatoknál szoktunk derékszögű háromszög alakú 

síkmetszeteket kapni, ezek szögeinek meghatározásához pedig szükségünk van a 

szinusz, a koszinusz és ritkább esetben a tangens definíciójára. 

  



 

→ Az érettségin kapott trigonometrikus egyenletek sok esetben vezethetnek vissza egy 

másodfokú egyenletre, előtte viszont szükségünk lehet a négyzetes tag cseréjére a 

fenti képlet átrendezésével 

  



 

→ A szinusz- és a koszinusztételeket biztosan használnunk kell majd, ha síkgeometriai 

feladatot kapunk. Valamint a szinusztétel segítségével a háromszög köré írható 

körének sugarát is meghatározhatjuk. 

 



 

→ A következő oldalakon a térbeli alakzatok felszín- és térfogatképleteit találjuk. 

  



 

 

  



 

→ A koordináta geometriával kapcsolatos feladatoknál lehet szükségünk ezekre vagy a 

következő oldalakon található képletekre. 

  



 

→ Szintén jellemző olyan feladat az érettségin, amelyben az egyenes egyenleteit kell 

felhasználnunk. Bár többfajtáról tanulunk, de legtöbbször a normálvektoros 

egyenletre lesz majd szükségünk. 

  



 

→ Attól függően, hogy mit ad meg a feladat, használhatjuk akár a két ponton áthaladó 

egyenes egyenletét is, de a leghasznosabb a kör egyenlete erről az oldalról. 

  



 

 

 

 

Ezzel pedig a végére is érkeztünk a fehér négyjegyűnk taglalásának. Bár 

nem mondom, hogy ne lenne még egy-két dolog, amelyre szükségünk lehetne az 

érettségi megírásakor, de ezek főként olyanok, amikre egy kis gondolkodással rá 

lehet jönni, vagy sokkal bonyolultabban vannak jelen. 

  



 

 

  



 

→ Egy viszonylag gyakran előforduló, de könnyű feladattípus a halmazműveletekre építő. 

Két halmaz uniójának, metszetének és különbségének jelentését érdemes ismerni, 

valamint a hozzájuk tartozó kötőszavakat (ebben a sorrendben vagy, és, csak), hogy 

könnyebben megbirkózzunk a feladattal. 





 

→ A kombinatorikus képleteket érdemes ismerni, viszont kiszámításuk szinte minden 

esetben számológéppel történik, így az n faktoriális és az n alatt a k billentyűk helyét 

célszerű észben tartani a gépünkön. 

→ Közép szintű érettségin az ismétléses kombinációra nem lesz szükségünk. 





 

→ Itt találhatjuk a főbb oszthatósági szabályokat, melyekkel érdemes tisztában lennünk. 

→ Valamint a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös fogalma is itt van 
feltüntetve, bár ezek nevéből is következtethetünk a jelentésükre. Más kérdés a 
relatív prím fogalma, melyet szintén oszthatósági feladatoknál használhatunk fel. 



 

 

→ Ha ismerjük, hogy hogyan kell egy gyökös vagy törtes formát hatványkitevős alakra 

hozni, úgy sok munkát megtakaríthatunk magunknak. 



 

→ A hatványozás azonosságai szinte mindegyik érettségiben megjelennek, főként 

exponenciális egyenletek kapcsán. Viszont a gyökvonás azonosságait nem kell 

feltétlenül alkalmazni tudnunk, ha ismerjük a 21-ik oldalon jelölteket. 



 

→ A logaritmus egy rémisztő fogalomnak tűnhet, de ha csak felületes is, de tisztában 

vagyunk a jelentésével, valamint ismerjük a fenti azonosságokat, úgy nem fognak nagy 

meglepetést okozni. Szintén fontos, hogy ne felejtsünk el kikötést tenni. 



 

→ A fenti három nevezetes azonosság ismerete elengedhetetlen, figyeljünk arra, hogy 

négyzetre emelésnél ne maradjon le a középső 2ab-s rész. 



 

→ A másodfokú egyenlet megoldóképletét régen álmunkból keltve is illett tudnunk, 
viszont ha elég okos a számológépünk, akkor már az ezzel való bajlódást is 
elkerülhetjük, hiszen az érettségin elegendő csak a gyököket megadnunk a teljes 
pontszámért. 

→ Néhány esetben viszont hasznosnak bizonyulhat a gyöktényezős alak ismerete is 



 

→ Az aritmetikai és a geometria középről jó tudni, hogy a számtani közepet 

(hétköznapibb nevén átlagot) és mértani közepet jelentik. 



 

→ A számtani és a mértani sorozatokra vonatkozó fontosabb szabályok. 



 

→ Találhatunk itt néhány sokszögekre vonatkozó összefüggést is, melyek az oldalak 

számából következtetnek az egyes adatokra. 



 

→ A Pitagorasz tétel már 8. osztály óta kísért minket, viszont akár a sík-, akár a 

térgeometria feladatoknál nagy hasznát vehetjük. 



 

→ A háromszög fent jelölt képletei közül is inkább a trigonometrikus az, amelyet minden 
feladatnál fel tudunk használni. A többit akkor érdemes használni, ha a feladat a köré- 
vagy belé írható körök sugarait is számonkéri. 

→ A speciális négyszögek területképleteit jó ismernünk, de sok esetben elegendő, ha két 
háromszögre osztjuk fel, és külön-külön határozzuk meg. 



 

→ A kör kerület- és területképlete megkerülhetetlen, egyszerű, de minden érettségin 

előforduló dolog. 

→ A körcikk területét általában a kúp kiterített palástjának meghatározásához szoktuk 

használni, de a középponti szöget is így tudjuk meghatározni. 



 

→ Térgeometria feladatok megoldása során szinte biztosan meg kell határoznunk az 

adott test felszínét vagy térfogatát. Ezekhez találunk hasznos képleteket a következő 

oldalakon. 







 

→ A Pitagorasz tétel mellett érdemes tudnunk még a fenti trigonometrikus definíciókról 

is, ha a szög meghatározása lenne a feladat. 



 

→ Ritkán, és főként a trigonometrikus egyenletekben, de előfordulhat, hogy szükségünk 

lesz a fenti két összefüggésre, ha helyettesítésre kerülne sor. 



 

→ A síkgeometria feladatok megoldásához többnyire elengedhetetlen a fenti szinusz- és 

koszinusztételek alkalmazásának elsajátítása. 



 

→ Sajnos a számológépünk gyorsan számol ugyan, de ne hagyatkozzunk mindenben rá. 

Ha trigonometrikus egyenletet oldunk meg, tartsuk észben, hogy sokszor két 

megoldása van a feladatnak. Szinusz esetén α és 180֯ – α, koszinusznál pedig α és – α. 



 

→ Amennyiben egy koordináta geometriai feladat vektorok által bezárt szöget kér 

számon, úgy biztosan a skaláris szorzat képletét kell felhasználnunk. Ezen és a 

következő oldalon találjuk a két típust, sok esetben ezeket kell egyenlővé tennünk 

egymással. 



 

→ A két pont távolságára vonatkozó összefüggés hasznos ugyan, de úgy tapasztaltam, 
hogy sokkal kisebb az esély a hibára, ha előbb a P1-ből a P2 pontba mutató vektor 
koordinátáit számoljuk ki, majd ennek a vektornak a hosszát. 

→ A felezőpont képletét, ahogyan a következő oldalon található súlypontét is sokkal 
egyszerűbb úgy megjegyeznünk, hogy a megfelelő koordinátákat átlagolnunk kell.  



 

→ Több módszerünk van egy egyenes egyenletének meghatározására, de ezek közül a 
legegyszerűbben talán a normálvektoros használható. Érdemes ismernünk még az 
irányvektoros és a két ponton áthaladó képletét is, de ahol lehet, próbáljuk meg 
elkerülni a használatukat. 

→ A kör egyenletét pedig az oldal alján találhatjuk. 



 

 

→ A függvények közül az elsőfokú- vagyis a lineáris, valamint az abszolútérték függvény 
grafikonját érdemes ismernünk. Az ezekre építő feladatokat nagy valószínűséggel 
algebrai, azaz sima számolásos úton is meg tudjuk majd oldani, de olykor 
megkönnyítheti a megoldást. 

→ A másodfokú függvény képe viszont szinte biztosan szerepel majd valamilyen 
formában az érettségin, így az alakjáról és a mozgásáról mindenképpen tudnunk 
érdemes. 





 

→ Bár négy féle függvénytranszformációt különböztetünk meg, de a leggyakrabban az 

első kettő fog majd megjelenni. 

→ Két dolgot jegyezzünk meg velük kapcsolatban: a lineáris függvényeket leszámítva, 

bármilyen függvény esetén úgyanúgy viselkednek. Vagyis ha a műveleten belül van a 

számom, akkor az ellentettjével vízszintes irányban, ha pedig a műveleten kívül, akkor 

függőleges irányban mozdul el a függvényem összes pontja 

→ (𝑥 + 𝑎)2 esetén –a-val tolódik vízszintesen 

→ 𝑥2 + 𝑏 esetén pedig +b-vel függőlegesen  



 

→ Ezt a két képletet valószínűségszámítás feladatoknál használhatjuk fel, de a legtöbb 

esetben a kedvező/összes összefüggésből, vagy egyéb logikus következtetésből is 

adódni szokott ugyanaz a megoldás, így nem kiküszöbölhető az alkalmazása.  



 

→ Ezen az oldalon találhatjuk a legfontosabb statisztikai fogalmakat. Ezek általában 1-2 

pontot érnek, de könnyen meghatározhatók, így mindenképpen sajátítsuk el a 

használatukat. A szórást nehézkesebb kiszámolni, így ennek a kiszámítását többet 

érdemes gyakorolnunk a számológépünkkel. 



 

→ Az utolsó témakör a gráfelmélet. Itt a fokszám definícióját valamint a következő 

oldalon található két összefüggést szükséges tudnunk. 



 

  



 

 

 

 

Ezek lennének tehát azok a dolgok, amiket kiemelnék a sárga 

négyjegyűben. Természetesen előfordulhat még 1-2 olyan képlet, amit 

felhasználhatnánk, viszont ezek vagy nem szerepelnek benne, vagy pedig sokkal 

összetettebben jelennek meg.  


