
Sz6kely Kdroly Szakk<iz6piskola
Csikszereda

FELADATLAP
MUVELETBK VALOS SZAMOKKAL

Sz6mitsd ki
1) 61 + 61.2 *39 =

2) -3+5.1 l-(4-13)+2.(-1+5)=

3) -31 +10 .2 -3 -(-5)+ 7(-4)+ 5 =

4) (-2)3 + (-3)2 - 24 + 42 =

^ I ,35) J-*5-='44

6) +.!+1- 1- +!*2=535 3 3

7) (-2)2 + 2a + (-3)3 - (-t)a =

8) l02*l03-tooo=

9) 6.102+5.101+3.100=

10) 5.103 + 4.102 +3.101 +6.100 =

, ^,2
u) l-1 I -+:\.Ji 3.

12) 23 .22 +32.30 =

13) 0.5 - 4.81 - I,3 I =

14) 5.3 . 0.2 - 0.53 .2 + 0,25 . 4 =

15) 3,18:3+5,1 :0,3 -0,03.2=

r6) 3,1(6)+1,8(3)=

17\ 2,08.2+ 5,3 + 4.0,885 =

18) 4 -0,36. 5 + 0,02. 60 =

19) Jw+ r ,[u *,lB =
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1. FELADATLAP

1) Abrhzold,a sz6megyenesen a kovetkezo sz6mokat:

)-gv2.(1"3)-.-,tze.-

-A -r -tl

Alakitsd 6t torttd a

-5 -4 -3 -:

kovetkezo szdmokat:

-t

I 3,07

1,2(7)

1, (1 g)

Alakitsd 6t tizedes tortt6 a kovetkezd raciondlis sz6mokat:

l8
5

103

7

52

J

Sz6mitsd ki:

"ln *hs -ali +J:z *s.,6

s"D(J-2. #)

2)

3)

4)

, _')
(z-Jo)-

8 - 2J15
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1)

2. FELADATLAP

Abr 6zold, a sz6me g yene s en a kovetkezo sz6mokat :

r .) llvi. (1.4)'. *vr8. '

2)

3)

-6 -7 -6 -5 -4 _3 _2

Alakitsd dt t6ftt6 a kovetkezo sz6mokat:

11,07

1,3(t)

l, (1 5)

-1

Alakitsd 6t tizedes torttd a krivetkez6 racion6lis sz6mokat:

28

5

93

7

62

J

szamfrsd ki:

.6 * Jso - 4$+.,/48 *s",try

?J,(J1.S)

4)

, _')
(:-Js)-
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Szorzattit alakftiis

Alakit sd szorzattit a kdv etkezo ki fej ezd seket :

1) 
"2 -81

2) 4x2 *l
3) 3x2 -48
4) 16_ x2

l)) 1* x'
6) *2 +*
7) 3x+x2

S) 3x2 +6x

9) x2 +6x+9
l0) 

"2 -10t
I l) x2 *8x+16

12) 25x2 _10x+1

13) 6x2 +6

14) 2x2 -2
15) 13 +8

16) ,3 *4*
17) 1+13

I S) ,3 *27

l9) 8x3 +i
20) 6413 +8

Alakftsd szorzattit a kovetkezo trinomokat:

1) x2 -8x+9
2) x2 -l x +10

3) x2+8r+15
4) x2 -t2x+tl
5) x2 -7x+12
6) x2 _8x +72

1/) x'-l3r+12
8) *2 -2* -3
9) x2 +10x-1i

l0) x2 + 2x _15

I l) *2 -72, _13

12) 6x2 _ x*1

13) 8x2 -x-J
14) 6x2 _ 5x-1
l5) 6x2 *x_ 5

16) 6x2 +5x+1

17) 15r2 +8x+1

l8) 15x2 +2x-l
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1) Sz6mitsdtia, l*l osszegdrtdk6t,hax, ds x2az x2- x- 2-0 egyenletmegold6sai!
.lf 1 x2

2) Sz6mitsdki xr+x2*x*2 ert6k6t,ha x, ds x2az x2 _ 2x*2=0 egyenletmegold6sai!

3) Hathtozz meg egy olyan m6sodfokir egyenletet, melynek x' ds x2 megold6sai egyidejrileg teljesitik az

x1 t x2= 1 6s xf2 = -2 osszefliggdseket!

4) Hatarczz meg egy olyan m6sodfokir egyenletet, amelynek 116s -r2 megolddsai egyidejuleg teljesitik az

\ t x2 = 2 6s xtx2 = -3 tisszeftigg6seket!

5) Hatfuozd meg az rze IR6rtdket, ha az *2 -(z*+l)x+3rn=0 egyenlet r1,.r2 rtegold6sai teljesitik az

x1 * x2 * \x2= 1 I osszefiigg{st!

6) Adott az ,2 +3x-5=0 egyenlet,amelynekmegold6sai x, 6s xr. Sz6mitsdki xi+xr2 6rt6k6t!

7) Adott az ,2 +*r+2=0 egyenlet, amelynek megold6sai -r, 6s xr. Hatdrozd meg azokat az nt valos

sz6mokat, amelyekre (x, + x2 )t - 2rrr, = 5.

8) Adottaz f :lR-+lR, f (r)=x-3 fiiggv6ny.Sz6mitsdkiaz f (_-a).f1-:1 . .f (3) f(4)szorzatdrtdkdtl
9) Adott az f :lR-+lR , f (r):2x+1 fiiggvdny. Sz6mitsd kiaz f (-2)* /(-t)*/(0)+/(1) osszeg drt6kdrl

l0) Adott az .f :R-+R , f (r)=2x+3 fiiggv6ny. Sz6mitsd kiazf (0)+ f (1)+...+/(s) osszeg 6rtdkdtl

l1) Adottak az /:R-+n,./(r)=x*3 ds g:1R+re,g("") =2x-1 ffuggv6nyek. Sz6mitsd ki a

2"f (x) + 3g(r) = -J egyenlet val6s megold6s6t!

12) Adolt az ./:1R-+lR, f(*)=3-4x ftiggvdny. Hathrozd meg az f(x)-l>_ax egyenlotlens6g val6s

megolddsait!

13) Ad,ott az /:R-+m,,f(") =2x-l fiiggvdny. Hathrozd meg ut (71*7)'+Zf (x)-3=0egyenlet val6s

megold6sait!

14) Adott az .f :lR-+lR,J(*)=ax+b fi.iggvdny. Hatdrozd meg az a ds 6 val6s sz6mokat irgy, hogy

teljesiiljdn a Zf (x)+2:3x+5 egyenlos6g bdrmely xe 1R eser6n!

l5) Adott az .f :R-+R, "f(x)=2+x fiiggvdny. Sz6mitsdki /(t) +,f(2)+...+f(20) dftdkdt!

16) Adott az .f
17) Adott az f
18) Adott az f

:R+lR, f (r)=2x-1 ftiggveny. Szdmitsdkiaz J'(t)+J(2)+...+.f (e) osszegdftdkdtl

lR+ R , f (r)=x-3 fiiggv6ny. Sz6mitsd ki az .f (*6)+/(0) +.f (6)+ f (12) risszeg drtekdt!

lR-+R,f (t):,x+l fiiggvdny. Sz6mitsdkiaz f(0)+f (.t)+.f (2)+...+f (10) osszegdftdkdtl

l9) Adott az f :lR-+lR, .f (r):2x+l ftiggvdny. Sz6mftsdkiaz f (1)+-f (2)+...+f (e) dsszegdftdkdtl

20) Hatftrozd meg az ,a = {, ezl lx+ tl < z} halmaz elemeinek sztrmtrtt.

21) Hatitrozd meg az A = {73,5,...,13} halmaz elemeinek osszeget!

22) Hatfrozdmeg az A={re Nl ]zr-tl =r} halmazelemeit!

23) Sz6mitsd ki annak a valosziniseget, hogy a {'Jt. U, ?5,..., i6o} halmaz valamely eleme racior-r6lis

szdm legyen!

24) Sz6mitsd ki annak val6szimisdgdt, hogy az A={r5,Jt;{4,...,fi} halmazbol kiv6lasztott valamely

elem racion6lis sz6m legyen!
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Elsofokir egyenletek

1) Oldd meg a kdvetkezo elsofokf egyenleteket a val6s sz6mok hahnaz6nl
a) 4x +7 =35
b) 3x -lJ =l
c) l4x +17 =3
d) a(x+2)+1:t5
e) 34x+2=15x+21
0 'lx+3=2x+1+5x+2
g) Z(1+x) +3=7x+12

h) z(x -s) - s(2x + 1) = 5

2) Ellenorizd,hogy a=-2 megold6sa-e a 4(x-:)+s(t-x)-2x+j =6 egyenlernek!

3) Halirozdmegaz ru val6ssz6motfgy,hogy x=-2 gyokelegyen az 7(2x+3)+4(nt-r)=rr+4 egve'letnekl

4) Adottaz /:R-+R,,f(r) =2x-6fliggvdny.Olddmeg az f(x)=0egyenletetaval6ssziirnok haltnazfnr.

5) Adottak az -f ,g:lR-+lR, -f(x)=2x-66s g(x)=3-r ftiggv6nyek.olddmegaz .f(r)=g(x) egyenleteravalos

sziimok halmazftnl

6) Adottaz /:R-+R,,f(x)=3x+5ftiggvdny.Olddmeg az J(2r+l)=2egyenletetaval6ssz6mokhalmaziin!

1) Adottaz /:R-+R,,/(r)=4-2xfi.iggv6ny.Olddmeg az.f(x+2)+.f(x)=l2egyenletetaval6ssziimokhahnaz6n!

8) Igazold, hogy a 2(2x -3)- a(, - 1) = 5 
"gyenletnek 

nincs megold6sa a val6s sz6mok hahnaz6n!

9) Adotl az./ :R -+ R, "/(x) =2r + l ftiggv6ny. Oldd meg az f (f (x1): 19 egyenleret a val6s sziimok halmazinl

10) Ha az u valSsszdrngyokea ?1x+t) ,r*+=0 egyelletnek, sziimitscl kiaz a+losszeget!3 '" u

1l) Hat6rozdrneg az m valossz6motugy,hogy x=1 gyoke legyen o, 4!+l_ m= 
egyelletnek!

J-

Mdsodfokir egyenletek

1) Oldd meg a kdvetkezo m6sodfokri egyenleteket a va16s sz6mok halmazinl
a) x2 +5x+6=0 h) ,2 *4r+4=0 n) (r+2)2 -5(x+ 2)+6-0
b) 6x2 + 5x+ I = 0 i) 25x2 +40-r + 16 = 0

c) 5x2 -6x+l=0 j) ,2 -6r=0 
l.=u 

"l l'"*t(t*2)-3=r+l
d) ,2-6r+5=0 *l (x :)2::a p) lr'+tl+]r+tl=o

1e) 6x2 -96=0 l) x2 +2x+5=0 q) 
lr2 

+zr-sj+lr-21=o
0 25x2 _ 7=o m) 2x2 -x+7=2xg) 12 -8 =0

2) Ellenorizd, hogy {-2, 3, 4} halmaz elemei koztil melyek gyokei ut *2 - x - 6= 0 egyenletnek!

3) Sz6rnitsd kiaz E=2(rr*rr)-9 kifejez6s drtdk6t, ha x, ds x2 gyokei u ,2 _5r-6=0 egyenletnek!

. .,r-3 4x-li) F --3'25

.. n 3 3x-l
t)-i-5
r\ x a 5x 1

K' -+J=241
. 9-x 2.r'+15
r) 43

i2nl) 
-=-.-r'=i 

i-l.j;r-3 -r+l

n) 2x+3 =7
o) ]x+1]+l-r+21=:
p) lzx-sl+4-o
q) ls-x + x-4i=1
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4) Sz6mitsd kiaz E =xt2 + x22 +6(xr+-r2)+-r1,r2 kifejezds dn6kdt. ha x, 6s .x2 gyokei u ,2 +2x_ 8=0 egyenletneki

5) Adottak az f ,g:R.-+lR, "f(x)=x2 +66s g(x) =2x2 -x ftiggvenyek. olcld megaz .f (x)=g(x) egyenletetaval6s

sz6mok halmaz|nl

6) Adott az ./ :JR. -_> R, ./(r) : 12 + 1 ftiggv6ny. Oldd meg az .f (x+ 1) = 2 egyenletet a valos szdrnok halmaz6nl

7) Adottaz /:JR+lR,,f(") =12 +x+1 ftggv6ny.Oldd nlegaz./(x+1)=legyenletetaval6ssz6mokhalmaz6n!

8) Haaza val6ssziimokgyoke a 2x2-5x+2=0 egyenletnek,sz6mitsd kiaza+losszeget!
d

9) Hatilrozdmegaz rz valos sziimotirgy, hogy ;=1 gyoke legyen az (m-3)rt +2x_ 3=0 egyenletnek!

1 0) Hatrirozd rneg az m val6s sz5mot irgy, l-rogy ut *2 + 4x + Qm - 5\ = 0 egyenletnek egyetlen val6s gyoke legyen !

11) lrd fel azta m6sodfokf egyenlcet, amelynek megold6sai az x1=3 ds x, = 5 sz6mok!

l2) ird fel azta m6sodfokfi egyenloet, amelynek megold6sai &Z x1=-3 ds r, = 5 sz6mok!

13) ird fel azla m6sodfokri egyenleet, amelynek megoldrisai a-Z x1=3 6s x, = -5 szdmok!

14) ird fel azta mdsodfokf egyenleet, amelynek rnegoldiisai &z x, = -2 6s x., =2 szilmokl

15) ird fel azta rn6sodfokf egyenleet, amelynek megold6sai &z x1 =0 6s x, = -4 szilmok!

l6) ird fel azI a m6sodfokf egyenletet, amelynek megold6sai tZ x1 = 2 6s x, = 2 sz6mok!

Elso- es mdsodfoku egyenletek

Oldd meg a val6s sz6mok halmaz/n
1) 15x-3 =19+4x
2) ,2 *5*+4=0
3) x2 :144

4) (tz_ r12 =144

5) ,2 _ 4g=0

6) 4x2 *5x+ 1 = 0

1) (t+ * ,12 =16s

8) x2 +49x=0
9) x2 +64=0
i0) 2x2 _ 5x+3=0

a kovetkezo egyenleteket:
- I 2.r-lil) l5

12) ,2 -6r+9=0
13) x2 +10x+ 25 = 0

l4) "*l - 2x-2
3B

15) ,2 8*- 9 = 0

16) ,2 _ 7r-8=0
x+5 , 3+x

I /l r -1- 

-
. 10 15

LLu
l8t *'t-t-t'

B12

46
2(x+3)+1=101
3+3(x-l)+r=64
4x2 +x-5=0
6x-6=15*r
2(12- x)-3(-r +4)=17

1e)

20)

21)

)t\

23)

24)
2s)
26)

.r x-j
-+f-46

'\Lr-l

46
x+2 :\:
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Szrimtani haladvriny

1) Hatftrozd meg az 7, 7, 13, 19, ... sorozat tizedrktagjdt!

2) Sz6mitsd ki az (a,)n,rszirmtani haladv6ny elso 5 tagldnak osszegdt, ha o1= r ds a2 =3.

3) Hatftrozd meg azt az x val6s sz6mot, amelyre ,r - 3, 4, x | 3 egy sz6mtani haiadv6nl, h6rom egym6s ut6ni

tagja!

4) Sz6mitsdkr az 1+3+5+...+19 osszeget!

5) Adott az (an),,1 szitmtanihaladv6ny, amelyben a: =5 ds ae :ll. Sz6mitsdki ao 6rtdkdt!

6) Adott az (a),,_1 sz6mtani haladv6ny, amelyben ar = 1 ds as =13. Szdmitsd ki a2e6e drtdkdtl

7) Halfirozd meg az (on),r, sz6mtani haladv6ny kiilonbs6gdt.ha a,s - at =16 .

8) Adott az (a,,),,,, sz6mtani haladv6ny, amelyben at =2 6s az = 4. Szdmitsd ki a haladvdny elso tiztagtrilnak

az osszegdt!

9) Hatinozdmegaz x va16s sz6mot, haaz 1,2x+7,9,73,... sorozat egy sz6mtani haladv6ny!

10) Adott az (a,)n>r sz6mtani haladv6ny, amelyben ar = 6 €s a2 = 5. Sz6mitsd ki a, ertdket!

1 1) Adott az (a,),,,, szftmtani haladv6nv, amelyberr a, = 5 6s r = 3 . Sz6mrtsd ki a, drt6ket!

12) Adott az (ar)n>t sz6mtani haladv6ny, amelyben ar =7 6,s at =37. Sz6mftsd ki a haladv6ny elso tiz tagjdnak

osszegdt!

13) Adott az (a,),,, sz6mtani haladvdny, amelyben dr : 3 ds a3 =J. Sz6mitsd ki a haladv6ny elso 10 tagj6nak

osszeg6t!

14) Sz6mitsdki az 1 +1 I + 21 +31+...+ I 1 I osszeget!

I5)Hatftrozdmeg az x valos sz6mot, haaz x+ l,2x-3 ds x-3 szdmokegysz6mtanihaladv6nyegym6s

ut6ni tagjai!

l6')Hatitrozd meg az (on),r_rsz6mtani haladv6ny elso 6 tagj6nak osszegdt, ha a, = 2 ss az = 5 .

l7)Hxatozd meg egy szttmtani haladv6ny elso tagtfi,ha az iiland6 kiildnbsdg 4, ds az elso kdt tag osszege 10.

18) Igazold, hogy log22 , cl 6s 5 egy sz6mtani haladv6ny egym6st koveto tagjail

19) Szdmitsd ki egy sz6mtani haladv6ny otodik tag!fi. ha a haladvfny elso tagtra7 es a m6sodik tagja 9.

2})Hatitrozd meg az x valos sz6m 6rteket,ha az 1, n, n + 2, J,... sorozat egy szdmtani haladv6ny!

2l)Hatirozd meg az a valos sz6mot, ha a 2o ,4o +7 6,s 2"*2 egy sz6mtani haladvdny egymdst koveto tagjail

22)Hat6tozdmeg xe lR 6rlekdt,haaz x*1,,r+i es 2x-1 egysz6mtanihaladv6nyegymdsut6nitagjail

23)Hat6rozd meg egy sz6mtani haladv6ny negyedik tagSftt, ha az elso tag 2 es az 611ando ktilonbsdg 3.
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24)Hatfuozd meg egy sz6mtani haladvdny 6lland6 ktilonbsdgdt, ha elso tagja 10. es negyedik tagja 19.

25) Szttmitsd ki az S = 1 + 5 + 9 + ...+ 25 osszeget!

26)Hatttrozd meg M A={7,4,J,....40} halmaz elemeinek sz6m6t!

27)Hatttrozdmeg azxval6s sz6mot,ha x- 1.2x-2 es x+3 egy sz6mtanihaladv6nyegymasut6nitagjai!

29)Hatittozd meg azl az x val6s sz6mot. amelyre az x -1. ;r + I ds 2x + 5 sz6mok egy sz6mtani ha1adv6n1,

egym6s ut6ni tagjai!

29)Hatdrozd meg az x valos sz6mot, ha 2' - 1, 4" ds 2''*1 + 3 egy sz6mtani haladvdny h6rom egym6s ut6ni

tagja!

M6rtani haladvfny

1) Hatfrozdmeg a (b,),.,m6rlani haladvdny h6nyados6t,ha b,=3 ds b - b1 =j .

2) Hatfuozd,meg egy mdrtani haladv6ny elso tagj6t, ha az elso 6s negyedik tag arfnya 1 e, u m6sodik tag

egyenlo 3-mal.

3) Hatfrozdmeg azon mdrlani haladv6ny negyedik tagi6t. amelynek 6llando h6nl adosa I es elso tagtra 27 .

4) Sz6mitsd ki az t+ +-l + * ].1 osszegetl3-l'3j3+
5) Adott a (b,),r, mdrtanihaladv6ny,amelyben bt=2 es b:=6. Szdmitsd ki 6, drt6k6tl

6) Adott a (b,)n., mdrtani haladv6ny, amelyben 4 =t ds bz.=3. Sz6mftsd ki b4 drtdkdtl

7) Hatdrozd meg egy m6rtani haladv6ny elso h6rom tagj6nak osszeg6t, ha az elso kdt tag osszege 8, a m6sodik

6s az elso tag kiilonbs6ge pedig 4.

8) Igazold, hogy az l. Iog, q es VA sz6mok egy mdftani haladv6ny egym6st koveto tagjail

9) Hatfrozdmeg egy m6rtani haladvdny negyedik tagtritt,ha az elso tagja 16 6s 6l1and6 h6nyadosa 1.

l0) Sz6mitsd ki egy mertani haladr,6ny elso h6rom tagl6nak szorzatifi,ha eiso tagSa ,[i es h6nyadosa -JJ.
77)Hatirozd meg egy mdrlani haladv6.ny elso h6rom tagj6nak szorzatht, ha elso tagja 1 ds hdnyadosa -2.
I2)Hatitrozdmeg azokatazxvalos sz6mokat.amelyekre az 5_x;r+7 ds 3.r+ll sz6mok.gymdrtani

haladvdny egym6s ut6ni tagiai!


