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PENDRÁJV 
A pendrájv egy kisméretű, hordozható, számítógépes adatok tárolására szolgáló eszköz. 

Ivánnak van egy pendrájvja, amelyen zenét és fényképeket tárol. A pendrájvra 1 GB-nyi 
(azaz 1000 MB) anyag fér. Az alábbi diagram a pendrájv jelenlegi kihasználtságát mutatja. 

 

Iván pendrájvjának 
kihasználtsága 

Zene (650 MB) 
 
Fényképek (198 MB) 
 
Szabad terület (152 MB) 
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1. kérdés: PENDRÁJV PM00AQ01 – 0 1 9  

Iván egy 350 MB-os fényképalbumot szeretne átmásolni a pendrájvjára, ám nincs ehhez 
elegendő szabad terület. Nem szeretne letörölni egyetlen fényképet sem, de hajlandó két 
zenei albumot törölni. 

Iván pendrájvján a következő méretű zenei albumokat tárolja.  

Album Méret 

1. album  100 MB 

2. album  75 MB 

3. album  80 MB 

4. album  55 MB 

5. album  60 MB 

6. album 80 MB 

7. album 75 MB 

8. album 125 MB 

Legfeljebb két zenei album letörlésével Iván fel tud-e szabadítani annyi területet, hogy 
rátehesse a pendrájvjára a fotóalbumot? Karikázd be az „Igen” vagy a „Nem” választ, és 
döntésed számításokkal támaszd alá! 

Válasz: Igen / Nem 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

PENDRÁJV - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Adott feltételnek megfelelő értékek összevetése és kiszámítása 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Értelmezés 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: IGEN explicit vagy implicit módon kimondva ÉS bármely két album 
kombinációjának megadása, amely 198 MB-nyi, vagy több helyet foglal. 
 összesen198 MB-ot (350 – 152) kell letörölnie, bármely két olyan albumot törölheti tehát, 

amely összesen legalább 198MB területet foglal el, pl. az 1-est és a 8-ast. 
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 Igen, letörölheti például a 7-es és a 8-as albumot, hiszen így összesen 
152 + 75 + 125 = 352 MB szabad területe lesz. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz 

9-es kód: Nincs válasz 
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2. kérdés: PENDRÁJV PM00AQ02 

A következő hetekben Iván letöröl néhány képet és zenét, de új zene- és képfájlokat is tesz a 
pendrájvjára. Iván adathordozójának új kihasználtságát mutatja az alábbi táblázat: 

Zene 550 MB 

Fényképek 338 MB 

Szabad terület 112 MB 

A bátyjától kap egy új, 2 GB (2000 MB) kapacitású pendrájvot, amely teljesen üres. Iván régi 
pendrájvjának tartalmát átteszi az újra. 

Az alábbi diagramok közül melyik mutatja Iván új pendrájvjának a kihasználtságát? Karikázd 
be az A, B, C vagy D válasz betűjelét! 

A B 

 

C D 

 

PENDRÁJV - KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Egy probléma saját nyelvezete és a matematikai ábrázoláshoz szükséges 
szimbólumos és formális nyelvezet közötti kapcsolat megértése   

Matematikai tartalmi terület: Adat és biztonytalanság 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Értelmezés 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D 

Zene 
 
Fényképek 
 
Szabad terület 

Zene 
 
Fényképek 
 
Szabad terület 

Zene 
 
Fényképek 
 
Szabad terület 

Zene 
 
Fényképek 
 
Szabad terület 
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz 

9-es kód: Nincs válasz. 
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HIBÁS KÉSZÜLÉKEK 
Az Electrix vállalat kétféle elektronikus terméket: video- és audiolejátszókat gyárt. A nap 
végén a termékeket tesztelik és a hibás lejátszókat visszaküldik javításra. 

Az alábbi táblázat a két típusból napi átlagban előállított termékek számát és a hibás 
lejátszók napi átlagos százalékos arányát mutatja. 

A lejátszók 
típusa 

A napi átlagban előállított 
lejátszók száma 

A hibás lejátszók napi átlagos 
százalékos aránya 

Videolejátszó 2000 5% 

Audiolejátszó 6000 3% 

1. kérdés: HIBÁS KÉSZÜLÉKEK PM00EQ01 

Az alábbiakban három állítást találsz az Electrix vállalat napi termelésére vonatkozóan. 
Helyesek ezek az állítások? 

Karikázd be az „Igen”-t vagy a „Nem”-et minden válasz esetében! 

Állítás Helyes ez az állítás? 

A munkanap folyamán előállított lejátszók egyharmada 
videolejátszó. 

Igen / Nem 

Minden 100-as adag videólejátszóból pontosan 5 hibás. Igen / Nem 

Ha a nap folyamán előállított audiolejátszókból 
véletlenszerűen kiválasztunk egyet, annak a 
valószínűsége, hogy az hibás lesz: 0,03. 

Igen / Nem 

HIBÁS KÉSZÜLÉKEK - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Valószínűséggel kapcsolatos statisztikai jellegű adat értelmezése 

Matematikai tartalmi terület: Bizonytalanság és adatok 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamat: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: HIBÁS KÉSZÜLÉKEK PM00EQ02 – 0 1 9  

A készülékeket tesztelő szakemberek egyike azt állítja: 

„Átlagosan több videolejátszót kell javításra visszaküldeni naponta, mint ahány 
audiolejátszót.” 

Döntsd el, hogy igaza van-e vagy sem a tesztet végző szakembernek!  Válaszodat 
matematikai érvekkel indokold! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

HIBÁS KÉSZÜLÉKEK - KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Valószínűséggel kapcsolatos statisztikai jellegű adat értelmezése 

Matematikai tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamat: Értelmezés 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Megfelelő érvekkel támasztja alá azt, hogy tesztelőnek miért nincs igaza. 
 A tesztelőnek nincs igaza: 2000-nek az 5 %-a 100, 6000 3 %-a pedig 180. Átlagosan 

tehát 180 audiolejátszót küldenek javításra, ami több, mint az átlagosan javításra küldött 
100 videolejátszó. 

 A tesztelőnek nincs igaza: a hibás videolejátszók aránya 5 %, ami majdnem kétszerese a 
hibás audiolejátszók arányának. Ám a vállalat 6000 audiolejátszót gyárt, ami háromszor 
annyi, mint a videolejátszók száma, ami azt jelenti, hogy a javításra visszaküldött 
audiolejátszók száma magasabb lesz a videolejátszókénál. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: HIBÁS KÉSZÜLÉKEK PM00EQ03 – 0 1 9  

A Tronics cég szintén video- és audiolejátszókat gyárt. A gyártási nap végén a Tronics cég 
termékeit tesztelik és a hibásnak bizonyuló lejátszókat visszaküldik javításra. 

Az alábbi táblázat összehasonlítja a két vállalat által a két típusból napi átlagban előállított 
termékek számát és a hibás lejátszók napi átlagos százalékos arányát. 

Vállalat A napi átlagban előállított 
videolejátszók száma 

A hibás lejátszók napi átlagos 
százalékos aránya 

Electrix  2000 5% 

Tronics  7000 4% 

 

Vállalat A napi átlagban előállított 
audiolejátszók száma 

A hibás lejátszók napi átlagos 
százalékos aránya 

Electrix  6000 3% 

Tronics  1000 2% 

A két vállalat (Electrix és Tronics) közül melyiknél alacsonyabb a hibás termékek összesített 
százalékos aránya? Használd a fenti táblázatok adatait, és úgy dolgozz, hogy számításaid 
nyomon követhetők legyenek!  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

HIBÁS KÉSZÜLÉKEK - KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Valószínűséggel kapcsolatos statisztikai jellegű adat értelmezése Matematikai 
tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Munkával kapcsolatos  

Folyamat: Értelmezés 
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Teljes értékű válasz 

1-es kód: Helyes érvek megadása az Electrix kiválasztásához. 
 Az Electrixnél, mert 2000 5%-a 100, 6000 3%-a pedig 180, ami azt jelenti, hogy az 

Electrixnél napi átlagban 280 lejátszó megy vissza javításra, ami az összes termék 
3,5 %-át jelenti. A Tronics esetében ugyanez a számítás azt mutatja, hogy a hibás 
termékek aránya 3,75 %-os. [A válasz csak akkor teljes értékű, ha a kiszámolt 
százalékok látszanak.] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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LAKÁSVÁSÁRLÁS 
Alább annak a lakásnak az alaprajzát láthatod, amelyet Gyuri szülei meg szeretnének 
vásárolni egy ingatlanügynökségtől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKÁSVÁSÁRLÁS (B1-41, B3-26, B4-12, B6-51) PM00FQ01 – 0 1 9  

A lakás teljes alapterületét (a teraszt és a falakat is beleértve) megbecsülhetjük úgy, hogy 
megmérjük az egyes helyiségek méreteit, kiszámítjuk a területüket, és az összes 
területértéket összeadjuk. 

Azonban ennél hatékonyabban is kiszámolhatjuk a lakás teljes alapterületét úgy, hogy 
mindössze négy szakasz hosszát kell megmérnünk. Jelöld be a rajzon azt a négy szakaszt, 
amelyeknek a hosszát ismernünk kell a lakás alapterületének kiszámításához! 

Nappali 

 

Terasz 

Hálószoba 

Fürdőszoba 
Konyha 

méretarány: 
1 cm 1 m-t jelent 
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LAKÁSVÁSÁRLÁS - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Térbeli érvelés segítségével a minimálisan szükséges szakaszhosszak 
megmutatása egy alaprajzon (vagy más módon), amellyel az alapterület 
meghatározható.  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Azonosított négy, a lakás alapterületének kiszámításához szükséges szakaszt az 
alaprajzon. 9 lehetséges megoldás van, ahogy azt az alábbi ábrák mutatják. 

 

 
 T= (9,7 m · 8,8 m) – (2 m · 4,4 m), T = 75,56 m2 [Egyértelműen csak négy hosszt mért 

le, és számolta ki a kérdéses területet.] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz 
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FAGYIZÓ 
Az alábbi ábrán Mariann fagyizójának alaprajza látható. A fagyizót felújítják. 

A kiszolgáló területet pult veszi körül. 

 

 

Megjegyzés: A rács minden négyzete 0,5 m x 0,5 m-t jelent. 

1. kérdés: FAGYIZÓ PM00LQ01 – 0 1 2 9  

Mariann új szegélyt akar a pult külső falára tenni. Összesen milyen hosszúságú szegélyre 
van szüksége? Úgy dolgozz, hogy munkád nyomon követhető legyen! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

FAGYIZÓ - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: a Pitagorasz-tétel használatával egy derékszögű háromszög átfogó-hosszának 
kiszámítása és mértékegységváltás a megjelölt rajz méretaránynak megfelelően  

Bejárati ajtó 

Vendégtér 

Előtér 

Kiszolgáló 
terület 

Pult 
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Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamat: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: 4,5-4,55 [m vagy méter; mértékegységgel vagy anélkül] 

Részleges válasz 

1-es kód: Részben helyes válasz (pl.: a Pitagorasz-tétel használata vagy a méretarány 
helyes értelmezése), amelybe azonban hiba csúszott: pl. a méretarány nem 
megfelelő alkalmazása vagy számítási hiba. 
 9-től 9,1-ig  [Nem használta a méretarányt.] 
 2,5 m (vagy 5 egység). [a Pitagorasz-tétel felhasználásával kiszámolta ugyan az átfogó 

hosszát, amely 5 egységnyi (2,5 méter), ám nem adta hozzá a két egyenes részt.] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz 

2. kérdés : FAGYIZÓ PM00LQ02 – 0 1 2 9  

Mariann új burkolatot is fog tenni az üzlet padlójára. Mekkora az üzlet teljes alapterülete, ha 
a kiszolgáló területet és a pultot nem számítjuk? Úgy dolgozz, hogy munkád nyomon 
követhető legyen! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

FAGYIZÓ - KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Sokszögek területének kiszámítása  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamat: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: 31,5 [mértékegységgel vagy anélkül] 

Részleges válasz 

1-es kód: A számításból kiderül, hogy jól használja fel a rácsokat a terület kiszámításához, 
de rosszul használja a léptéket vagy számítás hibát vét. 
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asztal 

székek 

1,5 méter 

 126 [A válaszból az derül ki, hogy bár az alapterületet helyesen számolta ki, nem vette 
figyelembe a méretarányt.] 

 7,5 · 5 (= 37,5) – 3 · 2,5 (= 7,5) – ½ · 2 · 1,5 (= 1,5) = 28,5 m². [A háromszög területét 
kivonta, ahelyett, hogy hozzáadta volna a terület kisebb részekre való felosztása során.] 

	

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz 

9-es kód: Nincs válasz 

3. kérdés: FAGYIZÓ PM00LQ03 – 0 1 9  

Mariann a fagyizót olyan garnitúrákkal kívánja berendezni, amelyek egy asztalból és négy 
székből állnak, ahogyan a fenti ábrán látható. Az ábrán látható kör az adott garnitúra 
elhelyezéséhez szükséges területet jelöli. 

Hogy a vendégeknek legyen elég helyük, ha leülnek, minden garnitúrának (amit  a kör  
szimbolizál) meg kell felelnie a következő feltételeknek: 

 Minden garnitúrának legalább 0,5 méterre kell lennie a faltól. 

 Minden garnitúráknak legalább 0,5 méterre kell lennie a többi garnitúrától. 

Maximum hány garnitúrát helyezhet el Mariann a fagyizó szürkével jelölt vendégterében? 

Garnitúrák száma:  .................................. 

	

FAGYIZÓ - KÓDOLÁS 3 

KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Méretarány és feltételek figyelembevételével egy sokszögbe írható körök 
számának meghatározása 

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamat: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 4 
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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OLAJFOLT 
Egy tankhajó nekiment a tengeren egy sziklának, amely lyukat ütött a hajótesten. A tankhajó 
körülbelül 65 km-re volt a parttól. Néhány nappal később az olajfolt szétterjedt, ahogy az 
alábbi térképen látható. 

 

  

a tankhajó 

szárazföld 

partvonal 

olajfolt 

tenger 

1 cm 10 km-t jelent 
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1. kérdés OLAJFOLT PM00RQ01 – 0 1 9  

A térképen látható méretarány segítségével becsüld meg az olajfolt területét (km²-ben)!  

 

 

Válasz:  ....................................................km² 

OLAJFOLT - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Térképen ábrázolt szabálytalan alakú terület megbecslése a megadott 
méretarány felhasználásával 

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat  

Kontextus: Tudományos 

Folyamat: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 2200 és 3300 közé eső válaszok. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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CSEPEGTEGTETÉSI SEBESSÉG 
Az infúzió arra szolgál, hogy folyadékot és gyógyszert juttasson a betegbe. 

 

A nővéreknek ki kell számítaniuk az infúzió csepegtetési sebességét, C-t, csepp/perc-ben 
kifejezve.  

Erre a C = cV
60n

  képletet használják, ahol  

 c a cseppfaktor csepp/milliliterben (ml) mérve 

 V az infúzió térfogata ml-ben  

 n az órák száma, ameddig az infúziót szükséges adni. 



 
PISA2012 - Nyilvánosságra hozott feladatok  20.oldal 
 

CSEPEGTETÉSI SEBESSÉG PM903Q01 – 0 1 2 9  

Egy nővér meg akarja duplázni az infúzió idejét. 

Írd le pontosan, hogyan változik a C, ha az n-et megduplázzák, de a c és a V nem változik! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

CSEPEGTETÉSI SEBESSÉG - KÓDOLÁS 1. 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Annak a magyarázata, hogy egy képletben az egyik változó megduplázása 
hogyan hat a végeredményre, ha a többi változó állandó marad  

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Munkához kapcsolódó 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A magyarázat tartalmazza a hatásnak mind az irányát, mind a mértékét.  
 Megfeleződik.  
 A fele. 
 C 50%-kal kisebb lesz. 
 C feleakkora lesz. 

Részleges válasz 

1-es kód: A válaszban VAGY az irány VAGY csak a mérték helyes, de nem MINDKETTŐ. 
 C kisebb lesz. [nincs mérték] 
 50%-kal változik. [nincs irány] 
 C 50%-kal nagyobb lesz. [rossz az irány, de jó a mérték.] 

Rossz válasz 

0-s kód:  Más válasz. 
 C is megduplázódik [a mérték és az irány is helytelen] 

9-es kód: Nincs válasz. 
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CSEPEGTETÉSI SEBESSÉG  PM903Q03 – 0 1 9  

A nővéreknek ki kell számolniuk az infúzió térfogatát (V) is a csepegtetési sebességből (C).  

Egy infúziót 50 csepp/perc csepegtetési sebességgel 3 órán át kell adni a betegnek. Ennek 
az infúziónak a cseppfaktora 25 csepp/milliliter. 

Mekkora az infúzió térfogata ml-ben? 

 

 

Az infúzió térfogata:  ................................ ml  

CSEPEGTETÉSI SEBESSÉG - KÓDOLÁS 3. 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Egyenletet átrendezése és két megadott érték behelyettesítése. 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Szövegkörnyezet: Munkához kapcsolódó 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 360 vagy helyes átrendezéssel és behelyettesítéssel adott megoldás. 
 360 
 (60 · 3 · 50) : 25 [Helyes rendezés és behelyettesítés.] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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MP3-LEJÁTSZÓK 
 

 

2. kérdés: MP3-LEJÁTSZÓK PM904Q02 

Olívia összeadta az MP3 lejátszó, a fejhallgató és a hangszóró árát a számológépén.  

Az eredmény, amit kapott, 248 lett. 

 

Olívia válasza helytelen. Az alábbi hibák valamelyikét követte el. Melyik hibát követte el?  

A Kétszer adta hozzá az egyik árat. 

B Elfelejtette hozzáadni a három ár egyikét.  

C Lehagyta az egyik ár utolsó számjegyét.  

D Kivonta egyik árat, ahelyett, hogy hozzáadta volna. 

MP3-LEJÁTSZÓK – KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Adatbevitelnél elkövetett hiba okának azonosítása három pénzösszeg 
számológépen való összeadásakor  

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Személyes 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C Lehagyta az egyik ár utolsó számjegyét. 

„Zenevilág” MP3-részleg  

155 zed 86 zed 79 zed 

MP3 lejátszó Fejhallgató Hangszóró 
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

3. kérdés: MP3-LEJÁTSZÓK PM904Q03 

A „Zenevilág” kiárusítást tart. Ha két vagy több árucikket vásárolsz a kiárusításon, a 
„Zenevilág” 20%-ot elenged ezeknek az árucikkeknek a normál vételárából.  

Jánosnak van 200 zedje, amit elkölthet.  

Mit vásárolhat meg ennyi pénzből a kiárusításon? 

Karikázd be az „Igen”-t vagy a „Nem”-et minden alábbi lehetőségnél! 

Árucikkek Meg tudja János vásárolni az 
árucikkeket 200 zedből? 

Az MP3-lejátszó és a fejhallgató Igen / Nem 

az MP3-lejátszó és a hangszóró Igen / Nem 

Mind a 3 árucikk – az MP3-lejátszó, a 
fejhallgató és a hangszóró 

Igen / Nem 

MP3-LEJÁTSZÓK - KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Annak eldöntése, hogy egy adott pénzösszeg elegendő lesz-e megvásárolni a 
kiválasztott árucikkeket, melyek egy adott százalékkal le vannak értékelve. 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Személyes 

Folyamatok: Értelmezés 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Igen, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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4. kérdés: MP3-LEJÁTSZÓK PM904Q04 

Az MP3-lejátszók normál vételára 37,5 százalékos nyereséget tartalmaz. A nyereség nélküli 
árat nagykereskedelmi árnak nevezzük. 

A nyereséget a nagykereskedelmi ár százalékaként számítják ki.  

Helyes összefüggést mutatnak-e az alábbi képletek a nagykereskedelmi ár (n) és a normál 
vételár (v) között?  

Karikázd be az „Igen”-t vagy a „Nem”-et minden alábbi képlet esetében!  

Képlet Helyes a képlet? 

v = n + 0,375 Igen / Nem  

n = v – 0,375v Igen / Nem  

v = 1,375n Igen / Nem  

n= 0,625v Igen / Nem  

 

MP3-LEJÁTSZÓK – KÓDOLÁS 4 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Annak eldöntése, hogy melyik algebrai összefüggés kapcsol össze helyesen 
két pénzügyi változót úgy, hogy az egyik állandó százalékkal tér el. 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamatok: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Nem, Nem, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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SLÁGERLISTA 
Januárban a TelitoRock és a Kenguru-guruk nevű zenekarok új CD-t adtak ki. Februárban a 
Magányos Farkasok és az Üvöltő Brigantik adtak ki új CD-t. Az alábbi diagramon a 
zenekarok CD-inek eladási adatai szerepelnek a januártól júniusig. 

1. kérdés: SLÁGERLISTA PM918Q01 

Hány CD-t adott el az Üvöltő Brigantik zenekar áprilisban?  

A 250 

B 500 

C 1000 

D 1270 

SLÁGERLISTA – KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Leolvasás oszlopdiagramról 

Matematikai tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamat: Értelmezés 
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Teljes értékű válasz 

1-es kód: B 500 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: SLÁGERLISTA PM918Q02 

Melyik hónapban adott el a Magányos Farkasok nevű zenekar először több CD-t a Kenguru-
guruknál? 

A Nem volt ilyen hónap 

B Márciusban 

C Áprilisban 

D Májusban 

SLÁGERLISTA – KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Adatleolvasás oszlopdiagramról, és két oszlop magasságának 
összehasonlítása 

Matematikai tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamat: Értelmezés 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C Áprilisban 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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5. Kérdés: SLÁGERLISTA PM918Q05 

A Kenguru-guruk menedzserét aggasztja, hogy február és június között visszaesett az 
eladott CD-ik száma. 

Mennyire becsülhető a júliusban eladott CD-k mennyisége, ha ez a kedvezőtlen tendencia 
folytatódik?  

A 70 CD 

B 370 CD 

C 670 CD 

D 1340 CD 

SLÁGERLISTA - KÓDOLÁS 5 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Oszlopdiagram értelmezése, a jövőben eladott CD-k számának megbecslése, 
ha a lineáris változási tendencia folytatódik 

Matematikai tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamat: Értelmezés 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B 370 CD 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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PINGVINEK 
Az állatfényképész, Jean Baptiste egy egyéves expedíción vett 
részt, és számos fényképet készített pingvinekről és fiókáikról.  

Különösen érdekelte őt a különböző pingvinkolóniák méretének 
növekedése.  

1. kérdés: PINGVINEK PM921Q01 

Egy pingvinpár rendszerint két tojást rak minden évben. Általában a két 
tojásból kikelő fiókák közül csak a nagyobbik tojásból való marad életben.  

A sziklaugró pingvinek esetében az első tojás körülbelül 78 g, a második 
tojás súlya pedig körülbelül 110 g.  

Körülbelül hány százalékkal nehezebb a második tojás, mint az első 
tojás?  

A 29%-kal 

B 32%-kal 

C 41%-kal 

D 71%-kal 

PINGVINEK – KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Százalékszámítás valós kontextusban  

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Tudományos  

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz  

1-es kód: C  41%-kal 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: PINGVINEK  PM921Q02 – 0 1 9  

Jean szeretné tudni, hogyan fog egy pingvinkolónia mérete változni a következő néhány év 
folyamán. Azért, hogy ezt meghatározza, a következőket feltételezi:  

 Év elején a kolónia 10 000 pingvinből áll (5000 párból).  

 Mindegyik pingvinpár egy fiókát nevel mindegyik év tavaszán. 

 Év végére az összes pingvin (felnőtt egyedek és fiókák) 20%-a el fog pusztulni.  

Az első év végén hány pingvin (felnőtt egyed és fióka) van a kolóniában?  

 

 

 

Pingvinek száma:  ................................... 

PINGVINEK – KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Valós szituáció megértése egy konkrét érték kiszámításához, amely százalékos 
növekedésen /csökkenésen alapuló változásból adódik. 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 12 000 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: PINGVINEK PM921Q03 

Jean feltételezi, hogy a kolónia következőképpen fog növekedni a továbbiakban: 

 Minden év elején a kolónia ugyanannyi hím és nőstény pingvinből áll, amelyek párt 
alkotnak.  

 Minden pingvinpár egy fiókát nevel minden év tavaszán.  

 Minden év végére az összes pingvin (felnőtt egyedek és fiókák) 20%-a el fog pusztulni.  

 Az egyéves pingvinek is fiókákat fognak nevelni.  

A fenti feltételezés alapján a következő képletek közül melyik írja le a pingvinek 
összlétszámát (P) 7 év elteltével?  

A P = 10 000 · (1,5 · 0,2)7 

B P = 10 000 · (1,5 · 0,8)7 

C P = 10 000 · (1,2 · 0,2)7 

D P = 10 000 · (1,2 · 0,8)7 

PINGVINEK - KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Adott szituáció megértése, egy megfelelő matematikai modell kiválasztása 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B  P = 10 000 · (1,5 · 0,8)7 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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4. kérdés: PINGVINEK PM921Q04  

Miután Jean Baptiste hazatér az útjáról, utánanéz az interneten, hogy átlagosan hány fiókát 
nevelnek a pingvinpárok.  

A következő oszlopdiagramot találja három pingvinfajról: a szamárpingvinről, a sziklaugró 
pingvinről és a Magellán-pingvinről.  

 

A pingvinpáronként nevelt fiókák éves száma 

 

                  

 

A
 p

in
g

vi
n

p
ár

o
n

ké
n

t 
n

ev
el

t 
fi

ó
ká

k 
át

la
g

o
s 

sz
ám

a 

2000    2001    2002    2003    2004     2005    2006    2007    2008 
Év 

0 

0,8 

0,2 

0,4 

0,6 

1,0 

1,2 

Szamárpingvin 

Sziklaugró p. 

Magellán-p. 
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A fenti diagram alapján igazak vagy hamisak a következő állítások erről a három 
pingvinfajról?  

Karikázd be az „Igaz”-t vagy a „Hamis”-t minden állítás esetében! 

Állítás Az állítás igaz vagy hamis? 

2000-ben a pingvinpáronként nevelt fiókák 
átlagos száma nagyobb volt, mint 0,6. 

Igaz / Hamis 

2006-ban átlagosan a pingvinpárok kevesebb 
mint 80%-a nevelt fiókát. 

Igaz / Hamis  

Körülbelül 2015-re ki fog pusztulni ez a három 
pingvinfaj.  

Igaz / Hamis  

A pingvinpáronként nevelt Magellán-
pingvinfiókák átlagos száma csökkent 2001 és 
2004 között. 

Igaz / Hamis  

PINGVINEK - KÓDOLÁS 4 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Megvizsgálni különféle állításokat egy adott oszlopdiagramra vonatkozóan  

Matematikai tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Értelmezés 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Igaz, Igaz, Hamis, Igaz, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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SZÉLENERGIA 

 

Zedváros villamosenergia-előállítás céljából szélerőművek 
építését fontolgatja. 

Zedváros tanácsa a következő típusról gyűjtött információt. 

Típus:  E-82 
Toronymagasság: 138 méter 
A forgólapátok száma: 3 
Egy forgólapát hossza: 40 méter 
A forgás maximális 
sebessége: 

20 fordulat percenként 

A megépítés ára: 3 200 000 zed 
Hozam: 0,10 zed előállított kWh-ként  
Fenntartási költség: 0,01 zed előállított kWh-ként 
Hatékonyság: az év 97%-ában üzemel  

 Megjegyzés: a kilowattóra (kWh) a villamos energia 
mértékegysége. 

1. kérdés: SZÉLENERGIA PM922Q01 

Döntsd el, hogy kikövetkeztethetők-e a következő, E-82-es szélerőműre vonatkozó állítások 
a megadott információkból! Karikázd be az „Igen”-t vagy a „Nem"-et mindent minden 
következtetés esetében! 

Következtetés Levonható ez a következtetés a 
megadott információkból?  

Három szélerőmű felépítése összesen 
több mint 8 000 000 zedbe fog kerülni.  

Igen / Nem 

Az erőmű fenntartási költsége körülbelül 
a hozam 5%-ának felel meg. 

Igen / Nem 

Az szélerőmű fenntartási költsége függ 
az előállított kWh-tól.  

Igen / Nem 

Az évnek pontosan 97 napján nem 
működik a szélerőmű.  

Igen / Nem 

SZÉLENERGIA - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Különféle információk elemzése egy adott szituációval kapcsolatosan  

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Értelmezés 
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Teljes értékű válasz 

1-es kód: Négy helyes válasz: Igen, Nem, Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: SZÉLENERGIA PM922Q02 

Zedváros meg akarja becsülni a költségeket és a nyereséget, ami a szélerőmű 
megépítésével járna.  

Zedváros polgármestere a következő képletet adja meg, amellyel a pénzügyi haszon („P” 
zed) megbecsülhető „e” számú év után, ha az E-82-es típust építik meg.  

P = 400 000 e – 3 200 000 

 

 

A polgármester képletéből kiindulva minimum hány év üzemelés szükséges ahhoz, hogy 
megtérüljön a szélerőmű felállításának költsége?  

A 6 év 

B 8 év 

C 10 év 

D 12 év 

SZÉLENERGIA – KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Szövegesen adott egyenlet megértése és megoldása  

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B. 8 év 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz.  

A szélerőmű 
megépítésének 

költségei  

Haszon az évi 
villamosenergia-

termelésből  
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3. kérdés: SZÉLENERGIA PM922Q03 – 0 1 9  

Zedváros úgy döntött, hogy felállít néhány E-82-
es szélerőművet egy négyzet alakú területen 
(hosszúság = szélesség = 500 m). 

Az építési szabályok szerint az ilyen típusú 
szélerőmű esetében a két erőműtorony között 
minimális távolság a forgólapát hosszának 
ötszöröse kell, legyen.  

A város polgármestere tett egy javaslatot arra, 
hogyan kellene elrendezni a szélerőműveket a 
területen. Ezt mutatja a jobb oldali ábra.  

Magyarázd meg, miért nem felel meg a város 
polgármesterének javaslata az építési 
szabályoknak! Érvelésedet számításokkal 
támaszd alá!  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

SZÉLENERGIA - KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Pitagorasz-tétel használata valós kontextusban  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A válasz helyesen és világosan a matematika nyelvén mutatja, hogy az elvárt öt 
forgólapát-hossznyi minimális távolság (azaz 200 m) nem teljesül az összes 
szélerőmű között. Jó, ha van vázlatos rajz, de nem feltétel, ahogy a választ sem 
kell külön mondatban megfogalmazni.  
 A szélerőműveket nem lehet így felállítani, mert távolságuk egymástól helyenként csak 

1252+1252 ≈ 177	m. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

 = szélerőmű-torony 
Megjegyzés: A rajz nem méretarányos! 

250 m 

250 m 
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4. kérdés: SZÉLENERGIA PM922Q04 – 0 1 2 9  

Mi az a maximális sebesség, amivel a szélerőmű forgólapátjainak végei mozognak? Írd le 
megoldásod menetét, az eredményt kilométer/órában (km/h) add meg! Utalj vissza az E-
82-es típusról szóló információkra!  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Maximális sebesség:  .............................. km/h 

SZÉLENERGIA – KÓDOLÁS 4 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Többlépcsős modell használata egy probléma megoldásához mozgástani 
szövegösszefüggésben 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: A helyes eredmény egy helyes, teljes, világos megoldási folyamatból ered. Az 
eredményt km/h-ban kell megadni. Jó, ha van rajzos vázlat, de nem kötelező, 
ahogy a választ sem kell külön mondatban megfogalmazni.  
 A maximális forgási sebesség 20 forgás percenként; a táv forgásonként  

2 · π · 40 m  250 m; azaz 20 · 250 m/min  5000 m/min  83 m/s   
300 km/h. 

Részleges válasz 

1-es kód: A helyes erdemény egy helyes, teljes, világos megoldási folyamatból ered, de az 
eredmény nem km/h-ban van megadva. Ismételten: rajzos vázlat nem kötelező, 
ahogy a választ sem kell külön mondatban megfogalmazni.  
 A maximális forgási sebesség 20 forgás percenként; a táv forgásonként  

2 · π · 40 m  250 m; azaz 20 · 250 m/min  5000 m/min  83 m/s. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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 SIKLÓERNYŐS HAJÓK 
A világkereskedelem 95%-át tengeren 
bonyolítják, nagyjából 50 000 tankhajón, 
szállítóhajón és konténerszállító hajón. Az 
ilyen hajók többsége gázolajat használ.  

A mérnökök azt tervezik, hogy szélerő-
meghajtást fejlesztenek a hajókhoz. 
Javaslatuk szerint siklóernyőt rögzítenének 
a hajókra, és a szél erejét használnák, 
hogy segítsék a gázolajfogyasztás és az 
üzemanyag környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentését. 

1. kérdés SIKLÓERNYŐS HAJÓK PM923Q01 

A siklóernyő használatának egyik előnye, hogy 150 m magasságban repül. Ott a 
szélsebesség körülbelül 25%-al nagyobb, mint lent a hajó fedélzetén.  

Körülbelül mekkora sebességgel fúj a szél a siklóernyőbe, ha 24 km/h-s szélsebességet 
mérnek a konténerszállító hajó fedélzetén?  

A 6 km/h-val 

B 18 km/h-val 

C 25 km/h-val 

D 30 km/h-val 

E 49 km/h-val 

SIKLÓERNYŐS HAJÓK – KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA:  

Leírás: Százalékszámítás alkalmazása egy adott valós helyzetben  

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D. 30 km/h-val 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
  

© skysails 
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3. kérdés: SIKLÓERNYŐS HAJÓK PM923Q03 

Körülbelül mekkora a hossza a 
siklóernyő kötelének, hogy 45°-os 
szögben húzhassa a hajót, és 
függőlegesen 150 m 
magasságban legyen, ahogy azt a 
jobb oldali ábra mutatja?  

A 173 m  

B 212 m 

C 285 m 

D 300 m 

SIKLÓERNYŐS HAJÓK – KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: A Pitagorasz-tétel használata valós geometriai kontextusban 

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B. 212 m 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 
  

 

Megjegyzés: A rajz nem méretarányos.  
© skysails 

45º 90º 

150 m 
Kötél 
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4. kérdés SIKLÓERNYŐS HAJÓK  PM923Q04 – 0 1 9 

A gázolaj magas, literenkénti 0,42 zedes ára miatt az ÚjHullám hajó tulajdonosai azt 
fontolgatják, hogy hajójukat felszerelik siklóernyővel.  

Úgy becsülik, egy ilyen siklóernyő képes rá, hogy a gázolaj-fogyasztást összesen körülbelül 
20%-kal csökkentse. 

Az ÚjHullámra a siklóernyő felszerelésének költsége 2 500 000 zed. 

Körülbelül hány év után fedeznék a gázolaj-megtakarítások a siklóernyő költségét? Írd le 
számításaidat is válaszod alátámasztására! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Évek száma: ............................................ 

  

Név: ÚjHullám 

Típus: teherhajó  

Hossz: 117 méter 

Szélesség: 18 méter 

Teherhordó képesség: 12 000 tonna 

Csúcssebesség: 19 csomó 

Éves gázolaj-fogyasztás siklóernyő nélkül: körülbelül 3 500 000 liter   
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SIKLÓERNYŐS HAJÓK – KÓDOLÁS 4 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Költségmegtakarításról és üzemanyag-fogyasztásról szóló valós probléma 
megoldása.  

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 8 és 9 év közötti megoldás megfelelő (matematikai) számításokkal.  
 Vitorla nélküli éves gázolajfogyasztás: 3,5 millió liter, ár: 0,42 zed/liter, a gázolaj ára 

vitorla nélkül: 1 470 000 zed. Ha 20%-ot takarítunk meg a vitorlával, ez évenkénti 
1 470 000 · 0,2 = 294 000 zed megtakarítást eredményez. Így:  
 2 500 000 / 294 000   8,5, azaz 8 és 9 év között térül meg (pénzügyileg) a siklóernyő.    

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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SZÓSZ 

2. kérdés: SZÓSZ  PM924Q02 – 0 1 9  

Öntetet készítesz egy salátához. 

Íme egy 100 milliliternyi (ml) öntethez szóló recept: 

Salátaolaj: 60 ml 

Ecet: 30 ml 

Szójaszósz: 10 ml 

Hány milliliter (ml) salátaolajra lesz szükséged 150 ml ilyen öntet előállításához? 

Válasz: ……………….. ml 

SZÓSZ – KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Arány alkalmazása mindennapi élethelyzetben, annak érdekében, hogy 
meghatározzuk egy szükséges hozzávaló mennyiségét egy receptben. 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Személyes 

Folyamatok: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 90 
 60 + 30 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 
 1,5-szer több 

9-es kód: Nincs válasz. 
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ÓRIÁSKERÉK 

Egy hatalmas óriáskerék áll egy folyó partján. Az alábbi kép és ábra ezt mutatja. 

 

 

 

Az óriáskerék külső átmérője 140 méter, legmagasabb pontja 150 méterrel van a folyómeder 
felett. A nyíl által mutatott irányba forog.  

1. kérdés: ÓRIÁSKERÉK PM934Q01 – 0 1 9  

K betű jelöli az ábrán a kerék középpontját.  

Hány méterrel (m) van a folyómeder felett a K pont?  

Válasz:  .................................................... m 

ÓRIÁSKERÉK - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Hosszúság kiszámítása egy kétdimenziós rajz alapján 

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód:   80  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

P 

K S 

R

Q 

Beszállási terület 

Folyómeder 

150 m 

10 m 
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9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: ÓRIÁSKERÉK PM934Q02 

Az óriáskerék állandó sebességgel forog. A kerék egy teljes fordulatot pontosan 40 perc alatt 
tesz meg.  

János a P beszállási pontnál kezdi meg utazását az óriáskeréken.  

Hol lesz János egy óra múlva?  

A R-nél  

B R és S között  

C S-nél  

D S és P között  

ÓRIÁSKERÉK - KÓDOLÁS 2  

A KÉRDÉS CÉLJA:  

Leírás: Pozíció megbecslése egy tárgy forgása és megadott idő alapján  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamatok: Megfogalmazás 

 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C. S-nél 

Rossz válasz 

0-s kód:   Más válasz.  

9-es kód:   Nincs válasz. 
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DOBÓKOCKA-ÉPÍTMÉNY 
Az alábbi képen egy építmény látható, amely hét ugyanolyan, 1-től 6-ig számozott oldalú 
dobókockából készült. 

 

 

Ha az építményt felülről nézzük, csak 5 dobókocka látható.  

1. kérdés: DOBÓKOCKA-ÉPÍTMÉNY PM937Q01 – 0 1 2 9  

Hány pötty látható összesen, ha ezt az építményt felülről nézzük?  

A látható pöttyök száma: ......................... 

DOBÓKOCKA-ÉPÍTMÉNY - KÓDOLÁS 1  

A KÉRDÉS CÉLJA:  

Leírás: A kívánt nézet értelmezése háromdimenziós építmény fotója alapján  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Személyes 

Folyamatok: Értelmezés  

Teljes értékű válasz 

2-es kód:   17  

Részleges válasz 

1-es kód:  16  

Rossz válasz 

0-s kód:   Más válasz.  

9-es kód:   Nincs válasz.  

Felülnézet 
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A FUDZSI-HEGY MEGMÁSZÁSA 
A Fudzsi-hegy egy híres alvó vulkán Japánban.  

 

1. kérdés: A FUDZSI-HEGY MEGMÁSZÁSA PM942Q01 

A Fudzsi-hegyet csak minden év július 1-jétől augusztus 27-ig engedik át hegymászásra a 
látogatóknak. Mintegy 200 000 ember mássza meg a Fudzsi-hegyet ez idő alatt.  

Átlagosan hány ember mássza meg a hegyet naponta?  

A 340 

B 710 

C 3400 

D 7100 

E 7400 

A FUDZSI-HEGY MEGMÁSZÁSA - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Napi átlagérték meghatározása egy összesített szám és egy (adott dátumokkal) 
meghatározott időszak ismeretében 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Társadalmi  

Folyamatok: Megfogalmazás  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C. 3400 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: A FUDZSI-HEGY MEGMÁSZÁSAM942Q02 – 0 1 9  

A Fudzsi-hegyre felvezető Gotemba-ösvény mintegy 9 kilométer (km) hosszú.  

A gyaloglóknak 20.00 órára kell visszaérkezniük a 18 km-es sétából. 

Toshi úgy becsüli, hogy átlagosan 1,5 km-es óránkénti sebességgel tud haladni hegynek 
felfelé, lefelé pedig kétszer ekkora sebességgel. Ezekbe a sebességekbe az étkezési 
szünetek és a pihenőidők is bele vannak számolva. 

Toshi becsült sebességeiből kiindulva melyik az a legkésőbbi időpont, amikor megkezdheti a 
sétát, hogy 20.00 órára vissza tudjon érni? 

 ...................................................................................................................................  

A FUDZSI HEGY MEGMÁSZÁSA - KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Az eltelt idő kiszámítása két különböző adott sebességből és a teljes utazási 
távolságból.  

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Társadalmi  

Folyamat: Megfogalmazás  

Teljes értékű válasz 

1-es kód:  de.11 [Vagy ezzel egyenértékű időmegjelölés, például 11.00.] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: A FUDZSI-HEGY MEGMÁSZÁSA PM942Q03 – 0 1 2 9  

Toshi lépésszámlálót viselt, hogy megszámlálja lépéseit a Gotemba-ösvényen tett sétája 
alatt.  

Lépésszámlálója azt mutatta, hogy 22 500 lépést tett meg felfelé menet.  

Becsüld meg Toshi átlagos lépéshosszúságát a Gotemba-ösvényen felfelé tett 9 km-es 
sétája alatt! Válaszodat centiméterben (cm) add meg! 

 

 

Válasz: ..................................................... cm 

A FUDZSI-HEGY MEGMÁSZÁSA - KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA:  

Leírás: Egy km-ben megadott hossz osztása egy bizonyos számmal és a hányados 
kifejezése centiméterben 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

2-es kód: 40 

Részleges válasz 

1-es kód: Azok a válaszok, amelyekben a 4-es számjegy a centiméterre való rossz átváltás 
miatt adódott 
 0,4 [Méterben megadott válasz.] 
 40000 [rossz átváltás] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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HELGA, A KERÉKPÁROS 

 

Helga kapott egy új kerékpárt. A kormányán van egy sebességmérő. 

A sebességmérőről Helga megtudhatja a megtett távolságot, valamint az útra vonatkozó 
átlagsebességét. 

1 . kérdés: HELGA, A KERÉKPÁROS PM957Q01 

Egy útja során Helga az első 10 percben 4 kilométert tett meg, majd a következő 5 perc alatt 
2 kilométert.  

Melyik a helyes a következő állítások közül? 

A Helen átlagsebessége nagyobb volt az első 10 percben, mint a következő 5 percben. 
B Helen átlagsebessége ugyanannyi volt az első 10 percben, mint a következő 5 percben. 
C Helen átlagsebessége kisebb volt az első 10 percben, mint a következő 5 percben. 
D A megadott információk alapján semmit nem mondhatunk Helga átlagsebességéről. 

HELGA, A KERÉKPÁROS- KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: A megtett út és az ehhez szükséges idő alapján átlagsebességek 
összehasonlítása. 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Alkalmazás 
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Teljes értékű válasz 
 

1-es kód: B   Helga átlagsebessége ugyanannyi volt az első 10 percben, mint a 
következő 5 percben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: HELGA, A KERÉKPÁROS PM957Q02 

Helga 6 km-t biciklizik a nagynénje házához. Sebességmérője azt mutatja, hogy a teljes utat 
18 km/h-s átlagsebességgel tette meg. 

Melyik a helyes a következő állítások közül? 

A Helga 20 perc alatt ért a nagynénje házához. 
B Helga 30 perc alatt ért a nagynénje házához. 
C Helga 3 óra alatt ért a nagynénje házához. 
D A megadott információk alapján nem lehet meghatározni, mennyi idő alatt ért Helga a 

nagynénje házához. 
 

HELGA, A KERÉKPÁROS– KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Az átlagsebesség és a megtett távolság alapján kiszámolni az út idejét 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggés 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Alkalmazás 

 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A Helga 20 perc alatt ért a nagynénje házához. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz 
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3. kérdés: HELGA, A KERÉKPÁROS PM957Q03 – 0 1 9  

Helga elbiciklizett az otthonától 4 km-re lévő folyóig. Ez 9 percbe telt. Hazafelé egy rövidebb, 
3 km hosszú utat választott. Ez csak 6 percbe telt. 

Mennyi volt Helga átlagsebessége az út során a folyóhoz és vissza? 

Átlagsebesség az út során:  ....................km/h 

HELGA, A KERÉKPÁROS - KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Átlagsebesség kiszámítása két útra vonatkozóan két adott távolság és idő 
ismeretében. 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Alkalmazás 

 

Teljes pontszám 

1-es kód: 28 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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NYARALÓ 
Kriszta az alábbi hirdetést találta az interneten. Fontolgatja a nyaraló megvásárlását azzal a 
céllal, hogy kiadja nyaraló vendégeknek. 

Helyiségek száma: 1 ebédlő és nappali 
1 hálószoba 
1 fürdőszoba 

Ár: 200 000 zed  

Alapterület: 60 négyzetméter (m²) 

Parkoló: van 

A belvárosba jutáshoz szükséges 
idő : 

10 perc 

Távolság a strandtól: 350 méter (m) légvonalban 

Vendégeknek kiadva az elmúlt  
10 évben átlagosan: 

évente 315 napra 
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1. kérdés: NYARALÓ PM962Q01 – 0 1 9  

A nyaraló árával kapcsolatosan Kriszta kikérte egy szakértő tanácsát. Egy nyaraló értékének 
felbecsléséhez a szakértő a következő kritériumokat használja: 

Ár/ 
Négyzetméter 

Alapár: 2 500 zed / m²    

      

Értéknövelő 
tényezők 

A 
belvárosba 
jutáshoz 
szükséges 
idő: 

ha több mint 15 
perc: 
+ 0 zed 

ha 5-15 perc: 
 
+ 10 000 zed  

ha kevesebb, 
mint 5 perc: 
+ 20 000 zed 

 

Távolság a 
strandtól 
(légvonal-
ban): 

ha több mint 2 
km: 
 
+ 0 zed 

ha 1-2 km: 
 
+ 5000 zed 

ha 0,5-1 km : 
 
+ 10 000 zed 

ha kevesebb, 
mint 0,5 km : 
+ 15 000 zed 

Parkoló : 
ha nincs : 
+ 0 zed 

ha van: 
+ 35 000 zed 

  

Ha a szakértő által becsült ár magasabb a meghirdetett árnál, akkor „remek vételről” 
beszélhetünk Kriszta, a vevő szempontjából. 

Bizonyítsd be, hogy a szakértő kritériumai alapján az ajánlatban szereplő ár Kriszta számára 
„remek vétel”! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

NYARALÓ: KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Kritériumok vizsgálata egy nyaraló meghirdetett vételi árával kapcsolatban. 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamat: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Olyan válasz, amelyből az derül ki, hogy a szakértő kritériumait figyelembe véve a 
nyaraló értéke 210 000 zed, ami magasabb, mint a meghirdetett 200 000 zedes ár; 
„remek vételről” van tehát szó. [A szakértői 210 000 zedes árnak konkrétan is 
szerepelnie kell a válaszban, a vételi árra elég, ha utalás van.] 
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 A szakértő szerint 210 000 zedet ér a nyaraló, ez több mint a meghirdetett 200 000-es ár, 
„remek vétel” tehát. 

 A 210 000 zedes érték magasabb a meghirdetett árnál. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz 

2. kérdés: NYARALÓ PM962Q02 

A nyaraló az elmúlt 10 évben átlagosan évente 315 napra volt vendégeknek kiadva. 

Döntsd el, hogy az alábbi állítások levezethetők-e ebből a tényből! Karikázd be az „Igen”-t 
vagy „Nem”-et minden állítás esetében! 

Állítás Levezethető ez az állítás a 
rendelkezésre álló adatokból? 

Biztosan állítható, hogy a nyaraló az elmúlt 10 
év közül legalább az egyikben pontosan 315 
napon keresztül volt kiadva vendégeknek. 

Igen / Nem 

Elvben lehetséges, hogy az elmúlt 10 év 
mindegyikében 315 napnál hosszabb ideig 
adták ki a nyaralót vendégeknek. 

Igen / Nem 

Elvben lehetséges, hogy a nyaraló az elmúlt 10 
év valamelyike során egyáltalán nem volt 
kiadva. 

Igen / Nem 

Megjegyzés: Feltételezzük, hogy egy év 365 napból áll. 

NYARALÓ: KÓDOLÁS 2 

 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Megadott átlagérték jelentésének értelmezése 

Matematikai tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamat: Értelmezés 

 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Három helyes válasz: Nem, Nem, Igen, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz 



 
PISA2012 - Nyilvánosságra hozott feladatok  56.oldal 
 

9-es kód: Nincs válasz 
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DVD-KÖLCSÖNZŐ 
Julcsi egy DVD-k és videojátékok kölcsönzésével foglalkozó üzletben 
dolgozik.  

Az üzletben az éves tagdíj 10 zed. 

A DVD-k kölcsönzése olcsóbb a tagok számára, ahogyan azt az 
alábbi táblázat is mutatja.  

A DVD-kölcsönzés ára 
tagsággal nem 

rendelkezők számára 

A DVD-kölcsönzés ára 
tagok számára 

3,20 zed 2,50 zed 

1. kérdés: DVD-KÖLCSÖNZŐ  PM977Q01 – 0 1 9  

Tavaly Anti is tagja volt a DVD-kölcsönzőnek. 

Az év folyamán összesen 52,50 zedet költött a kölcsönzőben, beleértve a tagdíjat is. 

Mennyit költött volna Anti, ha ugyanannyi DVD-t kölcsönöz, ám nem váltja ki a tagságot? 

 

 

Az összeg zedben:  ................................. 

DVD-KÖLCSÖNZŐ - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Számítások végrehajtása és értékek összehasonlítása hétköznapi szituációban 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód : 54,40 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: DVD-KÖLCSÖNZÉS  PM977Q02 – 00  11  12  21  22  23  24  99 

Legalább hány DVD-t kell kikölcsönöznie egy tagnak ahhoz, hogy megérje kifizetni a 
tagdíjat? Úgy dolgozz, hogy munkád nyomon követhető legyen! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

DVD-k száma:  ........................................ 

 

DVD-KÖLCSÖNZŐ - KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Számítások végrehajtása és értékek összehasonlítása hétköznapi 
szituációban. 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Megfogalmazás 

 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: 15  [Algebrai megoldás helyes indoklással] 
 3,20x = 2,50x + 10 

0,70x = 10 
x = 10 : 0,70 = 14,2 megközelítőleg,  
de egész számnak kell lennie, szóval 15 DVD. 

 3,20x > 2,50x + 10 [Ugyanazokkal a szakaszokkal dolgozik, csak egyenlőtlenséggel oldja 
meg a feladatot.] 

22-es kód: 15 [Algebrai megoldás helyes indoklással] 
 Egy DVD-t kölcsönözve a tagkártyával 0,70 zedet spórolunk. Mivel a tagok már 

befizettek10 zedet az elején, legalább annyit meg kell takarítania, hogy megérje a 
tagság: 10 : 0,70 = 14,2... Azaz 15 DVD. 

23-as kód: 15 [Helyes megoldás próbálgatás útján: a válaszadó kiválaszt egy számot és 
kiszámolja a tagság és tagság nélküli költségeket, majd ebből kiindulva megtalálja, 
melyik az a szám (15), amelytől fogva a tag kevesebbet fizet, mint aki nem tag.] 
 10 DVD = 32 zed tagság nélkül, és 25 zed + 10 zed = 35 zed tagsággal. 

10-nél nagyobb szám kell tehát. 15 DVD 54 zed tagság nélkül 37,50 + 10 = 47,50 zed 
tagsággal. 
Próbálkozzunk kisebbel: 14 DVD = 44,80 zed tagság nélkül, ám 35 + 10 = 45 zed 
tagsággal. A válasz tehát 15 DVD. 

24-es kód: 15, más, szintén helyes gondolatmenet útján. 

Részleges válasz 

11-es kód: 15, indoklás vagy nyomon követhető gondolatmenet nélkül. 



 
PISA2012 - Nyilvánosságra hozott feladatok  59.oldal 
 

12-es kód: Helyes számítás, de rosszul kerekít vagy nem kerekít, mert nem vette 
figyelembe a kontextust. 
 14 
 14,2 
 14,3 
 14,28… 

Rossz válasz 

00-s kód: Más válasz 

99-es kód: Nincs válasz 
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KÁBELTÉVÉ 
Az alábbi táblázat a televíziókészülékkel felszerelt háztartások 
arányát mutatja öt ország vonatkozásában. 

A táblázat a kábeltévé-előfizetéssel rendelkező háztartások 
százalékos arányát is tartalmazza. 

 

 

Ország 

A tv-
készülékkel 
rendelkező 
háztartások 

száma 

A tv-készülékkel 
rendelkező 

háztartások százalékos 
aránya (az összes 

háztartáshoz 
viszonyítva) 

A kábeltévé-előfizetéssel 
rendelkező háztartások 

aránya (a tv-készülékkel 
rendelkező háztartásokhoz 

viszonyítva) 

Japán 48,0 millió 99,8% 51,4% 

Franciaország 24,5 millió 97,0% 15,4% 

Belgium 4,4 millió 99,0% 91,7% 

Svájc 2,8 millió 85,8% 98,0% 

Norvégia 2,0 millió 97,2% 42,7% 

Forrás: ITU, World Telecommunication Indicators 2004/2005 

ITU, World Telecommunication/ICT Development Report 2006 
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1. kérdés: KÁBELTÉVÉ PM978Q01 

A táblázat szerint Svájcban a háztartások 85,8%-a rendelkezik tévékészülékkel. 

A táblázatban található információk alapján megközelítőleg mekkora lehet a svájci 
háztartások száma? 

A 2,4 millió 
B 2,9 millió 
C 3,3 millió 
D 3,8 millió 

KÁBELTÉVÉ - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Az arányosság alkalmazása egy adatsorra 

Matematikai tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamat: Értelmezés 

 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: C 3,3 millió 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: KÁBELTÉVÉ PM978Q02 – 00  11  12  9 

Bálint a táblázat Franciaországra és Norvégiára vonatkozó adatait nézi. 

Bálint szerint „Mivel a tévékészülékkel felszerelt háztartások százalékos aránya majdnem 
egyforma a két országban, Norvégiában több kábel-előfizetéssel rendelkező háztartás van.” 

Magyarázd meg, miért téves ez a megállapítás! Indokold meg a válaszod! 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

KÁBELTÉVÉ - KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: A táblázatban megadott adatokra vonatkozó arányosság megértése. 

Matematikai tartalmi terület: Adat és bizonytalanság 

Kontextus: Társadalmi 

Folyamat: Értelmezés 

 

Teljes értékű válasz 

11-es kód: Minden olyan válasz, amelyből kiderül, hogy Bálintnak a tévékészülékkel 
felszerelt háztartások konkrét számát kellene számításba vennie [Elfogadandó, ha 
a válasz lakosságról/népességről beszél háztartás helyett] 
 Téved, mert Franciaországban 22 millióval több tv-készülékkel felszerelt háztartás van. 
 Mert Franciaország népessége több mint tízszerese Norvégia népességének. 
 Mivel Franciaországban több ember él, a tévével rendelkezők száma is jóval nagyobb, 

következésképpen a kábeltévé-előfizetők száma is magasabb. 

12-es kód: A két országban lévő kábeltévé-előfizetők konkrét számának kiszámításán 
alapszik. 
 Mert Franciaországban mintegy (24,5 · 0,154) = 3,7 milliónyi kábeltévére előfizető 

háztartás van, Norvégiában pedig (2,0 · 0,427), azaz 0,8 milliónyi. Franciaországban 
tehát több kábeltévé-előfizetőt találunk, mint Norvégiában. 

Rossz válasz 

00-s kód:  Más válasz. 

99-es kód: Nincs válasz 
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MELYIK AUTÓT VÁLASSZAM? 
Karola jogosítványt szerzett, és meg is szeretné vásárolni első autóját. 

Az alábbi táblázatban négy olyan gépkocsi adatait látod, amelyeket Karola 
a helyi autókereskedő kínálatából választott ki. 

Típus: Alma Bolta Castella Diva 

Év 2003 2000 2001 1999 

Meghirdetett ár 
(zed) 

4800 4450 4250 3990 

Futott kilométerek 
száma 

105 000 115 000 128 000 109 000 

Hengerűrtartalom  
(liter) 

1,79 1,796 1,82 1,783 

1. kérdés: MELYIK AUTÓT VÁLASSZAM ? PM985Q01 

Karola olyan autót szeretne, amely az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: 

 Nem futott többet 120 000 kilométernél. 

 2000-ben vagy később gyártották. 

 Ára nem haladja meg a 4500 zedet. 

Melyik autó felel meg Karola feltételeinek? 

A az Alma 
B a Bolta 
C a Castella 
D a Diva 

MELYIK AUTÓT VÁLASSZAM? – KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Pénzügyi kontextusban kiválasztani azt az értéket, amely négy számszerű 
feltételnek is megfelel  

Matematikai tartalmi terület: Bizonytalanság 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Értelmezés 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: B a Bolta 
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: MELYIK AUTÓT VÁLASSZAM ? PM985Q02 

Melyik autónak legkisebb a hengerűrtartalma? 

A az Almának 
B a Boltának 
C a Castellának 
D a Divának 

 

MELYIK AUTÓT VÁLASSZAM? – KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Négy lehetőség közül kiválasztani a legkisebb értékű tizedes törtet egy 
kontextusban  

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Alkalmazás 

 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D a Divának 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: MELYIK AUTÓT VÁLASSZAM ? PM985Q03 – 0 1 9  

Karolának 2,5%-os adót kell fizetnie a megvásárolt autó árán felül. 

Mekkora összeg az Alma után fizetendő adó? 

 

Az adó összege zedben:  ........................ 

 

MELYIK AUTÓT VÁLASSZAM? – KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Kiszámolni egy ezres nagyságrendű összeg 2,5%-át pénzügyi kontextusban 

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Személyes 

Folyamat: Alkalmazás 

 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 120 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 
 4800 zed 2,5%-a [Ki kellet volna számolni az értékét] 

9-es kód: Nincs válasz. 
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GARÁZS 
Egy garázsokat gyártó cég „alapfelszereltségű” modelljeinek egy ablaka és egy ajtaja van.  

Gábor az alábbi „alapfelszereltségű” modellt választja. Az ablak és az ajtó elhelyezkedése itt 
látható: 

1. kérdés: GARÁZS  PM991Q01 

Az alábbi képek különféle „alapfelszereltségű” modelleket mutatnak, hátulnézetből. Ezek 
közül csak egy kép felel meg a fenti modellnek, amelyet Gábor választott.  

Melyik modellt választotta Gábor? Karikázd be az A, B, C vagy D választ! 

A B 

  

C D 

  

GARÁZS – KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Tér értelmezés képességére támaszkodva megfeleltetni egymásnak két 
háromdimenziós ábrát  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamatok: Értelmezés  
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Teljes értékű válasz 

1-es kód: C [C grafika] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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2. kérdés: GARÁZS PM991Q02 – 00  11  12  21  99 

Az alábbi tervrajzok mutatják a Gábor által választott garázs méreteit méterben. 

 

Elölnézet     Oldalnézet 

A tető két teljesen egyforma, téglalap alakú részből áll.  

Számítsd ki a tető teljes területét! Úgy dolgozz, hogy a munkád nyomon követhető legyen!  

. ..................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  

1,00 
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GARÁZS – KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: A Pitagorasz-tétel használata egy tervrajz értelmezéséhez és egy téglalap 
területének a kiszámításához  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamatok: Alkalmazás 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Bármely érték 31-től 33-ig, akkor is ha nem látszik számítás, vagy Pitagorasz-
tétel alkalmazása látszik (vagy olyan elemek látszanak, amelyek arra utalnak, 
hogy azt alkalmazta). [Mértékegység (m2) nem szükséges.]  

 
225,712 m  

 12 · 2,69 = 32,28 m2  
  32,4 m2  

Részleges válasz 

11-es kód: A számítás a Pitagorasz-tétel helyes használatát mutatja, de számtani hibát 
ejt, vagy helytelen hosszúságot használ, vagy nem duplázza meg a tető egyik 
felének területét.  
 2,52 + 12 = 6, 12  ·  √6 = 29,39 [A Pitagorasz-tétel helyes használata, számtani hibával.] 
 22 + 12 = 5, 2 ·  6 ·  √5  = 26,8 m2 [Helytelen hosszúság használata.]  
 6 · 2,6 = 15,6 [Nem duplázta meg a tető egyik felének területét.] 

12-es kód: A számítás nem mutatja a Pitagorasz-tétel használatát, de ésszerű értéket 
használ a tető szélességére (például bármilyen érték 2,6-től 3-ig), és helyesen 
fejezi be a számítás további részét.  
 2,75 · 12 = 33 
 3 · 6 · 2 = 36 
 12 · 2,6 = 31,2 
  

Rossz válasz 

00-s kód: Más válasz. 
 2,5 · 12 = 30  [A tető szélességének becsült értéke az elfogadható 2,6 és 3 közötti 

tartományon kívül esik.] 
 3,5 · 6 · 2 = 42 [A tető szélességének becsült értéke az elfogadható 2,6  és 3 közötti 

tartományon kívül esik.] 

99-es kód: Nincs válasz. 
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ÚJSÁGÁRUSOK 
Zedországban két lap is árusokat keres. Az alábbi plakátokon látható, milyen fizetséget 
kínálnak árusaiknak. 

1. kérdés: ÚJSÁGÁRUSOK PM994Q01 – 0 1 9  

Zsolt átlagosan 350 példányt ad el a Zedország hangjából minden héten. 

Mennyit keres így átlagosan hetente? 

 

 

Az összeg zedben:  ................................. 

ÚJSÁGÁRUSOK - KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Azonosítani egy egyszerű matematikai modell releváns elemeit és azok alapján 
kiszámolni egy értéket 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamat: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 92 vagy 92,00 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

ZEDORSZÁG HANGJA 

 

PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE? 

ÁRULJA LAPUNKAT! 

Fizetés: 
a heti első 240 példány 
értékesítéséért egyenként 
0,20 zed jár, minden ezen felül 
eladott példányért pedig 0,40 zed! 

ZED KRÓNIKA 

 

JÓL FIZETETT ÁLLÁS  
KIS IDŐIGÉNNYEL! 

 

Árulja a Zed Krónikát heti 60 
zedért, és keressen további 
0,05 zed jutalékot minden eladott 
példányért! 
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9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: ÚJSÁGÁRUSOK PM994Q02 – 0 1 9  

Kriszta a Zed Krónikát árulja. Az egyik héten 74 zedet keresett. 

Hány példányt adott el azon a héten? 

 

 

Az eladott példányok száma:  ................. 

 

ÚJSÁGÁRUSOK - KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Megtalálni a releváns információelemeket, és azokat egy matematikai modell 
keretei között alkalmazva kiszámolni egy értéket. 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamat: Megfogalmazás 

 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 280 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



 
PISA2012 - Nyilvánosságra hozott feladatok  72.oldal 
 

3. kérdés: ÚJSÁGÁRUSOK PM994Q03 

Péter elhatározza, hogy jelentkezik újságárusnak. Választania kell a Zedország Hangja és a 
Zed Krónika között. 

Az alábbi két grafikon közül melyik ábrázolja helyesen azt, hogy a két lap hogyan fizeti az 
árusait? Karikázd be az A, B, C vagy D választ! 

A B 

 

 

 

 

 

 

C D 

 

 

 

 

 

 

 

ÚJSÁGÁRUSOK - KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: A helyes matematikai modell azonosítása két lineáris összefüggés grafikonon 
való ábrázolásához 

Matematikai tartalmi terület: Változás és összefüggések 

Kontextus: Munkával kapcsolatos 

Folyamat: Értelmezés 

 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: a C grafikon 
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Eladott példányok száma 

Zedország Hangja 

Zed Krónika 
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Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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FORGÓAJTÓ 
Egy forgóajtó három szárnyból áll, amelyek egy kör alakú tér belsejében forognak. Ennek a 
térnek a belső átmérője 2 méter (200 cm). Az ajtó három szárnya ezt a teret három egyenlő 
részre osztja. Az alábbi ábra felülnézetből, három különböző helyzetben mutatja az 
ajtószárnyakat. 

 

 

 

 

 

1. kérdés FORGÓAJTÓ PM995Q01 –  01 9 

Hány fokos szöget zárnak be egymással az ajtó szárnyai? 

A szög mérete:  .......................................º 

FORGÓAJTÓ – KÓDOLÁS 1 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Egy körcikk középponti szögének kiszámítása  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Alkalmazás  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: 120. [Elfogadható a 240°, amikor a másik irányból nézi a szögnagyságot] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kijárat 

Bejárat 

200 cm 

Szárnyak
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Lehetséges 
légáramlás ebben a 

helyzetben 

FORGÓAJTÓ (B1-39, B3-24, B4-10, B6-49) PM995Q02 – 0 1 9  

A két ajtónyílás (a pontozott ívek az ábrán) ugyanakkora méretű. 
Ha ezek az ajtónyílások túl szélesek, a forgószárnyak nem tudják 
lezárni a teret, és ekkor a levegő szabadon áramolhat a bejárat és a 
kijárat között, nem kívánt hőveszteséget vagy -nyereséget okozva 
ezzel. Ezt az oldalsó ábra mutatja. 

 Mekkora lehet az ajtónyílások maximális ívhossza centiméterben 
(cm) úgy, hogy a levegő soha ne áramoljon szabadon a bejárat és 
a kijárat között? 

 

 

 

Maximális ívhossz: ................... cm 

FORGÓAJTÓ – KÓDOLÁS 2 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Egy valós szituáció geometriai modelljének értelmezése egy ívhossz 
kiszámításához  

Matematikai tartalmi terület: Tér és alakzat 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Válasz a 103 és 105 közötti tartományból. [Elfogadhatók azok a válaszok, amelyek 

a kerület 1/6 részével számolnak (
	

.] Elfogadható a 100 válasz is, de csak 

akkor, ha világos, hogy a válasz a π = 3-ból adódik. Megjegyzés: a 100 válasz 
látható számítás nélkül egyszerű találgatással is megkapható, mivel ez ugyanaz, 
mint a sugár (egy szárny hossza).] 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 
 209 [az ajtónyílások összegét adja meg, ahelyett, hogy az egyes nyílások méretét adná 

meg.] 

 9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: FORGÓAJTÓ PM995Q03 

Az ajtó percenként 4 teljes fordulatot tesz. A három rész mindegyikében két személy 
számára van hely. 

Maximum hány ember léphet be az épületbe az ajtón át 30 perc alatt?  

E 60 
F 180 
G 240 
H 720 

FORGÓAJTÓ – KÓDOLÁS 3 

A KÉRDÉS CÉLJA: 

Leírás: Információ azonosítása és egy (implicit) mennyiségi modell felállítása a 
probléma megoldására  

Matematikai tartalmi terület: Mennyiség 

Kontextus: Tudományos 

Folyamatok: Megfogalmazás 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: D. 720 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 


