
11D- MATEMATIKA 

Időtartam 

kezdete 

(heti 

beosztás) 

naptári 

héttel 

megjelölve 

Feldolgozandó tananyag:  

a megadott sorszám szerint 

(tankönyvben) el kell mindent 

olvasni a példákkal együtt (de 

kiemelem a legfontosabbakat) a 

kötelezően megtanulandó 

fogalmakat, tételeket, ismeretet 

pedig leírom  

Megoldandó feladatok a füzetben a lecke feldolgozását 

követően (tankönyvi)  

+ Ajánlott videók, de lehet keresgélni mást is a témában 

03.23. 

13. hét 
Egyenes meghatározó adatok 

(nincs külön leckében, mi az elején 

összegyűjtöttük a füzetben, a 

fogalmakat leírtuk, ezeket tanulja 

meg) 

Fogalom: irányvektor, 

normálvektor, 

iránytangens/meredekség; 

irányszög 

 

Tudjon következtetni egyik adatból 

a másikba! 

157/1 

161/6 

160/1 

160/2 

 36. 

Fogalom: normálvektor, 

normálvektoros egyenlet, 

oldalfelező merőleges (ismétlés), 

háromszög magasságvonala 

(ismétlés) 

Példa: 1; 2;  

 

Tudja felírni egyenes egyenletét, 

illetve oldalfelező (szakasz) felező 

merőleges egyenletét! 

Video: 

https://zanza.tv/matematika/geometria/az-egyenes-

egyenlete 

Megoldani: 

155/1 

155/2 

155/5 

155/6/a  (elég egy magasságvonal egyenlete, amely 

merőleges az adott oldalra) 

 37. 

Fogalom: irányvektor, 

normálvektor, háromszög 

súlyvonala (ismétlés), háromszög 

középvonala (ismétlés) 

Példa: 1 

 

Tudjon következtetni oda-vissza a 

vektorokra. Füzetbe leírtuk: 

koordinátacsere, és egyik előjelet 

vált, mivel egymásra merőlegesek 

Törekedjen az egyenes normálvektorát megadni, majd 

írja fel a z egyenletet egy rá illeszkedő pont 

segítségével! 

157/2 

157/3 

158/6 (elég 1 db súlyvonal egyenlete, de lehet 

gyakorlásképpen a többit) Előbb számolja ki a 

felezőpont koordinátáit! És készítsen rajzot! 

 

/8 (elég 1 db középvonal egyenlete, de lehet 

gyakorlásképpen a többit) Előbb számolja ki a 

felezőpont koordinátáit! És készítsen rajzot! 

03.30. 

14. óra 
38. 

Fogalom: iránytényezős egyenlet, 

amely megegyezik a már ismert 

lineáris függvény általános 

alakjával 

Példa: 1.  

 

Ismerje a meredekség és az 

irányvektor közötti kapcsolatot! 

160/1 (újra, ha nem csináltad meg koráában) 

160/2 (újra) 

160/3 Olvassa ki a normálvektor koord.-it, váltsd át 

irányvektorba, majd meredekség 

160/4  Csak rendezd y-ra, azaz y kifejezése (lineáris 

függvény) 

 39. Video: 



Ismeret: egyenletrendszer 

megoldása behelyettesítő 

módszerrel, vagy egyenlő 

együtthatók módszerével 

 

Példa: 1. 

https://zanza.tv/matematika/geometria/ket-egyenes-

kozos-pontja-kor-es-egyenes-kozos-pontjai 

 

163/1/a,b 

163/2 

Többi feladat ezen az oldalon: http://www.bbap-

vasvar.sulinet.hu/iskola/tamop/feladatsorok/matematika-

egyenesek.pdf 

15. , 16.     A tengelyekkel metszéspont 

meghatározásához tudd, hogy az x = 0, ha az y 

tengellyel való metszéspontot keressük. Ugyanez 

fordítva. 

 

 


