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SOROZATOK (SZÁMTANI SOROZAT) 
 

 Feladat Év Kész  Nem 
ment 

1) Egy sorozat első tagja -1, második tagja 
1. Minden további tag a közvetlenül 
előtte álló két tag összegével egyenlő.  
Számítsa ki a sorozat első hat tagjának 
összegét! 
Számítását írja le! 

2013. május 
matmagyar 
12. feladat 
3 pont 

  

2) Egy számtani sorozat első eleme 8, 

differenciája −
2

3
. Mekkora a sorozat 

negyedik eleme? 

2006. május 
2. feladat 
2pont 

  

3) Az {an} számtani sorozat első tagja és 
differenciája is 4. Adja meg a sorozat 
26. tagját! 

2012. október 
1. feladat 
2 pont 

  

4) Egy számtani sorozat hatodik tagja 15, 
kilencedik tagja 0.  
Számítsa ki a sorozat első tagját!  
Válaszát indokolja! 

2013. október 
9. feladat 
3 pont 

  

5) Egy számtani sorozat első tagja -3, 
differenciája -17. Számítsa ki a sorozat 
100-adik tagját! Számítását részletezze! 

2008. május 
10. feladat 
3pont 

  

6) Egy számtani sorozat második tagja 17, 
harmadik tagja 21. Mekkora az első 150 
tag összege? 

2005.május 10. 
14 a) feladat 
5 pont 
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7) Egy számtani sorozat első és 5. tagjának 
összege 60. Mennyi a sorozat első öt 
tagjának összege? 
Válaszát indokolja! 

2007. október 
7. feladat 
3 pont 

  

8) Egy számtani sorozatnak is 5 az első 
tagja, a sorozat különbsége d.  
Írja fel ezek felhasználásával ennek a 
számtani sorozatnak a negyedik és a 
tizenhatodik tagját! 

2006. május 
matmagyar 
17. b) feladat 
2 pont 

  

9) Egy számtani sorozat ötvenedik tagja 
29, az ötvenegyedik tagja 26. Számítsa 
ki a sorozat első tagját! 

2011. október 
8. feladat 
3 pont 

  

10) Egy számtani sorozat első tagja 2, első 
hét tagjának összege 45,5.  
Adja meg a sorozat hatodik tagját! 

2013. május 
13. a) feladat 
6 pont 

  

11) Egy számtani sorozat első tagja 5, 
második tagja 8.  
a) Adja meg a sorozat 80. tagját! 
b) Tagja-e a fenti sorozatnak a 2005? 
(Válaszát számítással indokolja! 
c) A sorozat első n tagját összeadva az 
összeg 1550. Határozza meg az n 
értékét! 

2005. május 29. 
15. feladat 
12 pont 

  

12) Egy számtani sorozat első tagja -7, a 
nyolcadik tagja 14. Adja meg n 
lehetséges értékeit, ha a sorozat első n 
tagjának összege legfeljebb 660.  

2010. október 
16 a) feladat 
9 pont 
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13) a) Iktasson be a 6 és az 1623 közé két 
számot úgy, hogy azok a megadottakkal 
együtt 
egy számtani sorozat szomszédos tagjai 
legyenek! 
b) Számítsa ki a 6 és az 1623 közötti 
néggyel osztható számok összegét! 

2005. május 28.  
14. feladat 
12 pont 

  

14) Egy kultúrpalota színháztermének a 
nézőtere szimmetrikus trapéz 
alaprajzú, a széksorok a színpadtól 
távolodva rövidülnek. A leghátsó 
sorban 20 szék van, és minden 
megelőző sorban 2-vel több, mint a 
mögötte lévőben. 500 diák és 10 kísérő 
tanár pont megtöltik a nézőteret. Hány 
széksor van a nézőtéren? 

2005. október 
14. feladat 
12pont 

  

15) Egy vállalat új termék gyártását kezdte 
el. Az első héten 200 darab termék 
készült el, a további hetekben pedig az 
előző hetinél mindig 3-mal több.  
 
a) Hány ilyen terméket gyártottak az 
indulástól számított 15. héten? 
b) Ebből a termékből összesen hány 
készül el egy év (52 hét) alatt, ha a 
termelés végig így növekszik? 
c) A kezdetektől számítva legalább hány 
hétnek kell eltelnie, hogy a vállalat erről 
a termékről kijelenthesse: Az 
induláshoz képest megduplázódott a 
hetenként előállított termékek száma. 

2008 május 
matmagyar 
13. feladat 
12 pont 
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16) Nyelvtudásomat új szavak 
megtanulásával fejlesztem. Az első 
napon, hétfőn nyolc új szót tanulok, a 
hét további napjain, péntekig 
naponként hárommal többet, mint az 
előző napon. A szombat és a vasárnap 
az ellenőrzés, a felmérés napja,- ekkor 
veszem észre, hogy sajnos a szavak 
ötödét elfelejtem. 
a) Hány új szót tudok egy hét elteltével? 
A következő hétfőn már kilenc szót 
tanulok, majd az azt követő hétfőn tíz 
szót, és így tovább. Egy héten belül 
naponként szintén hárommal növelem 
a megtanulandó szavak számát öt 
napig, majd hétvégén ugyanúgy 
elfelejtem a héten tanultak ötödét. Az 
eljárást negyedéven keresztül 
ismétlem. (Vegyük a negyedévet 13 
hétnek.) 
b) A megtanult (és nem elfelejtett) 
szavak számát hetenként felírom. 
Milyen sorozatot alkot az így felírt 13 
szám? 
c) Hány új szót jegyzek meg a 13. 
héten? 
d) Hány új szót jegyzek meg ez alatt a 
negyedév alatt? 
e) Valószínűségi próbát végzek az első 
héten tanult szavakból. Véletlenszerűen 
kiválasztok közülük kettőt. Mi annak a 
valószínűsége, hogy mindkettőt tudom?  
 

2007 május 
matmagyar 
18. feladat 
17 pont  

  

 

Feladatok könyvekben, munkafüzetekben 

Matematika feladatgyűjtemény II. (zöld csíkos) 243.o.- 248. oldal, 267.o.- 276. oldal 

Matematika feladatgyűjtemény 11-12. osztály , 4068-4080, 4081- 4112 

Sokszínű matematika 12.osztály  53. oldal 

Matematika Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény 2. (zöld) 135. o.- 138. oldal, 138. o.- 

144. oldal 

Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából (zöld) 3475. - 3552.  

Egységes érettségi feladatgyűjtemény Matematika 1. -  


