
 

Tippek, trükkök, tanácsok a sikeres matek felvételihez  
 

• Ami gyorsan elkészíthető, azt precízen, gyorsan csináld meg, mert ez gyors/potya 4-5 pont, 
ugyanúgy, mint a sok időt igénylő nehéz feladat.  

• Egy nehéz feladat a), b) kérdése lehet könnyebb. Zsebeld be a részpontokat is, még ha teljes 
feladatot nem is tudod megoldani! 

• Ha az idő végén még maradtak üres helyek, próbálj a legjobb belátásod szerint tippelni! 
Pontlevonás általában nem jár rossz eredményért, de lehet szerencséd! 

• A kombinatorikai feladatoknál a rossz eredményért pontlevonás járhat! Csapda lehet, hogy 
általában több kitölthető hely van, mint ahány megoldás! Itt ne írj felesleges tippeket! 

• A nehéznek tűnő feladattal ismerkedj! Rajzold le, írj a feladatnak megfelelő és nem megfelelő 
példákat, hogy pontosan értsd a problémát! Ez megér fél-egy percet! 

Mit tegyél, ha nem érted a feladatot? 

• Olvasd el ismét, hátha valami elkerülte a figyelmedet! 
• Húzd alá, írd ki a fontos adatokat, hogy ne kelljen energiát fordítani a felesleges részletek 

ismételt átolvasására! 
• Használd a megadott lényeges adatokat! Nagy valószínűséggel minden megadott adatra szükség 

van! A lényegtelenek viszont ne tévesszenek meg, ne tereljék el a figyelmedet!  
• Biztos jó adatokkal számoltál? 

 

Néhány praktikus tanács 

• Nagy ábrát készíts, van elég hely! Sőt, lehet a plusz lapra, vagy a papír hátuljára is „firkálni”. 
• Rajzold le a kártyákat, kockákat, tanulókat, folyamatot, írd le a sorozat elemeit (ésszerű 

darabszámig), írd le a számolást, mert könnyebben vissza tudsz lépni, ha valami nem stimmel! 
• A szöveges feladat adatait sokszor célszerű táblázatba rendezni, a megtett utakat szakaszokkal 

jelölni, hogy könnyebben átlátsd a feladatot!  
• Az egyenlettel megoldható feladatok adatait vízszintesen rendezd el, mert ezzel sokszor az 

egyenlet is előáll! 
• Hámozd le a felesleget, egyszerűsítsd az ábrádat, a feladatot úgy, hogy könnyen áttekinthető 

legyen! 
• Szabad kézzel, de jól átláthatóan rajzolj! 
• A közönséges tört egyszerűsítésével csak akkor vesződj, ha tovább kell vele dolgoznod, vagy a 

feladat a legegyszerűbb alakot kéri. Ezekben az esetekben viszont mindig próbálj egyszerűsíteni! 
Egyéb esetben ne pocsékold ezzel az időt! 



 

• Tanuld meg fejből a prímszámokat 20-ig, a négyzetszámokat 12 négyzetéig, a köbszámokat 6 
köbéig, a nevezetes tizedes és közönséges törtek egymásba alakítását. Akkor vagy kész, ha a 
villamoson, az utcán, otthon minden számról eszedbe jut, hogy prímszám, négyzetszám vagy 
köbszám, automatikusan váltod ide-oda, a boltban literek és dkg-ok táncolnak a szemed előtt! 

• A végső eredményt ugyan kék tollal kell a helyére írni, de a rajzoláshoz használhatsz ceruzát, 
színeket, amivel sokkal gyorsabban megértheted és megoldhatod a feladatokat! Figyelj azonban 
arra, hogy a ceruza és toll cserélgetésével ne vesztegess értékes időt! 

Mi az, amire különösen figyelj! 

• Fusd át ismét, hogy az előjelekkel jól dolgoztál-e! 
• Nézd át, hogy a zárójeleket jól bontottad-e fel! 
• Nézd meg, hogy figyeltél-e a műveleti sorrendre! 
• A kiszámolt eredményt jól másoltad-e a végső válasz helyére (különös tekintettel az előjelre)? 
• A további kérdéseknél a korábban kiszámolt eredménnyel dolgozol? Pontosan másolj! 
• Az eredmény reális? Pisti ihatott 10 liter tejet? A kerítés hossza lehet 20 cm? Számold át ismét, 

ha gyanús valami! 
• A feladatok eredménye általában „szép” szám – egész, egyszerű közönséges tört, 2-3 tizedesnél 

többet nem tartalmazó tizedes tört. Ha nem ilyen számot kapsz, kezdj el gyanakodni, és számold 
át újra a feladatot! 

• Potya feladatok: mértékegységek, két-három tagú törtes összeadások, igaz-hamis feladatok. 
Ezeket gyorsan, de pontosan kell megcsinálni, tilos elrontani! Figyelj itt is az előjelekre, 
zárójelekre, váltószámokra! 

• Ha úgy ítéled, hogy kész vagy, ne szundikálj a maradék, szűkös időben! Nézd át a legegyszerűbb 
feladatokat, számold át! Jelszó: előjel, zárójel, váltószám! Összeadni, szorozni meg amúgy is 
tudni kell! 

• Terület, felszín mértékegység átváltásánál használd a versikéket: 
10-szer 10 az 100 
100-szor 100 az 10.000 

• Térfogat mértékegységek átváltásához is használd a tanult versikéket: 
10-szer 10 az 100-szor 10 az 1000 
100-szor 100 az 10.000-szer 100 az 1.000.000 

Figyelj, hogy a feladat milyen mértékegységben adta meg, és milyenben kéri az eredményt! 
 

 

                                        Sok sikert kívánunk, és drukkolunk neked! 


