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Bevezető

Ezt az algebra és mértan összefoglalót főleg középiskola előtt levő vagy a 8. osztályt befejezett vizsgák előtt levő diákoknak ajánlom de
bármi hasznosan forgathatja és tanulmányozhatja. Javasolom hogy gyermekével együtt tanulmányozza át.

Rendszerezetten felépített és átveszi az egész alapvető matematikát középiskola előtt. Nagyon hasznos vizsgák előtt. A könyv a
következőképpen van felosztva :

1. Műveletek azonos számokkal,
2. Műveletek különböző számokkal, átalakítások,
3. Egyenletek és egyenletekkel megoldható feladatok, egyenlőtlenségek,
4. Mértan.

Hasznos tanulmányozást és jó jegyeket kíván

A szerző

Drága édesanyám és nagyapám emlékére



Algebra

Ebben a fejezetben megismerkedünk a különböző számtípusokkal és a velük végezhető műveletekkel. És bemutatjuk az egyenleteket
és egyenlőtlenségeket és ezek megoldási módszereit.



Halmazok

A halmazokat kapcsos zárójelekkel jelöljük.

A = { -3 , 0, 1, 5 }

Az üres halmaz jele

∅

Ha egy elem benne van egy halmazban azt így írjuk le

és így olvassuk 1 eleme az A halmaznak.

Ha egy elem nem található benne egy halmazban az “eleme” jelet áthúzzuk balról jobbra.

Ha halmaz akkor részhalmaza egy másik nagyobb halmaznak ha az első halmaz összes eleme benne található a másik halmazban.

Például a { 0,1,2} részhalmaza a {0,1,2,3,4,5} -nak azért mert minden szám az első halmazból benne van a másodikban.

Vannak bizonyos fontos halmazok amelyek adott típusú számokat tartalmaznak ezeket számhalmazoknak nevezzük.

Például N a természetes számok halmaza.

N = { 0 , 1, 2, 3, stb }.

Z az egész számok halmaza . Z = { … , -3 , -2, -1 , 0, 1, 2, 3 , … }.

Q a racionális számok halmaza. Ide tartozik az összes olyan szám amely felírható olyan tört alakjában amelynek a számlálója és a
nevezője is egész szám és a nevezője 0 tól különböző.

R a valós számok halmaza , ide tartozik az összes racionális szám, a gyökök és az irracionális számok, melyek nem írhatóak fel tört
alakjában.

Irracionális számoknak nevezzük azokat a számokat, amelyek nem írhatóak fel olyan tört alakjában, amelynek a számlálója és a
nevezője is egész szám.

Például a egy irracionális szám, mert nincs olyan tört, melyben a és b is egész számok és b 0 tól különböző, melyre

Hasonlóképpen a

π
(olvasd pi ) , amely egy tetszőleges kör kerületének és átmérőjének aránya és ez minden kör
esetében ugyanannyi, is egy irracionális szám.

Műveletek halmazokkal

Halmazok egyesítése


