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A NÉGYJEGYŰ FÜGGVÉNYTÁBLÁZAT HASZNÁLATA 

 Ezt jelenti: 

A Négyjegyű függvénytáblázat a matematika, fizika, kémia témakörben előforduló fontosabb 
képleteket, összefüggéseket, állandókat tartalmazza. 

 Ezt kell tenned: 

1. A definíciók, képletek első látásra nehezen érthetők, ezért fontos, hogy a függvénytáblázat 
használatát már dolgozatok és érettségi vizsga előtt begyakoroljuk. 

2. Mindig legyen nálad a Négyjegyű függvénytáblázat a matematika, fizika és kémia órákon. 

3. Az adott anyagrészhez tartozó fontosabb képletek emeld ki, vagy postittal jelöld a függvény-
táblázatban. 

4. Írd be a saját füzetbe függvénytáblázat vonatkozó oldalszámát egy adott anyagrésznél. Így 
könnyen visszakereshető lesz. 

5. Olyan dolgozat/vizsga előtt, ahol használható a könyv, nézd át a kapcsolódó oldalakat. 

6. Érettségi előtt hasznos lehet szinte “megtanulni”, mi hol van a könyvben.  

Amit a függvénytáblázat tartalmaz: 

- jelölések, szimbólumok (N, ∑, …) 
- prefixumok (milli-, centi-, …) 
- táblázatok (prímszámok, …) 
- elmélet (definíciók, tételek,…) 
- képletek (terület, térfogat, …) 
- függvénytípusok és transzformáltjaik 
- fizikai és kémiai mennyiségek jelei és mértékegységei 
- fizikai és kémiai állandók értékei (szabadesésé gyorsulása, Avogadro-állandó,…) 
- törvények 
- egyes anyagokra jellemző mennyiségek 

 Erre szolgál: 

 megkönnyíti a feladatmegoldást a tanórákon, versenyeken és az érettségin 
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FÜGGVÉNYTÁBLÁZAT HASZNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, 9. OSZTÁLY 

FELADATOK A FÜGGVÉNYTÁBLA HASZNÁLATÁHOZ 

1. Add meg a felsorolt mértékegységekhez tartozó fizikai, illetve kémiai mennyiségek 
nevét és jelét, illetve a mértékegység rövidítését: 

a) pascal 

b) coulomb 

c) joule 

d) watt 

e) másodperc 

2. Add meg a felsorolt állandók jelét és értékét: 

a) szabadesés gyorsulása 

b) Boltzmann-állandó 

c) elektromos töltésegység 

d) proton tömege 

e) fény terjedési sebessége 

3. Rendezd a felsorolt anyagokat elektrokémiai reakciók standardpotenciálja szerint 
csökkenő sorrendbe: 

Au, Ag, Cu, F, Cl, Br, I, Zn, Fe, Al, Na, K, Ca, Mg, H 

4. Teherautóval el szeretnénk szállíttatni öt halom tölgyfából nyert faszenet. Hányszor 
kell a 3,3 tonna teherbírású teherautónak fordulnia, ha a gúla alakú halmok átmérője 
2,8 méter, magasságuk pedig 1,9 méter? 

 

 


