
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Két halmaz közötti hozzárendelések 

Időpont: 05.25. hétfő 

Feladatok: 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 200. oldalon! Olvassátok végig a leckét a feladatokig (201.oldal)! 

 

2. Írjátok és rajzoljátok le a füzetbe az alábbiakat! Fotózzátok le és küldjétek vissza! 

 

Két halmaz közötti hozzárendelések 

Ha két halmaz elemei között megfeleltetést létesítünk, akkor hozzárendelésről beszélünk. 

Azt a halmazt, amelynek az elemeihez hozzárendelünk, alaphalmaznak nevezzük. 

Azt a halmazt, amelynek az elemeit rendeljük hozza, képhalmaznak nevezzük. 

Egyértelmű hozzárendelés Nem egyértelmű hozzárendelés 

   

Egyértelmű hozzárendelést hozunk létre, ha minden 

alaphalmazbeli elemhez csak egy elemet 

rendelünk a képhalmazból. 

Nem egyértelmű hozzárendelésről beszélünk, ha az 

alaphalmaz egy eleméhez több képhalmazbeli 

elemet rendeltünk hozzá. 

Példák: 

A gyerekekhez hozzárendeljük az édesanyjukat.  

(Egy gyereknek csak egy édesanyja van.) 

Az országokhoz hozzárendeljük a fővárosukat. 

(Egy országnak csak egy fővárosa van.) 

Példák: 

Az édesanyákhoz hozzárendeljük a gyermekeiket. 

(Egy édesanyának lehet több gyereke is.) 

Az országokhoz hozzárendeljük a városaikat. 

(Egy országban nagyon sok város található.) 

 

3. Játék: Üss a vakondra 

Nyissátok meg az alábbi linkeket! 

Kövessétek az utasításokat és üssetek a vakondra! 

Jó szórakozást! 

https://wordwall.net/hu/resource/2449697 

https://wordwall.net/play/2449/697/333 

Készítsetek képernyőképet a játék végén arról, hogy hány pontot értetek el! 

Aki a legtöbb pontot éri el, az ötöst kap, ha határidőre visszaküldi a képet. 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/2449697
https://wordwall.net/play/2449/697/333


Házi feladat: Oldjatok meg a következő feladatokat közül négyet a füzetetekben! 

Kösd össze nyíllal az egymásnak megfelelőket! Nevezd az alaphalmazt: A, a képhalmazt: B!  

Add meg a hozzárendelés szabályát: A  K! Döntsd el, hogy egyértelmű-e a hozzárendelés! 
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A 

 

 

 

B 
Franciaország 

Spanyolország 

Németország 

Ausztria 

Olaszország 

Románia 

Bosznia 

Bulgária 

 

 

Bécs 

Bukarest 

Szófia 

Berlin 

Szarajevó 

Róma 

Madrid 

Párizs 

 

A B 

Bíró László 

Gábor Dénes 

Teller Ede 

Asbóth Oszkár 

Puskás Tivadar 

Irinyi János 

Kempelen Farkas 

Jedlik Ányos 

Szent-Györgyi 

Albert 

B dinamó 

golyóstoll 

sakk-gép 

telefonközpont 

helikopter 

zajtalan gyufa 

hologram 

hidrogén bomba 

c-vitamin 

 

B Attila 

II. József 

Wesselényi 

Miklós 

I. Lajos 

Deák Ferenc 

IV. László 

Baross Gábor 

IV. Béla 

Hunyadi János 

Thököly Imre 

vak 

kuruc király 

nagy 

kalapos király 

vasminiszter 

árvízi hajós 

Ugrin Janko 

Isten ostora 

2. honalapító 

haza bölcse 

A B 

Mátyás király 

Deák Ferenc 

Széchenyi István 

Bethlen Gábor 

II. Rákóczi Ferenc 

Szent István király 

A 500 Ft 

1000 Ft 

2000 Ft 

5000 Ft 

10 000 Ft 

20 000 Ft 

B 
Ady Endre 

Arany János 

József Attila 

Kölcsey Ferenc 

Petőfi Sándor 

Vörösmarty Mihály 

Mama 

Himnusz 

János vitéz 

Családi kör 

Vér és arany 

Szózat 

Pató Pál úr 

Toldi 

A B 



egyértelmű  nem egyértelmű egyértelmű  nem egyértelmű 

 

Szorgalmi feladat:  

Oldjátok meg a maradék két feladatot! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010701_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010702_1__teljes.pdf 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010702_1__teljes.pdf

