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A 

 

Abel-csoport 

ábrázolás 

ábrázoló geometria 

abszcissza 

abszcisszatengely 

abszolút 

abszolút érték 

abszolút értékű 

abszolútérték-függvény 

abszolút geometria 

abszolút szám 

abszolút szélsőérték 

abszolút tétel 

adat; adathalmaz, adatszóródás; 

számadat, szórásadat 

addíció 

addíciós képlet 

additív függvény 

adósság; adóssághányad, 

adósságösszeg; pénzadósság,  

számadósság 

alak ⇒ hányadosalak, hatványalak, 

különbségalak, normálalak, 

összegalak, tizedestört-alak, 

törtalak, szorzatalak; bontott alak, 

explicit alak, gyöktényezős alak, 

iránytényezős alak, kanonikus alak, 

multiplikatív alak, polinomiális 

alak, prímtényezős alak 

alaki érték 

alaki értékű 

alakú; kör alakú, téglalap alakú; de: 

kétalakú, sokalakú, többalakú 

alakpár 

alakrajz 

alakzat; fix alakzat, konkáv alakzat, 

konvex alakzat, mértani alakzat,  

alap; hatványalap; de: a hatvány alapja 

alapegység 

alapél 

alapforgalom 

alapfüggvény 

alaphalmaz 

alapkör 

alaplap 

alapmegoldás 

alapméret 

alapmértékegység 

alapművelet 

alapú; kör alapú, négyzet alapú; 

háromszög alapú, téglalap alapú 

alaprajz 

alaprajzhasználat 

alapsík 

alapszám 

alapszámítás 

alapszerkesztés 

alapterület 

alaptétel 

aldetermináns 

algebra; eseményalgebra, függvény- 

algebra, halmazalgebra, 

vektoralgebra; lineáris algebra 

algebrai egészkifejezés 

algebrai egyenlet 



2 
 

algebrai függvény 

algebrai kifejezés 

algebrai struktúra 

algebrai számelmélet 

algebrai törtkifejezés 

algoritmus; euklideszi algoritmus 

algoritmuselmélet 

algoritmuskonvergencia 

alkotó; alkotóegyenes 

állandó; számállandó 

állandó érték 

állandó függvény 

állandó mennyiség 

állítás; igaz állítás, nem igaz állítás, 

hamis állítás 

alsó index 

alsó kvartilis 

alsó összeg 

alsóösszeg-sorozat 

altér, altere 

alternáció 

alulról korlátos függvény 

alulról korlátos sorozat 

analitikus geometria 

analitikus kifejezés 

analitikus mód 

analízis; faktoranalízis, 

varianciaanalízis 

antiszimmetrikus 

antivalenciaegység 

antivalenciaelem 

antivalenciaművelet 

Apollóniosz-kör 

Apollóniosz-tétel 

approximáció 

arab szám 

arány; aránypár, arányszám, 

arányérték / számarány,  

méretarány 

aranymetszés 

arányos osztás 

arányosság; egyenes arányosság, 

fordított arányosság 

arányossági határ 

arányossági tartomány 

arányossági tényező 

argumentum; argumentumérték 

aritmetika 

aritmetikai egység 

aritmetikai művelet 

Arkhimédész tételei 

Arkhimédész-féle axióma 

arkhimédészi szerkesztés 

árkusz, árkusza 

árkuszfüggvények 

asszociatív 

asszociativitás 

aszimmetrikus 

asszociatív 

átfogó, átfogója 

átfordítás 

átlag; átlagszámítás / számátlag 

átlagérték 

átlagérték-számítás 

átló; átlóvektor / lapátló 

átmérő; körátmérő / átmérőarány 

átrendezés 

átváltás; mértékegység-átváltás 

Avogadro-szám 

axióma; részhalmaz-axióma, 

unióaxióma; folytonossági axióma, 

kiválasztási axióma, monotonitási 

axióma 

axiómarendszer 

axiomatikus 

axonometria 

axonometrikus ábrázolás 

azonos alapú hatványok 

azonos alapú logaritmusok 

azonos egyenlőtlenségek 

azonos kitevőjű hatványok 

azonosítás 

azonosság 

azonosságművelet 
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B 

 

bal oldal; a bal oldal egyenletei;  

de: a baloldal pártjai 

bal oldali; a bal oldali egyenletek; 

de: a baloldali képviselők 

baloldalt ( = balra) 

bal irány 

balrendszer ( = bal irányú térbeli 

koordináta-rendszer) 

baricentrikus koordináta 

barkochba 

bázisrendszer 

bázisvektor 

becslés 

befogó; befogótétel 

behelyettesítés 

behelyettesítő módszer 

beírható kör 

belső érintő 

belső hasonlósági pont 

belső szög 

belső tag 

bennfoglaló osztás 

bennfoglaló paralelepipedon 

bennfoglalótábla 

Bernoulli-egyenlőtlenség 

Bernoulli-féle differenciálegyenlet 

Bertrand-féle posztulátum 

beváltás 

bijekció 

bijektív 

bikondicionálás  

bináris számjegy 

bináris számrendszer 

biner érték 

biner rendszer 

bineritás 

binomiális együttható 

binomiális eloszlás 

binomiális tétel 

bipiramis 

bizonyítás; direkt bizonyítás,  

indirekt bizonyítás  

Blaschke-tétel 

blokkdiagram 

Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometria 

Bolyai–Lobacsevszkij-geometria 

Bolyai-féle abszolút geometria 

Bolzano–Weierstrass-tétel 

bontás 

bontott alak 

bontott alakú szám 

Boole-függvény 

Boole-gyűrű 

Boole-hálók 

Boole-féle lefedési tétel 

bővítés  

 

 

C 

 

Cantor-axióma 

Cantor-féle axióma 

Cardano-féle formula 

Cauchy-egyenlőtlenség 

Cauchy-féle konvergenciaelv 

Cauchy-féle konvergenciakritérium 

Cavalieri-elv 

Cayley-tétel 

célfüggvény 

centi (10-2) (prefixum; összetételek- 

ben önálló szónak számít) 

centigramm (cg) 

centiliter (cl) 

centiméter (cm) 

centiméter-beosztás 

centiméter-beosztású 

centiméteregység 

centiméteres; négy centiméteres, 

tizennégy   centiméteres 

centiméternyi; hat centiméternyi, 

száztíz centiméternyi 

centiméter-pontosság 

centiméter-pontosságú 

centiméterszalag 

centrális kicsinyítés 
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centrális nagyítás 

Ceva–Menelaos tételei 

Cramer-szabály 

Csebisev-egyenlőtlenség 

csonka gúla 

csonka kúp 

csoport; számcsoport, diédercsoport  

csoportosítás 

csoportosíthatóság 

csökkenő sorrend 

csökkenő számsorozat 

csúcs, csúcsa 

csúcspont 

csúcsszög 

csúsztatva tükrözés 

 

 

D 

 

darab; darabszám, 

számegyenesdarab 

Darboux-féle integrál 

deci (10-1) (prefixum; összetételekben 

önálló szónak számít) 

decigramm (dg) 

decigrammos; két decigrammos, 

tizenegy decigrammos) 

deciliter (dl) 

decimális rendszer  

decimális szám 

deciméter (dm) 

deciméteres; öt deciméteres, huszonöt 

deciméteres 

dedukció 

definíció 

definíció-rendszer 

deka (10) (prefixum; összetételekben 

önálló szónak számít) 

dekagramm (dkg) 

dekagrammos; négy dekagrammos, 

ötvenöt dekagrammos 

déloszi probléma 

deltoid 

derékszög 

derékszögű háromszög 

derékszögű koordináta-rendszer  

deriválás 

deriváltfüggvény 

derivált szám 

derivált vektor 

Desargues-féle tétel 

Desargues-tétel 

Descartes-féle koordináta-rendszer 

Descartes-szorzat 

determináns 

diagram; blokkdiagram, fadiagram, 

kördiagram 

Dienes-készlet 

diédercsoport 

differencia, differenciája  

differenciahányados 

differenciál, differenciálja 

differenciálegyenlet 

differenciálegyenlet-rendszer 

differenciálgeometria 

differenciálhányados 

differenciálszámítás 

differenciáltengely 

diofantikus egyenlet 

diofantoszi egyenlet 

direkt bizonyítás 

direkt sorozat 

direktrix 

Dirichlet-féle kritérium 

diszjunkció 

diszjunkt egyesítés 

diszjunkt halmaz 

diszkrimináns 

diszkusszió 

disztributív 

disztributivitás 

divergens 

divergens sorozat 

dodekaéder 

domborúszög 

döféspont 
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E 

 

egész; egész függvény, egész kitevő, 

egész szám 

egész együtthatós polinomok  

egész kivetőjű hatvány 

egész rész; de: egészrész-függvény  

egész számú többszörös 

egzisztencia 

egzisztenciális feltétel 

egzisztenciális kvantor 

egy-egyértelmű megfeleltetés 

egyállású szögek 

egyállású vektorok 

egybevágó alakzat  

egybevágóság 

egybevágósági transzformáció 

egybillió 

egyenértékű állítás 

egyenes; egyeneshalmaz, egyenespár; 

egyenesszög / számegyenes, 

merőleges egyenes 

egyenes arányosság 

egyenes hasáb 

egyenes henger 

egyenes körhenger 

egyenes körkúp 

egyenes szakasz 

egyenes vonal 

egyenes vonalú felület 

egyenesre vonatkozó tükrözés 

egyenestartó leképezés 

egyenestartó transzformáció 

egyenlet; egyenletmegoldás, 

egyenletrendezés /  

egyismeretlenes egyenlet, 

kétismeretlenes egyenlet 

egyenletrendszer, lineáris 

egyenletrendszer,  

nemlineáris egyenletrendszer 

egyenetrendszer-megoldás 

egyenlő alakú; de: egyenlőalakúság 

egyenlő alapú hatványok 

egyenlő együtthatók módszere 

egyenlő nevezőjű törtek 

egyenlő oldalú; de: egyenlőoldalúság 

egyenlő oldalú háromszög 

egyenlő szárú háromszög 

egyenlőség 

egyenlőségjel 

egyenlőségrendszer 

egyenlőtlen oldalú háromszög 

egyenlőtlenség 

egyenlőtlenség-rendszer 

egyenlőtlenségláncolat 

egyértelmű faktorizáció 

egyértelmű hozzárendelés 

egyesített halmaz 

egyező irányú félegyenesek 

egyhatározatlanú polinom 

egyismeretlenes egyenlet 

egyjegyű szám 

egymilliárd 

egymillió 

egynemű algebrai kifejezés 

egynemű kifejezés 

egynemű tag 

egység; területegység; 

térfogategység; terület- 

mértékegység; SI-egység 

egységelem 

egységnégyzet 

egységtört 

egységtranszformáció 

egységvektor 

egysíkú vektor 

egyszerű gráf 

egyszerű ponthalmaz 

egyszerűsítés 

egyszerűsítési szabály 

egytagú kifejezés, 1 tagú kifejezés 

egytényezős szorzat 

egytized méternyi 

egytized rész 

egyváltozós függvény 

ekvivalenciakritérium 

ekvivalenciaosztály 
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ekvivalenciapont 

ekvivalenciareláció 

ekvivalens állítások 

ekvivalens egyenletek 

ekvivalens vektorrendszer 

él; élegyenes, élpár / alapél, oldalél 

eldöntésprobléma 

elem, eleme; ellentett elem, 

hozzárendelt elem, megfeleltetett 

elem 

elemi azonosság 

elemi esemény 

elemi függvény 

elemi geometria 

elemi konjunkció 

elemű; hatelemű, 6 elemű; tizenkét 

elemű, 12 elemű; k elemű halmaz 

elempár 

elemrendszer 

elemszám 

elforgatás 

elimináció 

ellenőrzés 

ellentétes irányú félegyenesek 

ellentett elem 

ellentett vektor 

ellentmondás 

ellentmondásmentes 

ellentmondástalanság elve 

ellipszis 

ellipszis kanonikus egyenlete 

ellipszis kistengelye 

ellipszis nagytengelye 

ellipszoid 

elliptikus henger 

elliptikus paraboloid 

elmozdulásvektor 

előjel; előjelfüggvény, előjelszabály, 

előjelváltás 

előjeles szám 

elölnézet 

elsődleges halmaz 

elsőfokú egyenlet 

elsőfokú egyenletrendszer 

elsőfokú egyenlőtlenség-rendszer 

elsőfokú egyismeretlenes 

egyenletrendszer 

elsőfokú függvény 

elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer 

elsőfokú többismeretlenes 

egyenletrendszer 

elsőrendű differenciálegyenlet 

elsőrendű feltétel 

elsőrendű közönséges 

differenciálegyenlet 

elsőrendű lineáris differenciál- 

egyenlet 

elsőrendű logika 

éltegely 

eltérés; eltérésvektor 

eltérési szög 

eltolás; eltolásvektor 

eltolási vektor 

élvázmodell 

elvétel 

emeletes tört 

emelkedési szög 

Erdős–Mordell-egyenlőtlenség 

eredmény 

eredő 

érintkezési halmaz 

érintkezési pont 

érintkezési körök 

érintő; érintőegyenes; érintőkör, 

érintősík, érintőszakasz 

érintő szárú kerületi szög 

érintő szög 

érintőnégyszög 

érintősokszög 

érintőtrapéz 

erővektor 

érték; értékkészlet, értékpár /  

 függvényérték, százalékérték 

értelmezési tartomány 

ÉS művelet 

eseményalgebra 

eseménytér 
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euklideszi algoritmus 

(de: Eukleidész) 

euklideszi geometria 

euklideszi sík 

euklideszi szerkesztés 

euklideszi tér 

Euler–Fermat-tétel 

Euler–Fourier-együttható 

Euler-egyenes 

Euler-formula 

Euler-kritérium 

Euler-vonal 

explicit alak 

exponenciális egyenlet 

exponenciális függvény 

ezermillió 

ezredrészpontosság 

ezredrész-pontosságú 

 

 

F 

 

fadiagram 

fagráf 

faktor; faktoranalízis, faktorcsoport /    

számfaktor 

faktoriális, faktoriálisa 

faktorizáció 

fedőegyenes 

fedőlap 

fedőrendszer 

félátmérő 

féle-; ötféle, 5-féle; tizenötféle,  

15-féle; sokféle, többféle 

felbonthatóság 

felcserélhetőség 

feleannyi 

félegyenes 

felezőegyenes 

felezőmerőleges 

felezőpont 

felezővonal 

félkör alakban 

felosztás 

felosztássorozat 

félparabola 

félsík 

felsorolás 

felső index 

felső kvartilis 

felső összeg 

felsőösszeg-sorozat 

felszín 

felszínszámítás 

félszög 

féltér 

feltétel 

feltétel; egzisztenciális feltétel,  

elégséges feltétel, szükséges 

feltétel, szükséges és elégséges 

feltétel 

feltételes állítás 

feltételes valószínűség 

felület; gömbfelület 

felülnézet 

felülről korlátos sorozat 

felvett érték 

ferde axonometria 

ferde hasáb 

ferde kúp 

Fermat-sejtés 

Fermat-számok 

Fermat-tétel 

Feuerbach-gömb 

Feuerbach-kör 

Fibonacci-számok 

fix alakzat 

fix egyenes 

fixpont (= a tükrözés centruma) 

fokú; hétfokú, 7 fokú; tizenkét fokú,  

12 fokú; negyedfokú, 4-edfokú;  

k-adfokú polinom 

fokszám 

fokszámtétel 

fókusz 

folyamatábra 

folytonos függvény 

folytonossági axióma 
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fordított állású szögek 

fordított arányosság 

fordított érték 

forgásellipszoid 

forgásfelület 

forgáshenger 

forgáshiperboloid 

forgáskúp 

forgáskúppalást 

forgásparaboloid 

forgástest 

forgásszimmetria 

forgásszög 

forgatás 

formula 

Fourier-sor 

főátló 

főegyenes 

főegyüttható 

főideál 

főkör 

főtengely 

főtengely-transzformáció 

fővonal 

futópont 

függési szimmetria 

független oszlopvektor 

független változó 

függőleges tengely 

függvény => abszolútérték-függvény,  

additív függvény, alapfüggvény,  

állandó függvény, alulról korlátos 

függvény, Boole-függvény, 

célfüggvény, derivált függvény, 

differenciálható függvény, egész 

függvény, egészrész-függvény, 

egyváltozós függvény, elemi  

függvény, előjelfüggvény, elsőfokú 

függvény, exponenciális függvény, 

folytonos függvény, generátor-

függvény, gyökfüggvény, 

hányadosfüggvény, háromváltozós 

függvény, háromváltozós igazság-

függvény, hatványfüggvény, 

homogén lineáris függvény, 

identitásfüggvény, igazságfügg-

vény, implicit függvény, indiká-

torfüggvény, integrálfüggvény,   

inverz függvény, kétváltozós  

függvény, kétváltozós igazság-

függvény, konstans függvény,  

konvex függvény, koszinusz- 

függvény, kotangensfüggvény, 

körfüggvény, különbségfüggvény, 

különbségihányados-függvény,  

lineáris függvény, lineáris  

törtfüggvény, logaritmusfüggvény, 

logikai függvény, logikai 

függvénytáblázat, másodfokú 

függvény, négyzetgyökfüggvény, 

nemlineáris függvény, nevezetes 

függvények, nulladfokú függvény, 

osztópontfüggvény, összegfügg- 

vény, összetett függvény,  

parabolikus függvény, periodikus 

függvény, polinomfüggvény,  

primitív függvény, szakadásos 

függvény, szám-szám függvény, 

szignumfüggvény, szinuszfügg-

vény, szögfüggvény, tangensfügg- 

vény, többváltozós függvény, 

törtfüggvény, trigonometrikus 

függvény, valós függvény, valós- 

valós függvény,vegyesszorzat-

függvény, vektor-vektor függvény, 

vektorváltozós függvény 

függvényábra 

függvényábrázolás 

függvényapproximáció 

függvényegyenlet 

függvényegyenlet-rendszer 

függvények félcsoportja 

függvényérték 

függvényfogalom 

függvénygörbe 

függvénymodell 

függvénysor 

függvénytáblázat 
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függvényrendszer 

függvénysor 

függvénysorozat 

függvénytáblázat 

függvénytan 

függvénytranszformáció 

függvényváltozó 

függvényvizsgálat 

 

 

G 

 

Galois-elmélet 

Gauss-féle elimináció 

generátorfüggvény 

geometria => integrálgeometria,  

koordinátageometria, rács- 

geometria, síkgeometria, 

térgeometria; ábrázoló 

geometria, analitikus geometria, 

hiperbolikus geometria, 

nemeuklideszi geometria, 

projektív geometria 

geometriai eloszlás 

geometriai jellemző 

geometriai középpont 

geometriai mátrix 

geometriai sorozat 

geometriai transzformáció 

globális koordináta-rendszer 

globális szimmetria 

Goldbach-sejtés 

goniometria 

gömb; gömbcikk, gömbfelület 

gömbszelet 

gömb alakú 

gömb érintőkúpja 

gömbháromszög 

gömbháromszögtan 

görbe; szinuszgörbe, integrálgörbe 

görbe felületű test 

görbe vonal 

görbe vonalú alakzat 

görbe vonalú síkidom 

görbevonalzó (vonalzótípus) 

gráf; fagráf; egyágú gráf, egyszerű 

gráf, izomorf gráf, összefüggő 

gráf, teljes gráf 

gráfelmélet 

grafikon; grafikonépítés,  

grafikonolvasás / függvény-

grafikon 

grafikus módszer 

Grassmann-formula 

gúla; csonka gúla, háromoldalú gúla 

gúlafelület 

gúla alakú 

gyakoriság; gyakoriságérték, 

gyakoriságmegoszlás 

gyakorisági poligon 

 

gyök; egységgyök, köbgyök, 

négyzetgyök; szabad gyök; n- edik 

gyök 

gyökjel 

gyökfüggvény 

gyökképlet 

gyökkifejezés 

gyökkitevő 

gyökös egyenlet 

gyökös kifejezés 

gyöktelenítés 

gyöktényezős alak 

gyökvonás 

gyűrűelmélet 

 

H 

 

hajlásszög 

halmaz; adathalmaz, számhalmaz; 

diszjunkt halmaz, komplementer 

halmaz 

halmazábra 

halmazalgebra 

halmazcsalád 

halmazelmélet 

halmazértékű leképezés 

halmazművelet 
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halmazok direkt szorzata 

halmazok számossága 

halmazsorozat 

Hamilton-út 

hamis állítás 

hamis gyök 

Hamming-kódok 

hányados; differenciahányados, 

differenciálhányados, 

varianciahányados 

hányadosalak 

hányadosfüggvény 

hányadossorozat 

harmadakkora 

harmadolópont 

harmonikus közép 

háromdimenziós vektor 

háromismeretlenes egyenletrendszer 

háromnegyed liter 

háromoldalú gúla 

háromszög; egybevágó háromszög, 

derékszögű háromszög, 

hegyesszögű háromszög; 

egyenlő oldalú háromszög, 

egyenlő szárú háromszög 

háromszög alakú 

háromszög alapú 

háromszög beírható köre 

háromszög köré írt kör 

háromszög körülírható köre 

háromszög-egyenlőtlenség 

háromszögrács 

háromszögszámítás 

háromszögtan 

háromtényezős szorzat 

háromváltozós függvény 

háromváltozós igazságfüggény 

hasáb; egyenes hasáb, ferde hasáb 

hasonlósági pont 

határérték 

határfélegyenes 

határoló lap 

határoló vonal 

határozatlan integrál 

határozott integrál 

határpont 

határszakasz 

határvonalhossz 

határmetszés 

hatvány 

hatványalak 

hatványalap 

hatványérték 

hatványfüggvény 

hatványhalmaz 

hatványjelölés 

hatványkitevő 

hatványozás 

hatványra emelés 

hatványsor 

hatványtáblázat 

hegyesszög 

hegyesszögű háromszög 

hektár (ha) (csak földterületre 

használható) 

hekto (102) (prefixum; összetéte- 

lekben önálló szónak számít) 

hektoliter (hl) 

Helly-tétel 

helyben hagyás 

helyben maradás 

helyettesítési érték 

helyettesítő módszer 

helyi érték 

helyiérték-rendszer 

helyi maximum 

helyi minimum 

helyi szélsőérték 

helyiérték-elv 

helyiérték-táblázat 

helyvektor 

helyzetmeghatározás 

henger; körhenger 

henger alakú 

hengerfelület 

hengerszerű testek 

Heron-képlet 

hexaéder 
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hibaszámítás 

hiperbola 

hiperbola aszimptotái 

hiperbola kanonikus egyenlete 

hiperbola képzetes tengelye 

hiperbola valós tengelye 

hiperbolikus geometria 

hiperbolikus henger 

hiperbolikus paraboloid 

hiperbolikus párhuzamossági axióma 

hiperbolikus sík 

hiperboloidok 

hipergeometriai eloszlás 

hiperbömb 

hipotetikus szillogizmus 

homogén lineáris függvény 

homogén lineáris leképzés 

homogén lineáris mátrix 

homomorfizmus 

homorúszög 

Horner-elrendezés 

hosszméret 

hosszúságegység 

hosszúságmérés 

hozzáadás 

hozzárendelt elem 

húr, húrhossz, húrszakasz 

húrnégyszög 

húrtrapéz 

húsz, húszan, húszas, húszat 

húsz deciméteres 

húsz négyzetméternyi 

huszad; huszadannyi, huszadrész 

húszon alul 

huszon-; huszonegy, huszonnégy 

huszonhat méteres 

 

 

I 

 

ideális egyenes 

ideális pont 

idempotens 

identikus leképzés 

identitás; identitásfüggvény, 

identitásmátrix 

idom; síkidom; mértani idom 

idő-út grafikon 

időintervallum 

időmérés 

igaz állítás 

igazságfüggvény 

igazsághalmaz 

ikerprímek 

ikozaéder 

illeszkedési pont 

illeszkedéstartó transzformáció 

imaginárius egység 

imaginárius szám 

implicit függvény 

implikáció 

indetermináns 

index; alsó index; felső index 

indexes jelölés 

indexsorozat 

indexszám 

indikátorfüggvény 

indirekt bizonyítás 

indukált osztályfelbontás 

indukció 

indukciós feltevés 

inflexiós pont 

injektív mód 

integrál 

integrálfüggvény 

integrálszámítás 

integrandusz 

interpoláció 

interpolációs táblázat 

intervallum 

intervallumfelezés 

intervallumsorozat 

invariancia 

invariáns alakzat 

invariáns mennyiség 

invertálható elem 

invertálható mátrix 

invertálhatóság 
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inverz függvény 

inverziós formula 

involutorius megfeleltetés 

irányításváltó egybevágóság 

irányított lapátlóvektor 

irányított sík 

irányított szakasz 

irányított szög 

iránytangens 

iránytényező 

iránytényezős alak 

irányvektor 

irracionális egyenlet 

irracionális kitevőjű hatvány 

irracionális szám 

irreducibilis polinom 

ismétléses kombináció 

ismétléses permutáció 

ismétléses variáció 

ítélet; ítéletfüggvény 

iteráció 

ívmérték 

izogonális pont 

izometria 

izomorf csoport 

izomorf gráf 

 

 

 

J 

 

járadékszámítás 

jel; pluszjel, relációjel, zárójel 

jelírás 

jelzőszám 

jobb oldal; a jobb oldal függvényei;  

de: a jobboldal pártjai 

jobb oldali; a jobb oldali számok;  

de: a jobboldali képviselők 

jobboldalt ( = jobbra) 

jobbrendszer ( = jobb irányú térbeli  

koordináta-rendszer) 

 

 

K 

 

kamatos kamat 

kamatoskamat-számítás 

kamattényező 

kanonikus alak 

karakter; karakterfelismerés, 

karakterkészlet, karakterlánc 

karakterisztika 

képalakzat 

képegyenes 

képelem 

képhalmaz 

képkör 

képolvasás 

képpont 

képsík 

képsík-transzformáció 

képsíkszög 

képsíktengely 

képzetes ellipszis 

képzetes gömb 

képzetes szám 

képzetes tengely 

kerek szám 

kerekített érték 

keresztmetszet 

keresztpolitop 

kerület; kerületképlet, 

kerületszámítás 

kerületi szög 

két oldali közelítés 

két tized 

kétezer 

kétezer-ötven 

kétirányú kapcsolat 

kétismeretlenes egyenlet 

kétismeretlenes lineáris  

egyenlőtlenség 

kétismeretlenes másodfokú 

egyenletrendszer 

kétjegyű szám, 2 jegyű szám 

kétmillió-hatszázezer-harminc 

kétnegyed rész 
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kétoldali közelítés 

kéttagú összeg, 2 tagú összeg 

kéttényezős reláció 

kéttized rész 

kettős egyenes 

kettős gúla 

kettős kúp 

kettős összeg 

kettős zárójel 

kettőszázharminckettő-féle, 232-féle 

kétváltozós függvény 

kétváltozós igazságfüggvény 

kétváltozós művelet 

kevesebb 

kezdőpont 

kezdőszám 

kicsinyítés 

kiegészítő halmaz 

kiegészítő szögek 

kiemelés 

kifejtési tétel 

kiindulási halmaz 

kijelentés 

kijelentéslogika 

kiküszöbölés 

kilo (103) (prefixum; összetételekben  

önálló szónak számít) 

kilogramm (kg) 

kilogrammos 

kilométer (km) 

kilométeres 

kínai maradéktétel 

kirakás 

kisebb 

kisebbítendő 

kisegyszeregy 

kitevő; egész kitevő; gyökkitevő,  

hatványkitevő, törtkitevő 

kitérő 

kitérő egyenes 

kitüntetett közös osztó 

kiválasztási axióma 

kivonandó 

kivonás 

kocka 

kocka alakú 

kockatest 

kombináció 

kombinatorika 

kommutatív művelet 

kommutativitás 

komplementer halmaz 

komplex szám 

komplexszám-sík ( = a komplex  

számok síkja) 

komponens, komponense 

koncentrikus körök 

kondicionálás 

kongruencia 

konjugálás 

konjunkció 

konkáv alakzat 

konkáv sokszög 

konkáv szög 

konkávitás 

konstans függvény 

konstans tag 

kontravariáns koordináta 

kontúrpont 

konvergenciaelv 

konvergenciakritérium 

konvergenciatartomány 

konvergens sorozat 

konvexalakzat 

konvex burok 

konvex deltoid 

konvex függvény 

konvex halmaz 

konvex lineáris alakzat 

konvex lineáris kombináció 

konvex négyszög 

konvex síkidom 

konvex sokszög 

konvex test 

konvex vektorhalmaz 

konvexitás 

koordináta, koordinátageometria,  

koordinátasík, koordinátatengely, 
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koordinátatranszformáció  

koordináta-rendszer 

korlátos függvény 

korlátos konvex politop 

korlátos sorozat 

koszekáns (jele: cosec) 

koszinusz (jele: cos) 

koszinuszfüggvény 

koszinuszgörbe 

koszinusztétel 

kotangens (jele: ctg) 

kotangensfüggvény 

kovariáns koordináta 

köb, köbe 

köbcentiméter (cm3) 

köbdeciméter (dm3) 

köbgyök; köbgyöktáblázat, 

köbgyökvonás 

köbmérték 

köbméter (m3) 

köbmilliméter (mm3) 

köbre emelés 

köbszám 

köbtartalom 

köbtartalom-számítás 

kölcsönösen egyértelmű függvény 

kölcsönösen egyértelmű 

megfeleltetés 

königsbergi hidak problémája 

kör; alapkör, félkör; érintőkör 

kör alakú 

körbe írt sokszög 

körcikk 

kördiagram 

köréírt kör 

körérintő 

körfüggvény 

körgyűrű 

körgyűrűcikk 

körhenger 

körív 

körkúp 

körlap 

körlemez 

körszelet 

körülírt kör 

körüljárási irány 

körvonal 

körző 

körzőnyílás 

kötött változó 

következményegyenlet 

következtetési szabály 

közelítő érték 

középérték 

középértéktétel 

középponti egyenes 

középponti szög 

középpontos hasonlóság 

középpontos tükrözés 

középpontosan szimmetrikus 

középvonal 

közönséges tört 

közös osztó 

közös többszörös 

kúp; csonka kúp; ferde körkúp 

kúpszelet 

kúpszerű test  

különböző alapú logaritmusok 

különböző kitevőjű hatványok 

különböző nevezőjű törtek 

különbség 

különbségalak 

különbségfüggvény 

különbséghalmaz 

különbségi hányados 

különbségihányados-függvény 

különbségképzés 

különbségsorozat 

különbségvektor 

különnemű algebrai kifejezés 

külső érintő 

külső hasonlósági pont 

külső szög 

külső tag 

külsőszög-tétel 

küszöbszám 

kvantor 
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kvázikörnyezet 

kvóciens 

 

 

L 

 

lap; körlap, síklap 

lapátló 

lapátlóvektor 

lapél 

lapsík 

lapsúlypont 

lapszög 

lapszögtartomány 

laptengely 

látószög 

látószögkörív 
lebontogatás 

legkisebb elem 

legkisebb közös többszörös 

legnagyobb elem 

legnagyobb közös osztó 

leképezés; A-ból B-be vivő 

leképezés, A-t B-be átvivő 

leképezés 

lényegi egyértelműség 

leszűkítés 

leválasztási szabály  

limesz, limesze 

lineáris algebra 

lineáris egyenletrendszer 

lineáris excentricitás 

lineáris függény 

lineáris interpoláció 

lineáris interpolációs képlet 

lineáris leképezés 

lineáris programozás 

lineráis tér 

lineáris törtfüggvény 

lineárisan független mátrixrendszer 

lineárisan összefüggő mátrixrendszer 

liter (l) 

logaritmikus egyenlet 

logaritmus 

logaritmusfüggvény 

logaritmusos egyenlet 

logikai azonosság 

logikai értéktáblázat 

logikai formula 

logikai függvény 

logikai függvénytáblázat 

logikai igazság 

logikai készlet 

logikai művelet 

logikai szita 

lokális maximum 

lokális minimum 

lokális szélsőérték 

 

 

M 

 

magasabb fokú algebrai egyenlet 

magasság 

magasságpont 

magasságtétel 

magasságvonal 

mantissza 

maradék 

maradékos bennfoglalás 

maradékos osztás 

maradékosztály 

maradékrendszer 

Markov-egyenlőtlenség 

másodfokú egyenlet 

másodfokú egyenletrendszer 

másodfokú függvény 

másodfokú komplex együtthatós 

polinom 

másodfokú polinom 

másodrendű felület 

másodrendű görbe 

másodrendű henger 

másodrendű kúp 

matematikai logika 

matematikai modell 

matematikanyelv 

mátrix, mátrixszal 
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mátrixrendszer 

mátrixszorzás 

maximum 

maximumérték 

medián 

megfeleltetés 

megfeleltetett elem 

megoldás; egyenletmegoldás,  

egyenlőtlenségmegoldás 

megoldáshalmaz 

megoldóképlet 

megszámlálhatóan véges halmaz 

melléírható kör 

mellékosztály 

mellékszög 

meredekség 

méret; hosszméret 

méretarány 

méretarány-pontosság 

mérlegelv 

mérés 

mérőeszköz 

merőleges; felezőmerőleges, beesési 

merőleges 

merőleges affinitás 

merőleges axonometria 

merőleges egyenes 

merőleges szakasz 

merőleges szárú szögek 

merőleges térelemek 

merőleges vektor 

mérőszalag 

mérőszám 

Mersenne-prímek 

Mersenne-számok 

mértan 

mértani hely 

mértani közép 

mértani középérték 

mértani sor 

mértani sorozat 

mértaniközép-sorozat 

mértékegység-táblázat 

mértékegység-választás 

mértékegységrendszer 

mértékegységváltás 

méter (m) 

méterbeosztású 

méteres pontosság 

méterpontosság 

metrika 

metszéspont 

metszésvonal 

metszet 

metszetképzés 

metsző egyenes 

metsző sík 

milli (10-3) (prefixum; összetéte- 

lekben önálló szónak számít) 

milligramm (mg) 

milliliter (ml) 

milliméter (mm) 

milliméter-beosztás 

milliméterpapír 

milliós számkör 

minimum 

minimumérték 

minimumhely 

mínusz 

Mirimanov-feltétel 

modellezőkészlet 

modulus, modulusa 

módus; módusfüggvény, módusszám 

Moivre-tétel 

Monge-féle ábrázolás 

monoton csökkenő sorozat 

monoton függvény 

monoton nemcsökkenő sorozat 

monoton nemnövekvő sorozat 

monoton növekedő sorozat 

monoton sorozat 

montonitási axióma 

mozgáscsoport 

mozgó átlag 

Möbius-féle függvény 

multiplikatív alak 

multiplikatív függvény 

művelet; műveletpár, műveletsor 



17 
 

műveleti jel 

műveleti sorrend 

művelettartó bijekció 

művelettartó leképezés 

 

 

N 

 

 

nagyítás 

nagyobb 

nagy pontosságú összeadás 

negáció 

negatív egész kitevőjű hatvány 

negatív szám 

negyedannyi 

negyedelőpont 

negyedfokú 

negyedrész; a szám n-edrésze 

négyes számrendszer 

négyjegyű függvénytáblázatok 

négyszíntétel probléma 

négyszög; húrnégyszög, 

érintőnégyszög 

négyszög alakú 

négyszögalakzat 

négyszög alaprajzú 

négyszögletes 

négyszögöl 

négyszögű 

negyvenféle 

négyzet; négyzetátlag, négyzetgyök 

négyzet alakú 

négyzet alapú 

négyzetátlag 

négyzetcentiméter (cm2) 

négyzetdeciméter (dm2) 

négyzetes gúla 

négyzetes hasáb 

négyzetes közép 

négyzetes mátrix 

négyzetes oszlop 

négyzetgyök 

négyzetgyökfüggvény 

négyzetgyökös egyenlet 

négyzetgyöktáblázat 

négyzetgyökvonás 

négyzethálós 

négyzetkilométer (km2) 

négyzetlap 

négyzetmentes számok 

négyzetméter (m2) 

négyzetmetszet 

négyzetmilliméter (mm2) 

négyzetrács 

négyzetre emelés 

négyzetszám 

nem biner rendszer 

nem egész racionális szám 

nem igaz állítás 

nem konvex síkidom 

NEM művelet 

nem tízes számrendszer 

nem valódi részhalmaz 

NEM-VAGY művelet 

nemeuklideszi geometria 

nemlineáris egyenletrendszer 

nemlineáris függvény 

nemnegatív arkusz 

nemnegatív szám 

nemnumerikus konstans 

nemtriviális lineáris kombináció 

nemtriviális pálya 

nevezetes azonosságok 

nevezetes függvények 

nevezetes pontok 

nevezetes vonalak 

nevező 

Newton–Leibniz-féle formula 

Newton–Leibniz-formula 

Newton-módszer 

normálalak 

normálforma 

normálmetszet 

normálparabola 

növekvő sorrend 

növekvő számsorozat 

nulla kitevőjű hatvány 
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nulladfokú függvény 

nullaelem 

nullaelemű, 0 elemű 

nullahely 

nullapont 

nullasorozat 

nullaszög 

nullaosztómentes gyűrű 

nullpont 

nullsorozat 

nullszög 

nullvektor 

numerikus 

numerikus összefüggés 

numerikus sor 

numerusz 

nyíldiagram 

nyílt  intervallum 

nyílt  szakasz 

nyitott  formula 

nyitott  mondat 

nyitott  vonal 

 

 

 

 O 
 

Ohm-törvény 

oktaéder 

oldal 

oldalegyenes 

oldalél 

oldalfelező merőleges 

oldalhosszúság 

oldallap 

oldalpár 

oldalvektor 

operátor 

ordináta; ordinátatengely 

origó 

ortocentrikus szimplex 

ortocentrikus tetraéder 

ortogonális vektor 

oszlop; oszlopátlag 

oszlopdiagram 

oszlopmátrix 

oszlopmátrix-rendszer 

oszlopösszeg 

oszlopvektor 

osztályfelbontás 

osztandó 

osztály; maradékosztály 

osztályú; első osztályú; 

harmadosztályú 3-adosztályú; 

k-adosztályú 

osztás 

oszthatóság 

oszthatósági szabályok 

osztó 

osztópár 

osztópont 

osztópontfüggvény 

osztóviszony 

 

 

Ö 

 

összeadandó 

összeadás 

összefüggő gráf 

összeg 

összegalak 

összegfüggvény 

összegvektor 

összegzés 

összehasonlítás 

összemérés 

összemérhetetlen szakaszok 

összemérhető szakaszok 

összetett arányossági tényezők 

összetett függvény 

összetett szám 

összetevő 

összevonás 

öt hatod 

ötféle, 5-féle 

ötféleképpen, 5-féleképpen 

ötödrész 
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ötpercnyi 

ötszázad rész 

öttagú, 5 tagú 

ötvenöt tagú, 55 tagú 

ötvenötféle, 55-féle 

 

 

P 

 

palást 

parabola; parabolaformula, 

parabolaív 

parabola csúcsponti egyenlete 

parabola tengelyponti egyenlete 

parabolikus függvény 

 

parabolikus henger 

paraboloid 

paralelepipedon 

paralelogramma 

paralelogrammaszabály 

paralelotop 

paraméter 

paraméteres egyenlet 

paraméteres egyenlőtlenség 

páratlan kitevőjű hatvány 

páratlan permutációk 

páratlan szám 

párhuzamos egyenesek 

párhuzamos szárú szögek 

párhuzamos szelők 

párhuzamos vektorok 

párhuzamossági axióma 

paritás 

páros kitevőjű hatvány 

páros permutációk 

páros szám 

páros számú többszörös 

páros-páros elemek 

párosítás 

párosság 

Pascal-háromszög 

periodikus függvény 

periodikus sorozat 

periódus 

permanenciaelv 

permutáció  

permutációcsoport 

Pick-képlet 

Pitagorasz-tétel (de: Püthagorasz) 

pitagoraszi számhármasok 

plusz 

polárkoordináta 

polárkoordináta-rendszer 

poliéder 

polinom => egész együtthatós     

polinomok, egyhatározatlanú 

polinom, elsőfokú normált  

polinom, irreducibilis polinom,  

k-ad fokú polinom, másodfokú 

komplex együtthatós polinom, 

másodfokú polinom, primitív 

polinom,   R-beli együtthatós 

polinom, rendezett polinom, 

számegyütthatós polinom, 

többhatározatlanú polinom, 

többtagú polinom, zéruspolinom 

polinomazonosság 

polinomfüggvény 

polinomgyűrű 

polinomiális alak 

polinomideál 

polinominterpoláció 

polinommodell 

pont; alappont, felezőpont,  

középpont, magasságpont,  

talppont 

pont körüli elforgatás 

pont-pont függvény 

pontellipszis 

pontgömb 

ponthalmaz 

ponthalmaz rész 

pontkör 

pontos érték 

pontrácsok 

pontrácsos lap 

pontrendszer 
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ponttranszformáció 

posztulátum 

pótlás 

pótszög 

pozitív egész kitevőjű hatvány 

pozitív szám 

prím, prímek 

prímhatvány 

primitív egységgyök  

primitív függvény 

primitív gyök 

primitív polinom 

prímszám 

prímszámtétel 

prímtényező 

prímtényezős alak 

prímtényezős felbontás 

prímtulajdonság 

profilegyenes 

projektív geometria 

 

 

R 

 

racionális egész kifejezés 

racionális egyenes 

racionális gyök 

racionális kitevő 

racionális kitevőjű hatvány 

racionális szám 

racionális számkör 

racionális törtkifejezés 

rácsegyenes 

rácsgeometria  

rácsháromszög 

rácsparalelogramma 

rácspont 

rácssokszög 

rácsvektor 

radián (rad) 

rangmeghatározási eljárás 

rangú; elsőrangú; ötödrangú,  

5-ödrangú; tizenkettedrangú, 

12-edrangú; r-edrangú mátrix 

reciprok, reciproka 

reciprok érték 

redukált alakú tört  

redukált maradékosztály 

redukált maradékrendszer 

reflexivitás 

reguláris mátrix 

rektifikálható 

rekurzív definíció  

rekurzív  képlet 

rekurzív művelet 

reláció; A-beli reláció, A-ból B-be  

vezető reláció, A és B közötti 

reláció, A-n értelmezett reláció,  

B-be vezető reláció; n-áris reláció, 

n-változós reláció 

relációjel  

relatív gyakoriság 

relatív prímek 

relativitás 

relativitáselmélet 

Relaux-idom 

rendezés 

rendezett egytag ( = egytagú algebrai  

kifejezés) 

rendezett polinom  

rendezett számpár 

rendű; elsőrendű; hetedrendű,  

7-edrendű; tizenkettedrendű, 

12-edrendű; n-edrendű 

rendszer => adatbázisrendszer,  

 axiómarendszer, balrendszer, 

bázisrendszer, biner rendszer, 

decimális rendszer, definició- 

 -rendszer, elemrendszer, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség- 

 -rendszer, fedőrendszer, függvény-

rendszer, helyiérték-rendszer, 

jobbrendszer, koordináta-rendszer, 

maradékrendszer, mátrix rendszer, 

oszlopmátrix-rendszer, 

számrendszer, vektorrendszer 
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rész; egész rész, törtrész; egytized 

rész, tizedrész; öt rész, 5 rész, 

ötödrész, 5-ödrész; 

 a szám n-edrésze 

részcsoport 

részekre osztás 

részfélcsoport 

részhalmaz 

részhalmaz-axióma 

részháromszög 

részletösszeg 

részletszorzat 

Ricatti-féle differenciálegyenlet 

Riemann-integrál 

római szám 

romboéder 

rombusz 

 

 

S 

 

segédtáblázat 

Sheffer-féle művelet 

sík, alapsík, érintősík, felezősík, 

szimmetriasík 

síkalakzat 

síkbeli koordináta-rendszer 

síkbeli koordináták 

síkidom 

síklap 

síkmértan 

síkmetszet 

síkminták 

síknégyszög 

síkszimmetrikus alakzat 

síkszimmetrikus test 

síktartomány 

síkvektor 

Simpson-formula 

Simpson-egyenesek 

skalár-skalár szorzat 

skaláris szorzat 

skalármennyiség 

skalárszorzat 

skatulyaelv 

sokszög 

sokszögháló 

sokszöglap 

sokszögvonal 

sorátlag 

sorba rendezés 

sormátrix 

sorozat; sorozatalkotás/ számsorozat 

sorösszeg 

sorrendbe állítás 

sorszám 

sorvektor 

statisztikai elemzés 

statisztikai számítás 

Stirling-formula 

struktúratartó leképezés 

sugár, körsugár ( = a kör sugara) 

sugáregyenlőtlenség 

súlypont 

súlyvonal 

szabad változó 

szabad vektor 

szabály; kiválasztási szabály 

szabályjáték 

szabálykeresés 

szabályos háromszög 

szabályos hatoldalú hasáb 

szabályos politop 

szabályos sokszög 

szabályos test 

szabályos tetraéder 

szakadási hely 

szakadásos függvény 

szakasz 

szakaszfelező merőleges 

szakaszhossz 

szalagdiagram 

szám, bináris szám, egész szám, 

irracionális szám, komplex szám, 

negatív szám, nemnegatív szám, 

pártatlan szám, páros szám, 

racionális szám, tizedes szám, 
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természetes szám, törtszám, valós 

szám, vegyes szám 

szám-szám függvény 

számegyenesdarab 

számegyütthatós polinom 

számelmélet 

számérték  

számfeladat 

számhalmaz 

számhármasok 

számírás 

számítás 

számjegy 

számjegyírás 

számjel 

számkártya 

számkifejezés 

számkör 

számkörbővítés 

számlálási eljárás 

számláló 

számmondat 

számok bontott alakja 

számok normálalakja 

számoszlop 

számpiramis 

számrejtvények 

számrendszer, kettes számrendszer, 

tízes számrendszer,  

vegyes számrendszer,  

helyértékes számrendszer 

számsík  

számszomszédok 

számszorzó 

számtan 

számtani közép 

számtani művelet 

számtannyelv 

számtényező 

számtulajdonság 

szár, szárhosszúság / szögpár 

százados pontosság 

százalék 

százalékérték 

százalékérték-számítás 

százalékláb 

százalékszámítás 

szektor ( = körcikk) 

szelő, szelődarab, szelőszakasz 

szélsőérték 

szélsőérték-feladatok 

szerkesztés 

szétválogatás 

szignumfüggvény 

szimmetria 

szimmetria-középpont 

szimmetriaátló 

szimmetriacentrum 

szimmetriatengely 

szimmetrikus differencia 

szimmetrikus ponthalmaz 

szimmetrikus trapéz 

szimultán kongruencia-rendszer 

színes rúd, de: színesrúd-készlet 

szinguláris mátrix 

szinusz (jele: sin) 

szinuszfüggvény 

szinuszgörbe 

szinusztétel 

szóródásszám 

szorzás 

szorzat 

szorzatalak 

szorzatfüggvény 

szorzatmátrix 

szorzattá alakítás 

szorzó 

szorzószám 

szorzótábla 

szög => csúcsszög, derékszög, 

domborúszög, egyállású szögek, 

egyenesszög, eltérési szög, érintő 

szög, félszög, forgásszög, 

hajlásszög, hegyesszög, 

homorúszög, kerületi szög, 

kiegészítő szög, konkáv szög, 

konvex szög, középponti szög, 

külső szög, lapszög, mellékszög, 
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nullszög, pótszög, társszögek, 

teljesszög, tompaszög, váltószög 

szögfelezés 

szögfelező 

szögfelezőtétel 

szögfüggvény 

szögfüggvényérték 

szögfüggvénytáblázat 

szögharmadolás 

szögmásolás 

szögmérés 

szögmérték 

szögszár (de: a szög szára) 

szögtartó transzformáció 

szögtartomány 

szökőév 

szumma 

szuperjekció 

szükséges és elégséges feltétel 

szürjekció 

szürjektív leképezés 

szürjektív mód 

 

T 

 

tag; alaptag 

talppont 

talpponti háromszög 

támaszegyenes 

tangens (tg) 

tangensfüggvény 

tangenstétel 

tangensvonal 

tárgyalakzat 

tárgyegyenes 

tárgypont 

tárgyszakasz 

társszögek 

tautológia 

távolság 

távolságtartó transzformáció 

távolságvonal 

téglalap 

téglalapformula 

téglatest 

teljes diszjunktív normálforma 

teljes gráf 

teljes indukció 

teljes indukciós  bizonyítás 

teljes konjunktív normálforma 

teljes körülfordulás 

teljességi tétel 

teljesszög 

tengely; abszcisszatengely, 

koordinátatengely, 

ordinátatengely, 

szimmetriatengely 

tengely körüli forgatás 

tengelyes affinitás 

tengelyes tükrözés 

tengelyesen szimmetrikus alakzat    

tengelyesen szimmetrikus négyszög 

tengelyesen tükrös alakzat 

tengelymetszet 

tengelypont 

tényező 

tér; térgeometria, térmértan 

térbeli alakzat 

térbeli  koordináta-rendszer    

térfogat 

térfogategység 

térfogatmérés 

térfogatszámítás 

természetes logaritmus 

természetes szám 

ternáris reláció 

terület 

területátalakítás 

területképlet 

területszámítás 

területvektor 

test; forgástest; mértani test 

testátló 

testátlóvektor 

testháló 

testmértan 

tétel 

tetraéder 
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tetraéder-mellékszög 

téves állítás 

Thalész-kör 

Thalész-tétel 

Thibault-féle számok 

tíz, tízes, tízen, tízet, tízszer 

tized; tizedel 

tizedes mérleg 

tizedes rendszer 

tizedes szám 

tizedes tört; de: tizedestört-alak 

tizedesjel 

tizedespont 

tizedesvessző 

tizedmagával 

tizedméternyi 

tizedrész 

tizen-; tizenegy, tizennégy 

tizenöt éves 

tizenöt percnyi 

tizenötöd rész 

tízes alapú logaritmus, 10-es alapú 

logaritmus 

tízes számrendszer 

tízesátlépés 

tízezer holdas 

tízezres számkör 

tompaszög 

tompaszögű  háromszög 

tonna (t) 

topologikus 

többhatározatlanú polinom 

többismeretlenes egyenlet 

többismeretlenes egyenletrendszer 

többoldalú 

többszörös 

többtag ( = többtagú polinom) 

többtagú kifejezés 

többtagú osztás 

többtagú összeadás 

többtényezős szorzat 

többváltozós függvény 

tökéletes számok 

tömeg; tömegegység, tömegmérés, 

tömegközéppont 

töröttvonal ( = egymáshoz csatlakozó 

szakaszok) 

töröttvonal-diagram 

tört; közönséges tört, tizedes tört, 

vegyes tört 

törtalak ( = a tört alakja) 

törtegyütthatós egyenlet 

törtegyütthatós egyenlőtlenség 

törtérték 

törtes egyenlet 

törtes mozaik 

törtes mozaiklap 

törtfüggvény 

törtkifejezés 

törtkitevőjű hatvány 

törtrész 

törtrészfüggvény 

törtszám 

törtvonal 

törzsszám 

törzstényező 

törzstényezős alak 

törzstényezős felbontás 

tőszámnév 

transzcendens egyenlet 

transzcendens egyenlőtlenség 

transzformáció 

transzverzális 

tranzitív reláció 

tranzitivitás 

trapéz 

trapézcsúcs 

trapézformula 

triéder 

triéder-szöglettartomány 

trigonometria 

trigonometriai azonosság 

trigonometriai egyenlet 

trigonometriai egyenlőtlenség 

trigonometriai függvény 

triviális altér 

triviális lineáris kombináció 

triviális osztó 
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tucat 

tükörkép-háromszög 

tükörtengely 

tükrözés 

tükrözési tengely 

 

 

U, Ü 

 

ugyanakkora 

ugyanannyi 

ultraparalel egyenesek 

unicitás 

unió 

unióaxióma 

unióképzés 

univerzális 

univerzális kvantor 

üres halmaz 

űrtartalom 

űrtartalommérés 

 

 

V 

 

valódi altér 

valódi érték 

valódi osztó 

valódi részhalmaz 

válogatás 

valós függvény 

valós gyök 

valós paraméter 

valós szám 

valós számhalmaz 

valós tengely 

valós-valós függvény 

valószínűség 

valószínűségszámítás 

valószínűségszámítási modell 

valószínűségi mező 

valószínűségi változók 

váltakozó előjelű sorok 

váltószám 

váltószögek 

változó mennyiség 

variábilis mennyiség 

variáció 

véges affin sík 

véges geometria 

véges halmaz 

véges projektív sík 

véges projektív síkgeometria 

véges szakaszos tizedes tört 

végtelen halmaz 

végtelen sorozat 

végtelen szakaszos tizedes tört 

vegyes szám 

vegyes szorzat, de: vegyesszorzat- 

 -függvény 

vegyes tört 

 

vektor, eltolásvektor, eltolási vektor 

vektor-vektor függvény 

vektorhalmaz 

vektorhármas 

vektorháromszög 

vektoriális szorzat 

vektorkoordináta 

vektorművelet 

vektorrendszer 

vektorsokszög 

vektortér 

vektorstruktúra 

vektorváltozós függvény 

véletlen szám 

Venn-diagram 

vetítőhasáb 

vetítősík 

vetítősugár 

vetület 

vetületvektor 

vezéregyenes 

Viéte-formula 

viszonylagos törzsszám 

vízszintes 

vonal, alapvonal, körvonal, egyenes 

vonal, görbe vonal 
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vonalrácsok 

vonalzó 

Wallace-egyenesek 

Webb-féle művelet 

Wieferich-feltétel 

Wilson-tétel 

Wolstenholme-tétel 

 

 

X, Y 

 

x-edik 

x-edszer 

x koordináta 

x tengely 

y koordináta 

y tengely 

 

Z 

 

zárójel, kapcsos zárójel, kettős 

zárójel, szögletes zárójel 

zárójelpár 

zárt formula 

zárt intervallum 

zárt szakasz 

zárt vonal 

zérógyűrű 

zérusérték 

zérushely 

zérusmátrix 

zéruspolinom 

zéruspont 

zérusvektor 
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