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Megoldás
Szakközépiskola  I. Kategória

1. A kifejezéseket egyszerűbb alakra hozhatjuk pl. úgy, hogxűy az összeadásokat "belülről
kifelé" haladva végezzük, s kapjuk, hogy
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2. A megadott távolságok közül a legnagyobb annyi, mint a többiek összege:
8500 = 1650 + 2000 +1100 + 3750

Ez csak úgy lehetséges, ha az öt telep egy egyenesen van. A telephelyek sorrendje:
Cseresznyés, Barackos, Almás, Epres, Dinnyés. Akérdezett Epres Barackos távolság
pedig 1100 + 2000 = 3100 méter.

3. Osszuk fel BC és az AD oldalakat 4-4 egyenlő részre. Az ábra jelöléseinek megfelelően
húzzunk párhuzamosokat EF-el az osztópontokon keresztül.
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A párhuzamos szelők tételét és következményeit figyelembe véve kapjuk, hogy
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4. Jelölje a téglalap oldalait a és b, átlóját e. Ekkor
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Az egyenletrendszerből:
( ) 90060230 2222 +−=+−= bbbbe

e és e2 egyszerre minimális, e2-et tovább alakítva:
( ) 450152 22 +−= be

adódik. Ez akkor a legkisebb, ha b=15. Ebben az esetben a=15, a téglalap területe T=225
területegység.
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5. Először bebizonyítjuk, hogy adott kerületű négyszögek közül a négyzet területe a
legnagyobb. Ebből következik, hogy adott területű négyszögek közül a négyzet kerülete a
legkisebb. Könnyű belátni, hogy ha adott kerületű háromszög egyik oldalát rögzítjük,
akkor az egyenlő szárú háromszög területe a legnagyobb. Tetszőleges (konvex), rögzített
kerületű négyszög egyik átlóját rögzítve területét nem csökkentjük, ha - a kerület
változtatása nélkül - egyenlő szárú háromszögeket helyezünk rá. Az így kapott
négyszöggel a másik átlóra megismételve az eljárást rombuszhoz jutunk, a rombuszok
közül pedig valóban a négyzet területe a legnagyobb.

Vegyünk 99 négyzet helyett 100-at. Nyilvánvaló, hogy összefüggő alakzatokat érdemes
keresni, hiszen ha két különálló alakzatot akár egyetlen kis négyzet oldala mentén
összeillesztünk, a terület változatlan, a kerület csökken. 100 négyzetből a legkisebb
kerületű a 10 x 10 -es négyzet. Ebből valamelyik sarokmezőt elhagyva 99 négyzetet
kapunk, a kerület a négyzet kerületéhez viszonyítva nem változik. A sarokmezőtől
különbözőt hagyva el a kerület növekszik.

Egy másik elrendezés, amikor 99 négyzet egy 9 x 11 -es téglalapot határoz meg. A
kerület akkor is 40 egység. (Ebből az alakzatból egy 9 x 1 -es részt levágva és a másik
oldalhoz illesztve az előző megoldáshoz jutunk.)


