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Megoldás 
Szakközépiskola II. 

 
1. feladat 
Bizonyítsa be, hogy egy 4 fős társaságban mindig akad két ember, akinek 
ugyanannyi ismerőse van a társaságban levők között. (Az ismeretséget 
kölcsönösnek tekintjük.) 

 
 

Megoldás:  
Az embereket jelöljük egy-egy ponttal.  
Ha ismerik egymást, kössük össze őket egy vonallal. Számoljuk meg, hogy egy-egy pontból 
hány vonal indul ki, írjuk ezt a számot a pont mellé.  
Mivel 4-en vannak, egy ember 0, 1, 2 vagy 3 másikat ismerhet, azaz egy pontból ennyi vonal 
indulhat ki. Azonban ha van olyan, aki senkit sem ismer (0 vonal), akkor nem lehet olyan, aki 
3-at ismer (3 vonal), és fordítva.  
Azaz a kiinduló vonalak száma 0, 1, 2 ; vagy 1, 2, 3 lehet csak.  
Mindkét esetben 3 féle számot írunk a 4 pont mellé.  
A skatulya-elv értelmében ekkor biztos lesz legalább egy olyan szám, amit legalább 2-szer 
írunk le. Ami azt jelenti, hogy mindig van 2 olyan ember, aki ugyanannyi ismerőssel 
rendelkezik. 
 
 



 Győr-Moson-Sopron Megyei Matematikai Verseny, 2015 
 
2. feladat 
Egy kétjegyű szám 18-cal nagyobb annál a számnál, melyet úgy kapunk, 
hogy a számjegyeit felcseréljük; és 

3
8 -szor nagyobb, mint a számjegyeinek 

szorzata. Melyik ez a szám? 
 
 
Megoldás: 
A keresett számot jelöljük ab -vel, ahol a és b is számjegyet jelöl. Az első feltétel szerint 

baab += 18 , azaz abba ++=+ 101810 . Ezt rendezve kapjuk 1899 =- ba , azaz  2=- ba . 
Mivel a és b is számjegyek, csak az alábbi esetek lehetségesek: 

a b ab  ba ××
3
8  

3 1 31 8 
4 2 42 ZÏ  
5 3 53 40 
6 4 64 64 
7 5 75 ZÏ  
8 6 86 100>  
9 7 97 100>  

A táblázatban a másik feltételt is ellenőriztük. Látható, hogy a feltételeknek csak a 64 felel 
meg. 
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3. feladat 
Válasszuk ki az 50 cm kerületű, egyenlő szárú háromszögek közül azt, 
amelyben minimális az oldalakra rajzolható négyzetek területösszege. 
 

 
Megoldás: 
A háromszög alapja legyen a, szára b.  
Mivel a kerülete 50 (cm), így az alap ba 250 -=  
alakban írható. Az oldalakra rajzolt négyzetek területének összege pedig: 

( ) 2222 22502 bbbaT +-=+=   
 
A négyzetre emelést elvégezve és a kifejezést rendezve kapjuk a ( ) 25002006 2 +-= bbbT  

másodfokú függvényt, melynek 
3

50 -nál van minimuma, ami 
3

2500 .  

 

A keresett háromszög tehát a szabályos háromszög, melynek minden oldala 
3

50 cm hosszú. 
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4. feladat 
Igazolja, hogy egy kocka oldaléle, lapátlója és testátlója felhasználásával 
készített háromszög derékszögű; és ennek a háromszögnek valamelyik két 
súlyvonala merőleges egymásra! 
 
Megoldás: 
A kocka csúcsai legyenek ABCDEFGH. Tekintsük a feladat feltételeinek megfelelő ACG 
háromszöget. A CG él merőleges az ABCD lap síkjára, így merőleges az ebben lévő AC-re is, 
azaz a háromszög valóban derékszögű. Ha a kocka éle CG=a hosszú, akkor az ACG 
háromszög másik befogója 2aAC = , átfogója pedig 3aAG = . 

A C csúcsból induló súlyvonal hossza 
2
3asC = , hiszen Thalesz tétele miatt a háromszög 

köré írható kör középpontja az átfogó felezőpontja.  
A G csúcsból induló súlyvonalat pedig Pitagorasz tételének segítségével számíthatjuk ki: 

2

22

2
2

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+= aasG , azaz 

2
6asG =  

A súlyvonalak 2:1 arányban metszik egymást, így a súlyponttól a csúcsokig tartó szakaszok 

hossza: 
3
6

3
2 asSG G ==  és 

3
3

3
2 asSC S == . Ezek négyzeteit összeadva éppen CG=a  

négyzetét kapjuk, tehát Pitagorasz tételének megfordítása miatt az SCG háromszög 
derékszögű, azaz az ACG háromszög két súlyvonala tényleg merőlegesen metszi egymást. 
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5. feladat 
Határozzuk meg a következő kifejezés értelmezési tartományát! 
   ( )[ ]1sinlog 2 -xx p   
 
Megoldás:  
A logaritmus alapja csak pozitív letet és nem lehet 1-gyel egyenlő, tehát 1,0 ¹> xx . A 
logaritmus argumentumában csak pozitív kifejezés állhat, azaz ( ) 01sin2 >-px .  
Rendezve ( ) 1sin2 >px .  
Mivel a szinusz függvény értékkészlete a [-1; 1] intervallum, ezért  ( ) 1sin0 2 £p£ x  . 
A két kifejezés összevetve látható, hogy nincs olyan x érték, melyre a kifejezés értelmezve 
lenne, azaz a kifejezés értelmezési tartománya az üreshalmaz. 
 


