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Gimnázium I. kategória

1. Kovács úrnak három találata volt a lottón. Úgy döntött, hogy a nye-
reményt a gyerekeinek adja. Az els® gyerek kapott 1000 Ft-ot és a
maradék 1

5-öd részét, a második gyerek kapott 2000 Ft-ot és a mara-
dék 1

5-öd részét a harmadik gyerek kapott 3000 Ft-ot és a maradék
1
5-öd részét és így tovább addig, amíg az összes pénze el nem fogyott.
Miután ilyen módon szétosztotta a pénzét kiderült, hogy minden gye-
reke ugyanannyi pénzt kapott. Hány gyereke volt Kovács úrnak?

2. Egy téglalap egyik oldala 10 cm-rel hosszabb a másiknál. Mekko-
ra a téglalap bels® szögfelez® egyenesei által meghatározott négyszög
területe?

3. Hány (x; y) számpár elégíti ki a következ® egyenl®tlenséget, ahol x és
y egész szám.

|x|+ |y| < 25

4. Hány olyan 3-mal osztható ötjegy¶ természetes szám van, amelynek
minden számjegye négyzetszám?

5. Keressük meg az összes olyan p pozitív prímszámot, amelyekhez talál-
hatók olyan x és y 1-nél nagyobb egész számok, amelyekre a következ®
egyenl®ség teljesül!

x (y − 1)2 + y (x− 1)2 − 4 = p
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Gimnázium II. kategória

1. Mely valós számpárok tesznek eleget az alábbi egyenletnek?

2 sin2
x+ y

2
= 3x + 3−x

2. Oldjuk meg a következ® egyenletet a valós számok halmazán!

x2√
x+ 4

=
(
2 +
√
x+ 4

)2
3. Az egységnyi oldalú ABCD négyzetlapot

hajtsuk fel úgy, hogy a B csúcs a CD ol-
dal F felez®pontjába kerüljön az ábra sze-
rint. Ekkor az A csúcs a Q pontba ke-
rült. Legyen E az AD oldal és QF met-
széspontja. Bizonyítsuk be, hogy EDF há-
romszög beírható körének sugara megegye-
zik QE hosszával.
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4. Béla bácsi 50 cm x 50 cm-es négyzet alakú járólapokból 1 méter szé-
les és 5 méter hosszú téglalap alakú utat szeretne kirakni a kertjében
a terasztól a medencéig. Hányféleképpen teheti ezt meg, ha három
különböz® szín¶ járólap áll rendelkezésre (mindegyikb®l 20 darab),
továbbá a felesége kívánsága szerint az egymás mellé kerül® (oldal-
szomszédos) járólapoknak különböz® szín¶eknek kell lenniük?

5. Egy háromjegy¶ szám számjegyeit fordított sorrendbe írva olyan, ná-
la kisebb háromjegy¶ számot kapunk, hogy a két szám négyzetének
különbsége osztható 1980-nal. Hány ilyen háromjegy¶ szám van és
melyik ezek közül a legnagyobb?
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Szakközépiskola I. kategória

1. Egy gazdaság öt telepe között a következ® távolságokat ismerjük (a
távolságok a telepek bejáratai között értend®k): Almástól a Barac-
kos 2 km-re van, innen Cseresznyés távolsága 1650 m. Cseresznyést®l
Dinnyésig az út 8 és fél km, onnan Epres 3 és 3

4 km. Végül Epres-
t®l Almásig 1100 métert kell megtennünk. Mennyire van Eprest®l a
Barackos?

2. Oldjuk meg a következ® egyenletet a természetes számok halmazán!

x+ xy = 2017− y

3. Peti Monopoleap-ot játszik. A játék kezdetekor lev® zsetonjait egy
kör után negyedével megnövelte, majd beváltott bel®le 100 zsetont
bútorra. A következ® körben ismét negyedével növelte a meglev® zse-
tonjait, majd beváltott 200 zsetont telekre. A harmadik kör ismét
sikeres volt a számára, ismét sikerült negyedével növelnie zsetonjait,
majd 402 zsetont beváltott házra. Így éppen annyi zsetonja maradt,
mint amennyivel elkezdte a játékot. Mennyi zsetonnal kezdte el a
játékot?

4. Hogyan változik az f(x) = −2x2 + 12x + p függvény zérushelyeinek
száma a p paraméter függvényében?

5. Az ABC háromszög oldalaira AB ≥ BC ≥ AC teljesül. A C csúcs-
ból induló magasság T talppontja negyedeli az AB oldalt. Az AB
oldal F felez®pontjának a BC oldaltól mért távolsága az AB oldal
hosszának negyede. Mekkorák a háromszög szögei?
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Szakközépiskola II. kategória

1. Adjuk meg a következ® kifejezések pontos értékét!
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2. Egy számtani sorozat di�erenciája egyenl® az 1009. és az 1011. elem

számtani közepével. Mekkora az els® 2017 elem összege?

3. Oldjuk meg a következ® egyenl®tlenséget a valós számok halmazán!√
4x2 − 1 ·

[
log 1

2
(1− x)− 3

]
< 0

4. Superman elfeledte Badman mobiltelefon-telefonszámát. Még azt sem
tudja, hogy a kilencjegy¶ számból az els® két jegy 20, 30 vagy 70.
Azért arra emlékszik, hogy az els® két jegy utáni öt szám között két
1-es, két 2-es és egy 4-es van. Az is rémlik neki, hogy az utolsó kett®
teljesen ismeretlen számmal kiegészítve az utolsó hétjegy¶ hívószám
hárommal osztható. Superman véletlenszer¶en begépel egy 9 jegy¶
hívószámot, ami a feltételeknek megfelel. Mekkora valószín¶séggel
lesz téves a hívás?

5. Egy háromszög a, b és c hosszúságú oldalaira teljesül az

1

a+ b
+

1

a+ c
=

3

a+ b+ c

összefüggés. Mekkora az a hosszúságú oldallal szemközti szöge?


