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Gimnázium I. kategória

1. Van 8 kg friss gombám. A gomba nagy része víz, ezért a napon
szárítottam így a gomba a benne levő víz 90%-át elvesztette és a
tömege 3, 5 kg lett. A friss gomba hány százaléka víz?

2. A matematikaversenyen 40 fő indult. A tanulók 77, 5%-a megol-
dotta az első feladatot, 85%-a a másodikat, 62, 5%-a a harmadikat.
Mindenki megoldott legalább két feladatot. Hányan oldották meg
a második és harmadik feladatot is?

3. Hány olyan háromjegyű szám van, amelyből ha kivonjuk a számje-
gyei megfordításával kapott háromjegyű számot, akkor eredményül
négyzetszámot kapunk? Mennyi ezen számok összege?

4. Hány megoldása van a következő egyenletnek a valós számok hal-
mazán, ha p valós paraméter:

||x− 4| − 2| = 1
2 · x + p

5. Az ABC háromszögben a C csúcsnál derékszög van. A C csúcs-
ból merőlegest állítunk a háromszög A és B csúcsából induló belső
szögfelezőkre, ezek talppontját jelölje D és E. Mekkora a DCE^?
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Gimnázium II. kategória

1. Egy sakkbajnokságon körmérkőzéseket játszanak. Ha a résztvevő
csapatok számát a duplájára növelnék, akkor 22-vel több mérkőzés
lenne. Mennyivel lenne több mérkőzés, ha nem kétszeresre, hanem
négyszeresre növelnék a csapatok számát?

2. Az ABC egyenlő szárú háromszög alapja AC. A C csúcsból induló
szögfelező D-ben metszi az AB szárat. A DC egyenesre D-ben
állított merőleges E-ben metszi az AC egyenest. Mutassuk meg,
hogy

EC = 2 · AD.

3. Oldjuk meg az 1-nél nagyobb valós számok halmazán a következő
egyenlőtlenséget.

log28 x + 16 · logx 28 ≥ −y2 + 40y − 392

4. A legutóbbi ABA FC – BAB FC labdarúgó mérkőzést az ABA FC
nyerte 11 : 10-re, s a mérkőzés során egyik csapat sem vezetett
egy gólnál többel. Hányféleképpen alakulhat ki ez a végeredmény,
ha a mérkőzés során az eredményjelző táblán megjelent számpárok
sorozatát tekintjük? (Egy ilyen sorozatban az első számpár nyilván
a 0 : 0, az utolsó a 11 : 10.)

5. Egy osztályban 39, 5 a diákok átlagos cipőmérete. A lányok cipő-
méretének átlaga 4-gyel kevesebb, mint a fiúké. Tudjuk még, hogy
8-cal több lány van, mint fiú. Hány lány és hány fiú jár az osztályba?
(A cipők mérete vagy egész vagy feles méretű lehet)
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Szakközépiskola I. kategória

1. Keresd meg az összes olyan 9-re végződő négyjegyű számot, amely
összes számjegyével osztható.

2. Gyuri két csokit vásárolt az iskola előtti boltban. Misi ugyanilyen
két csokoládét vásárolt az iskola mögötti boltban, és Pisti is vett egy
ilyen csokit az iskolai büfében. Kiszámolták, hogy ha mindhárman
az iskola előtti boltban vásároltak volna, akkor összesen 60 forintot
takarítottak volna meg, ha pedig az iskola mögötti boltban vásá-
rolnak, akkor összesen 65 forinttal fizettek volna többet. Az iskolai
büfében egy csoki 195 forintba kerül. Mennyibe került összesen az öt
csokoládé? Mennyibe kerül a csokoládé az iskola mögötti boltban?

3. Tekintsük a következő függvényt:

f : x→



12
x

, ha x < −3
|x2 − 3| , ha − 3 ≤ x < 3

−12
x

, ha 3 ≤ x

a) Ábrázoljuk a függvényt az [−12; 12] intervallumon.
b) Adjuk meg a függvény zérushelyeit.
c) Adjuk meg a függvény értékkészletét.
d) Adjuk meg a függvény szélsőértékhelyeit és szélsőértékeit, to-

vábbá a lokális szélsőértékhelyeit és szélsőértékeit is.

4. Hány olyan 12 jegyű pozitív egész szám van, amelynek 4 darab
számjegye a 0, és 8 darab számjegye az 1, továbbá két darab 0
számjegy nincs egymás mellett?

5. Egy derékszögű háromszög egyik befogója négyszerese a másiknak.
A háromszög súlyvonalai hányszorosai a rövidebb befogónak?
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Szakközépiskola II. kategória

1. 1 cm élű kockákból téglatest alakú tornyot építettünk. Ha a tég-
latestből elvennénk egy oszlopot, akkor a torony megmaradt része
602 kockából állna. Ha e helyett a legfelső réteg egyik sorát távolí-
tanánk el, akkor 605 kockából álló építményt kapnánk. Mekkorák
a téglatest élei?

2. Oldjuk megy a valós számok halmazán a következő egyenlőtlenséget:

2 · cos x ·
(
cos x−

√
8 · tg x

)
< 5

3. Melyik az a szám, melyet tízes alapú logaritmusára emelve négyze-
tének százmilliószorosát kapjuk?

4. Adott egy dobótetraéder (olyan szabályos és homogén tömegelosz-
lású tetraéder, melynek lapjaira 1, 2, 3 és 4 van írva) és egy do-
bóoktaéder (olyan szabályos és homogén tömegeloszlású oktaéder,
melynek lapjaira 1-től 8-ig vannak felírva a természetes számok).
Dobjunk egyszerre a dobótetraéderrel és a dobóoktaéderrel. Legyen
egy kísérlet kimenetele azoknak a számoknak az összege, amelyek
az asztallal érintkező lapokra vannak felírva.

a) Mekkora a valószínűsége annak, hogy a dobóoktaéder asztallal
érintkező lapján nagyobb szám lesz, mint a dobótetraéder
asztallal érintkező lapján?

b) Mennyi a valószínűsége annak, hogy a kimenetel a nyolcadik
alkalommal lesz először 9, ha a kísérleteket sokszor elvégezzük
egymás után?

5. Egy húrtrapéz alapjainak hossza 7 és 17 centiméter. Milyen hosszú-
ságú az alapokkal párhuzamos, a trapéz területét felező egyenes
szárak közé eső szakasza?


