
LEVEL-ezz! matematika verseny, 2017-2018. III. forduló

Beadási határidő: 2018. január 30. (kedd) 12:00
Megoldásaidat indokold, ne csak végeredményt közölj!

Megoldott feladataidat matematikatanárodnak add át a beadási határidő lejárta előtt!
Jó munkát ḱıvánunk!

9.-10. osztály

1. Három egymás melletti láda tetején az 5, 7, 8 számok szerepelnek ebben a sorrendben. Mindegyik láda
tetejére 4-gyel nagyobb vagy 4-gyel kisebb számot ı́rtunk, mint ahány aranyrúd abban a ládában van.
A ládák között nincs olyan, amelyben az aranyrudak száma egyenlő az összes aranyrúd számának
felével vagy negyedével. Hány aranyrúd van összesen a három ládában, ha a legtöbb aranyrudat
tartalmazó ládában több aranyrúd van, mint az összes aranyrúd számának a fele? (10 pont)

2. Egy trapéz párhuzamos oldalai 38 cm és 70 cm hosszúak, a hosszabb alapon fekvő szögeinek nagysága
25° és 65°. Hány cm a két párhuzamos oldal felezőpontjainak távolsága? (10 pont)

3. Gábor kitakaŕıtotta a szobáját. A takaŕıtást 10 és 11 között kezdte el, és 11 és 12 óra között fejezte
be. Észrevette, hogy a kezdés és a befejezés időpontjában az órája nagymutatója és kismutatója
azonos helyen, de felcserélve áll. Hány óra alatt végzett Gábor a takaŕıtással? (10 pont)

4. Hány 217-tel osztható ababab alakú hatjegyű pozit́ıv egész szám van a t́ızes számrendszerben?
(10 pont)

5. Egy t́ızes számrendszerbeli, különböző számjegyekből álló kétjegyű pozit́ıv egész szám elé ha egy
egyes számjegyet ı́runk, akkor a kétjegyű szám egy másik számrendszerbeli alakját kapjuk. Hány
ilyen kétjegyű szám van? (10 pont)

11.-12. osztály

1. Egy termék árát p%-kal megemelték, ı́gy az ár p − 100 Ft-ról p Ft-ra emelkedett. Mennyi volt az
eredeti ár? (10 pont)

2. Mekkora a valósźınűsége annak, hogy a kihúzott legnagyobb és legkisebb lottószám különbsége 10?
(10 pont)

3. Az ABC háromszög B -ből induló súlyvonala, szögfelezője illetve magasságvonala a CA oldalt rendre
az F, G illetve a H pontokban metszi. Számı́tsuk ki a háromszög oldalait, ha tudjuk, hogy FG =
GH = HA = 1 .(10 pont)

4. Bizonýıtsuk be, hogy ha n nem osztható 3-mal, és 3-nál nagyobb természetes szám, akkor n5−5n3+4n
osztható 360-nal! (10 pont)

A következő feladatot csak 11. osztályosok oldják meg!

5. Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenséget:

log 1
x2

(x2 − 2x− 8) ≥ 0 (10 pont)

A következő feladatot csak 12. osztályosok oldják meg!

5. A ”Függvényekből Bármit Zrt.”-nél az f(x) =
√
x függvény képét megforgatják az x -tengely körül,

és az ı́gy keletkezett forgástest palástját egy különleges eljárással üveggel vonják be, majd az origóba
eső végére v́ızszintesen elfektetett talpat erőśıtenek. Mekkora legyen f(x) értelmezési tartománya
egészre kereḱıtve, hogy a fent léırt eljárással elkésźıtett pezsgős pohárba 2 deciliter folyadék elférjen.
(Az egységnyi hossz legyen 1 cm.) (10 pont)


