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

Beadási határidő: 2017. október 26. (csütörtök) 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. A = 103n2+2, ahol n természetes szám. Mennyi A2 számjegyeinek összege? (6 pont)

2. Egy konvex négyszög átlói merőlegesek egymásra, három szomszédos oldala rendre 1, 5 és 7 egység.
Mekkora a negyedik oldal? (7 pont)

3. Bori néni a tanyáján néhány kiskecskét tart. A 2 legkönnyebb kiskecske tömege az összes kecske
tömegének 25 %-a, a 3 legnehezebb kecske tömege az egész csapat tömegének 60 %-a. Hány kecske
van a csapatban? (6 pont)

4. Maximum hány oldalú az a sokszög, melynek minden belső szöge 172o vagy 173o? Hány 172o-os és
hány 173o-os szöge van ennek a sokszögnek? (7 pont)

A következő feladatot csak 9. osztályosok oldják meg!

5. Oldd meg a valós számok körében! (6 pont)

x3 + 5x2 − 9x− 45 = 0

A következő feladatot csak 10. osztályosok oldják meg!

5. Miért nincs megoldása a következő egyenletnek a valós számok körében? (6 pont)

x2 +
2

x2
= 2

11.-12. osztály

1. 1 és 100 közötti pozit́ıv egész számok közül három különbözőt hányféleképpen választhatunk ki úgy,
hogy összegük osztható legyen hárommal? (10 pont)

2. Adott a H = {4; 5; 6; 7; 8; 9} halmaz. Hány olyan részhalmaza van a H halmaznak, amelyben nem
szerepel három szomszédos egész szám? (10 pont)

3. Egy 10 × 10 × 10 egységnyi nagy kocka átlátszó. Legalább hány kis egységkockát (1 × 1 × 1-es kis
kockát) kell kicserélni nem átlátszóra a nagy kockában, ha azt akarjuk, hogy a nagy kocka ne legyen
átlátszó sem felülről, sem oldalról, sem szemből? (10 pont)

4. Adott egy szabályos 2014 szög, amelynél a csúcsok középponttól mért távolsága 1 egység. Az egyik
csúcsát, ha összekötjük minden másik csúccsal, akkor mekkora lesz az ı́gy kapott szakaszok hosszának
négyzetösszege? (10 pont)

A következő feladatot csak 11. osztályosok oldják meg!

5. A valós számok halmazán oldjuk meg az alábbi egyenletet! (10 pont)

(x− 2)2 · | cosx| = cosx

A következő feladatot csak 12. osztályosok oldják meg!

5. A valós számok halmazán oldjuk meg az alábbi egyenletet! (10 pont)

log1−x(3− x) = log3−x(1− x)


