
LEVEL-ezz! matematika verseny, 2018-2019. II. forduló 

 

Beadási határidő: 2018. december 14. (péntek) 12:00 

Megoldásaidat indokold, ne csak végeredményt közölj! 

Megoldott feladataidat matematikatanárodnak add át a beadási határidő lejárta előtt! 

Jó munkát kívánunk! 

 

9.-10. osztály 

 

1.a) Két kerékpáros halad egymással szembe 15 km/h sebességgel. Amikor egymástól 30km-re vannak az egyik 

kormányáról elindul egy légy 20 km/h sebességgel a másik kormányára. Amikor elérte azonnal visszaindul és 

visszarepül, megfordul és ezt ismétli mindaddig, amíg a két biciklista nem találkozik. Számítsd ki mennyi utat 

tett meg a légy? 

b) Rajzolj az ábrába 3 négyzetet úgy, hogy       

minden sorban és minden oszlopban 4-4 

négyzet legyen! 

     

     

     

     

     
 

 

2. a)Bizonyítsd be, hogy ha bármely négyjegyű számot egymás után írva képezünk egy 8 jegyű számot, akkor ez 

a szám mindig osztható lesz 137-el! 

b) Az 1,2,3,4,5,6,7,8,9 számjegyeket és a + jelet felhasználva állítsd elő a 99-et. Minden számjegyet pontosan 

egyszer fel kell használnod! Keresd meg az összes megoldást! (pl 12+3+456+97+8 egy lehetséges felírás, persze 

itt az összeg nem 99 ) 

 

3. Az ABC háromszög B csúcsánál lévő szög 

60o . Az A csúcsból induló belső szögfelezőt a 

C csúcsból induló belső és külső szögfelező E 

illetve F pontban metszi. Mekkora az EC és EF 

szakaszok aránya? 

 
 

4. Az 1,2,3,4,5 számokat felirtuk egy lapra. Egy lépésben letörlünk két számot és felírjuk helyettük az összegüket 

és a szorzatukat, így ismét 5 szám lesz a lapon. El lehet -e érni ilyen lépésekkel, hogy a papíron  

a) Szerepeljen a 100 

b) legyen 3 db 12-es 

c) legyen 4 db 33-as? 

Igen válasz esetén adj meg egy lehetséges megoldást! Ha nem indokold miért nem lehetséges! 

 pl: 1,2,3,4,5,   (1,2 töröl) 

       3,4,5,3,2 

 

5. Egy urnában 67 fehér és piros golyó van vegyesen. Méret szerint kicsik és nagyok. Határozzd meg az egyes 

fajták darabszámát, ha a következőket tudjuk: 

(1) a pirosak száma osztható 5-el 

(2) a nagy pirosak száma egyenlő a fehérek számával 

(3) legkevesebb kis fehér golyó van 

(4) mindegyik fajta darabszáma prímszám! 


