
LEVEL-ezz! matematika verseny, 2019-2020. III. forduló

Beadási határidő: 2020. február 3. (hétfő) 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. Az 1; 2; 3; 4; 5 és 6 számok valamilyen sorrendje az a1; a2; a3; a4; a5 és a6. Hány olyan sorrendje
lehet a hat számnak, amely esetén az (a1−1)2+(a2−2)2+(a3−3)2+(a4−4)2+(a5−5)2+(a6−6)2

összeg páros szám?

2. Egy téglalapot 15 négyzetre osztottunk fel úgy, hogy a keletkezett négyzetek oldalainak hosszai
1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 4; 4; 5; 5; 7 és 7 egység. Hány egység a téglalap kerülete?

3. Léırtuk az összes olyan legalább kétjegyű és legfeljebb kilencjegyű pozit́ıv egész számot, amely-
nek mindegyik számjegye 0 vagy 9. Hány 9-es számjegyet ı́rtunk le?

4. Az ABCD téglalap AB oldala 4 cm, BC oldala 3 cm hosszú. A téglalap CD oldalára kifele
egy egyenlő szárú derékszögű háromszöget rajzoltunk, melynek derékszögű csúcsa E. Hány
négyzetcentiméter az ACE háromszög területe?

5. Hány eleme van az f : [0; 7] 7−→ R; f(x) = |(x− 5)2 − 6| függvény értelmezési tartományának,
amelyhez tartozó függvényérték egész szám?

11.-12. osztály

1. Egy pincér összesen 56 italt visz ki egy asztaltársaságnak egy esti szórakozás alkalmával. Hány
tagja van a társaságnak, ha tudjuk, hogy mindenki fizet egy kört a másiknak.

2. Az ABCD téglalap egyik oldalai AB = 28, AD = 21. A CAB szög felezője CB oldalt F -ben, a
CAD szög felezője CD oldalt E -ben metszi. Milyen hosszú az EF szakasz?

3. Oldjuk meg a következő egyenletet:(
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4. Három különböző pŕımről a következőket tudjuk: összegük osztható 20-szal; a legnagyobb és a
középső összege is, különbsége is 8-ra végződik; szorzatuk kisebb 1000-nél. Mely pŕımekről van
szó?

5. Jelölje ∗ az alábbi műveletet:

x∗y =
x + y

1 + xy
.

Mutassuk meg, hogy ha x, y, z > 0 valós számok, akkor

(x∗y)∗z = x∗(y∗z)!


