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

Beadási határidő: 2020. március 16. (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. Igazold, hogy az alábbi egyenlőtlenség minden pozit́ıv x, y valós számpárra teljesül:
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.

2. Határozd meg azokat a háromjegyű pŕımszámokat, amelyekben a számjegyek szorzata 189!

3. Határozd meg a számrendszer x alapját, ha teljesül az alábbi egyenlet: 2016x = x3 + 2x+ 342.

4. Egy házi dolgozat háromféle t́ıpusú, összesen 100 kérdésből áll. Az igaz-hamis kérdések helyes
megválaszolása 0, 5 pontot, a feleletválasztós kérdéseké 3 pontot, az esszékérdéseké pedig 10
pontot ér darabonként. A dolgozatra összesen maximum 100 pontot lehet kapni. Melyik t́ıpusú
kérdésből hány darab van a dolgozatban?

5. Egy istállóhoz csatlakozik egy takarmány tárolására szolgáló siló, melynek alakja szabályos
háromszög alapú hasáb. Az istállóépület hosszabbik oldalának hossza 9 méter, a siló egy
oldalának hossza (felülnézetben) 3 méter. A siló és az istálló találkozási pontjához kikötöttek
egy kecskét (az ábrának megfelelően) egy 9 méter hosszú kötéllel. A kötelet a kecske nem tudja
elszaḱıtani, és a kötél nem nyúlik meg. Az épületek körül fű van, nincs keŕıtés, semmi olyan
tereptárgy, ami a kecskét a legelésben akadályozná. Mekkora nagyságú területet tud a kecske
lelegelni?
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11.-12. osztály

1. Oldd meg a valós számok halmazán a következő egyenletet:(√
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√
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)x
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= 34.

2. Oldd meg a következő egyenlőtlenséget (x > 0):

x2 sinx−cos 2x <
1

x
.

3. Egy számtani sorozat első tagja 101, differenciája egyjegyű természetes szám. Hányadik tagja
ennek a sorozatnak a 997, ha ismert, hogy ez a szám a sorozat legnagyobb háromjegyű tagja?

4. A valós számok halmazán egy új műveletet definiálunk. Bármely a; b valós számpárra legyen:
a∆ b = 2a + 3b. Milyen feltételeknek kell teljesülnie az a; b; c valós számhármas tagjaira, ha
fennáll, hogy a∆ (b∆ c) = (a∆ b) ∆ c?

5. Legyen n 2-nél nagyobb egész szám. Egy konvex n-szög három csúcsát kiválasztva 22
35

annak
a valósźınűsége, hogy a kiválasztott csúcsok által alkotott háromszögnek nincs közös oldala a
háromszöggel. Határozzuk meg a sokszög oldalszámát!


