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

Beadási határidő: 2019. november 04. (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. Mekkorák lehetnek annak a tükrös háromszögnek a szögei, amelynek az egyik oldala kétszerese
a hozzátartozó magasságnak? (Keress több megoldást!)

2. Melyik az a négyjegyű abcd szám, amelyre abcd− abc− ab− a = 2002?

3. Egy üvegben 5 liter 40 %-os alkohol volt. Nyitva maradt az üveg és a folyadék egy része
elpárolgott. A gyorsabban párolgó alkoholból háromszor annyi párolgott el, mint a v́ızből. A
megmaradt folyadék alkoholtartalma 28 % lett. Hány liter folyadék maradt az üvegben?

4. Egy ABCD trapéz alapjai AB és CD. A trapéz BC szárának hossza a két alap hosszának az
összegével egyenlő. Jelöljük az AD szár felezőpontját F betűvel! Határozd meg a BFC szög
nagyságát!

A következő feladatot csak 9. osztályosok oldják meg!

5. Egy társaságban 7 lány jött össze. Tudjuk, hogy bármelyik lánynak a többi között legalább 3
testvére van. Bizonýıtsuk be, hogy ekkor mind a heten testvérek!

A következő feladatot csak 10. osztályosok oldják meg!

5. Bizonýıtsuk be, hogy 5 egymást követő pozit́ıv egész szám négyzetének összege nem lehet egy
egész szám négyzete!
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Beadási határidő: 2019. november 04. (hétfő) 12:00
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Megoldott feladataidat matematikatanárodnak add át a beadási határidő lejárta előtt!
Jó munkát ḱıvánunk!

11.-12. osztály

1. Egy oktatási intézmény létszáma 400-nál több volt, de nem érte el a 430 főt. A fiúk tanulmányi
eredményének átlaga 4, 01, a lányoké 4, 21 volt, mı́g az iskola össześıtett átlaga 4, 12. (Az
átlagok mindegyike pontos érték.) Hányan jártak az adott intézménybe?

2. Oldja meg az alábbi egyenletet, ahol a paraméter valós számot jelöl!
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Létezik-e olyan a valós szám, amely esetén

(a) két kölönböző gyöke van az egyenletnek?

(b) nincs gyöke az egyenletnek?

3. Budapestre hatan utaznak egy programra. A hat ember között van kettő, aki mindenkit ismer
az útitársak közül, a többiek pontosan négy-négy főt ismernek. (Az ismeretségek kölcsönösek.)

(a) Szemléltesse gráffal az ismeretségeket!

(b) Kézfogással köszöntötték egymást az ismerősök. Hány kézfogás történt?

(c) A hat ember a program alatt három kétágyas szobában kapott elhelyezést. Hányféle szo-
babeosztást lehet késźıteni a hat embernek, ha a szobák között nem teszünk különbséget?

4. Melyek azok az X kétjegyű pozit́ıv egész számok, amelyekre a következő négy álĺıtás közül
pontosan kettő igaz és kettő hamis:

� Az X osztható 7-tel.

� Az X a 29 többszöröse.

� Az X + 11 négyzetszám.

� Az X− 13 négyzetszám.

5. Hány olyan szám van, amely a hármas számrendszerben háromjegyű és abb alakú? (Az a és
b nem feltétlenül jelölnek különböző számjegyeket.)

(a) Írja fel ezeket a számokat a hármas és a t́ızes számrendszerben!

(b) Ezek között hány olyan van, amelynek a t́ızes számrendszerbeli alakja kétjegyű páros
szám?

(c) Hány olyan, legalább kételemű részhalmaza van a {2; 3; 4; 5; 6} halmaznak, amelyben az
elemek szorzata osztható 3-mal?


