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1. Két házaspár szeretne egy folyón átkelni. Az átkeléshez egy olyan csónak áll rendelkezésre, 

amelyben legfeljebb két személy ülhet. A férjek rendkívül féltékenyek: a feleségek nem 

maradhatnak a férj jelenléte nélkül férfitársaságban sem a parton, sem a csónakban. 

Megvalósítható-e az átkelés, ha mind a négyen tudnak evezni? Válaszát indokolja! 

Több megoldás is lehetséges.  

Jelölje az első és a másodi házaspár tagjait: F1, N1 és F2, N2 férj és feleség sorrendben.  

1. part  csónak 2. part    1. part  csónak  2. part  

F1, F2, N1, N2        F1, F2, N1, N2  

F1, F2  N1, N2 → N1, N2  Egy   F2, N2  F1, N1 →  F1, N1  

F1, F2, N1← N1  N2   másik. F1, F2, N2← F1   N1  

N1   F1, F2→ F1, F2, N2    N2   F1, F2 →  F1, F2, N1  

F1, N1 ← F1  F2, N2    F2, N2 ← F2   F1, N1  

   F1, N1→ F1, F2, N1, N2      F2, N2 →  F1, F2, N1, N2  

Igen, megvalósítható az átkelés.  

8 pont 

 

2. Oldja meg az alábbi egyenlőtlenséget az egész számok halmazán! 
𝟐

|𝒏 − 𝟐𝟎𝟏𝟕|
 >  

𝟏

𝟑
 

Alaphalmaz: n – 2017 ≠ 0. Így n ≠ 2017, n ϵ Z 

|n - 2017| > 0, így szabad vele szorozni.  
 

Rendezés után: 6 > |n - 2017| .  

Tehát |n - 2017| lehetséges értékei 5; 4; 3; 2 és 1.  

Ebből n = 2022; 2012;  2021; 2013;  2020; 2014;  2019; 2015;  2018; 2016.  

8 pont 

 

3. Egy szabályos háromszöget az egyik oldalával párhuzamosan húzott egyenessel úgy osztunk 

ketté, hogy a keletkező kisebb háromszög kerülete harmadakkora, mint az így keletkező 

négyszögé. Mekkora a kettéosztáskor keletkező háromszög és négyszög területének aránya? 

Használjuk az ábra jelöléseit! 

A négyszög kerülete: a + 2x + a – x = 2a + x. 

A kis háromszög kerülete: 3(a – x). 

A feltételek szerint: 2a + x = 9(a – x). 

Ebből x = 0,7a. 

 

 

Az a oldalú szabályos háromszög területe: a2√3/4.  

Az a – x = 0,3a oldalú szabályos háromszög területe: th = 0,09·a2√3/4.  

Tehát a négyszög területe: tn = a2√3/4 – 0,09·a2√3/4 = 0,91·a2√3/4.  

Így th : tn = 0,09·a2√3/4 : 0,91·a2√3/4 = 9 : 91.  

8 pont 
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4. Egy dobozban 61 db golyó van. A golyók színe piros, fehér és zöld. Legfeljebb 50 db golyót 

lehet kihúzni úgy, hogy ne legyen közöttük piros. Legkevesebb 39 db golyót kell kihúzni, 

hogy biztosan legyen a kihúzottak között fehér. Hány piros, fehér illetve zöld golyó van a 

dobozban? 

Jelölje a piros, a fehér és a zöld golyók számát rendre: P, F és Z.  

Ekkor P + F + Z = 61.  

A további feltételek szerint: F + Z = 50  

és P + Z = 38.  

Az egyenletrendszer megoldása: Z = 27; F = 23 és P = 11.  

Tehát a dobozban 11 db piros, 23 db fehér és 27 db zöld golyó van.  

8 pont 

 

5. Egy négyzet alakú kertet úgy kerítettek be, hogy a szomszédos kerítésoszlopok távolsága 

350 cm. A kertkapu is két oszlop között van. András az egyik oszloptól elindulva minden 

második oszlopra egy 2-es számot ír, minden harmadikra egy 3-ast és minden ötödikre egy 

5-öst. Így megy körbe a kiindulási oszlopig. A számozás végén megállapítja, hogy 19 olyan 

oszlop van, amelyre nem került szám. Hány hektár a kert területe? 

Használjuk az ábra jelöléseit! 

Ha a kert oldalainak a hossza b (méter), és minden 

oldalon n db oszlopköz van, akkor az oldalak hossza 

b = n·3,5 m. (350 cm = 3,5 m) 

Így 4n db oszlopot használtak fel a kerítés elkészítéséhez. 

(4n db oszlopköz 4n + 1 oszlop között helyezhető el. A 

feladatban a kezdő és az utolsó oszlop azonos. Így elég 

4n db oszlop.)  

 

A feltételek szerint az első 19 olyan természetes számot kell megkeresni, amely sem 

2-vel, sem 3-mal, sem 5-tel nem osztható. 
 

Ezek: 1; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 49; 53; 59; 61; 67; 71. 

A fenti sorszámú oszlopokra nem került egyetlen szám sem. 
 

Az oszlopok száma osztható 4-gyel. Így 72 oszloppal kerítették be a kertet. (76 oszlop  

már nem lehet, mert a 73. oszlopra sem kerülne szám, amely már a 20. oszlop lenne.) 
 

4n = 72. Tehát n = 18, a kert oldalainak a hossza: b = 3,5·18 m = 63 m.  

A kert területe: b2 = (63 m)2 = 3969 m2. Ez 0,3969 ha.  

8 pont 
 

Összesen: 40 pont 

 


