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Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Eltérő gondolatmenet esetén, részleges tartalmakért is adható pont, az arányosság szempontjai szerint. 

 

1. Egy színház nézőterén az első és a második sorban 20-20 ülőhely van, a harmadik és a negyedik sorban 21-21, és így 

tovább: minden páratlan sorszámú sorban ugyanannyi ülőhely található, mint a rákövetkező páros sorszámú sorban, 

és a harmadik sortól kezdve bármely sorban eggyel több ülőhely található, mint a kettővel kisebb sorszámú sorban. 

a) Hány ülőhely van a tizedik, valamint a tizenharmadik sorban? 

b) Hány ülőhely van összesen a földszinti nézőtér 23 sorában? 

a) A páros sorszámú sorban található ülőhelyek száma számtani sorozatot alkot, melynek 
 

első tagja 𝑎1 = 20, differenciája 𝑑 = 1. 

A tizedik sor ülőhelyeinek száma ennek a sorozatnak az ötödik tagja: 𝑎5 = 𝑎1 + 4𝑑 = 24  

A páratlan sorszámú sorban található ülőhelyek száma is számtani sorozatot alkot, melynek 
 

első tagja 𝑏1 = 20, differenciája 𝑑 = 1. 

A tizenharmadik sor ülőhelyeinek száma ennek a sorozatnak a hetedik tagja: 𝑏7 = 𝑏1 + 6𝑑 = 26  

Ha „egyesével” jól láthatóan kiszámolja, akkor is jár a pont.  

b) A páratlan sorszámú sorokban az ülőhelyek száma összesen 

𝑆páratlan =
20 + 31

2
∙ 12 = 306. 

 

A páros sorszámú sorokban az ülőhelyek száma összesen 

𝑆𝑝á𝑟𝑜𝑠 =
20 + 30

2
∙ 11 = 275, 

 

így a földszinti nézőtér 21 sorában összesen 𝑆𝑝á𝑟𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛 + 𝑆𝑝á𝑟𝑜𝑠 = 581 ülőhely van.  

összesen 9 pont 

2. Legyen 𝑨 egy pozitív egész szám. Legyen 𝑩 az a szám, amelyet úgy kapunk, hogy elhagyjuk az 𝑨 utolsó számegyét, a 

kilencest, 𝑪 pedig az a szám, amelyet úgy kapunk, hogy elhagyjuk a 𝑩 utolsó számjegyét, a kettest. Mennyi az 𝑨, ha 

𝑨 + 𝑩 + 𝑪 = 𝟐𝟐𝟑𝟖𝟗𝟗𝟓𝟐? 

10𝐶 + 2 = 𝐵  

100𝐶 + 29 = 𝐴  

100𝐶 + 29 + 10𝐶 + 2 + 𝐶 = 22389952  

𝐶 = 201711  

𝐴 = 20171129  

összesen 8 pont 

3. Az alábbi négy kérdésre adott választ nem kell indokolnia. 

a) Döntse el az alábbi egyenlőségekről, hogy igaz-e minden 𝒙 valós szám esetén! 

A) 𝒙𝟏𝟎 + 𝒙𝟐 = 𝒙𝟏𝟐 B) 𝒙𝟏𝟎 ∙ 𝒙𝟐 = 𝒙𝟏𝟐 C) 𝒙𝟏𝟎 ∙ 𝒙𝟐 = 𝒙𝟐𝟎 D) (𝒙𝟏𝟎)𝟐 = 𝒙𝟐𝟎 

b) Gyöngyi, Éva, Mari, Botond és Feri egymás után jönnek be a tanterem ajtaján. Mekkora a valószínűsége annak, 

hogy fiú jön be utoljára, ha minden belépési sorrend egyenlően valószínű? 

c) Hány olyan 0 és 2017 fok közötti szög van, amelynek szinusza 2017/2018? 

d) Egy mobiltelefon árát, amely eredetileg 𝒙 forint volt (𝒙 > 𝟎), először 10 százalékkal felemelték, majd miután erősen 

lecsökkent a kereslet iránta, 10 százalékkal lecsökkentették. Így a telefon ára 𝒚 forint lett. Melyik a nagyobb az 𝒙 

és 𝒚 közül? Vagy esetleg 𝒙 = 𝒚? 

a)  A) NEM, B) IGEN, C) NEM, D) IGEN  

b) 0,4  

c) 12  

d) 𝑥 > 𝑦  

összesen 7 pont 

4. Fándli Józsi, a kőművesmester házat épít. Ki is nézte a katalógusban azt a „Szuper” fantázianevű téglát, amiből a 

falat megépíti. Kiszámolta, hogy a falhoz ebből a fajta téglából éppen 2017 darab kell. Megrendelte a 2017 darab 

téglát, de az építőanyagokat árusító cég sajnálattal értesítette Józsit, hogy a „Szuper” típusú tégla jelenleg nem 

kapható. De felajánlottak Józsinak ehelyett egy másik fajta téglát, a „Mini Szuper” nevűt. Ezzel azért könnyű 

helyettesíteni a „Szuper” téglát, mert élei éppen feleakkorák, mint a „Szuper” tégla élei, és a katalógusban 

meghirdetett akciós darabára a „Szuper” tégla darabárának az egyötöde. 
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a) Hány darab téglát kellene rendelni a „Mini Szuper” típusból, ha ebből kellene megépíteni ugyanazt a falat? (A 

„Mini Szuper” téglából építendő falnak természetesen ugyanolyan magasnak, szélesnek, hosszúnak kell lennie, 

mint ahogy azt eredetileg a „Szuper” téglából tervezték.) 

b) Nő vagy csökken a falhoz szükséges téglák árának összege, ha a ”Szuper” tégla helyett a ”Mini Szuper” téglából 

építik meg ugyanazt a falat? Hány százalékkal változik meg ez az összeg?  

Mindkét típusú tégla alakja téglatest. 

a) Mivel egy „Szuper” téglába nyolc „Mini Szuper” tégla fér, ezért  

8 ∙ 2017 = 16136 darab „Mini Szuper” téglát kellene rendelni.  

b) Ha egy „Szuper” tégla darabjának ára 𝑥, akkor a téglák árának összege eredetileg 2017𝑥.  

Mivel a „Mini Szuper” tégla darabjának ára 
𝑥

5
, ezért ekkor a téglák árának összege  

8 ∙
2017𝑥

5
= 

 

3227,2𝑥.  

Így a falhoz szükséges téglák árának összege nő.  
3227,2𝑥

2017𝑥
= 1,6, 

 

ezért 60 százalékkal nő ez az összeg.  

összesen 8 pont 

5. Számológép használata nélkül bizonyítsa be, hogy 𝐥𝐨𝐠𝟐𝟑 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟑𝟒 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟒𝟓 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟓𝟔 ∙ … ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟐𝟎𝟏𝟕𝟐𝟎𝟏𝟖 < 𝟏𝟏. 

Írjuk át mindegyik logaritmust ugyanarra az alapra (pl. tízesre):  

Ekkor a szorzat: 
lg3

lg2
∙
lg4

lg3
∙
lg5

lg4
∙
lg6

lg5
∙ … ∙

lg2018

lg2017
= 

 

lg2018

lg2
=  

log22017 < log22048  

= 11  

összesen 8 pont 

Mindösszesen: 40 pont 


