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1. Barátságos számoknak hívjuk a matematikában azokat a pozitív egészekből álló számpárokat, 

amelyekre igaz, hogy az egyik szám önmagánál kisebb osztóinak összege a másik számmal 

egyenlő és fordítva. Melyik szám az 1184 „barátságos párja”? 

Az 1184 prímtényezős szorzata 2
5
 ∙ 37, így 1184-nek az önmagánál kisebb osztóit:1; 2; 4; 8; 16; 32; 

37; 74; 148; 296; 592. Ezek összege 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 37 + 74 + 148 + 296 + 592 = 1210. 

Tehát 1184 barátságos párja az 1210. 

 

2. Okos Olivér pótolni szeretné a tanszereit, ezért valamennyi ceruzát és eggyel több füzetet 

vásárol. A boltban azt látja, hogy a ceruza darabonként 113 Ft-ba kerül, és ez 13 Ft-tal drágább 

a füzet darabonkénti áránál. Hány darabot tud venni az egyes eszközökből, ha összesen 2017 Ft-

ot szeretne költeni? 

Ha a ceruzák számát x-szel jelöljük, akkor a füzetek száma x+1. A füzet darabonkénti ára 100 Ft, ezért 

felírhatjuk a 113∙x + 100∙(x + 1) = 2017 egyenlőséget. Az egyenlet megoldása x=9, így Olivér 9 db 

ceruzát, és 10 db füzetet tud vásárolni. 

 

3. Az A ={ a, b, c, d, e, f, g } halmaznak hány olyan részhalmaza van, amely  

a) tartalmazza az a - t és a b - t?  

Mivel a-t és b-t tartalmazza, így a maradék 5 elem összes részhalmazának száma adja a 

megoldást. Ez 2
5
-nel, azaz 32-vel egyenlő. 

b) 3 elemű, és tartalmazza az a - t? 

Mivel a-t tartalmazza, így a maradék 6 elemből kell kiválasztani minden lehetséges módon 

még kettőt. Ezt 
6!

2!∙4!
 féleképpen tehetjük, ami 15 különböző eset. 

 

4. Egy derékszögű háromszög oldalainak mérőszámai kétjegyű egész számok, és az egyik befogó 

33 egység hosszú. Milyen hosszúságú az átfogó, ha a másik befogó és az átfogó hosszának 

mérőszáma ugyanazokat a számjegyeket tartalmazza, csak fordított sorrendben? 

Legyen az ismeretlen befogó (10∙x + y), ekkor az átfogó (10∙y + x). Írjuk fel a derékszögű 

háromszögre a Pitagorasz-tételt: (10∙x + y)
2 

+33
 2

=(10∙y + x)
2
. Rendezve az egyenletet, 99∙(y

2 
- x

2
) = 

1089, melyből (y - x)∙(y + x) = 11. Mivel x és y pozitív egész számok, továbbá a 11 prímszám, ezért 

x = 5 és y = 6, amely alapján az átfogó 65 egység hosszúságú. 

5. András, Barnabás és Csaba szakkörre jár matematikából, fizikából és kémiából, amelyeket a 

keddi, szerdai és csütörtöki napokon tartanak. Az egyik szakkör 2-kor, a másik 3-kor, a 

harmadik 4-kor kezdődik. Csaba matematikát választott, Barnabás pedig csütörtökön jár. A 

fizika 3 órakor kezdődik, és nem vesz rajta részt András. A kémia később kezdődik, mint a 

szerdán tartott szakkör. Hány órakor kezdődik az a szakkör, amelyre András jár, ha egy fiú 

csak egy szakkört választhat? Válaszát indokolja! 

András kémia és Barnabás fizika szakkörre jár, mert a szöveg alapján Csaba matematika, András 

nem fizika szakkörös. Barnabás csütörtökön 3 órára megy fizikára, ami Barnabás fizika és fizika 3 

óra következménye. Mivel a kémia később kezdődik, mint a szerdai óra, a 3 órás szakkör csütörtökön 

van, így a matematika van 2 órakor, a kémia pedig 4 órakor. Tehát András 4 órakor jár (kémia) 

szakkörre. 


