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1. Márton az őszi szünetben kikapcsolódásképpen 

gyufaszálakból „háromszög” rácsot épített az ábrán 

látható módon. (A „nagy” háromszögből csak a felső 

négy sort látjuk.)  

a) Hány cm2 a 10 sorból álló „nagy” szabályos három-

szög területe? Az eredményt egészre kerekítve adja 

meg. 

b) Hány doboz gyufát használt Márton a „nagy” há-

romszög megépítéséhez? 

Egy szál gyufa hossza 43 mm, egy dobozban 40 szál gyufa van. 

a) Egy „kis” háromszög egy oldala 𝑎 = 4,3 cm.  

A szabályos háromszög területképlete: 𝑡 =
𝑎2√3

4
=  

8,006 cm2.  

A „nagy” háromszög hasonló a „kis” háromszöghöz, a hasonlóság aránya 10, ezért  

a „nagy” háromszög területe a „kis” háromszög területének 100-szorosa,  

𝑇 = 100𝑡 = 800,64 cm2 ≈ 801 cm2.  

(Másik logikusnak tűnő megoldás: „megszámoljuk”, hány „kis” háromszög van:  

1 + 3 + 5 + ⋯ + 19 = 100.) 
 

b) Legyen a 10. sorban található gyufák száma 𝑎1 = 3.  

Mivel minden sorban három szállal több gyufa van, az egyes sorokban található gyufák 

száma egy olyan számtani sorozatot alkot, melynek differenciája 3, első tagja is 3: 𝑎1 =
𝑑 = 3 

 

A kérdés az, hogy mennyi az első tíz tag összege (𝑛 = 10) 

𝑆𝑛 =
2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑

2
∙ 𝑛 = 165, 

 

tehát 5 doboz gyufa kell (pontosabban 4 doboz gyufát teljesen elhasznált Márton, az 

ötödik dobozból pedig 5 szálat). 
 

 

 

2. Piroska a nyári fényképeit nézegeti. Még a nyál is összecsordul a szájában, amikor látja, 

hogy mekkora adag fagylaltokat ettek Szegeden a Tisza-parton. Arra is emlékszik, hogy a 

közeli cukrászdában 24 féle fagylaltot árultak. 

a) A fényképeken látszik, hogy öt gombóc tornyosult egymás tetején a tölcsérben, mind az öt 

gombóc más színű volt. Hányféle sorrendben kaphatta volna Piroska a tölcsérbe ezt az öt 

gombócot? 

b) Hányféleképpen kaphatott volna öt különböző gombócot a tölcsérébe a 24 féle fagylaltból? 

c)  Hányféleképpen kaphatott volna öt gombócot a tölcsérébe a 24 féle fagylaltból (azaz 

egyforma gombócok is előfordulhatnak, de nem feltétlen egymás után)? 

d) Hányféleképpen kaphatott volna öt különböző gombócot a 24 féle fagylaltból, ha nem 

tölcsérbe, hanem kehelybe kéri, ahol a gombócok sorrendje már nem számít? 

a) A feladat 5 (különböző) elem összes lehetséges sorrendjét, azaz permutációinak 

számát kérdezi: 
 

5! = 120 féle sorrendben kaphatta volna Piroska ezt az öt gombócot.  
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b) A feladat 24 (különböző) elem összes 5-ödrendű ismétlés nélküli variációinak számát 

kérdezi: 
 

24!

(24 − 5)!
= 5 100 480.  

c) A feladat 24 (különböző) elem összes 5-ödrendű ismétléses variációinak számát 

kérdezi: 
 

245 = 7 962 624.  

d) A feladat 24 (különböző) elem összes 5-ödrendű ismétlés nélküli kombinációinak 

számát kérdezi: 
 

(
24
5

) = 42 504.  

 

 

 

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

a) Határozza meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)! 

A) Van olyan négypontú gráf, melyben a csúcsok fokszáma 2, 0, 1, 8. 

B) Ha a 3,14159-et elosztjuk 10-zel, az eredmény racionális szám. 

C) Van olyan trapéz, amely téglalap. 

D) Minden trapéz téglalap. 

b) Egy 32 fős osztályból húszan érettségiznek angolból, tizenegyen fizikából, heten pedig nem 

érettségiznek egyik tárgyból sem. Hány olyan tanuló jár ebbe az osztályba, akik fizikából 

érettségiznek, angolból viszont nem érettségiznek? 

c) Egy mértani sorozat második tagja 3, negyedik tagja 12. Határozza meg a sorozat első 5 

tagjának az összegét! 

a)    A) HAMIS 

B) IGAZ 

C) IGAZ 

D) HAMIS 

 

b) 5  

c) 1,5 + 3 + 6 + 12 + 24 = 46,5, vagy  

−1,5 + 3 − 6 + 12 − 24 = −16,5  

 

 

4. Ábrázolja a koordináta-síkon az |𝒙| + |𝒚| = 𝟓 egyenletű ponthalmazt, ahol 𝒙 és 𝒚 a pontok 

első és második koordinátája! 

a) Bizonyítsa be, hogy az alakzatnak pontja a 𝑷(𝟐; −𝟑) pont! 

b) Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik a 𝑷 pontra, és a ponthalmaz 

által határolt síkidom területét felezi! 
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 Az alakzat egy olyan négyzet, melynek csúcsai a 
(5; 0), (0; 5), (−5; 0) és 0; −5) pontok (csak a vonal) 

 

 

a) Látható nyoma kell, hogy legyen annak, hogy behelyettesített (vagy ezt leírja szavakkal): 

a „|2| + |−3| = 5” állítás igaz. 
 

b) A keresett egyenes biztosan áthalad az origón (és 𝑃-n).  

3𝑥 + 2𝑦 = 0 (bármilyen alak elfogadható)  

 

 

5. Egy kocka csúcsaira illeszkedő gömb térfogata 20181128 cm3. 

a) Hány liter a kocka térfogata? 

b) Hány liter annak a gömbnek a térfogata, amely érinti a kocka összes lapját? 

c) Hány liter annak a gömbnek a térfogata, amely érinti a kocka összes élét? 

Mindhárom eredményt egészre kerekítve adja meg! 

a) A gömb térfogat-képletéből a gömb sugara  

𝑅 = 168,896 cm.  

A gömb átmérője a kocka testátlójával egyenlő, 
 

a kocka testátlója az élének a √3-szorosa, ezért a kocka éle 

𝑎 =
2𝑅

√3
= 195 cm.  

A kocka térfogata 𝑉 = 𝑎3 = 7 417 626 cm3 ≈ 7 418 liter.  

b) Ennek a gömbnek a sugara a kocka élének a fele.  

Ezért sugara 
𝑅

√3
,  

ezért térfogata 
20181128

√3
3 = 3 883 860 cm3 ≈ 3 884 liter.  

c) Ennek a gömbnek a sugara a kocka lapátlójának a fele.  

Ezért sugara 𝑅√
2

3
, 

 

ezért térfogata 20 181 128 ∙ (√
2

3
)

3

= 10 985 214 cm3 ≈ 10 985 liter.  

 

 

  


