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1. Adottak a koordináta-rendszerben a következő ponthalmazok: 

𝐴 ∶= {𝑃(𝑥; 𝑦)|𝑦 >
1

2
𝑥 − 3}, 𝐵 ∶= {𝑃(𝑥; 𝑦)|𝑦 < 2𝑥 − 6}, 𝐶 ∶= {𝑃(𝑥; 𝑦)|𝑥 ≤ 4}, 𝐷 ∶= 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶. 

Hány olyan eleme van a D halmaznak, melynek mindkét koordinátája egész szám? Adja meg 

ezeket a pontokat koordinátáikkal! 

8 pont 

A D halmaznak három olyan eleme van, melynek mindkét 

koordinátája egész szám.  

A mellékelt ábra alapján ezek a pontok P(3;-1), Q(4;0) és R(4;1) 

 

 

2. A 2019 olyan négyjegyű pozitív egész szám, amely tartalmaz nullát, és az utolsó számjegye 

az első három számjegy összegének háromszorosa. Hány hasonló tulajdonságú szám van? 

8 pont 

Ha a szám utolsó számjegye 3, akkor az első három számjegyének összege 1. A feltételnek 

megfelelő szám az 1003. 

Ha a szám utolsó számjegye 6, akkor az első három számjegyének összege 2. A feltételnek 

megfelelő számok a 2006, 1106 és 1016. 

Ha a szám utolsó számjegye 9, akkor az első három számjegyének összege 3. A feltételnek 

megfelelő számok a 3009, 2109, 2019 1209 és 1029. Az 1119 nem tartalmaz nullát, tehát nem felel 

meg a feltételeknek. 

Összesen 9 ilyen szám van. 

3. Milyen hosszúságú a Komáromi összekötő vasúti híd, ha az óránként 90 km-t megtevő, 110 

m hosszúságú vonat 0,4 perc alatt halad át rajta? 

8 pont 

Jelölje a híd hosszát x. A vonat útja a híd hosszának és a vonat hosszának összege, 110+x. Az út 

megtételéhez szükséges idő 0,4 perc=24 másodperc. A vonat sebessége 90km/h, ami 25 m/s. A 

megtett út a sebesség és a megtételhez szükséges idő szorzata, azaz 

110+x=25·24, amelyből x, azaz a híd hosszúsága 490 m.     
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4. A gyógyfürdő 35ºC-os medencéjének alapja olyan szabályos hatszög, amelynek oldalai 10 m 

hosszúak. Az egyenes hasáb alakú medencébe 2 m magasból, hat azonos keresztmetszetű 

csövön át áramlik a víz. Mennyi idő alatt éri el e medence vize a kívánt 120 cm-es mélységet, 

ha egy-egy csap vízhozama 2500 liter percenként? (A megoldást percekben, egészre 

kerekítve adja meg.) 

8 pont 

A szükséges vízmennyiséget az egyenes hasáb térfogataként 

számíthatjuk. A hatszög az alaplap, a 120 cm = 1,2 m vízmélység a hasáb 

magassága. A szabályos hatszöget alkotó szabályos háromszögek 

magasságát Pitagorasz tételével határozhatjuk meg: 𝑚𝑎 = √102 − 52 =

5√3 ≈ 8,66 𝑚. 

Ekkor a hatszög területe 𝑇 = 6 ∙
𝑎∙𝑚𝑎

2
≈ 3 ∙ 10 ∙ 8,66 = 259,8 𝑚2. A vízmennyiség térfogata 𝑉 =

𝑇 ∙ ℎ ≈ 259,8 𝑚2 ∙ 1,2𝑚 = 311,76𝑚3 = 311760𝑑𝑚3 = 311760𝑙 

A szükséges vízmennyiséget a hat csap együttes vízhozamához viszonyítva kapjuk a feltöltés 

idejét: 𝑡 =  
311760𝑙

6∙2500𝑙
= 20,784 𝑝𝑒𝑟𝑐 ≈ 21 𝑝𝑒𝑟𝑐. 

A medencében 21 perc alatt eléri a vízszint a 120 cm-es magasságot.     

5. Egy középiskola a 2019. évi Mozinet Filmnapokon bemutatott alkotások közül három filmet 

szeretne levetíteni: a Valan című magyar filmet, a dél-koreai Bong Joon-ho rendezte 

„Élősködők”-et, és Az angyalt, amely argentin film. Az előzetes felmérések alapján 62 tanuló 

jelentkezett, hogy az argentin vagy a magyar filmet szeretné megnézni. Közülük 17 jelezte, 

hogy csak Az angyal érdekli, valamint 24-en vannak, akik mindkét filmet megnéznék. 

Mindhárom alkotás 15 diák érdeklődését keltetette fel, és azok a tanulók is ugyanennyien 

vannak, akik csak az „Élősködők”-re kíváncsiak. A dél-koreai filmet 44-en szeretnék látni, 

továbbá 22 olyan tanuló van, aki csak az Élősködőket, de Az angyalt nem kívánja 

megtekinteni. 

Hány Ft jegybevételre számíthat az iskola, ha a mozijegyek darabonkénti ára 500 Ft? 

Megoldását részletezze! 

8 pont 
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Jelöljük az alábbi halmazokat:  

 𝑉 = {a magyar filmet választók}, É = {𝑎 𝑑é𝑙 − 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑎𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒𝑡 𝑣á𝑙𝑎𝑠𝑧𝑡ó𝑘},  

𝐴 = {𝑎𝑧 𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒𝑡 𝑣á𝑙𝑎𝑠𝑧𝑡ó𝑘}. 

A feladat szövege alapján |VÉA| = 15, azaz 15 diákot 

mindhárom alkotás érdekel.  

|É\ (VA)| = 15 azon tanulók száma, akik csak az 

Élősködők-re kíváncsiak. 

|É\A| = 22 fő, akik csak az Élősködőket, de Az angyalt 

nem szeretnék látni. 

|É| = 44 fő, akik a dél-koreai filmet szeretnék látni.  

|A\V| = 17 fő, aki a magyar filmet nem, csak Az angyalt 

szeretné megnézni, 

|VA| = 24 fő az, aki mindkét filmet megnézné. 

|VA| = 62 tanuló az argentin vagy a magyar filmet szeretné megnézni. 

Az adatok alapján |V| = 45, |A| = 41 és |É| = 44. 

Ez összesen 130 jegyvásárlást jelent, ami 65000 Ft bevételt eredményez. 


