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Országos döntő 12. osztály 2016. március 5. 

Az 1-4. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Egy botot véletlenszerűen három darabra törünk. Mennyi annak a valószínű-
sége, hogy a keletkező darabokból ki tudunk rakni egy háromszöget? 

(A) 
1

4
-nél kevesebb (B)

1

4
 (C)

1

3
-nál kevesebb (D)

1

3
 (E)

1

3
-nál több 

2. Az alábbiak közül n mely értéke esetén választhatók meg a + és – jelek az 
1 2 3 ... 0n      kifejezésben úgy, hogy igaz legyen az egyenlőség? 

(A) 11 (B) 13 (C) 66 (D) 2015 (E) 2016 

3. Az ABC háromszög mindhárom oldala egész egység hosszúságú. Az alábbi-
ak közül hány egység lehet a háromszög b vagy c oldalának hossza, ha 

16a =  és 
1

cos
4

   ? (A háromszög   belső szöge az a oldalával szem-

ben helyezkedik el.) 

(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14 

4. Az alábbiak közül melyik szám állítható elő a négy alapművelet, a négyzet-
gyökvonás, az egészrész-képzés és legfeljebb három darab 4-es számjegy se-
gítségével? 

(A) 77 (B) 333 (C) 2015 (D) 2016 (E) 2017 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 

5. Léteznek-e olyan x és y irracionális számok, amelyekre egyszerre 2x y  és 
2x y  értéke is racionális szám? Válaszotokat indokoljátok! 
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