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Körzeti forduló 11. osztály 2016. január 8. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Két szabályos dobókockával egymás után egyet-egyet dobunk. Mekkora 
annak a valószínűsége, hogy a dobások átlaga egész szám? 
(A) 0,3 (B) 0,4 (C) 0,5 (D) 0,6 (E) az előzőek egyike sem 

2. A 64 mezőből álló 8×8-as sakktáblára egy tetszőleges egyenes vonalat rajzo-
lunk. Az alábbiak közül összesen hány mező belsején mehet keresztül ez a 
vonal? 
(A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 17 

3. Az alábbiak közül hány (nem feltétlenül egyforma méretű) kockára darabol-
ható fel egy kocka? 
(A) 20 (B) 22 (C) 38 (D) 2015 (E) 2016 

4. Összesen hány valós megoldása van a 4 2log 64 log 64 log 2 0x x x    egyen-
letnek? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

5. Összesen mennyi lehet az 2 0x ax b+ + =  és 2 0x bx a+ + =  egyenletek 
különböző valós gyökeinek száma, ha 1 0a b+ + < ? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

6. Adott az egységoldalú ABCD négyzet és egy CD átmérőjű félkör. Kössük 
össze az AB oldal tetszőleges M pontját a négyzet O középpontjával, az MO 
egyenes és a félkör metszéspontját pedig jelölje P. Ha az M pontot úgy moz-
gatjuk az AB oldalon, hogy MP értéke a lehető legnagyobb legyen, akkor 
mekkora lehet ez az érték? 

(A) 2
2

 (B) 3
2

 (C) 1 (D)
5
4

 (E)
3
2

 

7. Mennyi az 1 1 1 1 1...
1 4 4 7 7 10 10 13 2014 2017

    
    

 összeadás eredmé-

nye? 

(A) 1-nél kevesebb (B)
672

2017
 (C) 

2014
2017

 (D)
2016
2017

 (E) 1-nél több

8. Összesen hány nullára végződik 1000! tízes számrendszerbeli értéke? 
(A) 200 (B) 240 (C) 241 (D) 249 (E) 256 

9. Egy kör kerületét 11 ponttal egyenlő nagyságú ívekre bontottuk. Összesen 
hány olyan háromszög van, amelynek csúcsai ezen pontok közül valók, és a 
kör középpontja a háromszög belsejébe esik? 
(A) 33 (B) 55 (C) 99 (D) 110 (E) 165 

10. Egy 10×10-es sakktábla minden egyes mezőjét kiszíneztük valamilyen szín-
nel úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban a mezők színei között leg-
feljebb 5 különböző szín fordul elő. Az alábbiak közül összesen hány külön-
böző színt használhattunk fel a 10×10 mező színezéséhez? 
(A) 40 (B) 41 (C) 42 (D) 43 (E) 44 

11. Egy rombusz oldalai fölé kifelé négyzeteket emelünk, a négyzetek közép-
pontjai legyenek A, B, C és D. Ekkor az ABCD négyszög… 
(A) lehet paralelogramma (B) biztosan paralelogramma (C) lehet rombusz 
(D) lehet négyzet (E) biztosan négyzet 

12. Adott egy téglalap alakú papírlap. Szemközti oldalainak felezőpontjait ösz-
szekötve két egymásra merőleges egyenest kapunk. A lapot összehajtjuk elő-
ször az egyik, majd a másik egyenes mentén. Az így négyrét hajtott papíron 
kijelölünk 2 különböző pontot (ezek nem esnek a hajtásvonalakra), majd a 
kijelölt pontoknál tűvel átszúrjuk a lapot úgy, hogy mindegyik rétegen látni 
lehessen a kijelölt pontokat, végül pedig a papírt újra széthajtjuk. Összesen 
hány egyenest határoznak meg a kapott pontok? 
(A) 12 (B) 18 (C) 22 (D) 24 (E) 28 

13. Az alábbiak közül mennyi lehet az 
4

11
5

x y xy
y z yz
z x zx

ì + + =-ïïïï + + =íïï + + =-ïïî

 egyenletrendszer meg-

oldásában az ismeretlenek valamelyikének értéke? 
(A) –6 (B) –5 (C) –3 (D) 2 (E) 3 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 

14. Az :f    olyan függvény, hogy    2 1f f x x x    teljesül bármely 

x  esetén. Bizonyítsátok be, hogy  1 1f  ! 
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