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BME MATEMATIKA INTÉZET

12. Egy téglalap alakú ABCD ( AB BC≠ ) biliárdasztal A csúcsából úgy szeret-
nénk ellökni egy golyót, hogy az az oldalakról pontosan háromszor vissza-
pattanva éppen telibe találja a téglalap közepén álló golyót. Összesen hány 
különböző irányba indítható így a golyó az A csúcsból? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

13. Egy szabályos háromszögnek kiválasztottuk a csúcsait, a középpontját és az 
oldalainak harmadolópontjait. Hány pontot tarthatott meg e 10 pont közül 
Árpi, ha ezekből már semelyik három nem alkotott szabályos háromszöget? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

 



Körzeti forduló 9. osztály 2022. január 7. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Tímár Mihály nehéz helyzetbe került, mert lekopott a kincset rejtő zsákról a 

vörös félhold. Annyit tud, hogy a négy zsák közül a legnehezebbikben, a bú-
zába rejtve ott van a kincs. Három mérés során az derült ki, hogy az első zsák 
a másodikkal együtt kisebb, a harmadikkal együtt ugyanakkora, a negyedik-
kel együtt pedig nagyobb tömegű, mint a másik két zsák. Melyik zsákban 
van a kincs? 
(A) az elsőben (B) a másodikban (C) a harmadikban 
(D) a negyedikben (E) nem állapítható meg   

2. Az alábbiak közül melyik a helyes sorrend az 5852a = , 3513b = , 1174c = , 
2343d =  számok között? 

(A) a<b<c<d (B) d<c<b<a (C) c<b<a<d (D) c<d<a<b (E) c<d<b<a

3. A táborozók közül 25-en tudnak kerékpározni, 20-an úszni, de egyetlen 
olyan gyerek sincs, aki a két sportág valamelyikéhez ne értene. A táborozók 
létszámának 6-szorosa olyan szám, amelynek számjegyeit összeadva 3-szor 
akkora számot kapunk, mint a táborozólétszám számjegyeinek összege. Hány 
fő lehet a táborozók létszáma? 
(A) 28-nál kevesebb (B) 28-nál több (C) 32-nél kevesebb 
(D) 32-nél több (E) 34-nél több   

4. Hány cm lehet a legrövidebb oldala egy olyan derékszögű háromszögnek, 
amelynek oldalai centiméterben mérve egész számok, és az átfogó 6 centi-
méterrel rövidebb, mint a két befogó összege? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

5. Anna észrevette, hogy a táblára írt három szám olyan, hogy ha a náluknál 1-
gyel nagyobbakat összeszorozza, az megegyezik a szorzatuknál 1-gyel na-
gyobb számmal. Bea azt vette észre ugyanezekről a számokról, hogy ha a ná-
luknál 2-vel nagyobbakat összeszorozza, az megegyezik a szorzatuknál 2-vel 
nagyobb számmal. Ha ugyanezen számoknál 3-mal nagyobbakat szorozzuk 
össze, az hánnyal lesz nagyobb a szorzatuknál? 
(A) 1-gyel (B) 2-vel (C) 3-mal (D) 6-tal (E) 9-cel 

6. Az 1 m élű kockába bele lehet tenni egy olyan négyzetet, melynek méretei 
méterben… 
(A) 1,01×1,01 (B) 1,02×1,02 (C) 1,03×1,03 (D) 1,04×1,04 (E) 1,05×1,05

7. Egy társasjátékban van 11 piros, 7 kék és 20 zöld korongunk. A bank egy 
piros meg egy kék korongért két zöld korongot ad, egy piros meg egy zöld 
korongért két kék korongot, és egy kék meg egy zöld korongért két piros ko-
rongot ad. A cserék során arra törekszünk, hogy csupa azonos színű koron-
gunk legyen. Melyik színnel lehet elérni, hogy a végén az összes korong 
olyan színű legyen? 
(A) pirossal (B) kékkel (C) zölddel 
(D) bármelyikkel elérhető (E) egyik színnel sem érhető el. 

8. Egy kör alakú városfalon 12 őrbódé, az óramutató járásával egyező irányban 
1-től 12-ig növekvő sorrendben van számozva és mindegyik előtt az őrbódé-
val azonos számozású őr áll. Délben mindegyikük elindul az őrhelyéről a fa-
lon valamelyik irányba olyan sebességgel, amellyel egy óra alatt kerülné meg 
a várost. Ha két őr szembetalálkozik, akkor sarkon fordulnak és változatlan 
sebességgel haladnak tovább az ellenkező irányba. Melyik őrbódé előtt állhat 
a 6-os számú katona éjfélkor? 
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10 (E) 12 

9. Egy konvex négyszög három oldalának hossza 1 cm, 4 cm és 8 cm, átlói pe-
dig merőlegesek egymásra. Hány centiméter lehet a negyedik oldal hossza? 
(A) 29  (B) 6 (C) 7 (D) 67  (E) 79  

10. Az ABCDEF szabályos hatszög K középpontjában, továbbá a B csúcsában 
egy-egy légy, az A csúcsban pedig egy pók ül. A B csúcsból a C irányába, a 
K-ból pedig az E irányába egyszerre, azonos sebességgel elindulnak a le-
gyek. Ekkor a mozgás során a két légy a helyben maradó pókkal együtt min-
dig egy olyan háromszög csúcsaiban vannak, amelyik… 
(A) derékszögű. (B) nem derékszögű. (C) egyenlőszárú. 
(D) nem egyenlőszárú. (E) szabályos. 

11. Egy kilenctagú választó testület három jelölt közül választ. Mindegyikük 
rangsorolja őket, az elsőnek 3, a másodiknak 2, a harmadiknak pedig 1 pon-
tot ad. Összesítve a jelöltek pontszámát kiderült, hogy a sorrend egyértelmű, 
hármuk pontszáma különböző. A testület egyik tagja észrevette, hogy ha a 
választást úgy bonyolították volna le, hogy mind a kilencen csak egy jelöltet 
választanak ki és annak adnak 1 pontot, akkor a jelöltek sorrendje megfor-
dulna. Összesen hány pontot kaphatott eredetileg valamelyik jelölt? 
(A) 15 (B) 17 (C) 19 (D) 21 (E) 23 

 
 

A 12-13. feladatok a következő oldalon találhatóak! 
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