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Az 1-9. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Egy gömb köré négyzet alapú, egyenes csonkagúlát írunk úgy, hogy a gömb 
érintse a csonkagúla összes lapját. Ekkor a csonkagúla térfogatának és felszí-
nének az aránya egyenlő az adott gömb sugarának… 
(A) hatodával (B) negyedével (C) harmadával 
(D) felével (E) kétharmadával   

2. Egy téglalap alakú papírlapot az egyik átlója mentén összehajtottunk. A haj-
tás után a négy csúcs egy olyan trapéz négy csúcsába került, amelynek három 
oldala egyenlő hosszúságú. Hány centiméter az eredeti téglalap rövidebb ol-
dala, ha a hosszabb 12 cm-es? 
(A) 6 cm-nél kevesebb (B) 6 cm-nél több (C) 7 cm-nél kevesebb 
(D) 7 cm (E) 7 cm-nél több   

3. Egy kör mentén 2022 kártyát helyeztünk el úgy, hogy mindegyik kártyának 
csak a hátoldala látható. Egy lépésben három szomszédos kártyával az alábbi 
helycserét végezhetjük: a három közül az egyik szélső kártyát a másik szélső 
kártya helyére tesszük, a fennmaradó két kártyát pedig eggyel odébb toljuk (a 
kialakuló üres helyre) és megfordítjuk. Hány ilyen lépéssel érhető el, hogy 
minden kártya a kiindulási helyére kerüljön és az előlapja legyen látható? 
(A) 674 (B) 1011 (C) 2022 
(D) kevesebb, mint 6067 (E) soha nem érhető el   

4. Az ABCD négyzet belsejében úgy helyezkedik el az M pont, hogy 
25DCM MAC    . Hány fokos az ABM ? 

(A) 30° (B) 35° (C) 40° (D) 45° (E) 50° 

5. Az alábbiakból legtöbb hány ( ; )x y  egész számpár elégiti ki a következő 
egyenletet, ahol p prímszám? 

2 2( 1)p x y p xy x y       

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 6 (E) 8 

6. Robinak 8 kulcsa van felfűzve egy karikára. A kulcsok ránézésre megkülön-
böztethetetlenek és a két oldaluk is egyforma. Robi, hogy meg tudja a kul-
csokat különböztetni, mindegyikre egy-egy színes sapkát húz. Az alábbiak-
ból hány színnel tudja ezt megoldani? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

7. Összesen hány olyan ( ; )n k  számpár van, amelyre n k , továbbá az n és k 
oldalú szabályos sokszögek egy-egy belső szögének az eltérése éppen 1°? 
(A) 30-nál kevesebb (B) 30-nál több (C) 50-nél kevesebb 
(D) 50 (E) 50-nél több   

8. Legyen az ABC háromszögben .AB AC  A CAB , illetve ABC  szögek 
szögfelezői a BC, illetve CA oldalakat rendre a D, illetve E pontokban met-
szik. Legyen K az ADC háromszög beírt körének a középpontja. Tegyük fel, 
hogy 45BEK   . Hány fokos lehet ekkor a CAB szög? 
(A) 45° (B) 60° (C) 75° (D) 90° (E) 105° 

9. 2×1-es dominókból tornyot építünk a következő módon. Először elrendezünk 
55 dominót úgy, hogy egy 10×11-es téglalapot fedjenek le; ez lesz a torony el-
ső szintje. Erre azután további, 55 dominót tartalmazó szinteket építünk, 
ügyelve arra, hogy minden egyes szint pontosan illeszkedjék az eredeti 10×11-
es téglalapra. Az így kapott építményt akkor nevezzük stabilnak, ha a 10×11-es 
téglalap minden rácsponttól különböző, belső pontja felett van legalább egy 
dominónak belső pontja. Hány szintből áll a legalacsonyabb stabil torony? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
10. Határozzátok meg mindazokat a pozitív valós számok halmazán értelmezett 

f függvényeket, amelyek az értelmezési tartományukban mindenütt eleget 

tesznek az   12 3 6f x f x
x

    
 

 összefüggésnek. 
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