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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 45 dkg tömegű cipót háromfelé vágtunk. A legnagyobb és a legkisebb 
darab között 5 dkg a különbség. Az alábbiakból hány dkg lehet valamelyik 

darab tömege, ha a tömegek szórása 14
3

dkg? 

(A) 11 dkg (B) 12 dkg (C) 13 dkg (D) 17 dkg (E) 18 dkg 

2. Összesen, hány olyan (n; k) pozitív egész számpár létezik, amelyekre 
(5 3 2) (3 5 2)n k   ? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 3-nál több

3. Az itt látható téglatestben az AB él hossza 21, az AD élé 
14, az AE élé 7 egység. Legyen k az AF és EG, l az EG és 
CF, m pedig az AF és BG lapátlók távolsága. Az alábbiak 
közül melyik állítás igaz?  
(A) l k m   (B) k l m   (C) l m k   (D) k l  (E) k m  

4. A matematika szakkörön a tanár gondolt egy legfeljebb n-ed fokú polinomfügg-
vényre. A diákok tetszőleges valós helyen megkérdezhetik a függvény helyette-
sítési értékét. Az alábbiakból legkevesebb hány helyettesítési érték ismerete ese-
tén fordulhat elő, hogy biztosan eldönthető, hogy a függvény páros-e? 
(A) 2n   (B) 1n   (C) n  (D) 1n   (E) 2n   

5. A sík egymástól különböző B és C pontjaihoz azon A pontok mértani helye, 
amelyekre az ABC háromszög A-hoz tartozó magassága mértani közepe a 
BC+AC és BC-AC szakaszoknak, két pont kivételével egy … 
(A) B középpontú kör. (B) C középpontú kör. (C) ellipszis. 
(D) parabola. (E) hiperbola.   

6. Az ABCD tetraéderben CD merőleges DA-ra és DB-re, valamint DA merőle-
ges DB-re. Ha CD = DA + DB, akkor az ACB∢ + BCD∢ + ACD∢ összeg 
hány fokos lehet? 
(A) 60° (B) 75° (C) 90° (D) 105° (E) 120° 

7. Ha bármely a, b pozitív valós számra a * műveletet így értelmezzük: 
2

2
a ba b

ab


 


, akkor mennyi az eredménye a 

   ... 2023 2022 2021 2020 ... 2     )1 műveletnek? 

(A) 
1

2022
 (B) 1-nél kisebb (C) 1 (D) 1-nél nagyobb (E) 2023 

8. Adott a síkon négy pont úgy, hogy a páronkénti távolságaik pontosan két érté-
ket, a-t és b-t vesznek fel. Mennyi lehet a/b értéke, ha tudjuk, hogy a > b? 

(A) 2  (B) 1 5
2
  (C) 3  (D) 2 3  (E) 5  

9. Az ABC nem szabályos háromszög oldalfelező pontjai rendre 0A , 0B , 0C , az 
ABC és 0 0 0A B C  háromszögek körülírt körének középpontjai K, illetve 0K . 
Ha tudjuk, hogy a 0KK  egyenes az ABC háromszöget két egyenlő területű 
részre osztja, akkor a háromszögek… 
(A) lehetnek egyenlő szárúak. (B) lehetnek derékszögűek. 
(C) mindenképp egyenlő szárúak. (D) mindenképp derékszögűek. 
(E) mindenképp derékszögűek és egyenlőszárúak. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
10. Az egész számok mindegyikét pirosra vagy zöldre festettük úgy, hogy a 2022 

piros és a 2023 zöld színű lett. Igaz-e, hogy ki lehet választani három azonos-
ra színezett egész számot, bárhogy is történt a többinek a színezése, amelyek 
összege 0? 
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