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összeállította: BaIoghAttiIa és VáradiJózsef

Afánlós
".. .  Míg a 89-es változások előtt a gimnáziumi tanulók 

részére készült feladatgyűjtemények kínálata rendkívül 
szegényes volt, utána a másik végletbe estünk. A kínálat most 
igen nagy tomegu,csak éppen a pedagógiai és a tudományos 

ellenőrzés híj ával elvonja a figyelmet a lényegi kérdésekről, 
homályos célok érdekében. Következésképp jelenleg a legnagyobb 
szükséget az alapos kidolgozásban és a tanterv változásait 
dinamikusan követő feldolgozásban lá tjuk ....
Az olvasó kezébe ajánlott feladatgyűjtemény harmincnégy 

fejezetben 18-25 feladatot tüz ki, ami kb. a tanév heti adagolásának felelne meg.
A feladatok a tantervhez is alkalmazkodnak, eredetiségre törekvő szerkesztői nem hadnak 
vissza a szórakoztató és találós kérdésekkel tarkított feladatok beiktatásától sem ..."

(Dr. Benkö József)

PROSERVED CATHEDRA 
Sepsiszentgyörgy, 1996-
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1. Nincs szebb időtöltés, mint egy fejtörőn, feladványon töprengeni.
2. "Használat előtt a fejjel együtt felrázandó."
3. Minden matematika feladathoztürelem, papírés ceruza is javallott.
4. A gyűjteményben vannak kiegészíteni való mondatok is:" ..." .
5. Az idézőjelbe tett mondatok, kijelentések vagy tételek mindig igazolásra, bizonyításra vagy 

ellenpéldára várnak. (Ha másként nem megy/ számpéldával vagy méréssel, esetleg logikai 
értékszámolással próbálkozz!)

6. Jelöléseink ritkán témek el az iskolaitól, ha nem ismered, oktatótanárod útbaigazít. 
A matematika feladatok vagy a gyakorlatokhoz kapcsolódó kijelentések alárendelő összetett mondatok, 
melyek fömondata kijelentő értelmű, a mellékmondat pedig felszólítást vagy óhajtást fejez ki.

7. Áz eredményeket ajánlatos ellenőrizni.
8. Segítséget (tanártól, szülőtől, baráttól) csak akkor kérj, ha már többféleképp, sikertelenül 

próbálkoztál!
9. Soha ne dicsekedj eredményeiddel! Barátaid az általad megoldott feladatokat mindig 

könnyűnek fogják tartani. Ha olyan feladattal találkozol,ami semmiképpen nem hasonlít az iskolában 
tanultakhoz, bátran kérj segítséget a megoldáshoz.

10. Miután feladatkötegeink megoldási sorrendje esetlegesen sem kötelező, munka után "sötét, 
hűvös, száraz helyen tartandó".

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Akiadványt támogatta a Mikes Kelemen Líceum munkaközössége. 
Köszönetet mondunk dr.Benkő Józsefnek, Róka Sándornak és dr. Virág Imrének a ren

delkezésünkre bocsátott feladatokért és útmutatásaikért.
Munkatársak: Simon Ilona, Bán Miklós, Matekovics Hajnal, Mátis János, Mikó Ágnes

Gondozta: Váradi József 
Véleményezte: Dómökos József 

Grafika: B. V. Éva
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"Hogyha nehéz problémánk adódik és azon hetekig, hónapokig, sőt élethosszig 
is gondolkodnunk kell, az pedig karakter nélkül nem megy. Ahhoz kitartás kell és 
akaraterő." O  @>olya György)

1. Igaz-e: "Az egyenlő szárú háromszögben két szög 
kongruens."
2. Az ABC egyenlő szárú háromszögben (AB = AC) 
felveszed a BC-vel párhuzamos MN szakaszt 
(M 6 AB, N e AC). Mutasd ki, hogy CM = BN.
3. A 12 lejnek hány százaléka 6 Iej ? Hát 18 Iej ? Hát 
9 Iej ?
4. "Ha egy háromszögben két szög kongruens, akkor 
a szögekkel szemközti oldalak is kongruensek."
5. A CAB derékszögű' háromszögben az A szög 
szögfe^zője a BC oldalt D-ben metszi. Meghúzod a 
n M 1  AB, DN 1  AC szakaszokat (M e AB, N s AC). 
Mutasd ki, hogy DMAN egy négyzet.
6. Számítsd kb

7. "Az egyenlő szárú háromszögben a kongruens 
oldalak által bezárt szög szögfelezője oldalfelező is."
8. Az ABC háromszög B és C szögfelezői I pontban 
metszik egymást.

a.) Bizonyítsd be, hogy a BIC szög nem lehet 
90°-os.

b.) Fennállhat-e a m(BIC) < 90° egyenlőtlenség?
9. Számítsd ki:

10. "Az egyenlő szárú háromszögben a csúcshoz 
tartozó nevezetes vonalak egybeesnek."
11. Mutasd ki, hogy ha egy háromszög valamelyik 
oldalához tartozó oldalfelező az illető oldal fele, akkor 
a háromszög derékszögű.
12. Ha 500 magból 400 kicsírázott, hány %-os a 
csíraképesség ?
13. "A háromszögek nevezetes vonalai összefutó 
egyenesek." Nevezd meg ezen egyeneseket 
(szakaszokat) és a találkozási pontokat. Mértani 
helyek-e ezek a pontok?
14. Számítsd ki a következő számok számtani 
középarányosát:
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15. Az

kömek a sugara (OA = 3 cm). Rajzold Ie az O 
középpontú és OA sugarú kört és az A, B és C 
(A *  B *  C) pontokat a következő esetekben:

a. ) Az A1 O és B pontok kollineárisak, OA = OB = 
= OC és OC AB.

b. ) OA = OB, OA OB, OC = 2 cm és a C pont az 
AOB szög £ülső tartományához tartozik.
18. Ha 314,51-ből rendre kivonod 84,237; 46,39; 
181,2 és 34,28 számokat, akkor mennyi Iesz az 
eredmény?
19. Ha egy kör két pontját kötöd össze két tartományt, 
ha három pontját kötöd össze négy tartományt, ha 
pedig négy pontját kötöd össze nyolc tartományt 
határozol meg a kör belsejében. Hány tartományt 
határoz meg 5, majd 6 pont összekötése ?

"Minden elegáns bizonyításban legalább q.e.d van." O  flegalább)

1. "Az egyenlő szárú háromszög alapon fekvő 
szögeihez tartozó nevezetes vonalak kongruensek."
2. Légyen egy ABC hegyesszögű háromszögben M, 
N, P a magasságok talppontja. Mutasd ki, hogy az 
AM1 BN1 CP egyenesek az MNP (talpponti) 
háromszög szögfelezői.
3. Milyen számot kell 5 + 0,5 + 0,05 + 0,005 
összeghez adni, hogy 6-ot kapj?

4. Lehetséges-e felírás
a, b e N esetén?
5. Egy raktárból 30 ugyanolyan nagyságú olajtartályt 
kell elszállítani 3 gépkocsin. A tartályok közül 10 tele, 
10 félig van és 10 üres. Hogyan rakják fel a 
tartályokat, hogy mindhárom kocsin ugyanakkora 
tömeg legyen? Van-e több megoldás? (A tartályokból 
nem lehet töltögetni.)
6. Melyik nagyobb a számok közül?
7. Igaz-e: "A háromszög két külső szögének 
mértékösszege nagyobb 180° -nál."
8. Az A-ban derékszögű ABC háromszög B és C 
szögeinek szögfelezői l-ben metszik egymást.

a. ) Hány fokos a BIC szög?
b. ) Feltéve, hogy ABC egy általános háromszög 

, fejezd ki a BIC szöget a BAC szög függvényében.
9. Határozd meg a következő számok l.k.k.t -ét:
a.) 36 és 42; b.) 42 és 50; c.) 26, 39 és 65;
d.) 6, 8, 20 és 24; e.) 27, 81 és 343.
10. Igaz-e: "A háromszög szögeinek mértékösszege 
kisebb 180°-nál."
11. Az ABC háromszögben AB s AC. B-ben a BC-re 
állított merőlegest a C-ből húzott magasság meghosz- 
szabbitása M-ben, illetve C-ben a BC-re emelt 
merőlegest pedig a B-hez tartozó magasság

meghosszabbítása N-ben metszi. Mutasd ki, hogy 
BM = CN.
12. Egy hektár kukoricával bevetett területről 6600 kg 
kukoricát takarítottak be. Hány tonna kukoricát 
szedtek Ie azonos hozammal 38000 ár területről ?
13. "Egy ' háromszög valamely külső szögének 
mértéke egyenlő a külső szöggel nem szomszédos 
két belső szög mértékének összegével."
14. Igazold, hogy egy konvex négyszög belső 
szögfelezői (ha nem metszik egymást egy pontban) 
körbeírható négyszöget képeznek.
15. Állapítsd meg a következő kijelentések logikai 
értékét:

18. Egy edényben 7,5 hl olaj van, amit két másik 
edénybe kell töltenünk. Ha az egyik edényünk 
0,4 kl-es, legalább hány literes kell legyen a másik?
19. Ki tudod-e számítani a (fedőlap kivételével) a 
Matematika tankönyved lapjainak összterületét?

kifejezésben a

határozatlant helyettesítsd rendre:

számokkal.
16. Legyen A, A', B és B' (páronként különböző) négy
olyan pont, amelyek egyidejűleg teljesítik a következő 
feltételeket: és

= 3 cm. Hogyan tudsz rögzíteni 
ezen az ábrán az előbbiektől és egymástól különböző 
két pontot, a C és D pontokat úgy, hogy OC = OD 
legyen?
17. Legyen O egy kör középpontja és OA ennek a

16. Határozd meg egy ismeretlen sugarú kör 
középpontját, körző és beosztás nélküli vonalzó 
segítségével.
17. Hozd egyszerűbb alakra:
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"A sakk, a keresztrejtvény és a matek-feladvány között nagyon nehéz rangsort/ 
beállítani." O  (tábori nyilatkozat)

1 .  Különbözőfogalmak-e: a.)"körvonal", b.)"k0riap" 
c.) "körlemez", d.) "kör, e.) "a kör belső tartománya 
és határvonala"?
2. Milyen számot kell

11 + 1,1 + 0,11 + 0,011 + 0,0011
összeghez adni, hogy 12-őt kapj?
3. Határozd meg az 1995-nél kisebb természetes 
számok összegét.
4. "Bármilyen konvex négyszög szögei mértékének 
összege 360°."
5. Számítsd ki a következő bináris szorzatokat:

a.) 11 10; b.) 1001 110;
c.) 1101 1010; d.) 1001 1001;
e.) 10101 1010.

6. Határozd meg a 20-24-28-36 szorzat osztóinak 
számát.
7. "Egy konvex négyszög két szembenfekvő szöge 
derékszög." Mit mondhatsz á másik két 
szembenfekvő szögről?
8. Végezd el:

10. "A paralelogramma . szemben fekvő oldalai 
kongruensek."
11. Határozd meg a -85 és 85 közötti egész számok 
összegét.

12. Végezd el:

16. Foglald táblázatba az n oldalú konvex sokszögek 
szögeinek mértékösszegét (n < 10).
17. Számítsd ki a 2n hatványok összegét, ha 
n e { 0,1,2,3,4,5). Hasonlítsd 0ssze2^nal.
18. Egy autóbuszjegy-fyukasztón csak3 Iyuk van. Az 
autóbuszjegyen hat keret van a lyukasztáshoz. Ha 
legalább egy lyukat üt a lyukasztó, hányféleképp lehet 
beállítani induláskor?

BUNNY és a KINDER csodatojások egyetlen piachibája: "még egyben sem 
találtak univerzális, mérethű puskát dolgozatíráshoz."

1. "Ha egy négyszög átlói kongruens részekre osztják 
egymást, akkor a négyszög paralelogramma."
2. Határozd meg a -1996 és 1995 közötti egész 
számok összegét és szorzatát.
3. Határozd meg a 20 + 24 + 28 + 36 összeg
osztóinak számát.

4. "A háromszög két oldalának felezőpontjait 
összekötő szakasz párhuzamos a harmadik oldallal, 
és hossza egyenlő a harmadik oldal hosszának a' 
felével."
S S74mitsrl ki-

13. "A paralelogramma szemben fekvő szögei 
kongruensek."
14. Határozd meg a -100 és 100 közötti egész 
számok szorzatát.
15. Végezd el:



6 MATEK-ÉTEK

6. Hozd egyszerűbb alakra:

helyettesítsd rendre a.) -5; b.) 2; c.)

12. Határozd meg az x természetes számot:

1980 16 = 2.

7. "Az egyenlö oldalú háromszög nevezetes vonalai 
kongruensek."
8. Az ABC egyenlő oldalú háromszög AB és AC 
oldalán felveszed az AS = CQ = x szakaszokat. 
Határozd meg a CS és BQ egyenesek P 
metszéspontjának mértani helyét, ha az x változik.
9. Számítsd ki:

x -1 6  x -1 98 0
13. "A téglalap átlói kongruensek."
14. Adott a síkban két AB és CD szakasz, P az AB, • 
Q pedig a CD egy-egy változó pontja. Határozd meg 
a PQ szakasz felezőpontjának mértani helyét.
15. Az E = 74 ( -1)b + 148 ( -1)1̂ 1- 185 ( -1)a+1 
kifejezés mindig osztható 37-tel. Határozd meg 
kiemeléssel a hányadosokat, ha a és b természetes 
számok.
16. "Annak a szükséges és elégséges feltétele, hogy 
egy paralelogramma rombusz legyen, az, hogy átlói 
merőlegesek legyenek égymásra."
17. Keresd meg a következő számok számtani 
középarányosát:

a. ) 81,6; 88,1; 87,9és85,4.
b. )-7 ; -4; -1; 2és 5 .
c. ) 5; -5; 3; -3; és 0.

18. Számítsd ki 2~n hatványainak összegét, ha
n e {1, 2, 3, 4, 5}. Hasonlítsd össze 2^-ta l.
19. Foglald össze egyetlen igaz állításba az alábbi 
igaz mondatokat:

- "Egy burgonyát sem főztem ebben az évbén."
- "A tányéron levő minden burgonya ehető."
- "Egyetlen meg nem főtt burgonya sem ehető".

1 "A tanár se tud mindent, mégis O.K. O  (önbizalom-töltésféle)

1. "Az egyenlö szárú trapéz átlói kongruensek.”
2. Az O és O' ,középpontú körök kívülről érintik 
egymást. Legyen TT' a külső, AB a belső közös 
érintő. Bizonyítsd be, hogy:

a. ) az OBO' háromszög derékszögű;
b. ) a TAT háromszög derékszögű.

3. Számítsd ki:

b. ) MC AP;
c. ) ha a CM egyenes az AQ-t T-ben, AP-t S-ben

metszi, akkor igazold, hogy

számokat (megváltoztatott előjellel is).

11. Az kifejezésben a változót

d.) e.)0; f.) számokkal.

4. "Derékszögű háromszögben, ha egy szög mértéke 
30°, akkor ezzel a szöggel szembeni befogó hossza 
egyenlő az átfogó hosszának felével."
5. Mutasd meg, hogy 2n felírható két egymásutáni 
páratlan természetes szám összegeként.
6. Ha egy számot 37-tel szorozva pontosan annyit 
kapsz, mintha 864-et adtál volna hozzá, melyik ez a 
szám?
7. "Egy háromszögben nagyobb szöggel szemben 
nagyobb oldal fekszik."
8. Az ABC egyenlö oldalú háromszög AB és BC 
oldalára a háromszögön kivül megszerkeszted az 
ABMN és BCQP négyzeteket. Mutasd ki, hogy:

a.) AP = MC;

9. Melyik X és Y halmaz teljesíti egyidőben a 
következő feltételeket:

10. nA derékszögű háromszög átfogója nagyobb a 
befogók bármelyikénél."
11. Vond össze minden lehetséges módon a

12. Mit jelenthet? "Értelmezett a nem negatív valós 
szám négyzetgyöke."
13. "A háromszög kerülete nagyobb az egyik 
oldalfeíező kétszeresénél."
14. Az ABC háromszög köré írt O középpontú körben 
meghúzod az AE átmérőt. Legyen AD a háromszög 
magassága (D e BC). Bizonyítsd be, hogy a BAC 
szög szögfelezője a DAE szöget is felezi.

10. nEgy háromszög három középvonala 4 kongruens 
háromszöget határoz meg.”
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15. Rendezd csökkenő sorrendbe: 19. Számitsd ki:

16. nEgy háromszög kerülete nagyobb két oldalfelező 
összegénél."
17. Legyen O és A két rögzített pont. Az O-n átmenő 
változó egyenesre A-ból merőlegest húzok. Határozd 
meg a merőleges talppontjának mértani helyét.

18. Mivel egyenlő

20. A gépkocsi kilométerórája 78 987 kilométert 
mutat. A gépkocsivezető azt tapasztalja, hogy a 
számjegyek szimmetrikusan helyezkednek el. Két óra 
múlva, rátekintve ismét a kilométeróra-mutatóra azt 
tapasztalja, hogy ismét szimmetrikusan helyezkednek 
el a számjegyek. Milyen átlagsebességgel haladt a 
gépkocsi ez alatt az idő alatt ?

"Ha feldobjak,nyavog, ha leesik,ugat." - Mi az ? O  (tábortűz melletti
találgatás)

1. Legyen AB = CD két szakasz, M az AB, N a CD 
felezőpontja. A két szakasz felező merőlegese P-ben 
metszi egymást. Mutasd ki, hogy:

a. ) ha MP = NP1 akkor AP = BP = PC = PD;
b. ) ha AP = PD, akkor BP = CP és MP = NP.

2. Vond össze minden lehetséges módon

(megváltoztatott előjellel is) a

számokat.
3. Számítsd ki:

6. Az ABCD téglalap BAD szögének szögfelezöje BD 
átlót az M, a BC oldal tartóegyenesét a P pontban 
metszi. Az M ponton áthaladó, AB-vel párhuzamos 
egyenes AC átlót N-ben metszi. Mutasd meg, hogy a 
PN egyenes merőleges a BD átlóra.
7. Számítsd ki:

?

és

4. Egy ABC háromszögben AB = AC esetén az 
alapon fekvő tetszőlegesen elhelyezett P pontban 
merőlegest állítasz a BC oldalra, amely az AB-t 
M-ben, az AC-t N-ben metszi. Igazold, hogy AMN 
háromszög egyenlő szárú és 2 AD = PM + PN (ha AD 
magasság).
5. Számítsd ki:

8. Egy kör AB ívén M egy mozgó pont. Igazold, hogy 
AMB szögfelezői a másik körív egy rögzített 
pontjában futnak össze.
9. Határozd meg a következő kifejezés utolsó 
számjegyét: 121 + 222 + 523 + 624.
10. Számítsd ki:

11. Egy 25X25-0s táblázat minden mezőjébe +1 és a 
-1 számok valamelyikét írjuk. Az egyes sorokban és 
oszlopokban álló elemek szorzatát leírjuk a sorok 
végére, majd az oszlopok alá, végül összeadjuk 
ezeket. Lehet-e ez az összeg nulla?
12. Egy pontban összefutó két egyenest Ie lehet-e
"kerekíteni” (pl. C alakban) egy 5 cm sugarú körrel?
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14. Egy derékszögű háromszögben két szög 
kongruens. Határozd meg a befogók és az átfogóhoz 
tartozó oldalfelező által alkotott szögeket.
15. Válassz négy természetes számpárt, határozd 
meg páronként a számtani és mértani közép
arányosukat. Van-e harmonikus és súlyozott közép- 
arányosuk?
16. Van egy vadonatúj ceruzánk. A ceruzát 
kihegyezzük. Amikor a hegye elkopik, mindannyiszor 
újrahegyezzük, amíg ceruzánk hossza az eredeti 
hossz tizedére csökken. Becsüld meg, hogy a

hegyezések során a ceruzabél hány százaléka megy 
veszendőbe!
17. "Az egyenlő szárú háromszögben a kongruens 
oldalaknak megfelelő szögfelezők kongruensek."
18. Rajzold meg a következő méretü konvex 
négyszögeket:

a. )m (A ) = 500 , m(B) = 700; m(C) = 1400;
b. )m (A ) = 400; m(B) = 300; m(D) = 1000;
c. ) m(B) = 120°; m(C) = 150°; m(D) = 100°. 

0/ajon csupán egy-egy ilyen konvex négyszög van?)
19. Egy üdülőhajó 159 kajütjében minden helyet 
elfoglalt a 379 utas. A kajütök két, három és négy
személyesek. A hajón 8-szor annyi kétszemélyes 
kajüt van, mint ahány négyszemélyes. Hány két, 
három illetve négyszemélyes kajüt van a hajón ?
20. Egy papíron rajzolsz egy körvonalat, majd egyik 
pontjából mint középpontból egy újabb kört. A 
körvonalak metszéspontjában ugyanazzal a sugárral 
addig ismételed a rajzolást, amíg több kör már nem 
fér a papíron. A kongruens alakzatokat színezd ki.
21. HánynegatívszámnagyobbO-nál?

"A tanuló a legokosabb, ezért az összes tanár tőle kérdez mindent." O  (Ars 
poetica "nebulosa")

1. Alakítsd át:

2. Adott háromszögbe kőr írható, rajzold bele.
3. Keress négy természetes számpárt és határozd 
meg páronként a számtani, majd a mértani 
középarányosukat. Számítsd ki ezek számtani 
középarányosát.
4. Gyöktelenítsd a nevezőt:

5. Adott háromszög köré kör írható. Rajzold meg.
6. "Két egész szám számtani 
középarányosa csak pozitív lehet." Vajon?
7. írd más alakba:

8. "Egy körbeírható négyszög átlói merőlegesek." 
Igazold, hogy a négyszög egyik szöge derékszög.
9. Találj képletet a következő sor kifejezésére, miután 
felírtál még két további elemet:

{-4,-3 ,0 ,5 ,12,21,32......... }
10. Racionalizálj:

13. Számitsd Ki:
*V *
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11. Egy háromszög szögei 70°, 60° és 50°-osak. 
Szögfelezői a háromszög csúcsain áthaladó kört 
három pontban metszik. Határozd meg az igy 
keletkezett körívek mértékét.
12. "Két egész szám mértani 
középarányosa mindig értelmezett." Vajon ?
13. Vond össze:

15. Egy ABCD négyzet belsö tartományában legyen 
E olyan pont, hogy ABE egyenlő oldalú háromszög 
lehessen.

a. ) Lehet-e BCD háromszög egyenlő szárú?
b. ) Mekkora az AED szög mértéke?
c. ) Mekkora az ECD szög mértéke?
d. ) Lehet-e DEC háromszög nem egyenlö szárú?

16. "Egy n okJalú konvex sokszög szögeinek

mértékösszege ( n - 2 )  -180°-kal egyenlő."
17. Az ABC háromszög kerülete 34 m. Tükrözd A-t a 
BC okJal felezőpontjára nézve D-be. Ha BC=12 m, 
határozd meg az ABDC négyszög kerületét.
18. Vegyél egy sakktáblányi' négyzethálós papírt. 
Képzeld el, hogy a középső négy mezőről két 
lóugrással hová jutnál. Ha az induló és érkező 
mezőket a négy esetben négy különböző színűre 
fested, mit állapíthatsz meg a kiszínezett alakzatról?
19.

"63:3 = 6 3 + 3";.
"(1 + 2 + 3)1 2 3  = 13 + 23 + 33".

Tudsz-e te is ilyeneket ?
20. Keress olyan p és q prímszámokat, amelyre p + q 
és p - q is prímszám.
21. AOelőjelepozitív?

"Minden idők legnagyobb marhasága: a Háromszögek kongruencia esetei 
című, háromszakaszos vers"Q  írta KAR-inti KÁR-új

1. Az x, y számok összege 100, arányuk Milyen

•értéket vehet fel a kifejezés?

2. Egy ABC háromszög A csúcsából kiinduló 
magasság a B-ből kiinduló magasságot H-ban, a 
háromszög csúcsain áthaladó kört D-ben metszi. 
Igazold, hogy BD = BH.
3. Két metsző kör metszésponthoz tartozó sugarai 
merőlegesek. Mekkor^ lehet a körök középpontjainak 
a távolsága, ha R = 8 cm, r = 6 cm?
4. Számítsd ki a következő számok számtani és 
mértani középarányosát:

a.) 0,25 és 100;

6. "Végtelen sok olyan számpár létezik, amelyek 
számtani középarányosa egyenlő a mértani 
középarányosukkal." Tényleg?
7. "A rombusz körbeírható, ha .......... " R^jzold le.
Igazold a kiegészített mondatot.
8. Képezd az A = {1,2,3} halmaz összes rész
halmazainak halmazát.
9. Miska azt állítja, hogy az alábbi számítások mindig 
akadálymentesen elvégezhetők a valós számok 
halmazán:

számtani

és mértani középarányosát.
11. Egy körben a kör húrjára (nem átmérő) két 
háromszöget szerkesztesz. Milyen feltétetek mellett 
Iehetnek kongruensek ezek a háromszögek?

14. Egy háromszög szögei 40°, 60° és 80°-osak. A 
magasságok a háromszög csúcsain áthaladó kört 
három pontban metszik. Határozd meg az igy 
keletkezett körívek mértékét.

5. Egy körbeírható négyszög egyik szöge derékszög. 
Igaz-e, hogy ennek a négyszögnek az átlói 
merőlegesek?

Te mit szólsz ?
10. Számítsd ki:
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12. Adott két pont.
a. ) Hány olyan kör van, amely mindkét pontra 

illeszkedik?
b. ) Van-e olyan kör, melynek sugara 15 cm? 

Hány?
13. "Egy kör belsejében mindig létezik egy olyan 
pont, melyen áthaladó húrok által alkotott 
csúcsszögek közül kettö kisebb két derékszögnél."
14. Határozd meg a következő kifejezés utolsó 
számjegyét:
15. A szorzás tulajdonságainak szemléltetésére hány 
egész szám-elemű halmazra van szükség? írj fel egy 
ilyen halmazt.

16. "Én márványoroszlán vagyok. A 
szemeimből két forrás, a számból egy, a lábam alól is 
egy forrás tör elő. A jobb szemem forrása két nap 
alatt, a bal szememé három nap alatt, a lábam alatt 
levő forrás pedig négy nap alatt tölti meg a medencét. 
A számból kiszökő forrásnak elegendő 6 óra, hogy 
megtöltse a medencét. Vándor, mielőtt innál a friss 
vízből, mondd meg, mennyi idő alatt telik meg a 
medence, ha mindegyik forrás egyszerre működik?"
17. "Az első száz törzsszám összege páratlan."
18. "Mindig van öt egymásutáni egész szám, melyek 
szorzata O-ban végződik."

Személyiségünk egyik stabil jellemzője a teljesítménymotiváciÖ, illetve az igényszint. Az igényszint
elvárások a jövőbeli teljesítményre vonatkoznak. A sikeres alkalmazkodás, a jó teljesítmény elérése 
szempontjából a mérsékelten magas igényszint az optimális. A túl magasra állított mérce, illetve a túl alacsony 
elvárások a teljesítményt egyaránt rontják. Mindkét esetben a realitásérzék zavara és a feladathelyzetből való 
kilépés tendenciája áll fenn. A maximalizmus és ellenkezője, a minimalizmus egyaránt negatív előjelű 
személyiségjellemző.

A következő tíz állításról döntsd el, milyen mértékben jellemzők személyiségedre. Amennyiben teljesen 
egyetértesz az állítással; +2 pontot írj az adott mondat mellé. A részleges egyetértés +1 pont, a'közömbösség 
0 pont. Azokat az állításokat, amelyekkel részben nem értesz egyet, -1 ponttal, azokat pedig, amelyekkel 
egyáltalán nem értesz egyet,-2 ponttal értékeld.

1. Ha nem állítanék magamnak mindig ilyen magas mércét, akkor csak közepes teljesítményre futná a 
képességeimből.

2. Ha hib^t követek el, ínások biztosan lenéznek miatta.
3. Ha nem tudok valamit igazán jól megcsinálni, nem is érdemes belefognom.
4. Nem szabad könnyen megboísátanom magamnak, ha hibát követek el.
5. Ha elég erős akarattal kezdek hozzá, akkor minden elhatározásomat meg kell valósítanom. <
6. Szégyellném, ha mások gyöngének látnának.
7. Nem volna szabad kétszer ugyanazt a hibát elkövetnem.
8. A közepes teljesítménnyel elégedetlen vagyok.
9. Ha elmulasztok megtenni valami fontosat, úgy érzem, nem vagyok teljes értékű ember.
10. Ha jól összeszidom magam valamelyik mulasztásomért, akkor legközelebbjobban vigyázok.

Add össze a pontszámokat, figyelembe véve az előjeleket is. A legtöbben +1 és +10 közötti
pontértéket érnek el. A +10 -nél magasabb pontérték már a veszélyes maximalizmus jele. A negatív pontszám 
a rosszul értelmezett, elnéző magatartás jele.

"Az iskola a matematika értelmetlenségeit zsúfolja össze." O  (egy névtelen 
zseni a kályha melletti paclhóI)

1. A derékszögű trapéz nem írható körbe. Létezik-e 
körbe írható trapéz? Igazold.
2. Keresd egyszerűbb alakját:

4. Az ABC háromszögben az A csúcson áthaladó kör 
AB oldalt C-ben, AC oldalt B’-ben metszi, a B 
csúcson áthaladó kör átmegy C  ponton és BC oldalt 
A'-ben metszi, a két kör M-ben metszi egymást. 
Lehetséges-e, hogy A', M1 B' és C pontok ugyanazon 
a körön legyenek?

3. Vegyél két természetes számot, majd a számtani 
és mértani középarányosuknak számítsd ki a mértani 
középarányosát.

5. Vond össze:
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6. Két szám különbsége 1659. Ha az egyiket elosztjuk 
a másikkal, a hányados 6, a maradék 89. Melyik ez a 
két szám?
7. Az ABC háromszögben legyenek AD és BE 
magasságok. Fejezd ki az ADE és BED szögek 
mértékét a háromszög szögei mértékének 
függvényében.
8. Rajzolj egy négyszöget, ha adott a négy oldala és 
az egyik középvonala (indokold a szerkesztési 
eljárást)
9. Melyik nagyobb;9876542-9876544 vagy 98765432?
10. "Ha egy egyenlö szárú háromszög egyik szöge 
60°-os, akkora háromszög egyenlő oldalú."
11.lgazold,hogy irracionálisszám.
12. Rajzolj egy négyszöget, ha adott a négy szöge és 
két szembenfekvő oldala (indokold a szerkesztési 
eljárást).
13. Egy körön felveszed az A, B, C, D pontokat úgy, 
hogy 50° ,70° és 100°-os íveket határozzanak meg. 
Számítsd ki az ABCD négyszög szögeinek mértékét.
14. Sorold fel a következő halmazok elemeit:

15. Rajzolj egy körbe egy húrnégyszöget és a neki 
megfelelő érintőnégyszöget.
16. Egy ABC háromszög AB és AC oldalaira kívül 
megszerkeszted az ABD és az ACE egyenlö oldalú 
háromszögeket. Igazold, hogy BE = DC és ha 
BE n  DC = {F}, akkor határozd meg az F-ben 
keletkezett szögek mértékét az A, B és C szögek 
mértékeinek segítségével.
17. Számosz királya megkérdezte egy alkalommal
Püthagorászt, hogy hány tanítványa van ? 
Püthagorász így felelt: tanítványaim fele a
matematikát tanulmányozza, negyede természet- 
tudományokban szerez jártasságot, hetede igyekszik 
a filozófiát elsajátítani, és még van három nö is a 
tanítványaim között. Hány tanuló volt Püthagorász 
iskolájában ?
18. ö t egymást követő egész számot összeszorzok. 
Az így nyert szám hányasban végzödik?
19. Igazold, hogy a háromszög oldalainak 
felezőmerőlegesei egy pontban találkoznak.
20. Tte^i tnéfat. Valaki egymillió oldalas nagykönyvet 
szeretne elolvasni. Ha naponta csak 50 oldalt tud 
elolvasni, akkor hány napig tartana az olvasás? Vajon 
évekig is eltart?

"A tanár nem Isten, de lehet pokoli a tanárnak. A tanuló nem ördög, de isteni 
tanulónak lenni." O  (egyoldalú ömlengés a függvényeknél) O  O  O  O  O  O  O  Q  O

1. Az ABC egyenlő szárú háromszög (AB & AC) A 
szögét két egyenes három kongruens részre osztja. A 
két egyenes a BC-t M-ben és N-ben metszi. 
Előfordulhat-e, hogy BM = MN = NC?

2. Ellenőrizd, hogy

ahol [a] szám egész részének jelölése.
3 " Szerkessz egy olyan négyszöget,
melyben az egyik oldal a többi (kongruens) oldalak 
kétszerese." Végezd el a szerkesztést. Milyen 
alakzatot nyertél?
4. Egy körbeírható négyszög átlói egymásra 
merőlegesek. Igazold, hogy az átlók metszés
pontjából az egyik oldalra bocsátott merőleges 
átmegy a szembenfekvő oldal felezőpontján.
5. Az egész számok halmazán értelmezett k mindig 
egész értéket eredményez

7. Az ABC háromszögbe írt kör az AB, AC, BC 
oldalakat rendre M, N, P pontokban érinti. Fejezd ki 
AN, BP és CN szakaszok hosszát, a BC = a, AC = b

és AB = c, valamint p segítségével.

8. Tetszőleges valós számra igaz-e [x + y] = [x] + [y]?
9. Melyik nagyobb:

a. ) 4 31 vagy 821,
b. ) a2 + 6a + 9 vagy (a + 3)2?

10. Egy konvex négyszög szögei rendre a 2, 3, 6, 7 
számokkal arányosak. Számítsd ki a szögeket. 
Körbeírható négyszög esetén számold ki a körívek 
mértékét is.
11. Képezd a B = {a,b,c} halmaz részhalmazainak a 
halmazát.
12. Keress képletet a következő sorozat kifejezésére, 
miután még felírtál három elemet:

{ -1 ,2 ,  5, 8, 11, 14................ }
13. "Egy háromszög magasságainak talppontjai és a 
leghosszabb oldal felezőpontja egy körön vannak."

számok esetén?

6. Bizonyítsd be, hogy a háromszög bármely oldali 
kisebb a kerülete felénél.
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14. Határozd meg azt a k egész számot, amelyre a 
következők egészek:

15. Mutasd meg, nogy Darmeiy Konvex negyszogDen 
a szembenfekvő oldalak felezőpontjait összekötő 
egyik szakasz hossza nem lehet nagyobb a szakaszt 
nem metsző oldalak számtani középarányosánál.
16. "Az első száz prímszám összege páros."

17. "Mindig varvöt egymásutáni egész szám, melyek 
szorzata 5 -ben végződik." Miért?
18. "Ha egy derékszögű háromszög oldalai 
természetes szám hosszúságúak, akkor a 
háromszögbe írt kör sugarának hossza természetes 
szám."
19. Adott egy 14X9 -es téglalap, továbbá 10 darab 
2X3 -as "álló" és 11 darab 3X2 -es "fekvő" téglalap. A 
"kis" téglalapok segítségével lefedhető-e a "nagy” 
téglalap ? (a kis lapokat nem lehet forgatni, csak 
tologatni)

_ _ _ "Egy pillanat műve volt megszeretni - matektanárnak a mateket - nekem a 
franciatanámőt." O  (személytelen vélekedés 1988-ból)

1. Az ABCD négyzet AB oldalára a négyzet 
belsejében megrajzolom az ABE egyenlő oldalú 
háromszöget. Mekkora a DE és a DC egyenesek 
szöge?

2. Egyszerűsítsd:

3. Készíts eljárást ötszög megrajzolására, 
háromszögek felhasználásával.
4. Egy ABCD paralelogramma A, B és C pontjain 
áthaladó kör a CD oldatt másodszor E pontban 
metszi. Bizonyítsd be, hogy AD s AE.
5. Határozd meg a következő kifejezés utolsó 
számjegyét: 1100 + 2101 + 3102 + 1032.
6. Keress eljárást hatszögek megrajzolására
háromszögek felhasználásával.
7. Egy 75° és 40° mértékű szögekkel rendelkező 
háromszög mekkora íveket határoz meg a köré írt 
körön?

8. Lehetséges-e, hogy ne

legyenek egész számok?
9. Keress eljárást hatszög megrajzolására
négyszögek felhasználásával.
10. Az ABCD rombusz oldalaira a rombuszon kívül 
megszerkeszted az ABMN és ADPQ négyzeteket.

Igazold, hogy QN = AC és Q N 1  AC.

11. Tekintsd a s z á m o t .  Egész-e az n

természetes értékeire?
12. Szerkessz négyszögek segítségével ötszöget.
13. "Két egymásutáni természetes négyzetszám 
küfönbsége páratlan.”
14. Egy ABC háromszög (AB < AC) AC oldalán 
felveszed a D pontot, BD = BA, jelöld BC 
középpontját M-mel. Az MD egyenes a háromszög 
köré írt kört Ei és E2 -ben metszi. Igazold, hogy vagy 
ABE1C vagy ABE2C trapéz.
15. Szerkessz hétszöget négyszögek segítségével.
16. Egy koordinátarendszerben kösd össze az A(1,1), 
B(5,1) és C(3,5) pontokat. Milyen alakzatot kaptál?
17. ö t egymást követő páratlan számot összeszorzol. 
Hányasban végződik ?
18. Gondold végig és folytasd: "Ha egy négyszög átlói
kongruens részekre osztják egymást,........... "
19. Egy sakktábla (8X8-as) két átellenes sarok- 
mezőjét kivágtam. Le tudnád-e fedni a megmaradt 62 
mezőt 31 darab 2X1-es téglalappal?
20. Egy háziasszony naponta 8 szál gyufát 
használ el. Hány évre lenne elég százezer szál 
gyufa?

Hafeldobjákjnyávog, ha leesikfgágog." - Mi az ? O  (tábortűz melletti találós)

1. Egy körön adott rendre négy pont.
Hia m(BAD) = 80°, m(ABC) = 75° és m(ACB) = 60°:

a. ) Számítsd ki az összes körívek mértékét.
b. ) Mekkorák az ACD; CDB; ADB szögek? 2

2. Hányjegyű lehet 101°1°?

3. "Minden paralelogrammának van szimmetria 
középpontja."
4. "Ha a+b páratlan, akkor a-b páros az egész 
számok halmazán."
5. Legyen a | | b és AB a, AB b egyenesek, 
továbbá AM = MB, M AB és P a, Q AB, N b
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esetén MN 1  PQ. Mutasd meg, hogy PAM háromszög 
hasonló a QBN háromszöggel. Bizonyítsd be, hogy 
PM szögfelező az APN szögben.
6. Két párhuzamos egyenes közötti távolság 4 cm. 
Szerkeszd meg azokat az egyeneseket, amelyek az 
egyenesektől 1 cm, majd 2 cm és 3 cm távolságra 
vannak. Van-e egybeeső egyenes ezek között?
7. "Két egyenlő szárú kongruens háromszögből 
mindig kialakítható egy paralelogramma.' (több eset is 
van!)
8. Melyik szám nem egész ?

9. Legyen a | | b és AB a; AB b; A,C á; B1 
D e b úgy, hogy AM = BD, BM = AC. Határozd meg a 
CMD háromszög szögeinek mértékét.
10. Tükrözési tengely-e a kör átmérője ?

11. Adottak számok, esetén.

Melyik nagyouu r
12. Az ABC háromszögben AB = 3 cm és a C pont a 
B pontnak a BC oldalhoz tartozó magasságra 
vonatkozó szimmetrikusa. Számítsd ki az ABC

hárommszög kerületét, ha a B szög mértéke 6 0 ° .
13. Ha egy adott kört két párhuzamos egyenessel 
metszel, majd a körrel való metszéspontokat átlósan 
összekötöd biztosan a kör középpontját kapod? 
Miért?
14. Egy körön adott négy pont. Ha m(BAD) = 80°, 
m(DBC) = 40° és m(CAD) = 110°.

a. ) Számítsd ki az összes körív mértékét.
b. ) Mekkorák az ABD, BCA, ACD szögek ?

15.. Racionális szám-e
16. Egy sakktábla 8X8 -as egyik sarokmezőjén egy 
húszár áll. Be tudná-e jámi az egész táblát úgy, hogy 
minden mezőre csak egyszer lépjen (persze 
"lóugrással")?
17. "Három egymásutáni egész szám szorzata .....
ban végződik." Hányban végződik legtöbbször?
18. Keresd meg azokat az 50-nél kisebb k 
természetes számokat, amelyekre 2k számjegyeinek 
összege pontosan k.
19. Kivégzés előtt álló fogolynak két umát, 3 fekete 
és 2 piros golyót adnak. Neki mind az 5 golyót tetszés 
szerint szét kell osztania a két urnába (egyik sem 
maradhat üresen). Aztán bekötött szemmel az egyik 
urnába nyúl, amelyből kihúz egy golyót. Ha ez piros, 
akkor kegyelmet kap, másként kivégzik. Segíts neki, 
hogy a legtöbb esélye legyen a kegyelemre.

Aki felfedezte az sohasem éhezte, aki tanította sohase örvendett neki, aki csak 
tanulta annak szoros volt, mint az új cipő" Q  (egy matematikaköri faggatóra érkezett 
válasz)

1. Hány irracionális számot ismersz 1,3 és 1,7 között?
2. Egy BAC derékszögű háromszögben meghúzod az 
AD magasságot. Igazold, hogy AD2 = BD-DC és 
AB2 =BD-BC.
3. Oldd meg:

a.) x2 -9  = x + 3; b.) x2 - 9 = x - 3;
c. )x2 - 9  = x - 9 ;  d. )x2 - 9  = - x - 9 .

Melyik számhalmazon értelmezheted?
4. Rendezd növekvő sorrendbe a következő 
számokat:

5. Egy BAC derékszögű háromszögben meghúzod az 
AD magasságot. Hasonlóak-e a BDA és CDA 
háromszögek? Miért?
6. Egy trapéz kisalapja 9 cm, nagyalapja 33 cm, az 
egyik szára 20 cm. A szárakat hosszabbítsd meg, 
amíg metszik egymást. Hány cm-esek ezek a 
hosszabbítások?

b.) MST és PSA háromszögek hasonlóak
9. Két egyenlő magasságú gyertyát egyszerre gyújts 
meg. Az első 3 óra alatt, a második 4 óra alatt ég le. 
Ha a gyertyák egyenletesen csökkennek, lesz-e olyan 
pillanat, amikor az első a másodiknak pontosan a 
fele?
10. Legfeljebb hány részre osztja a számegyenest 
három zárt intervallum?

7. Fejezd

értékeit.

8. Legyenek AMNP és ABCD négyzetek egymás 
külső tartományában, E BC, BE EC és Q MN, 
MQ QN, PD AM = {S} és PD BM = fT}. Mutasd 
meg, hogy:
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11. Legyenek ABC és CDE egyenlő oldalú 
háromszögek egymás külső tartományában,

Igazold, hogy AGF háromszög hasonló a BCF 
háromszöggel és EGN háromszög hasonló a DCN 
háromszöggel.
12. Egy derékszögű háromszög befogói 5 és 12 
egységnyiek, az átfogó 13 egység. Mekkora részekre 
osztja az átfogót a hozzá tartozó magasság?
13. Melyik nagyobb: A = 1 + 2 + 3 + ... + 1991 + 1992 
vagy B = 2 9962 + 996 ?
14. Egy x valós szám mindig rendelkezik egész és 
tört résszel x = [x] + {x} jelöléssel. Határozd meg:

15. Adott két derékszögű háromszög, az egyikben 
egy 37° mértékű, a másikban egy 53° mértékű ismert 
szöggel. Hasonló-e a két háromszög?
16. "Ütött már az ó ra" - kiáltotta a
középkori éjjeliőr. "Hányat ütött?" - kérdi egy éjjeli 
vándor. Az éjjeliőr azt feleli: "A pontos idő fele, 
harmada és negyede összesen éppen egy órával 
több, mint a pontos idő." Hány óra volt 
tulajdonképpen? '
17. Négy egymásutáni szám szorzata.... ban
végződik. Hányban végződik legtöbbször?
18. Egy tetszőlegesen választott szakaszt fel tudnál-e 
mindig osztani 1, 2, 3, 4-el egyenesen arányos 
részekre? Hogy?

KfT)OL/A "Légy arisztolja - szólt Nitzsche - mindig legyen, ki a mozdonyod 
fütsche, a sok buta pr(t)olia, csak vonatod flii)tolja és szikráid mind istenitsche."

1. Legyenek az ABGH, BCFG és CDEF kongruens 
négyzetek. Igazold, hogy HDA és GDB szögek 
mértékösszege 45°.
2. Egyértelmű-e a végződése:

a = 2122 + b2 + 1 2 3 ... 1991 • 1992 , 
ha 6 < b természetes szám?
3. Mutasd meg, hogy csak irracionális szám lehet.
4. Egy körön adottak az A, B, C, D pontok. Ha 
m(BAD) = 70°, m(DBC) = 35° és m(CDA) = 120°

a. ) Számítsd ki az összes körív mértekét;
b. ) Mekkorák az ABD, BCA és ACD szögek?

5. Feiezd ki eavszerűbben:

6. "Az első 18 természetes számot úgy válaszd szét 
két részhalmazra, hogy egyikben se legyen négy 
olyan szám, amely másik kettő számtani 
középarányosa lenne.”
7. Igazold, hogy az érintőnégyszög két-két 
szembenfekvö oldalának összege egyenlő.
8. Legyenek

Igaz-e, hogy
9. Az ABCD paralelogramma CD oldalának F a 
felezőpontja. Milyen arányban osztják egymást az AF 
és BD szakaszok?
10. Egy körön adottak az A, B, C, D pontok. Ha 
m(DAB) = 100° , m(ABC) = 85° és m(ACB) = 50°:

a. ) Számítsd ki az összes körív mértékét.
b. ) Mekkorák az ACD; CDB; ADB szögek?

11. Fejezd ki minél egyszerűbben:

12. Adott A = {0,1,2} és B = <1,3,5}. Képezd az AXB 
és a BXA halmazokat.
13. Legyen ABCD egy konvex négyszög. Igazold, 
hogy ha létezik egy olyan kör, amely érinti a 
négyszög mind a négy oldalát, akkor

AB + CD = BC + AD.
14. Egy a szám relatív prím a 10-zel. Igazold, hogy 
végtélen sok olyan természetes n szám van,amelyre 
an végződése 1 és előtte 1991 zérus van.
15. C = {(0,1),(0,2),(0,3)} és C = AXB. Lehet-e egy 
elemű halmaz az A vagy a B?
16. Számold ki 0,618034 és,2,618034 számok 
számtani középarányosát és szorzatát.
17. Helyettesítsd a betűket meafelelő számokkal:

18. Legyen az AB szakasz a d egyenesen. Hogy 
egészítenéd Ki:

a. )  "Ha A a B -be megy, akkor B is ...."
b. ) ”Ha C az A -tóI és B -től különböző, és B a C -

be megy, akkor A is ....."
c. ) Az eltolás egy ponttranszformáció: "Ha A a B- 

be megy és B az A-ba megy, akkor...."
19. Egy sakktábla (8X8-as) egyik sarokmezőjét 
levágom. Lefedhető-e a megmaradt 63 mező 21 
darab 3X1-es téglalappal?
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"Az életszínvonal nem a tanulás függvénye." O  ( - privát graffiti - )

"Aki úszni akar tanulni, annak vízbe kell ugrania, aki problémákat 
megoldani akar tanulni, annak problémák megoldását kell gyakorolnia." O  (Pólya 
György)

1. Egy derékszögű koordonátarendszerben színezd ki
értékközöket.

2. "Egy konvex négyszög oldalainak felezőpontjai egy 
paralelogrammát határoznak meg ."
3. Vond össze:

egyenlő oldalú háromszögeket.
Mutasd meg, hogy CD =  BE.
9. Egy trapéz párhuzamos oldalainak hossza 3 cm és 
7 cm. Az átlók O metszéspontján át párhuzamost 
húzol az alapokkal. Igazold, hogy O pont felezi az 
előbbi párhuzamosnak a trapéz belsejébe eső 
szakaszát.
10. Létezik-e valamilyen összefüggés két pozitív 
szám számtani és mértani középarányosa között?
11. Legyenek { (0,0); (5,0); (8,4); (3 ,4 )} számpárok. A 
megfelelő pontokat rendre összekötve olvasd Ie az 
átlók végpontjainak koordinátáit.
12. Egy ABC háromszög oldalaira kívül szerkesztett 
egyenlő szárú derékszögű háromszögek csúcsai 
rendre C i, Ai, Bi. Igazold, hogy A1B1 merőleges 
CCi-re és kongruens vele. /
13. Vond össze:

14. Három kongruens kör egyetlen H ponton megy át. 
A körök páronként A, B és C pontokban metszik 
egymást. Igazold, hogy az A1 B, C pontokon átmenő 
kör kongruens az adott körökkel.

4. "Egy egyenlő szárú háromszög alapján levő 
tetszőleges pontnak a kongruens oldalaktól mért 
távolságainak összege állandó."
5. A következő számpárok által jelzett pontokat 
rendre kösd össze egy folytonos vonallal: (3,0), (3,2),
(1.2) , (3,3), (1,3), (3,4), (1,4), (4,6), (7,4), (5,4), (7,3),
(5.3) , (7,2), (5,2), (5,0), (7,0), (8,3), (8,0), (8,3),
(10.3) , (11,0). Készítste is hasonló képet.6. "Adott háromszög oldalait ugyanazzal az 
egyenessel metszve, az oldalakra a metszéspontokba 
állított merőlegesek összefutó egyenesek."
7. Három halász, három vederrel és három 
horgászbottal hányféleképp mehet halászni 
( egyértelmű megfeleltetések)?
8. Egy ABC általános háromszög oldalaira a 
hárorrjszögön kívül megszerkeszted az ABD és ACE
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15. Azonosságok-é? 16. A téglalap szélessége a hosszúságának 70%-.a. A 
téglalap területe 10080 cm2. Számítsd ki a téglalap 
kerületét.
17. "Az első 50 természetes szám négyzetösszege 
páratlan."
18. Forgass el 180°-al egy tetszőleges háromszöget. 
(A forgatás rendhagyó ponttranszformáció.)
19. A téglalapban négy vonal egy rombuszt zár közre. 
Melyek lehetnek ezek az egyféle vonalak?

"Hétfő - a hét elejének eleje, kedd - a hét elejének közepe, szerda - a hét 
elejének vége, csütörtök - a hétvég eleje, péntek - a hétvég közepe, szombat - a hétvég 
vége. Elöl és a végén tilos a dolog." O  (Egyszóval a jö vő  naptár munkanapjai: kedd és 
péntek.)

1. "Egy háromszög súlyvonalai egy pontban metszik 
egymást."
2. Egyenlő gyökű egyenletek:

* ^ + 6 x + 9  = ^ + 3 x + 6  és 2(x+1)= 3 (x -2 )
3. Mi Iesz a maradék, ha 210-t osztod:

a) 7-tel, b) 11-el?
4. Igazold, hogy a háromszög belső szögfelezői egy 
pontban metszik egymást.
5. Tekintsd az (x - a)2 + b2 = (x - b)2 + a2 egyenletet. 
Határozd meg x-et.6. Bizonyítsd be, hogy páratlan szám négyzete 8-cal 
osztva 1-et ad maradékul.
7. "Egy háromszög középvonalai a háromszöget négy 
kongruens darabra tagolják."

10. Az E(x)=2F(x)+1 kifejezésben E(x) = (x+1)2 és

F(x)=(x-1)2 . Határozd meg x-t.
11. A BAC derékszögű háromszögben a befogók 6 cm és 8 cm. Számítsd ki az átfogót, a magasságot 
és a vetületeket.
12. Két szám legkisebb közös többszöröse 84. Hány 
ilyen 20-nál kisebb természetes számpár van?
13. Határozd meg az x egész számot:

"Értem-e, értem-e ... " - kérdezte, felelte, válaszolta, gondolta, kételkedte 
ÉRTEM tanár úr. O  (a dolgozatfüzetbe azt is írta, hányszor)

8. Számítsd ki:

természeted számok esetén

k és p

helyettesítsd rendre 

c) y+1; d) y2 +y+1 értékekkel.

9. Az kifejezésben a változót

14. Ossz fel egy 13 cm szakaszt 8-cal és 7-tel 
arányos részekre.
15. Oldd meg:
16. : HAT HÉT = HÁROM (Helyettesítsd a 
betŰket számjegyekkel.)
17. Két külső kör középpontjainak távolsága 20 cm, a 
sugaraik 8 cm és 5 cm. Határozd meg a külső és 
belső érintők hosszát.
18. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 6 cm, 
a másik ennek a tele. Mekkora a háromszög 
kerülete? Rajzold Ie és mérd is meg.

2.0ldd meg (a gyököket jelöld egy számtengelyen):
a) 2x-3(x+2)=x-12;
b) 2x+3(x+2)=4x+11;

c) 3x+2(x+3)=4x+13;
d) 3x-2(x+3)=x-15.
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1. Van-e pontos értéke: 11. Ha egy téglalapban az egyik oldal 7 cm, a másik 
pedig 8 cm, akkor a kerülete pontosan 
30 cm?
12. Egy egyenest y = mx + n kifejezéssel adunk meg. 
Ha átmegy az A(0, -1) és B(1, 1) pontokon, számítsd 
ki az egyenes és a koordináta-tengelyek által 
meghatározott háromszög területét.
13. Racionalizáld:

a.) b.)

c.)

14. Egy kör egyik húrja 6 cm-es, a kör sugara 
5 cm-es. Milyen messze van a húr a kör közép
pontjától?

15. Helyettesítsd ai 
értékeket a

"Hülyeség" O  (rövid, de velős nyilatkozat egy tavalyi matekkönyv címlapján)

1. A P(X) = 2x2 + x + k , (k 6 Q) polinomb0l ki lehet-e 
emelni az (x+3) tényezőt?
2. Szorozd meg:

3. Egy ABCD téglalapban az M pont 7 cm-re van 
A-t6l, 11 cm-re B-től és 18 cm-re C-től. Határozd meg 
M-nek D-től való távolságát csakis metrikus 
összefüggések felhasználásával.
«4. Adott A = 3a3 - 8a2x - x + 5ax2 - x3;

B = a2x - 4ax2 - a3 + 11x3;
C = - 6ax2 + 2x3 - 5a2x - 5a3.

Számítsd ki: M = A + B + C;
N = A + B- C;
P = - A - B  + C;
Q = - A  + B + C;

R = A - B - C ;
S = - A - B  + C;
T = - A  + B- C;
W  = - A - B - C .

5. Bizonyítsd be: "Egy konvex négyszög oldalainak 
felezőpontjai ugyanakkor egy paralelogramma
csúcsai."6. Adott egy kör és egy pontja, valamint egy egyenes. 
Szerkeszd meg azt a kört, amely érinti az egyenest 
és a kört az adott pontban.
7. A BAC derékszögű háromszög egységnyi 
hosszúságú BC átfogóját 5 kongruens részre osztjuk: 
BM = MN = NR = RT = TC. Igazold, hogy AT2 + AM2

Próbáld meg általánosítani.

3. Egy derékszögű háromszögben a befogók átfogóra 
eső vetületei 7 cm és 63 cm. Milyen hosszúak a 
nevezetes elemek? (befogók, átfogó, magasság.)

képezd az összes (x,y) alakú számpárokat.
5. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 3 dm, a 
vele szembeni szög mértéke 30°. Határozd meg a 
többi elem mértékét.6. Van-e három egymásutáni páratlan szám, amelyek 
egyben prímszámok is (például: 3 ,5 ,7 ) ?
7. "A húrnégyszög szembenfekvő szögeinek 
mértékösszege 180°"
8. Szorozd meg:

9. Egy paralelogramma oldalai 4 cm és 12 cm. Az 
egyik oldatt megtoldjuk egy 3 cm-es szakasszal, 
ennek a végpontját összekötjük a legtávolabbi 
csúcsponttal. Mekkora darabot szel Ie ez az egyenes 
az elmetszett oldalról?
»10. Vond össze:

a. ) (a + b + c )(a -b + c );

b . 4(2a + b)2 -  3(a -  4b)2 + 72b2 -
'  '  -3 (a  + 2 b )(a -2b ). 1

kifejezésben.
16. Azt mondta édesapám, hogy a 
fényképen látható egyetlen lány nővére az én 
nagyanyám. Kit ábrázol a kép?
17. Adottak az a é s  b hosszúságú szakaszok.
Szerkeszd meg a távolságot.
18. Lefedhető-e a 10X10es tábla 4X1es T alakú 
alakzatokkal hézagmentesen, átfedések nélkül és 
túlnyúlás elkerülésével? (A T alakú alakzatban egy 
négyzethez három éle mentén csatlakozik három 
további négyzet.)



18 MATEK-ÉTEK

8. Bontsd fel:
a .)8 1 x M ; b.)81x4- / ;
c.)x*-81; d.)x<-81y4.

9. Egy derékszögű háromszögben az egyík befogó 
3 cm, a rajta levő hegyesszög 30° mértékű. Határozd 
meg az ismeretlen elemeket.
10. Adott két párhuzamos egyenes, melyek között a 
távolság 4 cm, és egy metsző egyenes. Találd meg 
azon pontok halmazát, melyek legalább két 
egyenestől egyldőben 1 cm, 2 cm, és 3 cm távolságra 
vannak. Hány elemesek ezek a ponthalmazok?
11. Bontsd fel szorzótényezőkre:

P(x) = (x + 1)(x2 + 1)(x - 1) - (x2 - 1).
12. Szerkessz meg egy húrnégyszöget, ha ismered a 
húrok hosszát.
13. A 300 és 350 között hány számnak van pontosan 
8 valódi osztója?
14. A P(x) = 4x2 - 6x + m, (m e Q) polinomból ki 
lehet-e emelni x - 3 szorzótényezőt?

15. Mutasd meg, hogy egy háromszög bármely oldala 
kisebb a kerülete felénél.
16. Mit szólsz: 2X + 3X = 5*? Milyen x érték esetén?
17. Egy 68 cm hosszú és 47 cm széles 
képet bekeretezünk. Milyen hosszú kéretléc 
szükséges, ha a keretléc szélessége 64 mm és 
10 mm szélességben takarja a képet? (A vágásnak 
nem tulajdonítasz anyagveszteséget.)
18. Egy téglalap BD átlójának M pontjába emert 
merőleges a BC oldalt F-ben, az AB oldalt E-ben 
metszi. Mutasd meg, hogy AB2 ME = BC2 MF.
19. Egy téglatest alakú ládát olyan egybevágó 
téglákkal akarok megtörteni, melyek éleinek aránya 
1: 2: 4. Ez nem mindig lehetséges. Igazold, hogy ha 
az egyenlő téglaélek mind párhuzamosak, akkor a 
láda megtölthető.
20. "Egy konvex négyszög oldalainak felezőpontjai 
ugyanakkor egy paralelogramma csúcsai."

"Hétfőn feladták, pénteken megoldották, másik hétfőn elismételték - mit is ?" 
O  (nagy gond a tavalyi könyvben)

1. Vond össze:
a.) P(x) + Q(x); b.) P(x) - Q(x);
c.) -P(x) + Q(x); d.) - P(x) - Q(x);
e.) P(x) Q(x); f.) P(x): Q(x),

ha P(x) = (x - 1)(x - 3) és Q(x) = (x - 1)(x + 3).
2. Mutasd meg, hogy a konvex négyszög két 
átlójának összege kisebb a kerületénél.
3. Ossz el 92 diót 3 társad között úgy, hogy az első 
dióinak száma egyenlő legyen a második dióinak 
kétharmad részével és a harmadiknál levő diók 
háromnegyedével.
4. Számítsd ki:

a.) (2a + 1)2; b.) (x+7)2;

C.) (3xy+8)2; d.)

e.)
5. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 10 m, 
szárainak hossza 13 m. Mekkora a beírt kör és a 
körülírt kör sugara?6. A BAC derékszögű háromszögben AD magasság 

és AE szögfelező, és m(B) = 75°. Számítsd ki - 1

b .)(5x-y)2:

és - t .
7. Számítsd ki: 

a .) (3 y -1 )2;

8. "Minden háromszögben létezik egy, az eredetivel 
egyenlő hasonlóságú háromszög." Mekkora ez a 
hasonlósági arány ?
9. Szerkessz egy 60°-os szöget és a szög szárait 
érintő 2 cm-es sugarú kört.
10. Az ABC egyenlő oldalú háromszög BC okJalára 
BCED négyzetet rajzolsz, amelynek az A pont a 
belsejében van, majd az AC oldalára, kívül az ACFG 
négyzetet, ennek a belsejébe az E pont kerül. 
Igazold, hogy AED és BCF háromszögek megfelelő 
szögei rendre kongruensek, majd számítsd ki a 
mértékeiket.11. Ind összevont alakba (binom négyzeteként) •

a.) x2 -2x + 1; b.) x2+2x+1;
c.) x2-4x+4; d.) x2+4x+4;
e.) 4x2-4x+1; f.) 4x2+4x+1;
g.) x2+6x+9; h.) x2-6x+9;
i.) 9x2+6x+1; j.) 9x2-6x+1.

12. Adott r sugarú kör köré szerkesztett érintő 
négyzetnek mekkora az oldala és az átlójaf-
13. Igaz-e?> "Egy háromszög oldalainak felezőpontjai 
és az egyik magasságának a talppontja egy körön 
vannak."
14. írd összevont alakba:

a.) 4x2+12x+9; b.) 9x^12x+4;
c.) 4x2-12x+9; d.) 9x2+12x+4;
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e.) 25x2+1 Ox+1; f.) x2-10x+25;
g.) 25x2+20x+4; h.) 9x2+30x+25;
i.) 25x2-30x+9.

15. Számítsd ki egy háromszög összes külső 
szögének mértékösszegét.
16. Mutasd meg, hogy
I l 9 + I l 8 + I l 7 + ... + I l 1 + l l ü osztható

5 -tel.
17. Szorozz gyorsan:

a.) 201- 199; b.) 105 95;
c . ) 2 1 1 9 ;  d .)37-43;
e.) 24 26.

18. Igazold Thalész fordított tételét.

"A háromszög a négyszögfele." O  (alakosítási törekvés 1988-ból)

XX. rCWMTKÖTCQ
1. Számítsd ki:

e.) (a + b )( -a  + b).
2. Adottak P (x )= 2 ^ + 3 x -4  és Q(x)=x2 - 2 x + 3  
polinomok. Hasonlítsd össze a P(Q(x)) és Q(P(x)) 
polinomokat.
3. "Ha egy konvex négyszög átlói a szembenfekvő 
oldalakkal kongruens szögeket zárnak be, akkor a 
szembenfekvő szögek kiegészítő szögek."
4. Egészítsd ki teljes négyzetre:

a . )x 2 + a 2; b . ) 4 x y + 4 y 2;
c.)-2y+1; d.) X2 - 2 x ;
e.) 2ax+x2.

<|
5.lgazold,hogya2 +b2 +c2 — ha a+b+c=1.

w6. Válaszolj az alábbi kérdésekre:
a. ) Mi a fettétele annak, hogy három szám egy 

háromszög oldalainak hossza lehessen?
b. ) Mi a fettétele annak, hogy két szám egy 

háromszög két szögének a mértéke lehessen?
c. ) Ha adott egy háromszög két oldalának a 

hcsoza és a közrezárt szög mértéke, számítsd ki a 
iidtmadik oldal hosszát és a másik két szög mértékét.

d. ) Ha adott egy háromszög egyik oldalának a 
hossza és az ezen az oldalon fekvő két szög mértéke, 
számítsd ki a másik két oldal hosszát és a harmadik 
szög mértékét.

e. ) Ha adott egy háromszög mindhárom oldalának 
a hossza, számítsd ki a háromszög szögeinek a 
mértékét.
7. Számítsd ki:

8. Egy téglalap BD átlójának M pontjába emelt 
merőleges az AB oldalt E-ben, a BC oldalt F-ben 
metszi. Mutasd meg, hogy AB-ME + BC-MF állandó.
9. Egy derékszögű trapéz alapjai 10 és 7 cm-esek, a 
merőleges szár pedig 4 cm-es. Határozd meg a 
negyedik oldal és az átlók hosszát.
10. Egészitsd ki teljes négyzetre:

a.) x2 +1; b . ) x V - 2 x y ;

c . )x2y2 +2xyz; d . ) k 2 +2kn;
e . )m 2 +n2.

11. Egy derékszögű háromszögben I a háromszögbe 
frt kör középpontja. A háromszög köré írt kört Al 
másodszor D-ben metszi. Mutasd meg, hogy Dl = DB 
s DC.
12. Bontsd tényezőkre:

a.) b4 - 4 ;  b.) y2 - 9 ;

c . ) 1 6 - x 2; d.)

e . ) x - y ;  f . ) a 2 -1.
13. Egy paralelogramma egyik átlója 13 cm, az egyik 
oldala pedig S cm.

a. ) Mekkora a másik oldal, ha a paralelogramma 
téglalap?

b. ) Mekkora a másik átló, ha a paralelogramma 
egyik szögének mértéke 60°?
14. Egy XOY szög szárain legyen; OA=5 cm, 
OB=8 cm az egyik száron, és OC=9 cm valamint 
OD= 15 cm a másik száron levő szakaszok.

Ha AD BC *  {M}, akkor add m e g a r á n y  

értékét.
18. Adottak 1-2x; 2-3x; 3-4x; ... ; 99-100x. Határozd

meg szorzatukat esetén.

16. : "Ha két szám különbsége 2, akkor a 
köbük különbsége felbontható három négyzetszám 
összegére."
17. Egy derékszögű háromszögben az átfogó 
okJalfelezője az átfogó fele és 60°-os szöget zár be 
vele. Határozd meg a többi elemet.
18. "Egy paralelogrammában az átlók metszés-pontja 
mindkét átlónak felezőpontja."
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Egy tragikus házi feladat még nem a házi feladat tragédiája. O  Ki mond
ellene?

1. Számítsd ki: 9. Az ABC háromszög külső tartományában 
szerkessz három egyenlő oldalú háromszöget: A'BC; 
B'AC; CAB Igazold, hogy BB' = CC'. Mutasd meg, 
hogy a három, egyenlő oldalú háromszög köré Irt 
körnek van egy közös pontja.
10. Bontsd fel tényezőkre:

a.) x2 - ( x  + y)2; b.) (u + v)2- (2 u -v )2;

c.) (b -1 )2^ ;  d.) (m + n -1 )2-(1 -m + n );

e.) (x -y )2- ( y - x ) 2.
11. "Hallottam egy feladatot s 
nem jutok semmire vele: Egy híres adomasztár 
három fiáról annyit árult el, hogy életkoruk szorzata 
72, segítségül megmondta a házszámát is, ami a fiúk 
életkorának az összege. A kérdező kevésnek találja 
ezeket az adatokat. Erre hozzáteszi: "A középső fiam 
óvónénije a tavaly szépségversenyt nyert, a nagyobb 
fiam volt tanítónénijétől vette át a címet." Sok vagy 
kevés ez ? Segíts te is.
12. "Minden félkörbe Irt kerületi szög.......... "
13. Keress szorzóténvezőre bontási lehetőségeket:

"Bertalannak öt gyöke van: kettő pozitív, kettő negatív s egy 0 . " O  (egy kis 
bíró 1989 -ben)

1. Egy derékszögű háromszög átfogója 29 egység, a 

befogókra a egyenlőség áll fenn.

Mekkora lehet a háromszög köré írt kör sugara?
2. Egy derékszögű koordináta-rendszerben adottak 
A(2,1); B(3,2); C(2,3); D(1,2) pontok. Mekkorák az 
ABCD négyzet oldalai? Négyzetszám-e ez az

2. Egy háromszögben m(A) = 2m(B), akkor és 
csakis akkorteljesül, ha a2 = b(b+c).
3. Oldd meg:

a.) 586x = 42235; b.) 22103 = 113*.
(ahol az x,5,3 számok a számrendszer alapjátjelöiik).
4. Egészítsd ki teljes négyzetre:

5. Igaz-e: "Egy körben egy adott körívhez egyetlen 
középponti szög tartozik."
6. Az ABC háromszögben m(B) > m(C) és O a 
háromszög köré írt kör középpontja. Az A szög 
szögfelezője BC-t M-ben és a kört N-ben metszi úgy, 
hogy m(BMN) = 105°. Mekkora az AON szög 
mértéke?
7. Bontsd fel tényezőkre:

a . )9 a 2 - 2 5 ;  b . )4x 2y2 -1;

c.) 25x2 - 1 6 y 2; d . ) 2y2 - 3 ;
e.) 100w2 - 4 9 z 2.8. "Egy körben egy adott körívhez végtelen sok 

kerületi szög tarozik." Vajon?

14. Egy 16X16-os "sakktábla" egyik átlóján a
sarokmezőket levágod. Le tudod-e fedni 2X1-es 
téglalapocskákkal a megmaradt felületet? *
15. Mit kaphatsz maradéknak, ha 2100-t osztod 
11-el?
16. Oldd meg a valós számok halmazán:

2*+3* = 35.
17. Bontsd fel többféleképpen szorzótényezőkre:

x2 + y2 = 2x + 2y - 2.
18. "Annak a szükséges és elégséges feltétele, hogy 
egy paralelogramma téglalap legyen az, hogy az átlói 
kongruensek legyenek."
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oldalhossz?
3. A BAC derékszögű háromszög átfogójának 
felezőpontja D, továbbá, az E pónt úgy helyezkedik el 
a BC-n, hogy m(BAE) = 45° legyen. Mutasd meg, 
hogy m(ADE) < 60°, ha a BE és EC szakaszok 2,1 és 1,2 számokkal arányosak.
4. A P(x) = 2x2 - x + k polinom többszöröse-e 
x +1 -nek? Hát 2x - 3 -nak?
5. Gyöktelenítsd a nevezőket:

7. Gyöktelenítsd a nevezőket:

8. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 10 
egység, a magassága 8 egység. Határozd meg a 
többi elemet.
9. Az ABC háromszög oldalait M, N, P pontok felezik. 
Igazold, hogy a felezőegyenesek Q 
találkozáspontjában PQ MN.
10. Határozz meg három olyan számot, melyek 
mindenike a másik kettő számtani középarányosa.

11. Egy a oldalú ABCD négyzetbe beírod az AMN 
egyenlő oldalú háromszöget. Számítsd ki a 
háromszög oldalhosszát a függvényében.
12. Melyik nagyobb:

a.) 210 ^20 vagy 4100; b.) (25 )20 vagy 450?
13. "Az első 50 természetes szám négyzetösszege 
páros."

"A Pythagorász-tételt egy Piti Góré fedezte ki. "O (szerzői jo g  ügye 1990-ben)

1. Ilyen is van, gyürkŐzz neki: 4. Még volt ilyen:

2. Egy trápéz átlóinak metszéspontján áthaladó 
párhuzamos két újabb pontot határoz meg a 
nempárhuzamos oldalakon. Igazold, hogy az átlók 
metszéspontja felezi az előbbi két ponttal 
meghatározott szakaszt.
3. Legyen egy ABCD négyzet átlóinak metszéspontja
O 1 az E és F a BO és CD szakaszok felezési pontjai.
Ha AB = a,mekkora EF az a függvényében?

5. A befogó tétel felhasználásával igazolható-e a 
Pythagorász tétele?6. Az ABCD paralelogramma E belső pontját kösd 
össze a csúcsokkal. Bizonyítsd be, hogy az ABE és 
CDE háromszögek együtt a paralelogramma 
félterületét teszik ki. (Segédszerkesztés szükséges)
7. Bontsd fel tényezőire:

a.) x3 * + y 3; b.) z3 -1 ;

6. Add meg a következő algebrai jörtek értelmezési 
tartományát:

14. Igaz-e:

15. Egy derékszögű háromszögben az átfogó 
13 cm, az egyik befogó 5 cm. Mekkora a másik 
befogó és a magasság?
16. Mi lehet az utolsó két számjegye egy egész szám 
huszadik hatványának?
1 7 .7K iiA et *u4He. Egy vándor egy útkereszteződéstől 
indulva DK irányba 13 km-t megy, majd Ny-nak fordul 
és még 5 km-t gyalogol; itt egy északról jövő utat 
talál. Ekkor azt gondolja, hogy pontosan ide éft volna, 
ha eredetileg D-nek indul. Igaz-e? Mennyivel 
gyalogolt volna kevesebbet?
18. Ha egy derékszögű háromszögben a befogók

vetületeinek hossza m és n, akkor a magasság Vmn. 
Határozd meg a háromszög köré írt kör 
középpontjának a távolságát a magasság és az 
átfogó metszéspontjától.
19. Mi a megoldása az egész számok halmazán:
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8. Egy derékszögű háromszög átfogója 12 cm, az 
átfogóhoz tartozó oldalfelező 6 cm. Határozd meg a 
befogókat és a háromszög magasságát.
9. Ha egy épület három ajtóján levő feliratból csak 
egyik igaz, melyik ajtón léphetsz be?

I. LÉPCSŐFELJÁRAT
II. LÉPCSŐFELJÁRAT
III. A II. NEM LÉPCSŐFELJÁRAT .

10. Végezd el a következő hatványozásokat:

11. "Egy ABCD körbeírható négyszögben teljesül:
AC-BD = AD-BC + AB-CD."

12. Egy mennyezetre 12 lámpát függesztenek fel úgy, 
hogy azok 6 egyenesen legyenek és minden 
egyenesen pontosan 4 lámpa legyen. Hogy 
valósítható ez meg?
13. Végezd el a következő köbreemeléseket:

14. Határozd meg két külső érintő kör közös 
érintőjének hosszát a sugarak függvényében.
15. Egy 37-es létszámú osztályban van-e mindig 
négy tanuló, aki ugyanabban a hónapban ünnepli 
születésnapját?
16. Egy konvex négyszög szögei rendre 2; 3; 6 és 7 
számokkal arányosak. Határozd meg a szögek 
mértékét.
17. Ird fel 10-et úgy, hogy a ceruzát ne 
emeld fel a papírról.
18. Mivel egyenlő 94 ■ 106? Számolj előnyösen.
19. Egy konvex négyszög három oldala kongruens. 
Ezek közül kettő 90°, a másik kettő 60°-os szöget zár 
be. Mekkora az átlók hányadosa és a negyedik 
oldalból képzett arány értéke?
20. Mennyi idő telt el 1896 január 1-től 1991 január 
1-ig? Hát 1848 március 31-től 1948 április 1-ig? í

"T.S. + K.I. = szerelem O  T.S. + H.I. = féltékenység. O  T.S.+ Mi volt a H.F." = 
végzet " (  megoldatlan rejtély a tankönyv-borítón)

1. Már nem is olyan nehéz:

2. Milyen feRétel szükséges még: "Ha egy ABCD 
négyszögben AC-BD = AD-BC + AB-CD, akkor a 
négyszög körbeírható.”
3. "A háromszög középvonalai az adott
háromszögben ..........  kongruens háromszögeket
határoznak meg."
4. Az ABC egyenlő szárú háromszöa
oldalain felveszed a és a

szakaszokat. Bizonyítsd be, 
hogy . Paralelogramma-e az MPQN
alakzat?
5. Végezd egymás után:

9. Egy ABC egyenlő szárú háromszögben a 
m(BAC) = 30°. Határozd meg a BC oldal hosszát az 
AB függvényében.
10. Keresd egész gyökét: x2 - 7y = x - 4. ,

6. Az APQR paralelogramma az ABC háromszögben
van. Határozd meg RQ-t, ha
AR=4 cm, AB=5 cm, AC=7 cm.
7. Vajon el lehet osztani 100 nyulat 5 gyerek között 
úgy, hogy minden gyereknek páratlan számú nyula 
legyen?8. Végezd el:
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12. Egy derékszögű háromszög két befogójának a 
hossza 9 és 12 egység. Mekkora a beírt kör és a 
köréírt kör sugara? Hát a súlyvonalak hossza?
13. Mutasd meg, hogy van olyan derékszögű 
háromszög, amelyben az egyik szög mértéke 60°, a 
vele szembeni oldal vetülete 6 egység. Határozd meg 
a többi elemet is a fenti adatok függvényében.
14. Végezd el:

15. Legyen D a BAC derékszögű háromszög 
átfogóján egy pont. Igazold, hogy ha AB2 = BC-BD1 
akkor AD magasságvonal.

16. Egy derékszögű háromszögben a befogók 

vetületeit a és b-vel jelölve a magasság
Kifejezhető a kerülete 
függvényében?
17. Az ABCD négyzet belsejében vedd fel az E pontot 
úgy, hogy az ABE háromszög egyenlő oldalú legyen, 
igazold, hogy az EDC háromszög egyenlő szárú és 
számítsd ki a szögeinek mértékét.
16. nA téglalap két háromszögre bontható. Ezekből 
deftoid alakítható ki." Hasonlítsd össze a rombuszt a 
deftoiddal.
19. Melyik paralelogramma körbeírható? Indokold 
meg!
20. Próbáld meg 5 darab 2-es számjegy segítségével 
leírni egy tucat különböző természetes számot. (A 
kettősöket tetszőleges műveletek köthetik össze.)
21. Bontsd előnyösen törzstényezőkre 899-et és 725- 
öt.
22. Egy tojásíró festett tyúktojásokat és 
fatojásokat árul. Kosaraiban vegyesen vannak a 
tojások, rendre 4, 6, 12, 13, 22, 29 darab*. "Ha 
ebből a kosárból eladom, akkor pontosan kétszer 
annyi fatojás marad, mint tyúktojás." Melyik lehet ez a 
kosár?

"Minden háromszög egyforma: ugyanannyi oldala van, ahány szöge." 
(B.M. = Ben Meat)

i  1. Mutasd meg:

2. Hány különböző négyjegyű szám van, melyet 400- 
hoz adva teljes négyzetet kapunk ?
3. A BAC derékszögű háromszög AB befogója 8 cm 
hosszú, sin B = 0,423. Határozd meg a többi elemet. 
Mennyi cos B?
4. Legyen D a BAC derékszögű háromszög átfogóján 
egy pont. Igazold, hogy ha AD2 = BD-DC, akkor AD 
magasságvonal.
5. Egyszerűsíts: '

sugara?
7. Fejezd ki a 30°, 45°, 60°, 90° szögeket radiánban. 
(jt radián = 180°.)8. Végezd el:

11. Végezd el rendre:

6. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 6 dm, a 
beleírt kör sugara 1 cm. Mekkora a körülírt kör

9. A BAC derékszögű háromszögben m(B) = 39°, a 
magasság AD = 5 dm. Határozd meg a többi elemet. 
Mennyi cos C? Hát tg B?
10. Egy egyenlő szárú háromszögben 
m(BAC) = 150°. Határozd meg BC hosszát, ha 
AB = n cm.
11. Egy derékszögű háromszög átfogója 15 egység, a 
beírt kör sugara 3 egység. Milyen hosszú a két 
befogó?
12. A BAC derékszögű háromszögben a magasság 
AD = 5 dkm és ctg C = 1. Határozd meg a többi 
elemet. Mennyi lehet sin B? Hát tg C?
13. Végezd el:

14. Lehetséges-e az n - x (n e N) felírás úgy, hogy a: 
előforduló számok szorzata x = 0 és x = 101-rc
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egyenlő legyen?
15. Egy BAC derékszögű háromszögben 
AC = 8 mm (befogó) és BC = 16 mm (átfogó). 
Határozd meg az elemeket. Mekkora sin B? Hát tg C?

17. ^PKt té td U . Valahol egy tengeren négy vízijármű 
halad ugyanabba az irányba, egymástól egyenlő 
távolságra, egyenlő sebességgel. Az egyik teherhajó, 
a másik halászhajó, a harmadik pedig sétahajó. Mi 
lehet a negyedik?
18. Mi a különbség Pythagorász fordított tétele és 
Pythagorász általánosított tétele között?

"Mától kezdve közel kilenc osztva kétfelé pontosan ötös."0 (osztályhatározat
1988-ból)

1. Hogyan lehet a fokban kifejezett szögmértéket 
radiánba felírni?
2. Ha a + b + c = 0 akkor

a3 + a2c + b2c - abc + b3 = ?
3. Egy BAC derékszögű háromszögben
AD = 5V3 m magasság és DC = 5 m az egyik befogó 
vetülete. Határozd meg az elemeket. Mekkora cos B? 
Hát ctg C?
4. 'Hogy lehet a radiánban megadott szögmértéket 
fokokban kifejezni?
5. Ha a + b + c = 0 akkor,

11. Egy háromjegyű szám középső jegye meg
egyezik a két szélső jegy összegével. Elégséges ez a 
feRétel ahhoz, hogy 11-el osztható legyen ?
12. Egy BAC derékszögű háromszögben az átfogó 16 
egység és az egyik befogó vetülete 4 egység. 
Határozd meg a többi elemet. Mekkora sin B? Hát 
sinC ?
13. Ha x, y egész számok, akkor

x2 + 2(x + y)2 + 3(x+2y)2 + 4(x+3y)2 
felírható két négyzetszám összegeként?
14. Melyik az a legkisebb pozitív egész szám, mellyel 
1991-et megszorozva a szorzat 1993-ban végződik?
15. Elhelyezhető-e a síkon hét egyenes és hét pont 
úgy, hogy minden egyenesen pontosan három pont 
legyen, és minden ponton pontosan három egyenes 
haladjon át az adottak közül?
16. Négy egymást követő egész szám szorzata 3024. * 
Van-e több ilyen számcsoport ?
17. "Égy konvex négyszög oldalainak felezőpontjai 
egy paralelogramma csúcsai."
18. r ö t egymást követő egész szám 
szorzata bizonyosan O-ban végződik, Vajon 9 
egymást követő szám szorzata szintén O-ban 
végződik?
19. Egy téglalap alakú keresztmintás zászló 
területe 20 egység. A vízszintes csík területe 8, a 
függőleges csíké pedig 5 egység. Vajon mekkora a 
csíkokból alkotott kereszt területe?

"Ez volt a legvagányabb feladat." Q  (megjegyzés a VIl -es algebra könyv
végén)

alaku számok, és a többi teljes négyzet is igy írható. 
Igaz-e?

hogy

6. Ha x = 3718,571; helyettesítsd előnyösen a

kifejezésbe.

7. Egyszerűbb alakját keresd:

8. "Ha egy négyzetszám 6-ban végződik, akkor a 
tízesek helyén páratlan számjegy áll.”
9. Egy BAC derékszögű háromszögben AC = 15 dm
befogó és tg C = V3 adott. Határozd meg a többi 
elemet. Mekkora sin B? Hát ctg B?
10. Ha a + b = 1, akkor

a3 + b3 + 3(a3b + ab3) + +6(a3^  + a2b3) = ?
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"Bármely probléma megoldása valamilyen nehéz helyzetből kivézető út 
megtalálását, valamilyen akadály megkerülését jelenti, olyan cél elérését, amelyhez 
egyébként nem tudtunk volna eljutni." O  (Pólya György)

1. Egy derékszögű háromszög két oldala 7 cm és 
9 cm. Mekkora lehet a harmadik oldal?
2 Számold ki fejben:

14. Ha 1-x; 2-x; 3-x; ... ; 99-x számok ádottak, 
akkor mekkora az összegük x = 50,5 esetén?
15. A BAC derékszögű háromszögben a BC átfogó 
10cm-es. Legyen a.) m(B) = 60°;

b.) sin B = 0 ,45.

3. Az ABC háromszög befogói 4 cm és 7 cm-esek. 
Mekkora az AC átfogóra egy csúcsával és a 
befogókra egy-egy oldalával támaszkodó négyzet 
területe?
4. Mutasd meg, hogy 4343 - 1717 szám O-ban 
végzödik.
5. Egy ABC háromszögben BC = 18 egység; 
AC = 34 egység. Milyen háromszög lesz, ha:

a. ) AB = 52 egység;
b. ) AB = 60 egység;
c. ) AB = 49 egység?

6. Két szög mértékének összege 195° és 
különbsége 45°. Szerkeszd meg ezt a két szöget 
(körzővel és vonalzóval ).
7. Mutasd meg, hogy az 1 - (k + 1)(1 - k) alakú 
számok mindig teljes négyzetek.
8. Egy derékszögű koordináta-rendszerben egy 
négyzet két csúcsa az Ox, két csúcsa pedig az Oy 
tengelyre illeszkedik. Ha az átlója hossza

a .)2 ; b .)4 ; c .)12egység,
akkor milyen hosszúak a négyzet oldalai? Mekkora 
a területük?

9. Egy kerékpáros 4 őra alatt 80 km-t tesz meg. 
Hány km-t tesz meg 9 óra.alatt? Hány óra alatt tesz 
meg 30 km-t (ha az átlagsebesség állandó)? 
Színezd ki a grafikonon.
10. Oldd meg:

11. Egy a és b oldalhosszúságú paralelogramma 
egyik átlóján elhelyezhető M pont az átlót 1 és 2- 
vel arányosan osztja fel. Ha az M ponton át 
párhuzamosokat húzol a paralelogramma oldalaival, 
határozd meg a keletkezett alakzatok területeit.
12. Egy vonat 4 óra alatt 200 km-t tesz meg.Hány 
km-t halad óránként? Milyen messze jut 10 óra 
alatt (ugyanezzel a sebességgel)? Ábrázold 
grafikusan is.
13. Ha akkor végezd el:

egyszerűsítését.
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A háromszöget tükrözd (tengelyes szimmetria) az 
átfogóra nézve. Határozd meg a keletkezett alakzat 
kerületét.
16. Adott egy T és egy t területű négyzet. Rajzolj 
egy 2T + 2t területű négyzetet.
17. Folytasd: 9 ■ 1 + 2 = 11

9 • 12 + 3 = 111 
9 • 123 + 4 ^ ....

18. Egy trapézban a kisalap 5 cm, a középvonal 
8 cm. Számítsd ki a nagyalap hosszát.

19. Legyenek az ABCD; CDFE és FCGH egybevágó 
négyzetek. Igazold, hogy EG és AF merőlegesek. 
Hasonlítsd össze a DFA és EGF szögeket.
20. • Négy játékos megegyezett, hogy a 
vesztes minden játszma után megkétszerezi a többi 
játékos pénzét. Összesen négy játszmát játszottak 
és mindenki egyszer vesztett. A játék végén 
mindenkinek 16 dollárja volt. Mennyi pénzük volt a 
játék kezdetén?
21. Elhelyezhető-e a síkon kilenc egyenes és kilenc 
pont úgy, hogy minden egyenesen pontosan három 
pont legyen, és minden ponton pontosan három 
egyenes haladjon át a megadottak közül?

"Domokos - kis okos" O  feltételes dicséret egy rongyos matek könyvben)

1. Hány részhalmaza van egy 8-nál kevesebb elemŰ 
halmaznak?
2. A természetes számok halmazán 1983 osztója
5n + 4 . 3k . 2m + 5n - 3k + 2 . 2 m + 2-nek.
3. Programozd be KARESZ-t, a robotot egy utcai 
telefonról történő telefonhívás elvégzésére.
4. "Minden háromszögben lehet négy kongruens 
háromszög". Sorold fel a feltételeket.

5. Melyik nagyobb: vagy

12345672?
6. Szerkeszd meg azt azABC háromszöget, 
amelyben
Mekkora a kerülete?
7. Egy háromjegyű számból, ha 7-et vonunk le, 
akkor 7-tel Iesz osztható, ha 8-at vonunk le, akkor 
8-cal Iesz osztható, ha 9-cet, akkor 9-cel Iesz 
osztható. Melyik ez a szám?
8. Egy háromszög oldalai 7, 8, 9 egység hosszúak. 
Határozd meg a beírt kör érintési pontjainak 
távolságát a csúcsoktól.
9. Tekintsd a valós számok halmazán értelmezett 
y = |x| és y = |x - 2| félegyeneseket. Ábrázold 
ezeket. Legyen y = |x| + |x - 2 |, ábrázold ezeket
is.
10. Egyetlen rajzon ábrázold:

a.) x - 2y + 4 = 0; b.) - x + 2y + 4 = 0;
c.) x i 2y - 4 = 0; d.) - x - 2y - 4 = 0

egyenletekkel adott egyeneseket.
11. Az ABC háromszög B és C szögeinek 
szögfelezői l-ben metszik egymást. Legyen MN | 
BC az l-n át úgy, hogy M AB, N AC. Mutasd

meg, hogy
MB + NC = MN.
12. Egy háromszög oldalain M - N - P pontok az 
1 : 1 arányt valósítják meg. Hányad része az MNP 
háromszög területe az adott háromszög 
területének?
13. Egy ABC háromszögben AB <  BC <  CA. 
Melyik csúcshoz van legközelebb a háromszög 
magas sírfjpontja ? '.
15. Keresd a Dozitív meaoldásait az

egyenletnek.

a háromszöget16. Igaz-e, hogy a " súlyvonalak 
hat egyenlő terület részre tagolják?
17. Az ABCD téglalapban AB = 2AD, az N és M 
pontok az AB és CD oldalak felezőpontjai. A 
téglalapon kívül rajzold meg a PBN és QAD egyenlő 
oldalú háromszögeket. A PMQ egyenlő szárú 
háromszög-e? Derékszögű-e?
18. Lehet-e mindhárom mondat egyidőben igaz:

a . ) Mindegyik nyúl fehér füle hosszú.
b. ) Egy hosszú fülű nyulat sem neveznek 

Töhötömnek.
c. ) Nekem fehér nyulam van, Töhötöm a neve.

19. "Öt egymást követő egész szám 
szorzatának végződése bizonyosan 4." Vajon 7 
egymást követo szám szorzata is 4-ben végződik?
20. Természetes-ev|x| - 1 = 5 kifejezés?
21. "A téglalapnak tükrözési tengelyei..........."
22. Egy trapézban a nagyalap 17 cm, a trapéz 
középvonala 13 cm. Határozd meg a kisalap 
hosszát.

"Istenem, a vasárnapot mikor lehet kipihenni ?." O  fohász egy szögfüggvény
mellett)
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9. Mekkora a területe annak, a háromszögnek, 

amelyben AC = 32 egység;m(A) =

600?
10. Egy egyenes y = 2x + 1 egyenlettel adott. írd 
fel az egyenes és az Ox tengely által alkotott szög 
tangensét.
11. Oldd meg a következő egyenletrendszert:

12. Bizonyítsd be, hogy egy paralelogrammában az 
átlók metszéspontja, két egymásmelletti oldal 
felezőpontjai és az egymás melletti oldalak közös 
pontjainak a szembenfekv5 átlóra es5 vetülete egy 
körön van.
13. Egy trapéz két alapjának hossza 6 és 10 
egység. Számítsd ki annak a három szakasznak a 
hosszát, melyet a trapéz középvonalán a két nem 
párhuzamos oldal és a két átló határoz meg.
14 Oldd meg: (x + 2)3 - (x -2 )3 = 12(x1 2 - x) - 8.
15. Ábrázold a koordinátarendszerben:

O O O  "Az ugyanaz csak az ugyanannál ugyanazabb." O  VALAKf cseperedőben 
1989-ben O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O O  O

1. Oldd meg a valós számok halmazán:
a. ) (x + 1)(x + 3) = (x -1)(x + 2 ) + 11; »
b. ) (x + 1 H x - 2 )  = ( 3 - x ) ( 4 - x )  + 1; 
c) (x + 1) x (x - 1) = (x - 2) x (x + 2).

2. Egy egyenes y = 2x - 1 egyenlet által adott. írd 
fel az egyenes és az Oy tengely által alkotott szög 
tangensét.
3. Egy egyenlo szárú trapéz kisalapja x + 2 cm, a
nem párhuzamos oldalai 2x + 1 cm, a kerülete

pedig
7x + 1 4  cm. Számítsd ki a területét. Az x milyen
értékeire van értelme a feladatnak?
4. Oldd meg a racionális számok halmazán:

. A** « 3x + 44 a.) 100 = 9 x -

. .13 + x
b.)— - —  +

7
3 x - 1 6 - = x+-10

1. Egy derékszögCf háromszögbe írt kör átmegy a 
háromszög súlypontján. Mekkorák a háromszög 
szögei?
2. Oldd meg:

a.) 3(x - 2) - 6 = 5(12 -x);

3. Oldd meg a következő egyenletrendszereket:

4. Az ABCD egyenlő szárú trapéz AB alapja a CB 
szárral 75° -os szöget zár be. Mekkora a trapéz 
többi szöge?

5. Melyek a racionális megoldások:

6. Egy ABC derékszögű háromszögben AC = 5 m, 
AB = 4 m. Határozd meg az elemeit. Mekkora a 
területe?
7. Ha egy trapézban a nagyalap CD, a kisalap AB, a 
nem párhuzamos BC és AD oldalak felezőpontjai E 
és F, akkor EF - AB = CD - EF.
8. Add meg a következő egyenletek megoldás
halmazait:

16. Az elso kilenc zérótól különböző természetes 
számot növekvő sorrendbe helyezve és csak + és • 
műveletet használva.írd a 100-at többféleképpen.
17. Alakítsd szorzattá:

a . ) x4 + x3 + 2x2 + x + 1;
b. ) x4 + x2 + 1;
c . ) x4 + 4.

18. "A rombusz átdarabolható téglalappá."
19. "Egy paralelogramma két kongruens 
háromszögre bontható."
20 . " ... a kincseket rejto ládát a 
mozaikkövek alá rejtettem. Ha valaha odaérsz, 
akkor tudd meg, hogy az ajtó ébenfa oszlopától 
negyven lépést mégy délre, onnan 350 lépést 
keletre, itt északra fordulsz és 100 lépést haladsz 
előre. Ahová érkezel, onnan már nem látod az 
ébenfa-oszlopot, de ott van egy kömadár-talapzat. 
Most kezedbe veszed a szablyád,és a keleti úton 
ott állsz meg, ahol egyformán közel leszel az ébenfa
oszlophoz és a kőmadár talapzatához. Ott 
kopogtasd meg a köveket, megéri a fáradságot."
Te hol keresnéd? Papír és ceruza nélkül (csak 
szablyával) megoldható a feladat? Mire nem 
gondolt Miska?
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5. Adott A = 1 + 21987 + 3 1987+...+n1987
B = 1987 + 19872+...+1987n, ahol n eN. 

Páros szám-e A + B?

6. Keresd a valós megoldást:

7. Oldd meq a racionális számok halmazán:

8. Ha a, b, c egy háromszög oldalainak a hossza és 
a2 +b2 + c2 =ab+bc + ca, akkor a háromszög 
egyenlő oldalú.
9. Mit kapsz maradékul ha 2100-t osztod 7-tel?
10. Egy a sugarú körben az átmérőre egyenlő 
oldalú háromszöget rajzolsz. A félkör fedi a 
háromszög egy részét. Számítsd ki a Ie nem fedett 
rész területét.
11. Oldd meg a valós számok halmazán:

c.) Vannak-e egész koordinátájú pontok az 
átlókon?
13. Egy derékszögű háromszög átfogója 26 dkm, 
az egyik befogója 1 hm. Mekkorák a többi elemek?
14. Oldd meg:

a.) ax + 1 = a; b.) ax = x - 7a;
c.) 2x - 3a J= 1; d.) ax - 1 = x - a.

15. Egy téglalap egyik oldala 7 cm, a másik oldala 
kétszer akkora. Határozd meg a területét az átló 
felhasználásával.
16. A 350 és 400 között hány számnak van 
pontosan 8 valódi, pozitív osztója?
17. Az x *y  művelet azt jelenti, hog: "x-hez adott y- 
t oszd el 4-el" ( például 8 *1 2  = (8 + 1 2 ):4  ). 
Számítsd ki

a.) 7 *13 ; b .) (5 *3 )*2 ;
c.) 14*z = 10.

18. Számítsd ki a 12; 18 és 30 cm oldalú 
háromszög területét.
19. Keresd egész megoldását: |x + 3| + |x - 5| =
20.
20. Egy egységsugarú körben adott szabályos 
kilencszögnek és tízszögnek csúcsai különböző 
pontok. Igazold, hogy bármely két csúcs által

meghatározott körív nem nagyobb, mint

21. Ha M egy AB szakasz tetszőlegesen változó 
pontja és ha AM és MB szakaszokra AMEF és 
BMDC négyzeteket építünk, akkor kimutatható-e G- 
re ,az 'F C  szakasz felezőpontjára, hogy AB s BG 
reláció állandó?

"A szabályos sokszöglap SZABÁLYOS." O  (ellentmondást nem tűrő)

1. Oldd meg az egyenleteket és határozd meg az a- 
t úgy, hogy a két egyenletnek legyen közös 
megoldása: ax + 1 = a és 2a(x- 1) = 1.
2. Keresd egyszer6'bb alakját:

6. Az ABC általános háromszög AB és AC oldalaira 
megszerkeszted kívül az ABDE és ACFG 
négyzeteket. Mutasd ki, hogy

a.) EC=BG, és merőlegesek egymásra;
b.) a2 ABC háromszög AM oldalfelezője és az 
AEG háromszög AN magassága egymás 

meghosszabbításába esik ( M e BC , N e EG ).
7. Keresd egyszerűbb alakját:

12. Egy koordinátarendszerben adottak A(-6,0); 
B(0,-6); C(6,0) és D(0,6) pontok.

a. ) Milyen négyszög ABCD?
b. ) Hány olyan pont van a negyszög belscf

tartományában, melyek koordinátái csak 
természetes számok? *

3. Egy háromszögben AB = 24 cm és BC = 36 
cm. Határozd meg a CM és MA szakaszok arányát, 
ha BM a B szög szögfelezője (M AC).
4. Egy egyenlő oldalú hároszög oldala egység. 
A háromszög köré írt körben mekkora a beírt 
négyszög oldala?
5. Oldd meg:

a.) m = mx + 1; b.) m - 1 = x - m;
c.) mx + 1 = m; d.) mx - m = -x +

ahol m Z.
1;

8. Oldd meg:

9. Oldd meg
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10. Egy derékszögű háromszög átfogója 25 m, az 
egyik befogója 20 m. Mekkorák a többi elemek?
11. Oldd meg:

13. Rajzolj olyan derékszögű trapézt, mely érinto 
négyszög, ha adott a hosszabbik alap és a beírt kör 
sugara.
14. "Egy egyeneshez egy rajta kívül fekvŰ ponton át
egyetlen...............húzható"
15. Van-e 1-nél nagyobb l.n.k.o.-juk?

a.) 36 és 42; b .)4 2 é s 5 0 ;
c.) 26, 39 és 65; d . )1 4 ,1 6 é s 1 9 ;
e.) 144, 192 és 324.

16. Szerkeszd meg azt az ABC háromszöget, 
melynek AB oldala és a C-bó'l induló magassága 
adott, és a C-n átmenő, AB-t A-ban érintS, valamint 
C-n átmeno, AB-t B-ben érinto körök érintik 
egymást.
17. Mutasd meg, hogy a, b, c valós számokra

(a2 +b2)(c2 +d2) = (ac + bd)2 + (a d -b c )2.
18. Keresd egyszerűbb alakját:

19. Egy körbeírt szabályos hatszög oldala 2 cm 
hosszú. Mekkora ugyanebbe a körbe írt szabályos 
nyolcszög oldalának hossza?
20. Folytasd: 9 -9  + 7 = 88

9-89 + 6 = 888 
9-987 + 5 =...

22. Számolj takarékosan:

23......."Az olyan négyszöget, melynek két 
szembenfekvo oldala kongruens és párhuzamos 
.......nevezzük."
24. Egy 20 m hosszú és 15 m 
széles téglalap alakú udvaron Pamacs 12 m láncon, 
Göndör 8 m láncon van karóhoz kötve.

a . ) Mekkora az általuk védett terület?
b. ) Függ-e a karók elhelyezésétől az orzött 

terület nagysága?
c. ) Ha a kütyák nem mehetnak át egymás védett 

területére, akkor hány %-a biztosított az udvarnak?
d. ) A téglalap csúcsaitól legalább hány méterre 

kell a karókat leszúrni, hogy a kutyák ne érjék el 
egymást, mégis a legnagyobb terület legyen 
"kutvavédett"?
25. Egy 1 m oldalhosszú egyenlo oldalú 
háromszög alakú céltáblát 10 találat ért. Bizonyítsd 
be, hogy van legalább két találat, melyek távolsága 
kisebb, mint 34 cm.

"A szerelem öl, butít és nyomorba dönt." O  ( ilyen szerelmes nép nincs még a 
Föld kerekségen}

1. Igazold, hogy 2n+2-5n -11n+1+ 2 3n+1-3n+1-7 
szám 43 többszöröse n természetes szám esetén.
2. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 30° ,az 
átfogója 2a hosszú. írd fel a harmadik szög 
koszinuszát és tangensét.
3. Keresd természetes megoldását (a<0 )

8. Egy derékszögű háromszögben az egyik szög
30°-os, az átfogó hosszúságú. írd fel
ugyanennek a szögnek a szinuszát és kotangensét.
9. Ábrázold egyetlen koordinátarendszerben:

a. ) 2y = 7x + 3;
b. ) x + y = 4x + 3;
c. ) x + y + 7 = 2x - y + 1 .

10. Egy derékszögű' háromszögben az egyik szög
45°-os, az átfogó hosszúságú. Mekkora a
háromszög területe?
11. Hány természetes megoldása van:

12. "Egy n oldalú konvex sokszög átlóinak száma:

4. Mutascf meg, hogy
(x2 + y2)(z2 + t2) = 3(xz + yt)2 természetes
számokra érvényes kifejezésben minden változó 
értéke csak 0 lehet .
5. Egy derékszögű háromszögben az egyik szög 
60°, az átfogó 4b. Számítsd ki a háromszög 
területét.
6. Keresd racionális megoldását: 3 + bx = 2(x + 4).
7. Keresd meg egyszerűbb alakját:
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17. Ábrázold a 2x + 3 y  = 10 egyenest. Hány 
olyan természetes szám létezik, amely eleget tesz 
ennek az összefüggésnek?
18. Mekkora annak a háromszögnek a' területe, 
amelynek az oldalai 13, 20 illetve 21 egység 
hosszúak?
19. Egy postás egy 40 lakrészes 
tömbházba 27 Baróti Naplót és 22 Kovásznai 
Harsonát visz. Hány postaládában hagy mind a két 
lapból?

4372 -  3632
20. Számolj takarékosan:---------------- - .

5372 -4 6 3 2
21. Egy négyzet átlója 10 cm. Ha az 
egyik átlóból elveszek 1 cm-t és a másik átlóhoz 
toldom, akkor a keletkezett rombusz területe 
egyenlo Iesz a négyzet területével. Világos, hogy a 
köré írt kör területe is megegyezik.Te mit szólsz 
hozzá?
22. Mekkora annak a háromszögnek a területe, 
melynek az oldalai a, b, c, hosszúak?

"Jó labdázni, szaladgálni, videózni, táncolni, kerékpározni, mindig csakis a 
matekpélda előtt." O  (nem én írtam - "Dönci")

5. Milyen természetes megoldásai vannak:

. _ - , n  , ,  2x2 -m x + m  .
12. Ha m >10, akkor------------------- = 2 x - 4 .

x -  3
13. Hozd egyszerűbb alakra az alábbi kifejezéseket:

12. Adott 1n + 2 n + 3 n + 4 n. Igaz-e, hogy osztható
6-tal?
13. Hozd egyszerűbb alakra:

14. Egy derékszögfl egyenlo szárú háromszögben 
az egyik oldal J l  cm hosszú. Mekkorák a többi 
oldalak?
15. Egy ABC háromszög oldalain a P - Q - R pontok 
a körbejárás irányában minden oldalon 1: 2 arányt 
valósítanak meg. Mekkora a PQR ós ABC 
háromszögek területeinek aránya?
16. Oldd meg átermészetes számok halmazán:

1. Egy négyzet területe a2. Mekkora az oldala a 2a2 
területCf négyzetnek? Rajzold Ie azokat.
2. Keresd racionális megoldását:

3. Egy szabályos hatszög oldala 6 cm hosszú. 
Mekkora a területe?
4. Keresd egyszerűbb alakját:

6. Oldd meg az ( x - 1 7 ) ^  =6 4  egyenletet.
7. Egy trapéz kisalapja és szárai a, nagyalapja pedig 
2a mértékű. Mekkora a trapéz területe? Hát a köré 
írt kör területe?
8. Van-e természetes megoldása: x ^ 1 6 = 1 2 ?

9. Mekkora lehet egy 4 cm sugarú körben 45° 
mértéku középponti szöghöz tartozó körcikk 
területe?
10. Egy téglalap egyik oldala 5 cm, a másik oldala 
félakkora. Mekkora a téglalap köré írt kör területe?

11. Keresd negatív megoldását:

14. Egy négyzet átlója . Mekkora a négyzet
területe? Hát a köré írt kör területe? (n = 3.14).
15. Természetes szám a következő egyenlet

megoldása?
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16. Egy téglalap a és b oldalú. Ha V3 <a<b,  akkor 
hány darab egységsugarú körrel lehet a téglalapot 
lefedni?
17. Ird fel a legkisebb természetes számot, 
melyben a számjegyek összege 100.
18. Eaész szám-e a kovetkez3 egyenlet megoldása:

2ö. Milyen hosszúak annak a háromszögnek a 
.magasságai, amelynek oldalai 4, 2 ,6 és 4,2 dm
hosszúak?
21. Egy körben két párhuzamos húr hossza 12 
illetve 16 cm, a távolságuk 2 cm. Mekkora a kör 
Sugara?
22. Oldd meg a valós számok halmazán:

a . ) ( m + 3)x + 5 = 0;
b. ) (k + 6)x = 6x - k;
c . ) mx + 3 = m - 3x.

"Fizikából kísérlet, kémiából vegyszer, matekból papír és ceruza kell a 
példához.Össze lehetne olvasztani." O  (reformer 1989-ből)

2 + 8-12 = 98
3 + 8 -123 = 987

12. M^kkora egy 60°-os középponti szöghöz 
tartozó 5 cm sugarú körszelet területe?
13. Ha x = 16 és v = 9. akkor véqezd el

19: Mekkora annak a háromszogneK a teruiete, 
amelynek oldalai 6, 7 illetve 9 egység hosszúak?

1. Oldd meg
2. Egy négyzet kerülete 40 cm. Mekkora a négyzet 
köré írt körbeírt hatszög területe?
3. Pozitív gyökei vannak:

4. Hozd egyszerűbb alakra:

5. Mekkora egy 45°-os középponti szöghöz tartozó 
6 cm sugarú körszelet területe?
6. Természetes szám-e a következó' egyenlet
megoldása:
7. Egy téglalap kerülete 60 cm, az oldalak 1 és 
2- ;vel arányosak. A téglalap köré írt kör területe 
lehet-e egy négyzet területe ?
8. Oldd meg:

í 2x + 3 y - 1 2  = 0
a , l 3 x - 2 y - 5  = 0 ' 

r a + b - 1 2 = 0
b, ) 1 a - b - 4  = 0 1

c. ) {  m2xí y = 1 .
1 x + m y  = m

9. Mekkora egy 60°-os középponti szöghöz tartozó 
6 cm sugarú körcikk területe?

• 10. Keresd egész megoldásait:

11. Folytasd: 1 + 8 1  = 9

egyszerűsítését.

14.Természetes megoldásokat keress:

15. Adott egy egyenlő szárú derékszögű 
háromszög. Szerkessz kétszer illetve ötször akkora 
területű egyenlő szárú derékszögű háromszöget.
16. Van-e olyan négyzet, amelynek az oldal-és átló
hossza egyaránt racionális szám?
17. Egy derékszögű háromszög befogói 8 és 
6 cm-esek. Mekkorák a többi elemek? írd fel az 
ismert szögfüggvényeket a háromszög oldalai 
függvényében.
18. Adott egy négyzet. Szerkessz háromszor illetve 
hatszor akkora területű négyzetet.
19. Adott egy t és u területű.négyzet. Rajzolj egy 
2t - 3u területű négyzetet. Mindig elvégezhető ez a 
szerkesztés?
20. Ábrázold a 3x - 3y = ' 6 és x + 2y - 8 = 0 
egyeneseket.
21. Két hordó borunk van. Az elsőben 
90 liter, a másodikban 110 liter. Egységáruk igaz, 
hogy különböző, de ha az elsőből bizonyos 
mennyiséget kivesszünk és azt a másodikból kivett 
ugyanannyi bor helyére töltjük, az utóbbit az elsőbe 
töltjük vissza, akkor a keverék litere ugyanannyiba 
kerül. Hány liter cserélt helyet a hordókban?
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"A matek tanár olyan gyors, mint a Székely Express a vámnál. KORAN jön és 
KÉSŐN távozik." O  (felirat a Korona felavatása alkalmából)

A következő kérdésekre csak igennel vagy nemmel 
lehet válaszolni:

1. Megmondanád legjobb barátodnak, hogy 
közeli hozzátartozója súlyos balesetet szenvedett?

2. Szereted az andalító tánczenét, a régi 
slágereket?

3. ^elmennél egy régi barátod lakására az elso 
hívásra?

4. Képes lennél-e akár lopni is, hogy 
családodnak ennivalót vigyél?

5. Ha öcséd nagyon szemtelen, képes vagy őt 
megütni?

6. Szeretnél-e kitörni az egyhangúságból?
7. Szereted az esőt?
8. Képes lennél-e öngyilkosságra?
9. Zavarba jössz-e, ha valaki hazugságon kap?
10. Szerinted létezik-e sírig tartó szerelem?
11. Hiszel-e abban a mondásban, hogy a hazug 

embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát?
12. Sajnálod-e a kivert állatokat?
13. Szerinted szerencsétlen-e a 13-as szám?
14. Szoktál-e pénzt kölcsönadni?

15. Elérzékenyülsz-e,ha a Magyar Himnuszt 
hallod?

16. Félsz-e a haláltól?
Z vU tM M : 10-nél több igen válasz: Te érzékeny,
hovatovább álmodozó ember vagy. Nem örökösen 
elérhetetlen álmokat kergetsz, hanem 
hangulataidban érzékenykedsz. Szereted barátaidat, 
az ünnepeket, sokszor elérzékenyülsz. Többször ért 
már csalódás, de t e , alapvetően bizakodó 
természetű vagy, túljutsz majd ezeken a
nehézségeken is.

10-nél több nem válasz: Ha nem is 
számítasz szívtelen embernek, jobb,ha tudod, högy 
te igazi realista vagy. Nem hiszel a könnyeknek, az 
ígérgetéseknek, a fogadkozásoknak, csak a
tényeknek. Épp ezért ritkán csalódsz. Vigyázz 
viszont, hogy másoknak se okozz fájdalmat!

8 igen és 8 nem válasz: Te
határozatlan, szándékkal felezted meg az igen és 
nem válaszokat! Ha újraolvasod a kérdéseket, 
egészen biztos, hogy valamelyikből pontosan 10 
vagy több lesz.

Ritkaság - összesen ennyit akartam mondani - helyett szebb,ha azt mondom: 
- végül ezt mondtam - ritkaság, de határozottabb.
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