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Mellébeszéd

Egy matematika feladatgyűjteménynek 
mindig meghatározó jelentősége van mind a 
tanárok, mind a diákok részére. A tanár arról 
értesül, hogy társai, akár más vidékeken is, milyen 
gyakorlatoknak és feladatoknak tulajdonítanak 
jelentőséget, a diákok pedig az anyanyelven kívül 
egy szaknyelv megismerésében szereznek jár
tasságot. Munkatársunk feladatgyűjteménye nem
csak pedagógiai, hanem tudományos jelentőségű 
is. A feladatok válogatása és rendszerezése egyjól 
meghatározott cél érdekében körvonalazódott Ha 
sikerül megfelelő anyagi keretet teremteni, akkor 
nemcsak a gimnáziumi tagozat részére készül
nének hasonló fiizetek, hanem a líceumi tagozat 
részére is...

Pál Ferenc, matematikatanár

PROSERVED CATHEDRA 
S ep siszen tgyörgy , 1 9 9 6 .

(NYOLCADIKOSOKNAK)

Összeállította: Balogh Attila és Váradi József



PARANCSOLATOK
(AVrA Q Y  UTASÍTÁSOK A MBiDENKORl HASZNÁLATRA)

1. Nincs szebb időtöltés, mint egy fejtörőn, feladványon töprengeni.
2. „Használat előtt a fejjel együtt felrázandó.“
3. Minden matematika feladathoz türelem, papír és ceruza is javallott.
4 . Agyűjteményben vannak kiegészíteni való mondatok is: „ ...“
5. Az idézőjelbe tett mondatok tételek, tehát bizonyítanod kell (legalább számpéldával vagy 

logikai értékkel) !
6. Jeleink ritkán térnek el az iskolaitól, ha nem ismered, oktatótanárod útbaigazít. A matemati

ka feladatok vagy gyakorlatok alárendelő összetett mondatok, melyek főmondata kijelentő értelmű, 
a mellékmondat pedig felszólítást vagy óhajtást fejez ki.

7. Az eredményeket ellenőrizni szokták.
8. Segítséget (tanártól-szülőktől-baráttól) csak akkor kérj, ha már többféleképp, sikertelenül 

próbálkoztál. „Ezt nem tanultuk; nem vagyunk itt...“- fölösleges időtöltés, valamikor tanuljátok, és 
mindig ott vagytok

9. Soha ne dicsekedj eredményeiddel.1 Lehet^ársad az általad megoldott feladatokat mindig
könnyűnek tartja.

10. Miután feladatsoraink sorrendje esetlegesen sem kötelező, munka után „sötét, hűvös, 
száraz helyen SZEM ELŐTT tartandó“.

A kiadványt 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, Mátis János, Mikó Ágnes, Varga Csilla 

Gondozta: Váradi József 
Véleményezte: Domokos József és Pál Ferenc 

Grafika: B. V. Éva
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!“Ha valami nem erthető, nem magyarázható, akkor oda melyert<5lmiit, 
magyarázhatatlant rejtettem el” (J. Swift)

1. Hány darab, világításra szolgáló betonoszlopot kell 
felállítani egy 2340 m-es út mentén, ha az oszlopok 
40 m-re vannak egymástól? Elegendőd az oszlopok 
vásárlására előirányzott félmillió lej, ha egy oszlop ára 
5123 lej (az út mindkét oldalán állítanak oszlopokat)?
2. Az ABC egyenlő oldalú háromszög 3 cm sugarú
körbe írt. A CD szögfelező az AB oldalt F-ben 
metszi, továbbá Hasonlítsd
össze a DBA és DEA szögek mértékét! Mekkora szög 
a BFC? Számítsd ki ADBCE területét.
3. Eevszerüsítsd:

15. Egy négyzet átlója m. Mekkora a  négyzet 
kerülete és területe?. Hát annak a négyzetnek a 
területe, melynek a fenti átló az oldala?
16. Fejtörő: Misike azt mondja: “ Az f(x) szabállyal 
adott függvény' az adott intervallumba monoton nő. “ 
A pisszegése még hozzátold: “Persze igazol.ható, hogy 
az intervallumban szigorúan monoto n nő. "Miről 
beszélhetett?
17. Csakpontosan:

18.Két szám együtt 2300, de egyik a másiknál 700- 
al több. Melyiik ez a két szám?

II. PALACKPOSTA

1. Keresd megoldását az egész számok halmazán: 9. Egy téglalap átlója 1,3 m, az egyik oldala 5 dm. 
Hány cnr a tégl alap területe?
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4. Mit értesz egy szám normál alakján? A következő 
számokat írd normál alakba:0,00323: 178300 és

5. Egy ABC és egy ACD háromszög egyenlő szárú. 
Mutasd meg, hogy !

6. Legyen Ábrázold!
7. Hozd egyszerűbb alakra:

8. Értelmezd egy tetszőleges szög sinusát(illetve 
cosinusát).
9. Hogyan számítod ki egy körbeírható négyszög 
területét a sugár függvényében?

10. Ha akkor ábrázold.

11. Értelmeid egy tetszőleges szög tangen.sét (illetve 
kotangensét).
12. Oldd me(g az:

egyenletrends zereket.
13. Ha és akkor
ábrázold.
14. Igazold, hogy

és

lllik-e a hangversenyen a hallgatott mű tételei közötttapsolni?

2. Mit értesz két pont távolságán? ,
3. Igazold, hogy bármely körbe írt háromszögben egy 
tetszőleges belső pont bármely oldaltól való 
távolságainak összege állandó. (Sajátos esetből indulj, 
és általánosíts!)
4. Ábrázold
5. Mit értesz pont és egyenes távolságán?
6. Melyik síkalakzatok átloiról tudod, hogy 
merőlegesek? Állapítsd meg a területüket!
7. Keresd meg pozitiÁ egész megoldásait:

8. Mit értesz két párhuzamos egyenes távolságán?

10. Ábrázold függvényt, ha

11. Adott

Számítsd ki értékeit.
12. Mit értesz pont és sík távolságán' )
13. Oldd meg a valós számok halmazán

14. Mit értesz két párhuzamos sík távolságán'?
15. Egy derékszögű háromszög átfogója 25 dm, az

2
egyik befogója 1,5 ni. Hány cm a területe?

I. PALACKPOSTA
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16. A fiska azt mondja: ,, f(x) inverze az

fuggvé ny.” Te mit szólsz hozzá?
17. Iga z-e: ”a következő kifejezés nagyobb kettőnél,

de mind ig kisebb háromnál:

A legnagyobb kap a legtöbbet, kétszer annyit 
mint a következő. A legkisebb kap ' a 
legkevesebbet: 3125 piculát, kétszer kevesebbet, 
mint az előtte való, s az is felét az előtte valónak. 
Hány piculát kapott a legidősebb? Hány picula 
fölött osztoztak?

17. Oldd meg a valós számok halmazán:
|2 x -3 | = 5 - 2 x .

18. Csupán: Egy kutya 80 m távolságban meglát egy 
nyulat és eUcezdi üldözni. A két állat egyszerre indul 

a kutyát a nyúllal összekötő egyenes mentén. Ha 
másodpercenként a nyúl lO-et s a kutya pedig 9-et 
ugrik, a nyúlugrás hossza 80 cm és a kutyáé pedig 
120 cm, akkor mennyi idő után éri utol a kutya a 
nyulat?

19. Adott a síkban 25 pont, melyek közül bármely 
három nem illeszkedik egy egyenesre. Hány 
háromszöget határoznak meg?

Hol van Patagónia?

l. Oldd meg a negatív számok halmazán: 
|x + 2 | - 3 x = 4

2. Egy derékszögű háromszög átfogója 18 m, az egyik 
befogója 12 m, amelyen felveszed 5 m-re az egyik 
csúcsától azt a pontot, melyből merőlegest állítasz a

18. Nertit éppen tréfa: Négy rabló os;z,tozik a 
zsákmán' /on.

A dörzerille tve cs iszo lópap írt szokták sm irgli-papírnak is nevezni. M iért?

III. PALACKPOSTA

1. Oldd me.g valós számok halmazán:

2. Egy tégl.alap hossza a szélesség kétszerese. Az 
egyik csúcsából a téglalap síkjára állított merőleges 
olyan hosszúságú, mint a szélesség, ;akkor az egyik 
mellette levő csúcsig mért távolság Mekkora a
távolsáiz a más ik két csúcsig?
3. Mutasd meg, hogy K = 3" +63 ”mJ.ndig” osztható 
72-vel.

4. Ha b = 2; x = 99,75 és , alckor számítsd ki

értékét!
♦

5. Két kitérő egyenes között add meg a távolságot!
6. Egy ABCD rombuszban m(A) = 6 0 ° ; BD= 10 cm; 
E az AB; F az AD és G a CD oldal felezőpontja. 
Mekkora a rombusz kerülete? H át a területe? 
Számítsd k i az EFDB kerületét és területét.
7. Oldd me g az egész számok halmaián:

8. Egy ABC háromszögben AB= 5 cm  és CA = 3  cm. 
Mekkoraaterülete, ha m(A) = 300 (illetve 600)?
9. Egy 3 cm sugarú körben adott egy szabályos 
hatszög. Melckora a területe és a kerülete?
10. Ábrázold h: , ha

11. Egy téglíüapban CB = 3 cm, és
AC BD = ^>}. Számítsd ki az AOD háromszög
kerületét és területét. Hány fokosak az AOB és ACD 
szögek? Mekkora a BD átló?

12. Ha,2 < a < b < c < d < 10, akkor egyértelműen 
kiválasztható-e a legnagyobb, illetve a legkisebb a

következők közül: ?

13. Hozd egyszerűbb alakra és helyettesítsd

értékeket a

kifejezésben.
14. Egy 5 cm sugarú körben található szabályos 
háromszögnek mekkora lehet a kerületé és a területe?
15. Egy derékszögű háromszög átfogója 15 cm; attól 
a csúcstól(melyből a 10 cm-es befogó indul,az átfogón 
felveszed azt a pontot,melyben merőlegest állítasz a 
másik befogóra. Mekkorák az oldalak illetve az 
oldaldarabok?
16. Csakis pontosan:

lV. PALACKPOSTA
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másik befogóra. Mekkorák a háromszög-oldalak 
illetve oldaldarabok?
3. Egyenértékűek-e a racionális halmazon: 

a)4x + 16 = 10 és 2x + 8 = 5;

4. Mi a megoldás halmaza:

5. Az ABC háromszögben m( C) = 30° és 
m(B) = 15°. Az AB oldalon felveszed az AD AC, a 
BC-n pedig BF AB szakaszokat. Határozd meg a 
DC és AF egyenesek által bezárt szög mértékét.
6. Ábrázold függvényt:

szabályra.

11. Egy egyenlő szárú háromszögben az alapon fekvő 
szög 360 -al nagyobb a szárak által alkotott szögnél. 
Hány fokosak a háromszög szögei? Hát a külső 
szögek mértéke?
12. Az egyenlő oldalú ABC háromszög köré írt kör 
AB ívén legyen P egy pont. Igaz-e, högy

PA + PB = PC?
13. Hozd egyszerűbb alakra:

A híres pisai torony csak a talajmozgás miatt ferde?

9. Adott Számítsd ki P(1;1);

5. Mit értesz egyenes és sík hajlásszögén?
6. Legyen A ={l,2 ,3 ,4}. Határozd meg X és Y
halmazokat úgy, hogy 

a)X Y = A ; b )X Y = N és
c)ha x X \A  akkorvanolyan y e Y \ A  , hogy 
x -  y = 1 legyen.

7. Mi a megoldáshalmaza: |x + 1| + |x -  3| = 8?
8. "Két sík által aUcotott szöget................................-
nek nevezzük." Rajzold le!

13. Melyik nagyobb ; vagy vagy
14. Egy háromszög szögei három egymás utáni 
számmal arányosak, és mind 10 többszörösei. Hány 
fokosak a háromszög köré írt körön meghatározott

és

8. Határozd meg azt a halmazt, amelyen egyenértékű 
a következő két egyenlet: x -  2 és (x -  2^x + 3) = 0 .
9. Az ABC háromszög köré írt kör O középpontú, az 
AO a kört még egyszer D-ben metszi. Igazold, hogy 
DO = DB = DC.
10. Oldd meg: a)

b) (n -  l)(n -  2) = (n -  2)(n -  3) egyenleteket.

7. Gyöktelenítsd a nevezőket:

14. > Egy 5 cm oldalú egyenlő oldalú háromszög egyik 
csúcsába az egyik oldalra állított 12 cm-es merőleges 
végpontja milyen távol van a másik csúcsoktól és ,az 
általuk meghatározott szakasztól?
15. Az ABC háromszög belsejében van-e olyan pont 
amelyre PA + PB + PC összeg a lehető legkisebb?
16. Tréfadolog: Miska két üveggolyót ugyanannyiért 
adott el, az egyiken 20%-ot nyert, a másikon 20%-ot 
veszített, de csak húsz lejjel kapott kevesebbet, mint 
amennyiért vette. Mennyiért vehette, illetve adta az 
üveggolyókat?
17. "Ha a2 + b2 + c2 -  ab + bc + ca , akkor a = b = c 
lehet csak. " Igazold!
18. Csupán: Egy családban három gyerek van. Tomi 
kétszer axmyi idős, mint Gabi lesz akkor, amikor Ági 
annyi idős lesz, mint amennyi most Tomi. Ki a 
legnagyobb? Hát a legkisebb?

V. PALACKPOSTA

1. Mi a megoldás halmaza: |x -  2\ + |2x -  7| = 3 ?
2. Mit értesz két egyenes hajlásszögén?
3. A ABC háromszög oldalaira ACDE és CBGH 
négyzeteket rajzolsz a háromszög külső 
tartományában. Legyen F az EG felezőpontja. Milyen 
az ABF háromszög és miért?
4. Gvöktelenítsd a nevezőt:

P(-1;1); P(0;-1); P(0;0); értékeit! 
10. Melyik nagyobb?

vagy vag>

11. Adott sík és a sík ugyanazon az oldalán a síktól m 
távolságra A és n távolságra B pontok. Határozd meg 
az AB szakasz M pontjának a távolságát a síktól, ha

12. Legyenek n, a és b valós paraméterek; oldd meg a 
rendszereket:
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ivek, h a ' az arányossági tényezők közül kettő 
páratlan? V an^ több megoldás?
15. Add meg az A és B halmazok elemeit:

17. "Ha a+b+c = 0, akkor ab + bc + ca 0 lehet 
csak!" Mutasd meg!
18. Három urnában két - két golyó van. A 
ráragasztott

dmke azt jelenti, hogy csak azok a golyók nincsenek 
benne (PP két piros; ZZ két zöld; PZ a vegyes szinű 
golyók leimének). Hány golyó kihúzása szükséges 
egy<gy urnából, hogy bizonyos légy benne, 
melyik urnában milyen golyók lehetnek?

A televízió ma milliók bilincse. Hol es mikor kezdtek televíziós 
műsorok rendszeres sugárzását?

l.O lddm eg egyen
letet!
2. Az ABC háromszög oldalai AB=15; BC=14 és 
CA=13 egység, ha AD merőleges a? ABC síkjára és 
hossza 9 egység, határozd meg D távolságát a BC-től.
3 . V é g e z d  e l a  k ö v e tk e z ő  m ű v e le te k e t :

16. Éppen: "Egyhajszálhíjja" nevű sarki kocsmáros 
87%os szeszből 43%-os italt szeretne keverni. Ha 10- 
liter itókát készít csak, mennyi szeszhez mennyi 
vizet tegyen? Segíts neki!

VI. PALACKPOSTA

4. Három pozitív egész szám összege 10, és 
páronként vett szorzatuk összege 31. Melyik lehet ez 
a három szám?
5. Határozd meg azt a természetes részhalmazt, 
amelyen a következő egyenletek egyenértékűek:

6. Az ABC háromszög A szögének mértéke 60°. 
Vedd a BB1 és CC szögfelezőket: Mekkora a BB'C' 
szög mértéke?
7. Természetes szám-e?

8. Oldd meg:

egyenleteket.
9. Az ABC háromszög oldalaira a háromszög külső 
tafcmányában megrajzolod A'BC; B'AC és CAB 
egyenlő oldalú háromszögeket. Mutasd meg, hogy:

a) B B ' = C C = A A ' ;
b) "az egyenlő oldalú háromszögek köré írt körök 
nem metszik egymást."

10. Mekkora annak a háromszögnek a területe, 
amelyben adott két oldal és a közrezárt szög?

11. Végezd el:

12. Oldd meg az

egyenletrendszert!

13. Ábrázold esetén a következő

függvényt:

14. Az 0  és 0 ' középpontú, AA', illetve AA" 
átmérőjű körök egymást még a B pontban is metszik, 
gazold, hogy:

a) A'; B és A" pontok kollineárisak;
b) az AMN változó háromszögekben a szögek 

mértéke állandó (az M és N pontok az adott átmérők 
meghosszabbításának és a másik körnek a 
találkozáspontjai).

(x,y)-ravonatkoz6 rendszere. Oldd meg!
, 16. Csupán: Miska ha egyedül ásná fel a kertet, 6 óra 

és 40 percre lenne szüksége, édesanyja 3 ora20 perc 
alatt, édesapja pedig 1 óra 40 perc alatt lenne készen 
a talajforgatással. Mennyi idő alatt tudnák hárman 
együtt felásni a kertet?

17. "Ha ez csak akkor lehet, ha a=b=c".

Mutasd meg!
18. Hány háromszöget határoz meg 11 olyan, egy 

síkban fekvő egyenes, amelyek között nincs 
párhuzamos, és közülük bármely három nem 
illeszkedik egy ponthoz?

15. Legyen a és b valós paraméter
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Tudod-e, hogy nem Hollandia a tulipán őshazája? Honnan 
származik a XVI. sz. derekán "bevándorolt" virág?

1. Adott egy síkidom és a vetületc terül ete. Határozd 
meg a területek arányának megfelelő összefüggést 
(szöget).
2. Ábrázold 1 függvényt, ha

az eredetivel is hasonlóak. Melyik egyenest 
választottam?
10. Az ABC háromszögben AB = 12 cm és 
AC = 18 cm, az AC oldallal húzott párhuzamos MN 

szakasz 12 cm-es. Mekkora az AM; MB; AN és NC 
szakaszok hossza?
11. "Ha két szám négyzetösszege osztható 7-tel, akkór 
a két szám bármelyike osztható 7-tel."
12. Egy egyenlő oldalú háromszög oldala 2 cm. 
Végezd el:

a) Minden oldalt (ugyanolyan körbejárással) 
nyújtsd meg ugyancsak 2 cm és szakasszal, a 
végpontok milyen háromszöget adnak? Mekkora a 
területe?

b) Minden oldalhoz a szembeni csúcson át húzz 
kétszeres párhuzamos szakaszt. Milyen és mekkora 
területű háromszög keletkezett?
13. Vond össze:

Mi a Go-Kart?

VlIL PALACKPOSTA

1. Oldd meg Q-n: ACD szög felezője BD-t Q-ban metszi. Mutasd meg, 
hogy:

a) ha M a körön van BP CQ = {M} ;
b) PQCB körbeírható;
c) PQl I AD.

VlL PALACKPOSTA

3. Az ABCD téglalap síkjában a BD átló tetszőleges 
M pontjába állított merőleges az AB oldalt E-ben, a 
BC oldalt F-ben metszi. Mutasd meg:

mipdig állandó.

4. Legyen BCDE téglalap egy sikban,A pedig a síkon 
kívül, továbbá AC = AD és m(CAD) = 30°. Mutasd 
meg, hogy AED egyenlő szárú háromszög. Határozd 
meg az EBD szög mértékét! Egybevágóké az AED és 
ACD háromszögek?

igazold, hogy

5. Ha

6. Mekkora a kerülete és a területe annak a három
szögnek, melynek az oldalhossz&ágait adó mérték
számok egymásután következő természetes számok, a 
kerületszám pedig épp a területszám fele?
7. Egy ABCD derékszögű trapéz alapokra merőleges 
oldala benne van az a  síkban. Ha a trapéz 
oldalai AB = 12 cm, DA = 8 cm és DC AB = ^ } ,  
határozd meg AE-t.
8. Vond össze:

9. Egy derékszögű háromszöget egyetlen egyenessel 
két olyan háromszögre vágtam, amelyek egymással is,

14. Legyen az ABC háromszögbe I középpontú kör. 
A CI a háromszög köré írt kört S-ben metszi. Mutasd 
meg, hogy az S középpontú SB sugarú körvonalon
van A vagy I.
15. Legyenek

halmazok.

Határozd meg A-B és B A halmazokat!
16. Csupán: Melyik az a két szám, amelynek összege, 
szorzata és négyzetük különbsége egyenlő? 17. 
Furfangos: Déli 12 órakor az óra mutatói fedik 
egymást. Hány órakor fogják egymást legközelebb 
ismét fedni?

18. Ha , akkor mivel egyenlő 7

2. Legyen az ABCD konvex négyszög a C(o,r) 
körbeírható és AC valamint BD átlói merőlegesek 
egymásra. Az ABD szög felezője az AC-t P-ben, az
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5. Az 0  középpontú R sugarú kör középpontjába 
állított H merőleges végpontja állandó távolságra van 
a kör minden pontjától. Ennek a távolságnak a 
felezőpontjai rendre bevetítődnek az adott körbe. 
Határozd meg az adott kör és a vetített pontok közé 
eső terület nagyságát. Hány fokos szöget zár be az 
állandó távolság az adott kör síkjával?
6. Igazold, hogy minden alakú szám
17 többszöröse.
7. Oldd meg a valós számok halmazán:

16. Furfangos: Délután 3 óra után a két óramutató 
mikor találkozik először? Hány órakor merőleges egy
másra a két mutató?
17. Csupán: Számítsd ki számológép nélkül minél 
rövidebben:

18. Eppen: Két város közötti 180 km utat kétféle
képpen teheted meg. Vagy 6 órai hajózással és két 
órai buszozással, vágy 3 órai hajózással és 3 órai 
buszozással. Hány (éves . nem a hajóskapitány) km- 
es sebességgel halad a hajó? Hát a busz?

Mit látunk egy filmen, ha másodpercekent 24-nél több vagy 
kevesebb kepet vetítenek? Hány kepet próbáltak eddig a legtöbbet levetíteni 
másodpercekent (követhetetlen sikertelenseggel)?

1. Oldd meg a racionális számok halmazán 
értelmezett

a) mx = m1 2  3;
b )  k 2x + 2 = k(x + 2) egyenleteket.

2. Egy BAC derékszögű háromszögben az átfogó az 
AB befogóval egyharmad derékszöget zár be. Legyen 
AE oldaHelező egyenes és a B-ből az AE-re állított 
merőleges talppontja F. Igazold, hogy CA = 2EF.
3. Adott egy 3 cm oldalú négyzet. Végezd el:

a) Minden oldalt ugyanolyan körbejárással nyújtsd 
meg 3 cm-es szakaszokkal. A végpontok milyen 
alakzatot adnak? Mekkora a területe?

b) Minden oldalhoz tartozzon egy egyenlő szárú 
derékszögű háromszög. Hány féleképp rajzolható? 
Mekkora területű négyszögek keletkeztek? Lesz- e 
négyzet közöttük?
4. Oldd meg az

3. Egy ABCD paralelogramma csúcsain átvezeted az 
alakzat két oldala által adott félsíkban az

egyeneseket. Legyen
és Határozd meg

(A'B'C') és DD' egyenes találkozási pontjának helyét. 
4., Oldd meg a racionális számok halmazán:

8. Az ABC egyenlő szárú (AB AC) háromszög 
síkjába a BC-re emelt BX merőleges az AB-re állított 
CP merőlegest M-ben metszi. Ha BN is magasság

, akkor igazold, hogy

MBP = HBC. Ha a fenti szög 30° mértékű és NC = 
3 cm, akkor az ABC síkjára állított BY = 6 cm esetén 
VH és YC távolságokat kell kiszámítanod.
9. Egy síkbeli egyenes párhuzamos egy második 
síkkal. Igazold: "A két sík párhuzamos."
10. Oldd meg választott számhalmazon:

11. Legyenek ABCD és DCEF tetszőleges téglalapok 
O1 és O2 középpontjai. Ha BE = k, számítsd 'ki az 
O1O2 távolságát. Ha DC = m, akkor az AE 
távolságát is kiszámíthatod.
12. Három síknak páronként csak egy közös 
egyenesük van. Melyik állítás téljesülhet: a fenti 
egyenesek: a)párhuzamosak; b)merolegesek?
13. Oldd meg a valós számok halmazán:

14. Adott AB szakaszon M mozgó pont adja az 
AMEF és BMDC négyzeteket. Igazold, hogy az FC 
szakasz P felezőppntja nem függ az M mozgásaitól 
(helytartó marad).
15. Adott A, B, C, D pontok nem egy síkbeliek, 
AB. 03CD) s a CBD szög mértéke 120°, BM MA;

Mutasd meg, ha

akkor (Kísérlet: igazold , ha

, akkor és csak akkor

LX. PALACKPOSTA
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b) k2x - 9 x  = k2 + 6 k + 9  egyenleteket.
5. Egy BAC derékszögű háromszögben a BC átfogóra 
tetszőleges M pontban állított merőleges az AB 
befogót N-ben, az AC befogót pedig P-ben metszi. 
Igazold, hogy BP CN .
6. Legyen A, B,C, D négy nem egy síkbeli pont 
(halmaza); ha az M az AB szakaszon van, akkor ezen 
át húzzál AC-vel és BD-vel egy-egy párhuzamost, 
amelyek síkja BC-t Q-ban, CD-t P-ben és AD-t N-ben 
metszi.

a) mutasd ki, hogy MNPQ paralelogramma;
b) ha AC = 12 cm, BD = 7 cm és AM = x cm, 

fejezd ki a fenti négyszög kerületét x függvényében.
7. Oldd meg az

Honnan ered a képeket ábrázoló, szőttfaliszőnyegek gobelin neve<

szakaszok vannak. Ha cm, akkor
mutasd meg, hogy az ABC egyenlő oldalú 
háromszög.
6. Mutasd meg, hogy van olyan természetes n szám,

amelyre szintén természetes.

7. Milyen valós számokra teljesül?

egyenleteket.
8. A BAC derékszögű háromszög AD magasságának 
D pontját AB befogóra M-n át E-be tükrözöm. EF 
legyen merőleges BC-re, AB-t N-ben metszi. Legyen 
AB=20 m; AC=15 m (M,N AB;D,F BC). 
Mekkora: a) az EDF háromszög kerülete;

b) az FB szakasz hossza;
c) az MNFD négyszög köré írt sugara, ha a 

négyszög körbeírható?
9. Határozd meg m, n természetes számokat, úgy, 
hogy 3 • 2ra = 2" - 1 legyen.
10. Tanulmányozd a változásai szerint a következő 
művelet eredményhalmazát:
11. Igazold: "A trapéz átlói és nem párhuzamos 
oldalai által meghatározott háromszögek területszáma 
egyenlő"

12. Adott négy nem egy síkban fekvő A. B. C. D pont 
és egy sík, mely az AB-t M-ben, BC-t N-ben. CD-t P- 
ben és D.A-t Q-ban metszi. Mutasd meg, hogy 
(MCD); (NDA); (PAB); (QBC) ponthalmazok síkjai 
egy közös ponttal rendelkeznek.
13. Oldd meg a következő valósrszámok halmazán 

~ értelmezett ej*yenleteket:

9

14. "Két derékszögű háromszög területe és kerülete 
egyenlő; akkor a két háromszög kongruens". 
Igazold!
15. Oldd meg a következő egyenlőtlenségrendszert a 
természetes számok halmazán:

16. Csupán: Egy traktor hátsó kerekének sugara 
kétszer akk ora mint az első keréké. Ha az első kerék 
kerülete 1 in-el nagyobb, a hátsóé lm-el kisebb volna, 
akkor az e)lso kerék 300 m-en ugyanannyit fordulna, 
mint a hátsó 375 m-en. Mekkora a két kerék sugara?
17. Hasonl ítsd össze a következő számokat:

18. Éppen: A négylábú konyhaasztal kellemetlen 
tulajdonsága, hogy "ingatag". Mit szolsz,a háromlábú 
cipész^zékkel előfordulhat ez a kellemetlenség?

X. PALACKPOSTA

1. Oldd meg a valós számok halmazán:

2. Ábrázold a valós számtengelyen:

3. Az ABCD téglalap AD oldala 8 cm-es, AB oldala 
12 cm-es. Az AD oldal E felezőpontjára, a téglalap 
síkjára emelt EF merőleges 3 cm hosszú. Határozd 
meg az FB távolságot. Mekkora lehet az ABCD lap és 
az ABF lap szöge?
4. Ábrázold a valós számtengelyen:

5. Az ABC háromszög AB = 7 cm oldalán a 
háromszög síkjára merőleges AA -  7 cm; BB -  7 cm

8. Az O-középpontú kör A pontjába a kör síkján 
állított merőlegesen végy fel AA1 = 5 cm. Ha 
A '0 = 13 cm, mekkora a kör sugara?

9. Egy egyenlő oldalú ABC háromszög a 
oldalhoszszúságú. Az A és B pontokban a háromszög 
síkjára állított merőlegesek AM = 2BN.

a) milyen a CMN háromszög;
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b) milyen feltételek mellett lesz a fen ti háromszög 
derékszögű?
10. A valós számok halmazán teljesüli:

15. A BCD háromszögben BC = 15 cm; CD = 6 cm 
és A BD úgy, hogy AB = AD = 5 cm, és AM 
merole<ges az előbbiek síkjára és 3 cm hosszúságú. A 
BAC szög felezője BC-t E-ben metszi. Számítsd ki az 
ME, MC és MD távolságokat.
16. Éppen: Három aranyásó a kitermelt aranyporon 
igazságosan szeretne megosztozni, ám a mérlegük 
elromlott. Kettőnek könnyen menne osztozni. Segíts 
te is úgy osztozni, hogy mindenkinek legyen 
lehetősége az aranypor harmadrészének 
megszerzésére.

17. Oldd meg az alábbi rendszereket:

a)
j4x  + 6y = 8 

|6x  + 9y = 12’ b)

18. Miska ritka tréfás ötletei közül való: " Végy egy 
síktükröt, ezt az udvaron levő gesztenyefától tedd Ie a 
földre pontosan 16 m-re, majd hátrálj annyit, hogy 
egyenesen állva lásd a fa tetejét a tükörben, ekkor a 
tükörtől 1,2 m - re vagy és az én szemmagasságom 
1,5 m." Ezek az adatok alapján milyen magas a 
gesztenyefa? Hát te?

Melyik nemzeti lobogó a legregibb?

XI. PALACKPOSTA

1. Oldd meg az
7. Oldd meg: ahol a zárójel most

egész résztjelent.
8. A BAC derékszögű háromszögben AB=15 befogó 
és BC= 17 átfogó, az O pont pedig a háromszög külső 
tartományában a C csúcstól 13 egység, az A csúcstól

egység, a BC oldaltól pedig 12 egységre van. 
Határozd meg az O pont AB-től és az ABC síktól váló 
távolságát.
9. Oldd meg az egész számok halmazán 

egyenletet.

10. Oldd meg (egész részekként) :

11. Legyen egy síkra merőleges egyenes. Minden az 
adott síkkal párhuzamos egyenes merőleges az adott 
egyenesre?
12. Rajzolj adott kerületű háromszöget, melynek 
szögei 1, 2, 3, számokkal arányosak!
13. A valós számok halmazán teljesül?

11. Az ABCD négyzet síkjára A-ban emelt merőlege
sen legyen M pont. Határozd meg az M távolságát a 
négyzet csúcsaitól és a négyzet középpontjától, ha 
AM = 5 m és AB = 6 m.
12. Legyer függvény az

szabállyal adott

a) A q pozitív értékei közül mely ikre találsz 
természetes számhalmazi megoldást,

b) q e {3,5} esetén van-e egész megol dása?
13. Az egyenlőtlenségek megoldására valós számok 
részhalmazainak halmazát várom tőled:

14. Egy R sugarú féUcör egy'trapéz nem párhuzamos 
oldalait és kisalapját érinti. Mekkóra a trapéz területe 
és kerülete?

egyenlőtlenségeket.

2. Egy szabályos csillagötszög egymás utáni 
oldalainak találkozáspontjait tartalmazó kör sugara r. 
Legyen, ehhez a körhöz húzott érintőötszög 
tetszőleges csúcsa, számítsd ki ennek a távolságát a

legközelebb eső húroktól ( 

kifejezést ajánlom).
3. Milyen egész szám megoldásokat találsz ?

4. Oldd meg és tárgyald a valós számok halmazán 
egyenletet. Milyen előjelű

, ha m természetes szám?

adott a-

5. Mekkora annak az ABCD téglalapnak a kerülete, 
irnely síkjára állított merőlegesek AA1 = 19 cm, 
BB1 = 14 cm, DD1 = 23 cm és A1B1 = 13 cm valamint 
A1D1 = 5cm?
5. Legyen egy ponton áthaladó és egy egyenessel 
párhuzamos síkok halmaza. Mutasd meg,hogy ezek a 
síkok közös egyenessel rendelkeznek.
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14. Az ABCD trapézban AB 11CD és AB = 2a ; 
BC s  CD = DA (=a). Igazold, hogy: 

a) a trapéz hegyesszögei 60° K)sak;

15. Igaz^, hogy

tetszőleges valós paraméter ?

csakis egészszám, ha p

16. Éppen: Hány 5-ben végződő ötjegyű szám van?
17. Csupán: Egy hagyományos sakktáblán tetszés 
szerint egy egyenest rajzolunk. Legfeljebb hány mező
nek a belsején fog keresztül menni az egyenesünk?
18. Furfangos: Egy mesebeli család árkot ás a 
mézeskalács házikó köré. Apu 3 nap alatt végezne, 
anyó 4 nap alatt egyedül ásna, a három legényke 
egyenként 10 nap alatt végezne. Mennyi idő alatt 
készülne el az árok, ha mind áz öten 
nekigyürkőznének?

Az úszójéghegyeknek mekkora része emelkedik a tengervíz szintje fölé?

XII. PA^ACKPOSTA
oldalaktól, amelyekkel a merőlegesnek nincs közös 
pontja.
10. Legyen

2. Egy 8 cm sugarú körön végy fel az -szöget 
120°mértékűnek. Emelj OM = 3 cm merőlegest a kör 
síkjára. Milyen távol van M az A-tól? Hát az AB-től?
3. Legyen és úgy, hogy
OA = a; OB = b; OC = c. Mutasd meg, hogy ABC 
háromszög csakis hegyesszögű háromszög lehet.
4. Egy paralelogramma oldalai 5 és 8 amesek, egyik 
szöge 50° os.

a) határozd meg az átlók hosszát.
b) mekkora lehet az átlók által bezárt szög?

5. Értelmezd és oldd meg: i

határozd meg hahnazokat!
11. Az ABC derékszögű háromszögben AB = AC =a 
és MC = a merőleges a háromszög síkjára( mutasd 
meg, hogy MA = CB.
Legyen továbbá Ha
mutasd meg, hogy ABD egyenlőszárú háromszög

Mi a DINGO? Hát a 5ING0?

•
akkor az O pont a 

párhuzamos oldalaktól arányú távolságra van.

1. Tanulmányozd a következő kifejezés értelmét:

6. Bizonyítsd be, hogy a derékszögű háromszögben 
30° mértékű szöggel szemben fekvő befogó hossza az 
átfogó félhossza. Mi a kerülete egy ilyen ^rom szög
nek?
7. Ha M1 az x2 + 4x + 4 á  0 és M2 a
4x2 +4x + l 0 természetes megoldáshalmazai, 
akkor határozd meg ezek keresztmetszetét és 
egyesítését.
8. Az ABCD egyenlő szárú trapéz nagyalapja 22 cm; 
kisalapja 10 cm (akár a nem párhuzamos oldalak. 
Hajtsd fel a középvonal mentén a trapézt, míg a két 
"fél" trapéz lapderékszöget zár be. Határozd meg a 
kisalap egyik csúcsának távolságát a nagyalaptól a 
behajtás után.
9. Egy rombusz egyik átlója a, a másik , ha egy 
csúcsába a rombusz síkjára a hosszú- merőlegest 
állítasz, számítsd ki az utóbbi végpontjának 
távolságát a rombusz csúcsaitól és azoktól az

12. Igaz^: 1
13. Oldd meg a következő egyenletet, ha

14. A WOZ szög és a síkján kívül fekvő M pont 
adott. Mutasd meg, hogyha M vetülete a szögfelezőre 
esik, akkor M egyenlő távolságra van a WOZ szög 
száraitól.
15. V an^ olyan valós x, amelyre

de legyen?
16. Csupán: Egy akadály-versenyhez az első sorban, 
egy, a másodikban kettő.s a tizedik sorban tíz akadály 
van. Ha sorok szélein levő akadályhoz vagy pontosan 
középen haladsz (akkor se jobbra, se balra nem 
fordulhatsz, máskor jobbra vagy balra térve, esetleg 
háromszor egy^gy sort visszatérve négy akadályon is 
átmászhatsz. V an^ esélyed a szélek érintése nélkül 
45 akadályon átmászni?
17. A 7 x y két egymás utáni páratlan szám szorzata.
18. Éppen: "Ha 2773 -  7323 természetes szám, akkor 
10^1 osztható."
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XIII. PALACKPOSTA

1. Bontsdfel; a )x 2 3 - 7 x  + 10; b )x 4 5 -5 x 2 +4 .
2. Add meg két kitérő egyenes hajlásszögét!
3. Egy kört érintő négyzet területének hány százalékát 
teszi ki a kör?
4. Oldd meg:

a)x 2+5x +6 = 0; b )x 2-5 x  +6 = 0;
c) x2 -  5x -  6 = 0 egyenleteket!

5. Két metsző egyenes hány szimmetria-tengely 
megadását teszi lehetővé?
6. Az ABCD négyzet BD átlója 10 cm. A négyzet 
síkját a BD átló mentén úgy hajtjuk kettőbe, hogy a 
BCD sík merőleges legyen az ABD síkjára. Számítsd 
ki az AC távolságot! Milyen háromszög az ACD?
7. Oldd meg:

a)7x2 -2 8  = 0; • b)6x2-2 4  = 0;
c) 6x2 + 24 = 0 egyenleteket.

8. Egy ABCD paralelogrammában BE = 1,
, ha É a BC-n 

van. Legyen F a DC-n ugy,hogy AF merőleges DC-re. 
Az adott síkra A-ban emelt merőlegesen AM = 7. 
Mutasd meg, hogy BC merőleges ME-re. Teljesüld 
ME2 +M C2 +M F2 = MA2 +M B2 +M D2 ?
9. Oldd meg

ráméred az AD = 28 cm szakaszt. Tudod, hogy a D 
pont távolsága a BC egyenestől 35 cm; mekkora a 
háromszög területe?
12. Az ABCDA'B'C'D' kockának a hosszúságú az éle. 
Határozd meg az ABD és ACB1 síkok szögét.
13. Oldd meg:

a)(x + 2 ^ x - 3 ) = 6 ;  b)(x + 3 ^ x - 2 ) = 6

c)(x + 3 X x - 2 ) = 0 ;  d)(x -3X x + 2 ) = 0  
egyenleteket.
14. Egy ceruzát olyan helyzetben tartunk, hogy hegye

az asztal lapján legyen, az asztalra való vetülete pedig 
a hosszúságának a felével legyen egyenlő. Mekkora 
szöget zár be a ceryza az asztallap síkjával?

15. Tárgyald az alábbi egyenlőtlenséget:

16. Éppen: Egy kör alakú várfalon 12 őr teljesít 
szolgálatot. Délben mindenki elindul valamelyik 
irányba, olyan sebességgel, arftellyel egy óra alatt 
kerülné meg a várost. Ha két őr szembe taláUcozik, 
akkor sarkon fordulnak és változatlan sebességgel 
haladnak tovább ellenkező irányba. Igazold, hogy 

. éjféUcor minden őr a saját helyén lesz.
17. Az ABCD és ABD'C' kongruens négyzetek síkjai 
merőlegesek egymásra. Mekkora lehet a DAD1 szög?
18. Nem gond:. Az osztályterem négy fala, a padló és 
a mennyezet 6 síkot alkot. Válassz egyet ezek közül, 
például a szemben levő falat. Nevezd meg az összes 
sikokat,amalyek

a) párhuzamosak a kiválasztott síkkal;
b) metszik a kiválasztott síkot.

Kinek a nevéhez fűződik a h0l9grafia?

XlV. PALACKPOSTA

1 . Bontsdfel: a)x2 - 1 0 x  +12; b ) x 4- 1 0 x 2+9.
2. Legyen*VOA; OB; OC páronként merőleges 
egyenesek. Az O-ból az ABC síkjára állított merőle
ges az ABC háromszög magasságpontja.
3. Adott három metsző egyenes, melyek 3 párhuza
mos síkon hasonló háromszögeket határoznak meg. 
Mutasd meg, hogy az ilyen háromszögek köré írt 
körök középpontjai egy egyensen vannak.
4. Bontsd fel szorzótényezőkre:

a )x2 -0,7x  + 0,l;  b )x2 - 0 , 7 x - 0 , l ;  c )x* '+7x- l .
5. Egy ABC háromszög BC oldala a vetületi síkban 
van, az A pont vetülete erre a síkra M, AM = 2 cm. 
Határozd meg adott háromszög és a vetület területét, 
ha *KBMC) = 90° és m(BAM) = 60°,

6. Egy derékszögű vonalzó kisebbik, AB befogója a 
BC átfogó felével egyenlő. A vonalzót úgy helyezed . 
el, hogy a kisebbik befogó és a p sík hajlásszöge 60° - 
os legyen. Számítsd ki az AC nagyobbik befogó és a p 
sík hajlásszögét.
7. Legyen és és
g(x) = x + 1. Ábrázold ugyanabban a koordináta- 
rendszerben.
8. Ábrázold ugyanazon vonatkoztatási rendszerben:

egyenlőtlenségrendszereket.
10. Oldd meg:

a) 7x2 -28x  = 0 ; b ) 7 x 2 +28x = 0;
c) x2 + 5x -  6 = 0 egyenleteket.

11. Az ABC háromszögben BC = 18 cm. Az A 
pontban merőlegest emelsz a háromszög síkjára és

9. Igaz<, hogy Kr = 2T bármely háromszögben? (K a 
kerület, r a beírt kör sugara, T pedig a háromszög 
területe, a 2 pedig „kettő”).
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10. Egy ABCD négyzet oldala x hosszúságú, síkjára 
emelt AM merőleges y hosszúságú. Határozd meg A- 
nak (MDC)-től való távolságát és MDC területét.
11. Szorzóténvezőkre kellene szétválasztanod:

12. Adott az AB = 5 cm hosszú szakasz és egy sík. A 
szakasz végpontjai a síktól AA'=7 cm és BB'=10 cm 
távolságra vannak. Határozd meg a szakasz síkra eső 
vetületének hosszát. Mekkora az egyenes szakasz és sík 
hajlásszöge?
13. Az ABC háromszög AB oldala a P síkban van, de 
C í  P A háromszög síkjának a P síkkal alkotott szöge 
36 0 -os. Legyen CD az ABC háromszög magassága 
(DeAB), C’ pedig C-nek a P síkra eső vetülete.

a) igazold, hogy C’D az ABC’ háromszög magas
sága;

b) tudva azt, hogy: AB=15 cm, CD=12 cm, számítsd 
ki az ABC’ háromszög területét.
14. Két tetszőleges elsőfokú egyismeretlenes egyenlet 
megoldáshalmazának egyesített halmaza milyen 
egyenlet megoldása lehetne? írj fel egy példát'
15. Az ABCD paralelogramma oldalai AB=30, AD=20 
egység, az egyik szoge 6 0 0 . Legyen DM merőleges 
AB-re; DN merőleges BC-re; a DM BC = {E}. 
Mekkora az AE, BD és DN1 szaka-szok hossza? 
Mekkora az AECD négyszög területe?

Igaz-e

16. Egy ABCDA’B’C’D ’ kocka AB oldalának M és AD 
oldalának N felezőpontját vedd fel. Határozd meg az 
A’MN területét és az A’B’D ’DBMN test térfogatát, ha

cm.
17. Furfangos: Három kockajátékos a következő 
egyezményt teszi: minden játszmában egy veszít és 
kettő nyer, a vesztes a nyerők pénzét megkétszerezi. 
Mennyi pénze volt kezdetben a három játékosnak, ha 
három játékból, melyben mindenki vesztett egyszer, 
104-104 pénzzel álltak feI?
18. Csupán: Az ABCD trapéz AB alapja a P síkban 
van. A P sík a trapéz síkjával 5 0 0 -os szöget zár be. A 
trapéz alapjai AB=18 cm, CD=12 cm, magasságának 
hossza 10 cm. Határozd meg:

a) Milyen négyszög a trapéznak a P síkra eső 
ABC’P ’ vetüléte?

b) Mekkora ennek a négyszögnek a területe?
19. Legyen

Milyen versenyszámokból á llt az ókori görögöknél az ö ttu sa ?

l,,Mitakarsz, látni, erteni vagy tapintani a vegtelentT' (5 . Marcus)

Készítsd el azt a függvényábrát,melyen az M(l,7) pont 
rajta van. Milyen értékeket vehet fel az m?
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XV. PALACKPOSTA

1. Ha a testhőmérsékleted 0 órakor 350 és óránként 
0 , l ° - a l  nő, jellemezd az egynapi 
hőmérsékletváltozást.
2. Ábrázold egyetlen koordinátarendszerben:

5. Egy tetraéder egyik éle , a többi él pedig 1. 
Mekkora a tetraéder térfogata és teljes felszíne?
6. Egy téglatest egyik oldallapjának méretei 7 és 9 cm. 
A testátlé pedig 13 cm. Számítsd ki a felszínét és 
térfogatát.
7. Egy téglatest térfogata 216000 cm5. Ha a hossza a 
szélesség kétszerese, de a magasság fele, mekkorák az 
egyes méretek dm-ben?
8. Hányad része a tetraéder térfogata a bennfoglaló 
hasáb térfogatának?

9. Az ABC háromszög területe cm2, BC oldala

7 cm, az A csúcsba a háromszög síkjára 
állított AD = 4 cm merőlegest adom meg.

Számítsd ki a D pont távolságát a BC-tói.

10. Egy kocka felszíne 3174 cm2. Mekkora a 
térfogata?
11. Egy téglatesthárom lapátlójának hossza rendre

és . Mekkora a test felszíne és
térfogata?
12. Igaz-e, hogy egy másodfokú polinomban az
elsőfokú tag együtthatója a lehetséges helyettesítési 
értékek összege? ?  '
13. Igaz^, hogy a másodfokú egyenlet változómentes 
tagja a két lehetséges gyök szorzata?
14. Egy ABCDEFGH kocka B,D és E csúcsaira 
fektetett síkkal az ABDE testet választottad le.

a) milyen a BDE háromszög?
b) mekkora a fenti tetraéder felszíne és térfogata?
c) mekkora része a tetraéder a kocka térfogatának?

15. Igazold, hogy
16. Legyen egy a élű kocka. Határozd meg egyik lap 
középpontjának távolságát a testátlótól.
17. Tekintsd a P ( X ) = 4 X 4 + 4 X 5+ X 2 +1 
polinomot.

ajSzámítsd ki a P(X) polinomnak a 2X2 +X  
polinommal való osztási hányadosát és maradékát.

b) Mi a logikai értéke a következő kijelentések- 
nek:P(x)<0; P(x)=0; P(x)>0; bármely x R ésetén.

c) Az x e R mely étékeire lesz a P(x) a legkisebb? 
Mennyi ez az érték?
18. Mikor lehet az alábbi szám 17 többszöröse:

19. A kocka oldallapjai a teret hány részre metszik 
szét?
20. „A hasáb az a test, melynek két szembenfekvő 
határolólapja párhuzamos és kongruens’.’ Igaz^?

Honnan ered a saláta szó?

XVl. PALACKPÓSTA

1. Egy 1 cm alapélű és 3 cm magas hatoldalú 
szabályos egyenes hasáb mekkora átlókkal 
rendeUcezik?
2. EgyenértékUek-e:

3. Az emberre nehezedő légköri nyomás függvény. 
Próbáld érzékeltetni e függvény változásait.
4. Ábrázold:

3. Ábrázold grafíkusan az alábbi függvényeket:
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esetén fennáll:

12. Egy rézből készült szabályos háromszög alapú 
egyenes hasáb alapélei 5 cm^sek, a tömege közel 
2322 g. Milyen magas a hasáb, ha a réz sűrűsége 8,9

körül van?

13. "Egy háromszög súlyvonalai egy pontban metszik 
egymást".
14. Adott és valamint

^  R és
Ábrázold ugyanabban a koordinátarendszerben.

24. Egy 20 cm magas rombusz alapú egyenes 
hasábból, csak két szemközti oldalélével 
párhuzamosan egy egyenlő oldalú hatszög alapú 
hasábot metszettél ki. Ha a keletkezett hasáb térfogata 
3840cm3, akkor mekkora volt az eredeti hasáb 
alapéle?
25. Készíts táblázatot {3,4,5,6,8} oldalú hasáb 
lapszámának, élszámának és csúcsszámának 
bemutatására. Össze tudnád-e foglalni képletesen 
ezeket a számokat az n oldalszám függvényében?

26. "Ha

27. . "Piet Hein - játéka:" Állítsd elő az összes 
szabálytalan téralakzatot, amely legfeljebb 4 azonos 
méretű kockából áll.

Van-e különbség az íráson kívül a Lorand és Lóránt utónevek között?

XVlI. PALACKPOSTA

egyenleteket

15. Mi lesz a maradék, ha 210 -t osztod a)7-tel; b ) ll-  
el?
16. Ábrázold egy koordinátarendszeren 
ha

17. Ábrázold a következő egyeneseket:

18. Ha és valamint
és ábrázold ugyanabban a

koordinátarendszer b en.
19. Jelöld egy síkbeli konvex sokszög területét T-vel, 
egy másikét más síkban T’-vel. Ha T  vetülete az első 
síkra T ’, akkor mutasd meg, hogy T ’ mértani 
középarányos a T és T” között (a sokszögek 
megegyező oldalszámúak).
20.Számítsd ki esetén a

számértékét. Ez a

kifejezés oszthatód k + 2 - vel?
21. Hogyan lehet egy olyan egyenest találni, amely 
három tetszőleges egyenest metsz?
22. Mekkora a térfogata annak a szabályos 
háromoldalú eevenes hasábnak a m e lv  o ld a l fe s z ín e

és teljes felszíne
23. Oldd meg:

egyenleteket.

4. a)Igazold, hogy bármely az és
g:C ̂  D függvények egyenlők, ha A = C, B = D 
esetén f(x) = g(x) is igaz.

b)Határozd meg az a,b,m,ne R  paramétereket, 
úgy, hogy az f :[a ,f> ]^ R , f(x) = mx+1 és a

függvények egyenlők

legyenek.
5. Legyen lineáris függvény.

Mutasd meg, hogy bármely valós y, z

6. Egy téglatest alapéleinek aránya (3k+l):(3k); az 
alaplap kerülete 112 cm, a test magassága_30 cm. 
Mekkora a test felszíne és térfogata?
7. Az ABCDA’B’C’D ’ téglatestben AB alapéle az 
ABCD téglalap köré írt kör sugara 6 cm ,az AA’ 
oldaléle pedig a BC alapéllel egyenértékű. Határozd 
meg a téglatest térfogatát, teljes felszínét és 
testátlóját. Mekkora szöget zárnak be az ABCD és 
A’B’CD síkok? Hát a BCDA és BCD’A’ síkok?
8. Bontsd fel:

9. Egy kockát az átlós metszet mentén két szembeni 
oldaüapra merőlegesen metszed. A síkmetszet 
hosszúsága 7,07 mm, a szélessége 5 mm. Mekkora a

metszet kockadarab tömege, ha sűrűsége

(két tizedesnyi pontossággal).
10. Egy ABCD paralelogramma BC oldalán legyen M 
tetszőleges pont s az AM és DM egyeneseket a DC 
oldal és az AB oldal P és Q pontokban metszik 
Igazold, hogy BQ CP =állandó.
11. Oldd meg szorzótényezőkre bontással:
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12. Adott a következő lineáris függvény: f(x)=mx+n. 
Ábrázold ezt a függvényt a következő esetekben:

1) a) m = 1 és n = 0; b) m = 1 és n = -  1; 
c)m = 1 és n = 1 d)m = lés n = 3.
Mit veszel észre?

2) a)m = 1 és n = 0; b)m = 2 és n = 0; 
c)m = - l é s n  = 0; d ) m = - 2 é s n  = 0 
Fontold meg észrevételeid.

14. Adottak és és
g: R ^  R , g(x) = mx + n valós függvények. 
Ábrázold f(x)-et. Van-e olyan eset, hogy a két 
függvény metszete egyetlen pont legyen?
15. Egy szabályos^tetraéder m a g a s s á g a c m .  
Mekkora a felszíne és a térfogata?

16. Végezd el:

17. Ábrázold f(x) = -x  + 2 és g(x) = 2x; 1
és függvényeket. Az x milyen értékeire
lesz f(x) g(x)?
18. Egy téglatest egyik oldallapjának méretei 8 és 
12 dm, a testátló pedig 16 dm. Határozd meg a 
testátló és a testátlóhoz nem tartozó csúcsokon 
haladó síkmetszet területét. Határozd meg a test 
teljes felszínét.
19. Éppen: Adott 12 térbeli pont, amelyek közül 
bármelyik négy nem illeszkedik egy síkra. Hány 
tetraédert tudnál alkotni velük?
20. Hogy néz ki ennek a  függvénynek az ábrája:

XVlII. PALACKPOSTA

1. Helyettesítsd: x = {o,3}értékeket a

kifejezésben. 2. Adott

Ábrázold grafikusan.

1. Az ABCDA'B'C'D' téglatest AB alapéle 6 dm, 
mint az ABCD köré írt kör sugara, BB' oldaléle 
pedig egyenértékű az AB-vel. Határozd meg 
testátlóját, teljes felszínét és térfogatát. Melyik 
lapszög nagyobb, az ABCD és az A'B'CD közötti, 
vagy BCDA és BCD'A' síkok közötti? Számítsd ki 
ezen szögek mértékét.
2. Ábrázod függvényt,

3. Határozd meg az d  oldalú tetraéder magasságánal 
febezőpontján és az egyik alapélen haladó síkmetsze 
területét, valamint a hozzátartozó lapokkal aUcotot 
szögét.
4. Egy ABCD téglalap AB = 6 cm, BC = 8 cn 
oldalhosszúságú, melyet merőlegességig behajtunl 
az AC átló mentén.

a) A behajtás után mekkora a B és a D távolsága?
b) A behajlított téglalap lapjai egy teste 

határolnak. Mekkora a felszíne és térfogata?
5. Ábrázold az f(x)  = |x+l |  + |x- 1| függvényt.
6. Mekkora annak az egyenlő oldalú háromszög 
alapú egyenes hasábnak a felszíne és térfogata 
amelynek alapélei 2,6 cn>esek és magassága 5,4 cm:
7. Adott f(x) = 3x -  2. Mindig értelmezett f(-2); 
f(-l); f(0); f(l) és f(2) értéke?
8. Az ABCDA'B'C'D' téglatest atopja egy a oldali 
négyzet. Az A1C átló az ABB' Iappal 3 0 0 o s  szögei 
zár be. Számítsd ki a test térfogatát.
9. Oldd meg szorzótényezőkre bontva:

egyenleteket.

10. Egyszabályos háromoldalú gúla alapéle 
AB = 8 m, oldaléle VA = 12 m. Számítsd ki

a) a gúla teljes felszínét és térfogatát;
b) az oldalélnek az atop síkjával alkotott szögét;
c) az oldaUap és atoplap síkjának lapszögét.

11. Ábrázold a következő függvényt:

Hány ARANYSZARV-ŐBÖL van  é e  hol?

13. Igazold, hogy

21. Az a élű szabályos négyoldalú gúla két 
szomszédos alapélének felezőpontjain és a magasság 
felezőpontján át halad egy síkmetszet. Határozd meg 
a síkmetszet területét.
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3. Határozd meg az függvényt úgy, hogy
2f(x) + 3f( 1 -x) = 4x -  1, bármely

a) Határozd meg azt az f  függvény, amely teljesíti 
a következő összefüggést: 4 f(x ) + 3 f(-x )= C |x |
bármely és C valós állandó esetén.

bjÁbrázold az a) pontbeli f  függvényt grafikusan, 
ha C = 2.
4. Melyik valós függvényre utalnak a következő 
rendszerek:

9. Vame összefüggés a gúla alapterülete és az 
alappal párhuzamos síkmetszetének területe között?
10. Hogyan lehet egy olyan egyenest találni, amely 
három tetszőleges egyenes ' aUcotta rendszerre 
merőleges?
ll.Á brázoldaz függvénytha

12. A négyzet alapú csonkagúla nagyalapjának éle 
12 cm, a kisalap éle 6 cm, az oldaléle cm.

Határozd meg a testátló hosszát. Határozd meg a 
testátlót tartalmazó, alapokra merőleges síkmetszet 
területét. Mekkora a csonkagúla térfogata?
13. Van-e olyan ötszög, amelyet két egybevágó 
ötszögbe lehet bontani?
14. Egyszerűbben is lehet:

Mi a fényév?

XLX. PALACKPOSTA

1. Adott

valós együtthatókkal.
ajábrázold m = 1 és n = 1 esetéh; 
b ^ a n ^  olyan m és n, amelyre f(x) szigorúan 

monoton legyen?
2. Egy síkban 5 trapéz közül kettő-kettflnek van közös 
oldala. A középső trapéz oldalai 24 és 30 cm^sek, a 
szárai 20 cm^sek, az alapokra támaszkodó lapok 
m a g a s s á g a  2 2  cm, az egyik száron támaszkodó lap 
magassága 21 cm, a másikon pedig 27 cm. A

széleken levő négy trapéz felhajtogatása egy testet ad. 
Mekkora a test felszíne?
3. Oldd meg az m valós paraméteres egyenletrend
szereket.

4. Legyen

Határozd meg x változásait, ha f(x) = 4 ; majd 
f(x) -2x^t is.

5. Vond össze:

6. Egy elsőfokú függvény teljesíti f(l) = 5 és f(2) -  7.
Ábrázold ezt függvényt -ben.
7. Egy szabályos tetraéder magassága . Mekkora 
a felszíne és a térfogata?

8. Igazold, hogy

15. Egy kocka térfogata 64 cm . Mekkora a felszíne?
16. Az ABC háromszögben a magasságok metszés
pontjába H-ba merőlegest emelünk a háromszög 
síkjára, amelyen felvesszük a D-t úgy, hogy 
m(BDC)=900 . Mutasd ki, hogy

17. Adott f(x) = -2x  + 5. Határozd meg
x {-2; -l;0 ;l;2 } h e ly e tte s íté s ié rték e it.
18. Egy szabályos háromoldalú gúla alapéle 
AB = 8 m, oldaléle VA= 12 m. Számítsd ki

a) a gúla teljes felszínét és térfogatát;
b) az oldalélnek az alap síkjával alkotott szögét;
c) az oldallap és alaplap sikjainak lapszögét.

19. Programozd be Karesz - Robotészt egy egyenlet 
megoldására!
20. Talán éppen: Egy dísztégla méretei 6; 8; 12 cm, 
amellyel 3 m hosszú, 2,6 m magas falat raknak 
12 cn>es szélességben. Mekkora lesz a fal tömege, 
ha a tégla sűrűsége 3,2 g/ cm3 ?
21. Igazold, hogy bármely valós x szám esetén igaz

majd az eredményt felhasználva

határozd meg az x és 3-x befogójú maximális 
területű derékszögű háromszög kerületét (0<X<3).
22. Az ABCDA’B’C’D ’ téglatest méretei: AB=3 cm, 
BC = 4 cm, AA’ = 12 cm. Számítsd ki:

a) a téglatest átlóját,
b) az átlónak az alaplap síkjával btzárt szögét.



Ü M a te k -é tc k  nyolcadikosoknak 18

ninden valós x-re.

11. Határozd meg az f:R  ^  R  elsőfokú riiggvényt, ha 
f(x-2) = 3x -  7 -  f(l).
12. Tanulmányozd a változásai szerint a következő 
művelet eredményhalmazát:

a) b)
14. Egy függvény leképezési szabálya

alakban adott. Ábrázold f(x)-t.
15. Az ABCD derékszögű trapéz mA=mD=900 alapú 
gúla VDC oldallapja egyenlő oldalú háromszög, mely 
sikja merőleges az alap síkjára. Ha AB = AD = a és 
DC = 2a, akkor:

a) Rajzold meg a hálózatát és számítsd ki a felszínét.
b) Igazold, hogy VBA és VDA háromszögek 

derékszögűek.
c) Igaz^ VB=VD?
d) Mekkora a test térfogata?

16. Éppen: Négy egymást követő egész szám szorza. ta 
3024. Melyek ezek a számok?
17. Csakis: Bontsd fel elsőfokú szorzótényezőre a 
x2 -  3 x - 4  polinomot.
18. Egy ABCDA’B’C’D ’ téglatest méretei (centi
méterben kifejezve): AB = a; BC = 2a; AA’ = 3a. Az 
AB, CC’ és DD’ élek felezőpontja legyen rendre E, F, 
illetve G.

a)bizonyitsd be, hogy az EFG háromszög egyenlő 
szárú;

bjszámítsd ki a háromszög területét; 
cjszámítsd ki az E, F, G pontok által meghatáro zott 

P sík és az ABCD alap lapszögét.

Mi a Ping Pong? (téves az asztafcenisszel azonosítani.)

XX. PALACKPOSTA

1. Határozd meg azt a lineáris függvényt, amelypek 
grafikonja tartalmazza az A (-3 ,-l)  és B(2,4) pontokat.
2. Legyen , f(x) = ax + b lineáris függvény és

két bármely szám. Mutasd meg, hogy

3. Egy a oldalú rombusz egyik csúcsából állított a 
hosszú merőleges milyen távol van az oldalaktól? Oldd 
meg a feladatot a rombusz síkjában. Milyen feltételek 
mellett oldható meg a térben?
4. Ha 1 lejben 100 b(ani) váltópénz van, akkor mondd 
meg, hányad része lesz a lejnek: 36b+18b; 36b -  8b; 
312b; 12b-5; 18b:3; 48b:6; 120b:15.

5. Gyulának egy tele és egy félig üres csokoládés doboza 
van. Péternek egy tele és egy harmadáig üres csokoládés 
doboza van. Kettőjüknek együtt van^ három doboz 
csokoládéjuk?
6. Egy udvaron 72 szárnyasból a tyúkok egy nyolcad 
része liba. Hány tyúk van az udvaron?

5. Az ABCD négyzet síkjára a csúcsokban felvesszük az 
átlókra 6 0 0 ^ s  szög alatt hajló AE; BF; DH 
szakaszokat. Mekkora a test átlós metszetének területe, 
ha a nagyalap és az oldalél a hosszú? Mekkora a 
térfogata?
6. Készíts kartonból egy téglatestet, mefynek méretei 3; 
4 és 5 cm (a hálózat megrajzolása után jelölj ki 
„füleket” az összeragasztáshoz).
7. Legyen f  és g két elsőfokú függvény, ha

a)Határozd meg a függvényeket: f(x) és g(x) alak
ban.

bjÁbrázold az f(x) = 2x és g(x) =2x + 8 függvé
nyeket, majd számítsd ki a grafikus képek metszés- 
pontjainak a koordinátáit.
8. Határozd meg az ,jm'' paramétert úgy, hogy 
2x4 +mx3 4 + x2 - 7  polinom x + 2 - vel való osztási 
maradéka 4 legyen.
9. Egy ABC derékszögű háromszög befogóinak hossza

A háromszög síkjára
merőlegesen, a sík ugyanazon az oldalán felveszed az 
AA'=8, BB'=4, CC'=2 egység szakaszokat.

a) Mutasd ki, kogy az A’B’C’ háromszög derék
szögű;

b) Számítsd ki a C’ pont távolságát az AB oldaltól.
10. Hozd eevszerűbb alakra:

13. Hozd egyszerűbb alakra:

7. Az kifejezésben

helyettesítsd slemeket.
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8. Adott az

Oldd meg és tárgyald az „a” paraméter szerint a fenti 
egyenletet.
9. Számítsd ki annak a háromoldalú szabályos csonka 
gúlának a felszínét, melynek nagy alapéle 10 cm, kis 
alapéle 6 cm és oldalapotémája 7 cm.
10. Oldd meg:

egyenlet.

egyenleteket.

ajegyszerűsítsd;
b) oldd meg F(x) = 0 egyenletet;
c) teljesiil^, hogy F(x)<0?

Minden Rembrandfrkep hatalmas erteket kepvisel. Hany kepet ismerjük?

XXI. PALACKPOSTA

1. Bontsd szorzótényezőkre:
l + x + x2 + x 3+ x 4 + x 5+ x 6+ x 7 

összeget; lehetséges-e:
a) m \+ m 2 +m  osztható 13-al, ha m <4 természetes

szám;
b) 2m3+3m2 + m  osztható 6-tal, ha m bármely

egész szám.
2. Egy szabályos négyoldalú csonka gúla nagyalapéle 
5a; kisalapéle 3a\ a magassága pedig 2a. Mekkora az 
átlós metszet területe? Hát a teljes felszíne?
3. Vond össze:

4. Adott: ( m - l ) x 2 + m x  + m + l  = 0
a) határozd meg a gyökét, ha m = 3;
b) oldd meg, ha ”m -  1 = 3” vagy "m = -  5" vagy 
"m + 1 = 1" az m rendre felvett értékei.

5. Fgy szabályos négyoldalú csonka gúla nagyalapéle 8 
k; kisalapéle'5 k. Legyen M, N, P, Q az oldalélek 
felezőpontja . Határozd meg az MNPQ négyzet területe 
és az alapterületek számtani közép-arányosa közti 
különbséget.
6. Egy szabályos hatoldalú hasáb leghosszabb testátlója 
10 cm, és az oldaléllel 3 0 0 -os szöget zár be. Mekkora 
a hasáb térfogata?
7. Legyen k háromnál nagyobb egész szám;

11. Adott

ajegyszerűsítsd;
b) oldd meg a P(x)=0 egyenletet;
c) igaz^, hogy P(x)<0?

12. Egy ABCDA1B1CD' szabályos négyoldalú csonka 
gúla AB = 12 cm és AA' = 10 cm méretű. Számítsd ki:

a) a test teljes felszínét;
b) a test térfogatát;
c) az egyik oldallap és az alaplap lapszögét;
d) annak a síkmetszetnek a területét, amely egy nagy 

és egy kisalapot határvonalként tartalmaz.
13. Igazold, hogy a P(x) = x4 + 4x3 - x2 -  16x - 12 
polinom osztható (x+2)-vel és (x-2)-vel. Határozd meg 
a polinom (x+l)-el való osztási maradékát.
14. Egy szabályos négyoldalú csonka gúla nagyalapéle
16 cm, oldalapotémája 10 cm, oldaléle cm.
Határozd meg a többi méretét.

15. Adott az

[ akkor16. Ha

17. Egy szabályos háromoldalú csonkagúla nagyalapéle 
60 mm, oldalapotémája 18 mm és magassága 
mm. Számítsd ki a többi méretét.
18. Igazold, hogy
polinom osztható (x-2)-vel illetve (x+2)-vel. Határozd 
meg a fenti polinom (x-3)-al való osztási maradékát és 
hányadosát.
19. Egy háromoldalú szabályos csonkagúla kisalapéle 
16 dm, apotémája 2,4 m és oldaléle 250 cm. Számítsd 
ki a teljes felszínét dm2-ben.
20. Adott
Határozd meg a legnagyobb közös osztójukat.
21. Éppen: Legyen K = 2 * -3y l l z, az x, y, z kitevők 
nem nulla természetes számok. Határozd meg K-t, ha 
16K-nak 60-al több osztója van , mint K-nak és 25 K- 
nak pedig 24 osztóval van többje mint K-nak.
22. Nem gond: Készíts kartonból (az összeragasztáshoz 
hagyj „füledet”) egy szabályos négyoldalú csonka gúlát, 
melynek alapélei 8 és 5 cm, az apotéma pedig 6 cm 
legyen. Mekkora lesz az oldalél?
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egyenlet gyökei nem egészek; majd mutasd meg, hogy

együtthatói a fenti egyenletben.
8. Egy ABCA'B'C' szabályos csonka gúlában 
AB=3a; A'B' = a és DD' = 2a (oldalapotéma). Legyenek 
P, Q, R az AB, AC és 'A'B' oldalak felezőpontjai. 
Számítsd ki ezen pontokon áthaladó síkmetszet 
területét.
9. Végezd el:

10. Ha kiszámoltad (a + b + c)3, végezd el
E = (x + y + z)* - (y  + z - x ) 3 - ( z  + x - y ) 3 - (x  + y - z ) 0 s i -  
szevonását.
11. Programozd be Kareszt, a robotot első fokú 
kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldására. 
Vidám egy foglaUcozás!
12. Egy csonka gúla alapéleinek hossza 12 és 6 egység, 
magassága 4 egység. Mekkora volt az eredeti gúla 
térfogata:

a) ha háromoldalú szabályos;
b) ha négyoldalú szabályos test volt?

13. Bontsd szorzótényezőkre:

14. Egy szabályos négyoldalú csonka gúla alapéleinek 
mérete 20 cm és 4 cm, a térfogata 2480 cnr . Mekkora a 
teljes felszíne?
15. Egy egyenlő.oldalú háromszöge( az egyik oldalára a 
háromszög síkjával 60° -os szöget bezáró síkra 
merőlegesen vetítünk. Mekkorák lesznek az így kapott 
háromszög szögei?
16. Furfangos: Téli matematika verseny három

fordulós. Az első fordulón kiesett a benevezettek -a 

és egy versenyző visszalépett: a második szakaszban 

kiesett a még versenyzők -e és négyen visszaléptek,

végül kiesett a még versenyzők -e és még nyolc

tanuló. Hányan neveztek be a versenyre, ha a verseny 
végén 40 tanuló eredményét függesztették ki?
17. Melyek azoft számpárok, amelyek nem
prímek?
18. Éppen:, Hogyan változik a téglatest térfogata:

a) ha az alapátlóját és magasságát kétszeresére 
növeljük;

b) ha az alapátlóját kétszeresére növeljük és 
magasságát felére csökkentjük;

c) az alapátlóját felére csökkentjük és magasságát 
kétszeresére növeljük.

Hallottad-e, hogy a '4&-ae forradalom idején a székelyek ágyút 
öntöttek? Nevezz meg néhányat a munkavezetők közül!

1. Készíts táblázatot {2,3,4,5,6,8}oldalú gúlák 
lapszámának, élszámának és csúcsainak bemutatására. 
Próbálj képletesíteni az egyes esetekben.
2. Hozd egyszerűbb alakra:

és oldd meg 12x -  13x2 -  13x + 12 egyenletet.
3. Egy szabályos háromoldalú csohka gúla nagyalapéle 
30 mm, oldalapotémája 9 mm és oldalfelszíne 486 m2. 
Mekkora a térfogata?

min(x,5) ]
4. Határozd meg > valós számpár függvényét.

max(l,x)J

5. >,Adott a P(x) = x4 - 2x3 + 2x2 - x + 1  polinom.

ajhatározd meg a P(x) polinom (x + l)(x-2)-vel 
való osztási hányadosát és maradékát;

b)bontsd szorzótényezőkre a P(x)-1 polinomot és 
igazold, hogy bármely a valós szám esetén a P(a) 
pozitív.
6. Egy szabályos hatoldalú csonka gúla alapélei 5a és 
3 a, magassága pedig 2a. Számítsd ki a test 
oldalfelszínét és térfogatát.

7. Oldd meg egyenlőtlenséget .

8. Egy szabályos hatoldalú csonka gj^a alapélei 25 és 
15 egység, oldaléle 13 egység. Mekkora a teljes felszíne 
és térfogata?
9. Alakítsd át:

XXII. PALACKPOSTA
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10. Melyik függvény teljesíti a

összefüggést?
11. Egy szabályos négyoldalú csonka gúla.átiós 
metszete egyenlő szárú trapéz, melynek párhuzamos 
oldalai 10 cm és 8 cm. magassága pedig 6 cm 
hpsszúságú. Számítsd ki a származtató gúla térfogatát.
12. Egy szabályos négyoldalú gúla oldalélc 12 cm .* az
alapsikkal 36" -os szöget zár be. Mekkora a gúla
térfogata?

Ezt a testet a lehető legkisebb térfogatú téglatest alakú 
dobozba csomagolják. A doboz térfogatának hányad 
részét fogalja el a tárgy ?
16. Furfangos: Egy dúsgazdag ember több gy ermeké
nek hagyott örökséget, a következőképpen: "a legna
gyobb egy zsák pénzt, s a maradék tizedét kapja, a 
következő két zsák pénzt s a maradék tizedel, a 
harmadik három zsákot, s így tovább kapják." Osz.toz.ás 
után kiderült, hogy mindenki ugyanannyi pénzt kapott. 
Hányan voltak testvérek? Hány zsák pénz volt az. 
örökség?
17. Egy szabályos hatoldalú csonka gúla alapélei 10 és 
6,magassága pedig 2 egység. Határozd meg egy oldallap 
és az alaplap lapszögét.
18. Éppen: Orvosi szakvélemény szerint 18 éves korig

minden gyermeknek napi órát kell aludnia.

Hány órát alszol 14 éves korodban?

Mi vo lt a Duna római megnevezése?

XXIII. PALACKPOSTA

1. A px2 -6 x + 9  = 0 egyenlet egyik gyöke 3..Mennyi a 

P?
2. Egy egyenes körhenger sugara 14 cm, a magassága 4 
cm. Az alapkörökre egy négyzet támaszkodik, amely a 
henger tengelyét is metszi. Határozd meg a négyzet 
területét.
3. Keresd legegyszerűbb alakját:

Számítsd ki P(1,1,1) és P(l,0,-1) mértani középará
nyosát.
4..Egy henger teljes felszíne 1447t. térfogata 64n. 
Határozd meg a tengely-metszet területét, majd az 
alapkör-átmérőre épített négyzet területét.
5. Az x2 -  mx + 6 kifejezés egyik helyettesítési értéke 2. 
Mennyi az m ebben az esetben?
6. Végezd el:

8. Egy kockába legnagyobb térfogatú hengert 
helyezünk. Hány százaléka a henger a kocka 
térfogatának?

9. Egy téglatest alakú, folyadékkal teli kanna méretei: 
10 cm, 18 cm és 20 cm. A kannából a folyadékot egy 
6 cm alapsugarú henger alakú edénybe öntöm át. 
Milyen magasra emelkedik a folyadék az edényben?
10. Egy téglalap oldalainak mérete 3 m és 4 m. Forgasd 
meg rendre az oldalak körül, határozd meg a keletkezett 
testek térfogatainak arányát.
11. Az E(x) = ( 2 x - l ) 2 + 2 (2 x - l)  + l .  Oldd meg az 
E(x) = 16a2 egyenletet, ha a valós paraméter. A 
gyökök által szétválasztott valós halmaz, melyik 
részhalmaza negatív?
12. A hatszög alakú anyacsavar méretei a következőki a 
hatszög oldala 2 cm, a közepén levő kör alakú Iyuk 
sugara 5 mm, az anyacsavar vastagsága 12 mm. a 
csavar sűrűsége 7,8 g/cm3 . Hány ilyen anyacsavar fér 
egy kilogrammba?
13. Oldd meg:

13. Ha akkor határozd meg

x és y számokat a és b valós függvényeként .
14. Keresd meg az a és b valós állandók értékeit úgy,

hogy mindig egyszerűsíthető

legyen,az x2-8 x  + 15 kifejezéssel.
15. Egy szabályos négyoldalú csonka gúla nagyalapja 
10. kisalapja 6. magassága 4 egységnyi.

M atek -s tek  nyolcadikosoknak

7. Oldd meg:

egyenleteket.

egyenleteket.
14. Egy egyenes körhenger alkotója m és sugara 6 
m. Mekkora szögben kell "eldönteni" a hengert, hogy 
az egyik alapkör középpontjának vetülete a másik 
alapkör kerületére essen?
15. Egy 25 cm hosszú, 16 cm széles és 40 cm magas 
téglatest alakú réztömbből 0,8 mm átmérőjű huzalt 
készítek. Milyen hosszú drótot nyerhetek?
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17. Igaz-e, hogy

18. Egy 12 és 16 egység befogójú derékszögű 
háromszöget forgass meg az átfogó körül. Mekkora a 
felszíne és térfogata ennek a forgástestnek?
19. Furfangos: M érdmeg egy henger alakú csésze és 
egy ugyancsak henger alakú edény átmérőjét' és 
magasságát, majd számítsd ki , hány csésze víz fér az 
edénybe. Igazolás.

AJÁNDÉK

"Hollingertffl tanultuk:...

Ezeknek a tábláknak a segítségével elvégezhetjük a 
n számmal való szorzást és osztást.

Példák:
a) A feleletet n többszörösei tábla 2. 

oszlopában a 28 számnak megfelelő helyen találjuk 
meg. Kapjuk

b) Felelet: 6-os oszlopának és 93 
számsorának találkozásánál. Kapjuk:

cjSzámítsuk ki -t. A számot először
megszorozzuk 5400-zal, aztán pedig 26-tal, s 
összeadjuk az eredményeket. A műveleteket a 
következő képpen helyezhetjük el:

* 5400......... 16964,6
26........  8 ^7 / 17046,3

Az első sorban levő számot (16946,6) az I. táblából 
az 54-nek megfelelő helyről vettük, és a tizedes vesszőt 
kettővel jobbra vittük, mert 5400-zal szorzunk, nem 
pedig 54-gyel. A második sorban levő számot (81,7) az 
I. táblából vettük, de ennek csak az első, megfelelően 
kerekített tizedes számjegyét hagytuk meg.

A kerekítést a következőképpen végeztük el: ha az 
első elhanyagolandó számjegy kisebb, mint 5, az előtte 
álló számjegyek változatlanul maradnak, ha ez a 
számjegy 5, vagy 5-nél nagyobb, az előtte álló 
számjegyet l-gyel megnöveljük.

d)Végezzük el a 246: osztást. Megszorozzuk 246-
ot - vel, a II. tábla segítségével.

240...........76,39
6............  1,91/78,3

Az első számot (76,39) a 24-ik sor 2-ik oszlopából 
vettük, a tizedes vesszőt eggyel jobbra vittük, mert 240- 
el kell szoroznunk, nem pedig 24-gyel. A második 
számot (1,91) a 60. sor 4-ik oszlopából vettük, a tizedes 
vesszőt eggyel balra vittük, mert 6-tal kell szoroznunk, 
nem pedig 60-al ésaz eredményt kerekítettük.

Ha a vagy számot tizedes számmal akarjuk 
szorozni, akkor először elvégezzük a szorzást a tizedes 
vessző elhanyagolásával nyert számmal, azután meg az

Atábla használata

eredményben a tizedes vesszőt annyival visszük balra, 
ahány tizedes a szorzóban van.

Például 542,6 =1704,63 (felhasználtuk a c) példa 
eredményét).

Ahhoz, hogy az eredmény pontosságát 
megállapíthassuk, tekintetbe kell vennünk, hogy a 
táblázatban szereplő számok sem pontos, hanem 
kerekített értékek, melyben az utolsó jegy nem biztos 
(valójában a minden értéket csak végtelen sok tizedes 
jeggyel lehetne kifejezni). Ha ettől a ténytől eltekintünk, 
a c) példában tárgyalt szorzás így alakul:

54.......... 16964,6
26.......... 81,681/17046,2

(Az ismeretlen számjegyek helyébe kérdőjeleket 
tettünk)

Láthatjuk, hogy a második sorban álló utolsó két 
számjegy kiírása felesleges, még a jobbról számított 
harmadik számjegy sem biztos az utána következő 
számjegyekből eredő esetleges maradék miatt. Csak 
azok a számjegyek biztosak, melyek az első sor biztos 
számjegyeinek felelnek meg, azaz 17046. Mégis kiírunk 
még egy valószínű számjegyet. A jelen esetben ilyen az 
utolsó 2^s számjegy, a fenti szorzásnál a kerekítés 
következtében a 3-as számjegy jelent meg, ami nem 
hibás.mivel csak valószínű számjegyről van szó.

Tehát a következő szabályt állapítottuk meg: az n n 
szorzat (ahol n egy természetes szám) meghatározása 
céljából az n számjegyeitjobbról bal felé haladva kettes 
csoportokra osztjuk fel (ha az n számjegyeinek száma 
páratlan, az utolsó csoportba csak egy számjegy kerül). 
Mindegyik csoportot -vel szorozzuk és az 
eredményeket egymás alá írjuk, hogy könnyebben 
összeadhassuk. A második csoporttól kezdve azonban 
az eredményeket kerekítjük, s csak azokat a 
számjegyeket őrizzük meg, amelyek előtt egy értékes 
számjegy szerepel..

Ez a szabály csak addig érvényes, ameddig az n 
szám pontos érték; ha az n értéke megközelítő, az 
eredmény pontosságát a közelítő számítások elmélete 
tárgyalja.

16. Mennyi lehet a pontos értéke:

?
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A többszörösei

Többszörösök Többszörösök Többszörösök

10 31,416 40 125,664 70 219,911
11 34,558 41 128,805 , 71 223,053
12 37,699 42 131,947 72 226,195
13 40,841 43 135,088 73 229,336
14 43,982 44 138,230 74 232.478
15 47,124 45 141.372 75 235,619
16 50,265 46 144,513 76 238,761
17 53,470 47 147,655 77 214,903
18 56,549 48 150,796 78 245,044
19 59,690 49 153,938 79 248,186
20 62,832 50 157,080 80 251,327
21 65,973 51 160,221 81 254,496
22 69,115 52 163,363 82 257,611
23 72,257 53 166,504 83 260,752
24 75,398 54 169,646 84 263,894
25 78,540 55 172,788 85 276,035
26 81,681 56 175,929 86 270,177
27 84,823 57 179,071 87 273,319
28 87,965 58 182,212 88 276,460
29 91,106 59 185,354 89 279,602
30 94,248 60 188,496 90 282,743
31 97,389 61 191,637 91 285,885
32 100,531 62 194,779 92 289,027
33 103,673 63 197,920 93 292,168
34 106,814 64 201,062 94 295,310
35 109,956 65 204,204 95 298,451
36 113,097 66 207,345 96 301,593
37 116,293 67 210,487 97 304,734
38 119,381 68 213,628 98 307,876
39 122,522 69 216,770 99 311,018

Az többszörösei

Többszörösök • Többszörösök Többszörösök

10 3,183 40 12,732 70 22,282
11 3,501 41 12,051 71 22,600
12 3,820 42 13,369 72 22,918
13 4,138 . 43 13,687 73 ' 23,237
14 4,456 '44 14,006 74 ..23,555
15 4,775 A5 14,324 75 23,873
16 5,093 46 14,642 76 24,192
17 5,411 47 14,961 77 24,510
18 5,730 48 15,279 78 24,828
19 6,048 49 15,594 79 25,146
20 6,366 ‘50 15,915 80 25.465
21 6,685 51 16,234 81 25,783
22 6,003 52 16,552 82 26,101
23 7,321 53 16,870 83 26,420
24 7,639 54 17,189 84 26,738
25 7,958 55 17,507 85 27,056
26 8,276, 56 17,825 86 27,375
27 8,594 57 18,144 87 27,693
28 8,913 58 18,462 88 28,011
29 9,231 59 18,780 89 28,330
30 9,549 60 19,099 90 28,648
31 9,868 61 19,417 91 28,966
32 10,186 62 19,735 92 29,285
33 10,504 63 20,054 93 29,603
34 10,823 64 . 20,372 94 29,921
35 11,141 65 20,690 95 30,239
36 11,459 66 21,008 96 30,558
37 11,777 67 21,327 97 30,876
38 12,096 68 21,645 98 31.194
39 12.414 69 21.963 99 31.513

Tudod-e,m it " ta lá lt"  Puskás Tivadar?

X X I V ,  PALACKPOSTA
1. Határozd meg értelmezési halmazát:

2. Keresd meg a szorzótényezőit:

3. Egy téglalap hossza a szélessége kétszerese. Forgasd 
meg az oldalai körül. Hasonlítsd össze a keletkezett 
testek térfogatát.
4. Milyen valós számokra teljesül:

5. Oldd meg a következő egyenletet:

6. Egy henger térfogata 1447t . Mekkora lehet a 
hengert befoglaló kocka térfogata?
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úgy, hogy alkotói az AB oldallal vagy pedig a BC 
oldallal legyenek párhuzamosak. Számítsd ki a két 
henger térfogatának arányát.
13. Rémületes: Hogyan lehet a folyóról egy, 4 I^s ét 
egy 5 l-es edénnyel pontosan 7 1 vizet hozni?
14. Hogyan változik egy henger térfogata,

a) ha a sugarát és magasságát kétszeresére növeljük;
b) ha a sugarát kétszeresére növeljük és magasságát 

felére csökkentjük;
c) ha a sugarát felére csökkentjük és a magasságát 

kétszeresére.
15. Éppen: Hat gyufaszálból állíts össze 4 egybevágó, 
egyenlő oldalú háromszöget.
16. Egy 16 cm alkotójú kúppalást a síkban 'egy 
negyedkör lemez. Mekkora a kúp teljes felszíne és 
térfogata?
17. Számítsd ki egy 8,1 cm sugarú és magasságú 
egyenes körhenger felszínét.

Hol és milyen alkalommal bocsátották ki az első emlékbélyegeket?

XXV. PALACKPOSTA

b)Ha , ahol , akkor mutasd
meg, hogy teljesiUéseesetén P egy
polinom négyzete.
2. Számítsd ki a henger térfogatát, ha az alapkör sugara 
5 cm, magassága pedig 18 cm.
3. Egy 9 dm3 térfogatú szabályos hatoldalú gúla oldaléle 
az alapsíkkal 720 ̂ >s szöget zár be. Milyen hosszúak az 
oldalélek?

10. Mennyi lehet a pontos értéke:

7. V an^ olyan valós halmaz, amelyen

8. A Pr -ben bizonyosan előfordul (x+1) többszöröse:

stb.

Nézd meg még három példádon.
9 . *Egy henger magassága és átmérője egyenlő, a 
térfogata 2289,06 m3. Mekkora a felszíne?
10. Vame olyan valós halmaz, amelyen

értelmezett?

11. Egy ólomcső külső átmérője 60 mm, a belső 
átmérője 40 mm. Mekkora a tömege egy méteres 
csőnek, ha sűrűsége 11,3 g/cm3?
12. Az ABCD téglalap alakú lemez méretei
AB=a, BC=b. Ezt a lapot kétféleképpen is
összehajlíthatod, hogy hengerfelületet kapj, mégpedig

1. a)Olddmeg

4. Mennyi lehet a pontos értéke: ?

5. Mekkora a tömege egy 300 m Jhosszú és 0,5 mm 
átmérőjű rézhuzalnak (sűrűsége 8,8 gAnn3)?
6. Oldd meg:

egyenletrendszereket.
7. Vame olyan valós halmaz, amelyen:

8. Egy téglalap átlója 25 m, az egyik oldala pedig 20 
m. Számítsd ki annak a forgástestnek a felszínét és 
térfogatát, melyet a másik oldal körüli forgatással 
kapsz. Mekkora a tengelymetszet területe?
9. Mutasd ki, hogy a P(x) = nx"+2- ( n  + l)x"+1+ x 
polinom osztható (x - 1)2 ̂ 1.

11. Egy henger alakú tároló torony belső átmérője 6 
m, magassága pedig 12 m. Milyen tömegű búza 
raktározható el a tároló toronyban, ha 1 hl búza 78 
kgK)t nyom?
12. Egy paralelogramma alapú egyenes hasáb két 
alapéle 3 és 5 egység, az általuk bezárt szög 52**30*. 
Mekkora a hasáb térfogata, ha az alap nagyobbik átlója 
egyenlő a kisebb testátlóval?
13. Bontsd szorzótényezőkre:

a) 15x2 -2 2 x  + 8; b )9 x 2- 6 x  + l ;
c) x2 -6 x  + 8; d) 73x2-4 0 x -3 3 .

14. Egy henger alakú konzervdoboz alapkörének sugara 
5 cm, magassága pedig 6 cm. A doboz d = 0,2 
mm vastag bádogból készült, amelynek sűrűsége 
6g/cm3 Mekkora a tömege az üres doboznak? Ha a 
lemez vastagsága elhanyagolható, a henger alapkörének 
sugarához viszonyítva, a henger-palástot téglalap alakú 
lemezből képezzuk.
15. Melyik egyenlet gyöke 
és

? Hát
?

16. Csupán Miska állítja, hogy ennek az egyenlet nek 
a megoldása:



17. Egy henger alakú edény színültig tele van vízzel, látni lehessen, majd ismét felállítjuk, m ilyen magasan 
Ha az edényt megdőltjük annyira, hogy az alját épp lesz a víz szintje az edényben?

Tudtad-e, hogy a hűtőszekrény nem frizsider, mert ez az utóbbi 
FRIGIDAIRE egy amerikai szabadalom^Melyik?

XXVl. PALACKPOSTA

1. Oldd meg a pozitív egész számok halmazán:
|x2-5 x  + 4| = 1.

1  Egy henger alakú konyhaedény alapátmérője 20 
cm, magassága pedig 15 cm. Milyen nehéz az edény, ha 
anyagának 1 m2 ^  6 kg?
3. Metyik egyenlet gyöke k és k + 2? Hát 1 + a 
és 1 -  a?
4. Oldd meg |x +1| + |x -  9| = 8 egyenletet.
5. Egy henger sugara 5, magassága 3 egység. Mekkora 
a tengetymetszet területe? Hát a henger felszíne?
6. Egy kúp sugara 5, aUcotója 3 egység. Mekkora a 
tengetymetszet területe? Hát a kúp felszíne?
7. Egy háromoldalú egyenes hasáb oldallapjainak átlói 
5 cm,

11. Egy henger palástja 96rtés teljes felszíne 168n 
egység Mekkora a test térfogata?
12. Melyik egyenlet gyöke ? Hát ?
13.V an^ olyan egyenlet, amely gyökei - 7 - ^ 3  és

?
14. Egy henger magassága 5 m, a térfogata 45 m3 4 5 6 7. 
Mekkora a sugara? Hát a felszíne?
15. Oldd meg (m R):

a )  x1 2 +2mx + 9 = 0 ;
b )  x2 - m x  +m2 =Oegyenleteket.

16. Éppen: Hányasban végződik:
H = 1421 +1422 +1423+...+142l9 + 14220?

17. Csupán: Egy henger alakú tejporos doboz sugara 5 
cm, magassága 14 cm. Egy doboz tejpor ára 1200 lej. 
Ha rendes tejet akarunk kapni,térfogatban 12-szer annyi 
vizet kell hozzáadnunk. Mennyibe kerül az így készült 
tej litere?

Tudod-e, hogy minek a maradványa a hajósok egyenruhájához 
tartozó matrózgallérí

m

„A tudomány nemesak ismeretforras, hanem termelő-erő” (Ma//ta M .

és cm-esek. A hasáb oldaléle 4 cm
Mekkora a hasáb felszíne és térfogata?
S. Egy henger palástja 42 n , a sugara pedig 7 egyséj 
Mekkora a test térfogata?
9. Melyik egyenlet gyöke 1 és -5? Hát 0 és 3?
10. Mennyi lehet a pontos értéke:
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1. Mennyi a pontos értéke:

-^ov72+5v9-2vi5-4vn0+2v2I+v200
2. Milyen összefüggés van hasonló idomok területe 
illetve arányos testek térfogata között? Indokold meg 
görbe felületű test esetén is!
3. Egy kúp magassága 15 m, a sugara pedig 12 m. 
Mekkora a test felszíne?
4. Egy téglalap átlója 20 cm, az egyik oldala 12 cm. 
Számítsd ki annak a forgástestnek a felszínét és 
térfogatát, melyet a másik oldal körül forgatva a 
téglalap átlója a test aíkotója. Mekkora a tengelymet
szet területe?

Forgasd meg rendre az alapok körül. Add meg a 
térfogatok különbségét.
12. Egy kúp sugara 40 mm és magassága pedig 6 cm. 
Mekkora a felszíne és térfogata?
13. Oldd meg:

Tudod-e, hogy milyerKszövetségi államhoz tartozik Washington, az 
U9A fővárosa?

XXVlIL PALACKPOSTA

1. Oldd meg
a)x1 2 3+ y 2 = 2x + 2 y - 2 ; b )x2(x + l)>0

a valós számok részhalmazain.
2. Egy kúpba , melynek alapátmérője és
magassága 6 egység egy olyan kockát helyezünk, 
mely egyik lapja az alapkör síkjába essék, másik négy 
csúcsa legyen a kúp palástján

a)Mekkora a kocka térfogata? 
bjÁltalánosítsd a oldalélűkockaesetén.

3. Egy ABC derékszögű háromszöget, amelynek befo
gói AB = 2 cm, AC = 3 cm hosszúak, megforgatod:

a) az AB befogó, b) az AC befogó körül.

Számítsd ki a keletkezett testek térfogatát 
4. Átoézold az f:R  ^  R

függvényt.

5. Számítsd ki egy kerékpártömlő térfogatát, ha a 
tömlő keresztmetszetének sugara 2 cm, a kerék 
sugara pedig 30 cm.
6. Egy ABC derékszögű háromszöget, amelyben a 
befogók AB = 3 cm, AC = 4 cm hosszúak, a BC 
átfogója körül megforgatod. Számítsd ki a keletkezett 
test térfogatát.
7. Határozd meg természetes megoldásait az

5. Oldd meg egyenletrendszert.

6. Egy egyenlő szárú háromszög magassága az alaj 
kétszerese. Számítsd ki az alap körüli forgatássa 
nyert test térfogatát.
7. Bontsd szorzótényezőkre:

8. Egy körkúp sugara 9 cm, magassága 20 cm 
Metszd az alappal párhuzamos síkkal. Az alaptó 
milyen magasan kell metszeni, hogy a metszet sugan 
6 pm legyen? Mekkora a megmaradt csonka kú] 
térfogata?
9. Egy szabályos háromoldalú gúla oldaléle 13 cm 
magassága 5 cm. Mekkora szöget zárnak be az oldal 
lapok az alaplappal?
10. Bontsd szorzótényezőkre:

11. Egy derékszögű trapéznak kisalapja és magassága 
1 m, nagyalapja 2 m.
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14. Egy B,C-ben derékszögű ABCD trapézt 
megforgá,.tunk a BC-vel párhuzamosan (a tengely a 
trapéz síkjában, de a trapézon kívül van) úgy, hogy a 
tengely BC-től 4 cm-re legyen. A trapéz alapjai 4 és 
10 cm-sek, Ferde szára 10 cn>es. Határozd meg a 
forgástest teljes felszínét és térfogatát.
15. Egy kúp sugara 3 cm és alkotója 5 cm. Határozd 
meg felszínét és térfogatát.
16. Csupán: A sarki "Hajszálhíjja" kocsmáros tiszta 
bort vásárolt, vízzel keveri és eladja a keveréket. A 
borhoz 10% vizet tesz és a keveréket 10%-kal drágáb
ban adja minJ amennyiért vette. Hány százalék a 
haszna?
17. Éppen: Meg tudnád^ mondani a számolás 
elvégzése nélkül, hogy nagyobbá ez a szám egynél?

.?

18. Hogyan változik egy henger térfogata ha:
a) a sugarát és magasságát háromszorosára 

növeljük;
b) ha a sugarát négyszeresére növeljük és a 

magasságát a nyolcadára csökkentjük;
c) a sugarát háromszorosára növeljük és a 

magasságát á kilencedére csökkentjük?
19. Nem vicc: Hat darab egybevágó, 4 cm élű 
kockából téglatestet építesz, majd egy "sarokkockát" 
elveszel belőle. Számítsd ki a kapott test felszínét és 
térfogatát.



8. Egy 5 cm hosszú és 3 cm széles téglalapot a 
nagyobbik oldala köriil megforgatsz. Számítsd ki a 
kapott test felszínét és térfogatát.

Számítsd ki a keletkezett test felszínét és térfogatát.
13. Mikor nincs valós gyöke az

mx2 -  (m -  l ) x - 1 = 0 egyenletnek?
14. Egy BAC derékszögű háromszög síkjában 
M C lC B , A B '=  15 cm és AC = 20 cm. A 
háromszög-lapot megforgatom MC körül. Számítsd 
ki a keletke zett forgástest felszínét és térfogatát.
15. Egy 1 dm oldalú négyzetet az egyik oldala körül 
megforgatod. Számítsd ki az így keletkezett henger 
térfogatát.
16. V an^ olyan egyenlet, melynek gyökei és

?.
17. Éppen: Nyolc golyó közül három meg vanjelölve. 
Hányféleképp rakható sorba az összes golyó, hogy a 
jelzett három mindig egymás mellett maradjon?
18. Tényleg: " Oszthatód héttel a négy ötödik hatvá
nyának a hatodik hatványa a hetediken? "

Svájcban közismerten használatos hivatalos nyelveket 
tartanak számon (német, francia, olasz). De van egy államnyelvként elismert 
negyedik svájci nyelv is. Melyik ez?

1. A valós számok halmazán teljesüli:

egyenletrendszereket.
8. Egy körkúp sugara 15 m; a felszíné 600 n m2 . 
Határozd meg aUcotóját és térfogatát.
9. „Egy másodfokú egyenletnek lehet két egymás 
utánitermészetesszámértékűgyöke”. Mikor?
10. Oldd meg
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egyenletnek.

9. Oldd mef

egyenleteket.
10. Egyszerűsítsd:

11. Egy csonka kúp nagy sugara 8 cm, kis sugara
5 cm és aUcotója 6 cm. Mekkora a teljes felszíne és 
térfogata?
12. Egy ABCD derékszögű trapézt, amelynek nagy 
alapja AB = 14 cm, kis alapja CD = 6 cm, magassága 
pedig AD = 6 cm, megforgatod az AB oldal körül.

M atek -é tek  nyolcadikosoknak

XXIX.  PALACKPOSTA

2. Egy csonkakúp nagy sugara 10 cm, kis sugara 7 cm 
és magassága 6 cm. Mekkora a felszíne és térfogata?
3. Egy kúp alapsugara R = 5 cm, magassága 
m = 12 cm. A kúpot az alappal párhuzamosan olyan 
síkkal metszed, amelynek a csúcstól való távoteága

a) 6 cm, b) 4 cm; c) 3 cm.
Számítsd ki a keletkezett kis kúp és az eredeti kúp 
térfogatának arányát. Hasonlítsd össze az arányt a két 
kúp magasságának arányával.
4. A valós számok halmazán teljesüli:

?

?

5. Egy csonkakúp nagyalapjának sugara 8 cm; 
kisalapjának sugara 5 cm; az aUcotó a nagy alap 
síkjával 50°K)s szöget zár be. Mekkora a teljes 
felszíne és térfogata?
6. Oldd meg ) esetén:

egyenleteket.
7. Oldd meg tetszés szerinti módszerrel

egyenletrendszereket.
11. Egykörkúp térfogata 1007tcm3 .H am agassága 
12 cm, akkor számítsd ki az aUcotóját és felszínét.
12. "rta egy másodfokú egyenlet gyökei egészek 
(2;14), akk,or a számtani középarányosuk (8) is gyöke 
ennek az egyenletnek"?

13. Legyen

függvény. Határozd meg m és n értékeit, hogy 
egyszerűsíthető legyen (x2- 2 x  + 3)-al.Van^ olyan

valós részhal maz, melyen ?

14. Egy kúp palástja 2145 , a felszíne 4234 n . Mek
kora az alkotója és a térfogata?



15. Egy test egy hengerből és két egyenlő kúphói áll. 
A M p magassága egyenlő a henger magasságával.

a) A henger térfogata 6dm5. Mekkora az egész 
test térfogata?

b) A kúp magassága fele a henger magasságának, 
térfogata pedig 3 dm1. Számítsd ki az egész test térfo
gatát.
16. Furfangos: Nyáron-az utcákat öntözőkocsikból 
locsolják. A kocsi vezetőjének ügyelni kell arra, hogy 
a víz más járműveket ne érjen, viszont fontos, hogy 
csak addig zárja el a csapot, ameddig szükséges. 
Hány méteres útszakasz marad locsolatlan, ha vele 
egy irányban (vagy vele ellentétes irányban) haladó 
4,5 m hosszú gépkocsi sebessége 21,6 km/h (az 
öntözőkocsié 25,2 km/h)?

17. Éppen: Meg akarod határozni egy szabálytalan 
alakú kő térfogatát, és ezért ezt egy henger alakú 
edényben víz alá meríted. Megállapítod, hogy a víz 
felszíne 150 mm-rel emelkedik. A henger sugara 
R = 4 cm. Számítsd ki a kő térfogatát.
18. Csupán: Az A és B henger alakú közlekedő edé
nyek alapkörének sugara R = 16 cm. illetve r = 2 cm. 
A két henger egy bizonyos szintig vízzel van 
megtöltve.

a) Mennyi vizet kell az A edénybe öntened ahhoz, 
hogy a B edénybe a víz szintje 10 cm-rel emelkedjék?

b) Mennyivel emelkedik a víz _ szintje a B 
edényben, ha az A-ba 1 hektoliter vizet töltünk?

28

A xerox és a lino-fototip között van kapcsolaV de mégis 
nem a leghelyesebb "xerox-másolatot" készíteni. Miért?

X X X r PALACKPOSTA

ha
függvényt.

3. Egy 12 cm és 16 cm befogójú háromszöget 
megforgatsz az átfogója körül. Határozd meg a teljes 
felszínét és térfogatát.
4. Hozd egyszerűbb alakra, majd helyettesítsd az a és 
b állandókat rendre {-1,0,1} halmaz elemeivel:

5. Egy 10 cm sugarú gömb középpontján áthaladó 
egyenes a középponttól 26 cm-re metszi azt a síkot, 
amelyen a középpont vetülete az előbbi ponttól 24 
cm-re van. A vetítősík metszik a gömböt?
6. Egy esőmérő (eszköz, amellyel a leesett eső meny- 
nyiségét mérik) henger alakú csőből és tölcsérszerűen 
kiszélesedő felső részből áll. Az edény átmérője 5 cm, 
a tölcsér felső átmérője pedig 20 cm. Eső után az 
edényben 48 mm magasan áH a víz. Hány mm eső 
esett cm2-enként?
7. Oldd meg:

egyenlőtlenségrendszert.
8. Egy R sugarú gömbbe egyenlő oldalú háromszög 
tengely-metszetű kúpot írok. Hasonlítsd össze a gömb 
és a kúp térfogatát.

11. Egy 5 cm sugarú gömbbe 8 cm magasságú 
egyenes körkúpot írsz. Számítsd ki a kúp 
oldaUelszínét ópalástját).
12. Egy csonka kúp alapköreinek sugarai (centiméter
ben) R = 8, r = 2. A csonka kúpot egy; az alapkörök 
síkjával párhuzamos, a magasság felezőpontján 
átmenő síkkal metszed. Mekkora a és a

14. Egy egyenlő oldalú háromszög, mely egy kúp 
tengelymetszete, tartalmaz egy olyan kört, amely a 
gömb síkmetszete, tyfekkora ennek a gömbnek 
felszíne és térfogata, ha a kúp alkotója ?
15. Egy ABCD derékszögű trapézban alapok 
AB = 50 m, CD = 10 m és egyik oldal BC = 41 m. Ha 
a trapézt AD körül megforgatod, olyan forgótestet 
nyersz, melynek felszínét és térfogatát kiszámítani 4  
feladatod.
16. Furfangos: Miska barátaival azt tervezte, hogy 
érdemes lenne az Északi-sarokra érintőlegesen (merő
legesen) ránéző tornyot építeni. A torony alapját 
Ploie$tire tervezték s a számításaikhoz a Föld sugarát 
6400 km-nek vették. Milyen magas lett volna a torony?

iM atck-étok nyolcadikosoknak

1. Végezd el:

2. Ábrázold , ha
ha

9. Adott

a) egyszerűsítsd;
b) igazold, hogy F(x) nem vehet fel egész 

értékeket bármely pozitív x-re.
10. Végezd el:

?
13. Végezd el:



akkora gömb alakú esőcsepp. Mennyi lesz a kis csepp 
és a nagy csepp felszínének aránya? Hogyan változik 
ez az arány 27 csepp esetén?

1. Tekintsd a következő műveleteket, alkalmazz 
megfelelő kikötéseket, hozd egyszerűbb alakra:

8. Egy téglalap alapú gúla alapátlói 12 cm hosszúsá
gúak és 51°30' szöget zárnak be. Valamennyi oldalél 
az alap síkjával 70° -os szöget zár be. Mekkora a gúla 
térfogata és felszíne?
9. a) Egy egyenesnek és egy gömbnek hány közös 
pontja lehet?

b) Egy síknak és egy gömbnek hány közös pontja 
tehet? )

10. Adott

Ki készítette az e\eő oltcrfecskendó't?

»
17. Éppen: Egy kúp alakú tárgyat ugyanolyan alapú 
és magasságú henger alakú dobozba csomagolnék. A 
do boz térfogatának hányad részét foglalja el a kúp?
18. Nem vicc: Egyetlen nagy cseppé egyesül 8 ugyan-

Matek-étek nyolcadikosoknak

Ki a korszerű repülőgépek légsugár hajtóművének feltalálója?

XXXI. PALACKPOSTA

2. Egy csonka kúp nagyalap-sugara R = 20 cm, 
aUcotója G = 12 cm, Az alkotó az alap síkjával 60° -os 
szöget zár be. Számítsd ki a csonka kúp térfogatát és 
palástfelszínét.
3. Egy szabályos négyoldalú gúla két szemközti 
oldalélét tartalmazó síkmetszetének területe 144 cm2. 
OMalélének az alappal bezárt szöge pedig 75°12'. 
Mekkora a gúla térfogatát?
4. Az x2 + (m -  2)x -  m = 0 egyenletnek van-e valós 
gyöke?
5. Egy kúp alapsugara 9 cm, magassága 12 cm. A 
kúpot az alappal párhuzamosan két olyan síkkal 
metszd, amelyek a kúp magasságát három egyenlő 
részre osztják. Számítsd ki külön-külön a keletkezett 
három test térfogatát.
6. x3 + y3 + 3 = (x + y)3 bármely x,y Z esetén igaz- 
e, hogy Z a 3 többszöröse?
7. Egyszerűsítsd megfelelő feltételek mellett:

a) egyszerűsítsd;
b) határozd meg x azon értékeit, melyre Q(x) nem 

lesz értelmezett;
c) határozd meg Q(x) = 3 egyenlet gyökét;
d) mikor negatív a Q(x)?

11. Az R = 14 cm sugarú gömböt a 
középpontjától d = 5 cm távolságra levő síkkal 
metszd. Számítsd ki a metszet területét.
12. " Ha három pozitív valós szám közül kettő 
számtani középarányosa a harmadik, akkor ezek a 
számok egyenlőek".
13. Egyszerűsítsd megfelelő feltételek mellett:

14. Az R = 6 cm sugarú gömböt úgy metszd el egy 
síkkal, hogy a metszet területe negyedrésze legyen 
egy főkör területének. Milyen távolságra kell lenme a 
síknak a gömb középpontjától?
15. Egy tetraéder egy csúcsba fútó élei: a = 7 cm; b 
= 8 cm; c = 10 cm, melyek közül a és b 60° ^ s  szöget 
zárnak be. Mekkora szöget zár be e két szakasz 
síkjával a c oldal, ha a tetraéder térfogata 112cm3?
16 Furfangos: Miska barátjával azon töpreng, hogy 
az Északi és Déli sarkokat összekötő "alagútba" 
Ploie^tjrol előnyösen befúrhatna.
Mekkora lenne a bekötő alagút hossza, ha a Föld 
sugarát 6400 km-nek tekinti?
17. Nem tréfa: Milyen összefüggésnek kell fennállni a 
kúp aUcotója és alapkörének sugara között ahhoz, 
hogy a kúppalást felszíne egyentö legyen az alapkör 
területével?
18. Éppen: Egy bogrács (félgömb alakú edény) 
átmérője 24 cm. Számítsd ki:

a) térfogatát;
b) a tömegét, ha az edény fala 2 mm vastag, 

anyagának sűrűsége pedig 7,8 g/cm3.
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1. Oldd meg: 11. Egy gömb egy hengerbe van beírva. Számítsd k i :
a) a hengerpalást és a gömb felszínének arányát;
b) a két test térfogat á nak arányát.

12. Mutasd meg, hogy csakis a = b = c esetén lehet
(a + b + c)2 = 3(a2+ b 2+c2) .

13. Igazold, hogy m * n pozitív egész számokra

22" + 1 és 22" - 1 relatív prímek.
14. Mekkora a területe annak a téglalapnak, melyet 
merőlegesen vetítve egy/ a síkjával 60° szöget bezáró 
síkra egy 10 cm oldalú négyzetet kapunk?
15. Egy 40 cm átmérőjű gömböt két sík érint. A két 
érintési pont távolsága 10 cm. Mekkora szöget zár be 
a két sík?
16. Óvatosan: Egy csonka kúp — alakú fatörzs két 
alapkörének sugara R és r., magassága pedig m. 
Fejezd ki a fatörzs V térfogatát a csq*ka kúp 
térfogatának képletével, majd a V  az erdei munkások 
által használt megközelítő térfogatot is, és képezd a 
két eredmény különbségét.

a) A V  megközelítő térfogat nagyobb vagy kisebb 
a V-nél?

b) A különbség fiigg-e külön-külön a két alapkör 
sugarától, vagy csak a két sugár különbségétől?

c) Számítsd ki a fenti kölönbség és a fatörzs 
térfogatának arányát!

d) Hány százalékos a hiba egy olyan fatörzs 
esetében, amelynél R = 30 cm és r = 20 cm?
17. Fele se tréfa: Ha egy 2 cm sugarú vasgolyót 1 mm 
vastag nikkelréteggel vonnál be, hány cm nikkel 
kellene ehhez?
18. Nem vicc: Milyen számok szorzásában cseréltem 
ki a számokat:

ATOM • ATOM = **** ATOM?

rendszereket.
2. Számítsd ki annak a gömbnek a térfogatát, amely
nek felszíne 100rc cm2.
3. Mutasd meg, hogy a valós számok halmazán

|x + y + z |^ |x | + |y| + |z|.
4. Keress feltételeket és egvszerűsítsd:

1. Bontsd szorzótényezőkre:

5. Egy 1 m sugarú gömböt úgy metszünk egy d síkkal, 
hogy a kapott kör területe 2700 cm2 legyen. Mekkora

annak a kúpnak a nyílásszöge, amelynek az alaplapja 
ez a kör; csúcsa pedig a gömb középpontja?
6. Ábrázold f : [ - l ;4 ] ^  R ; f(x) = -x  függvényt!
7. Határozd meg a számértékét:

valós számok.
8. Mekkora annak a téglatestnek a térfogata, melynek 
alapélei 15 cm és 25 cm hosszúságúak, testátlója 
pedig 30° -  os szöget zár be az alaplap síkjával?
9. Ábrázold f(x) = 2x + 1 függvényt, ha

!
10. Igaz-e az egész számok halmazán:

IMatek-étek nyolcadikosoknak XXXII. PALACKPOSTA

5. Mekkora annak a gömbnek a felszíne, melynek a
térfogata 36rc cm3 4 ? ,
6. Egy szabályos háromoldalú hasáb valamennyi a éle 
a hasáb köré írt gömb középpontjából ugyanakkora 
szög alatt látszik. Mekkora ez a szög?
7. Igaz-e, hogy a szabályos tetraédernek négy 
lapérintő gömbje van?

8. Adott

Oldd meg Q(x) = -  3 egyenletet. Mikor pozitív Q(x)?
9. Egy harmadfokú polinom (x-3)-al való osztási 
maradéka 5, (x + 5)^1 való osztási maradéka pedig 
-11. Elég ez az adat a polinom meghatározásához? 
Lehet-e x = 0 gyöke a polinomnak?
10. Egyszerűsíts létezési feltételekkel:

Mi jut eszedbe "lipicairól"?

XXXIII. PALACKPOSTA

2. Egy téglalapot, amelyben az oldalak hossza a, 
illetve b, (a >b) először a nagyobbik, majd a kisebbik 
oldala körül megforgatod. Határozd meg:

a) a kapott testek palástfelszínének arányát;
b) térfogatuk arányát!

3. Ábrázold: függvényt!
4. Egyszerűsíts feltételesen:
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11. Egy szabályos háromoldalú gúla alapjának élei 
6 cm hosszúak, a gúlába írható gömb sugara pedig 
2 cm. Mekkora az oldallapoknak az alappal bezárt
szöge?
12. Ábrázold.

' 13. Határozd meg x - t,ha 10241024 = 3232x
14. Egy szabályos háromoldalú gúla oldalfelszíne 
136 cm2oldallapjai pedig 56° K)S szöget zárnak be az 
alaplappal. Mekkora a gúla térfogata?
15. Ábrázold: függvényt!

16. Oldd meg Z  x Z  -ben: — + — = —.
x y 2

17. Fele se tréfa: Teljesedhet az alábbi egyenlőség (a 
betűk megfelelő számmal helyettesíthetők)?

BOZSDC +
KOCSIS

PUSKÁS
18. Éppen: (Természetes számhalmazon értelmezett) 
négyzetszáma: 32n+2 -42n+3 -  22n+1 -62n+31

□ M a tc k -é te k  nyolcadikosoknak

Melyik gomba no a leggyorsabban

1. Határozd meg

9. Egy szabályos háromoldalú gúlának az egyik 
oldalélére illeszkedő, az ezzel szemközti élre merő
leges síkmetszet területe 15cm2 Mekkora az oldal
lapoknak az alappal bezárt szöge, ha a gúla térfogata
150 cm3?

; akkor fejezd ki -t az x
függvényében.
11. Az ABCDA'B'C'D' kocka AB élén M, AD élén N 
pontok felezőpontok. Igazold, hogy (A'MN) sík érintő 
a kockába írt gömbhöz.
12. Ábrázold

függvényt.

13. Mutasd meg, hogy a szabályos tetraéder 
magassága a beleírt gömb suearának néevszerese.

14. Legyen

a) egyszerűsítsd; 

bjszámítsd ki

15. Egy szabályos ötoldalú gúlának a magasság 
felében, az alaplappal párhuzamos síkmetszetének 
területe IOcm2, az oldallappal 76°-os szöget zár be. 
Mekkora a gúla felszíne és térfogata?
16. Csupán: Határozd meg k egész számokat, hogy 
k2 + 9k + 14 teljes négyzet legyen.
17. Talán csak: Adott ABCDA'B'C'D' derékszögű 
paralelepipedon méretei AB = 40; BC= 15;
BB' = 48. Határozd meg az (ABCD) sík és annak a 
síknak a hajlásszögét, amely áthalad a D ponton az 
AB és CC', M1M és N felezőpontján.
18. Az ABCD tetraéderben az A-hoz tartozó 
magasság felezőpontja M. Mutassátok ki, hogy a 
tetraéder akkor és csak akkor szabályos, ha MB; 
M ClM D  szakaszok kongruensek és páronként 
merőlegesek.
19. Ábrázold

Mikor kel a nap pontosan keleten?

XXXlV. PALACKPOSTA

ha

2. Az a oldalhosszúságú ABCD rombusz D pontjában 
merőlegest emelek a rombusz síkjára, melyben felve
szem a V pontot úgy, hogy VD = a. Számítsd ki a V 
pont távolságát a BC oldaltól, ha
3. Egy szabályos hatoldalú gúla alapjának területe 
180 cm2, oldalfelszíne 240 cm2. Mekkora a gúla 
térfogata és mekkora az oldallapoknak az alappal 
bezárt szöge?
4. Oldd meg:

egyenleteket, ha
5. Lehet-e egy gömbbe írt egyenes körkúp térfogata 

a  gömb térfogatának fele?
6. Ábrázold (ha tudod),

függvényt.
7. Egy ABCD szabályos tetraéder köré írt gömb R
sugarú. A gömb belsejében található P pontra fennáll- 
e ?
8. Keresd meg:

10. Ha , ahol függvényt!
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i"A királynő o t t  á llo t t  a Meneláosz-ponton, s Möbiusz köré 
csavarta a két- arcú-kétszínű sakktáblát, egy k icsavart gerincű gyalog mosolya 
rá fagyott a hold-sugárra." (M. Ta/)
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