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„Találjuk ki a matematikát!”

Feladatgyűjtemény

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 20 fő 9. és 10. osztályos
matematika iránt elkötelezett tanulói részvételével „Találjuk ki a matematikát!” címmel
valósítottunk meg a 2015./2016. tanév során az NTP-MTTD-15-0127 projektet.

A projekt keretén belül egy több témakört feldolgozó feladatgyűjteményt állítottunk össze.

Célunk, hogy ezen tehetséggondozó feladatgyűjteményt az iskolában matematikát emelt
szinten, illetve emelt óraszámban tanuló diákok a kezükbe vehessék, így segítve őket a
tanórán kívüli témakörök elsajátításában. Ezen kívül szem előtt tartottuk azt a célt is, hogy a
programban résztvevő diákok ne csak a szakköri órákon bemutatott matematikai ill. más
természettudományi problémákkal, érdekességekkel ismerkedjenek meg, hanem saját kutató
munkájuknak

köszönhetően

kibontakozhasson

kreativitásuk,

problémafelvető,

problémamegoldó képességük is.

Bonyhád, 2016. május 19.

Csötönyi Nóra és Breining Beáta szakkör-, projektvezetők

ill.

LOGIKAI FELADATOK
1. feladat
Rajzold le az alábbi ábrát egy papírra, majd próbáld meg
összekötni A-t A-val, B-t B-vel, C-t C-vel három folytonos
vonallal úgy, hogy a vonalak ne keresztezzék egymást, és ne
menjenek le a papírról!
(Forrás: http://logikaifeladatok.hu)

Megoldás:

2. feladat
Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy
mindenki kapjon egy almát és a kosárban is maradjon egy. Hogyan csinálnád?
(Forrás: Hatvani Ördöngös Verseny 2008)
Megoldás:
Egyik ember az almával együtt a kosarat is megkapja.

3. feladat
Az ábrán egy királyi palota alaprajza látható. Egy király minden reggel elmegy sétálni a
palota körüli erdőbe. Ezután bemegy a palotába, és minden ajtón keresztül megy
pontosan egyszer. Legvégül leül a trónteremben. Melyik helyiség a trónterem?

(Forrás: http://logikaifeladatok.hu/)
Megoldás:
A 6-os a trónterem, bármelyik útvonalon is halad a király. Ugyanis minden szobán páros
számú ajtó van, vagyis amelyikbe bement, onnan ki is fog jönni, egyedül a 6-oson van 3 ajtó,
ahova, ha másodszor bemegy, onnan már nem tud kijönni.
Euler-tétel a palotában: az Euler-tétel azt mondja ki, hogy egy gráfban (csak pontokból és az
őket összekötő élekből álló "matematikai képződményben") csakis akkor van záródó Eulervonal (olyan vonal, ami az összes élet és csúcsot végigjárja pontosan egyszer és ahonnan
indult, ugyanoda is érkezett vissza), ha összefüggő és minden csúcsból páros számú él indul
ki (minden csúcs fokszáma páros). – lásd Gráfok témakör.

4. feladat
Színezd ki négy különböző színnel az ábra tartományait úgy, hogy szomszédos
tartományoknak nem lehet azonos színe!

(Forrás: http://logikaifeladatok.hu)

Megoldás:

5. feladat
Tréfi, Okoska, Ügyi és Törpilla egy verseny után a következőket mesélték Törpapának:
Tréfi: Nem én lettem az első.

Okoska: Törpilla nyert.

Ügyi: Tréfi nyert.

Törpilla: Nem Tréfi nyert.

Ki nyerte a versenyt, ha a négy törp közül pontosan egy mondott igazat?
(Forrás: http://matematika.hupont.hu/11)
Megoldás:
Tréfi és Törpilla ugyanazt állította. Mindketten nem mondhattak igazat, tehát mindketten
füllentettek. Ha pedig ők füllentettek, akkor az állításuk ellentettjéből következik, hogy Tréfi
lett a győztes.

6. feladat
Egy bűvész kalapjában a következő hat állat csücsül: vadnyuszi, házinyuszi, vadmacska,
házimacska, vadgalamb és házigalamb. Melyik két állatot kell a bűvésznek kihúznia a
kalapjából ahhoz, hogy az alábbi állítások mindegyike egyszerre teljesüljön a kihúzott
állatokra?
Minden macska vad.
Amelyik vad, az macska.
Amelyik nyuszi vagy galamb, az házi.
Amelyik házi, az nyuszi vagy galamb.
Amelyik házi, az nyuszi.
(Forrás: http://matematika.hupont.hu/11)

Megoldás:
Az „Amelyik vad, az macska.” állítás alapján a kihúzott állatok között nem lehet vadnyúl
vagy vadgalamb. Az „Amelyik házi, az nyuszi.” állítás alapján a kihúzott állatok között nem
lehet házimacska vagy házigalamb. Mivel a feltételek szerint a 6 állat mindegyike vad, vagy
házi, a két állítás alapján a kihúzott két állat csak a vadmacska és a házi nyuszi lehet.

7. feladat
Van két kötelünk és egy doboz gyufánk. A kötél meggyújtva pontosan 1 óra alatt ég le. A
feladat az, hogy megmérjünk a kötél segítségével 15 perces időintervallumot. Hogyan
csináljuk? A kötelek nem feltétlenül homogének, azaz lehet, hogy nem fél óra alatt égnek
le a felükig! Az se biztos, hogy ugyanolyan tempóban égnek! Tehát ha a megoldásodban
szerepel a “félbehajtom” vagy a “közepén meggyújtom”, akkor gondold át újra, hogy
nem használtad-e ki ezt a tulajdonságot!
(Forrás: http://www.fejtoro.info/logikai-feladatok)
Megoldás:
Az egyik kötelet gyújtsuk meg mindkét végén, a másikat csak az egyiken. Amikor az első
kötél leégett (fél óra után), akkor maradt egy félóra alatt leégő kötelünk, amit mindkét végén
meggyújtva épp negyed óra alatt ég le.

8. feladat
Egy villanyszerelő beköt a pincében három lámpát, amelyeknek a kapcsolójuk a lakás
földszintjén találhatóak. De sajnos elfelejtette, hogy melyik kapcsoló, melyik körtéhez
lett csatlakoztatva. Hogyan állapítja meg, melyik lámpához melyik kapcsoló van kötve,
ha csak egyszer mehet le a pincébe?
(Forrás: http://www.fejtoro.info)
Megoldás:
Először felkapcsol egyet, és hagyja pár percig égni, majd lekapcsolja. Ezután felkapcsol, egy
másikat majd lemegy a pincébe. Amelyik villanykörte világít azt kapcsoltuk fel utoljára, és
amelyik meleg azt kapcsoltuk fel először. A harmadik pedig ahhoz, amelyik se nem világít, se
nem meleg.

9. feladat
Bea cseresznyét árul a piacon. A mérlege nem pontos (tetszőleges pontosságú súlyai
vannak, de kétkarú mérlegének karjai nem egyenlő hosszúak). Ezt tudva minden

vásárlójának két részletben méri ki az árut, az első mérésnél a bal, a másodiknál a jobb
serpenyőbe teszi a kért mennyiség felének megfelelő súlyt, gondolván, hogy ezzel
kiküszöböli a mérleg pontatlanságát. Igaza van Beának?
(Forrás: Gordiusz 1998. Döntő 12. évfolyam)
Megoldás:
Jelöljük a mérleg karjainak hosszát a-val és b-vel (a≠b). Ha a mérlegnek abba a serpenyőjébe
teszünk 1 kg-nak megfelelő súlyt, amelyhez az a hosszúság mérlegkar tartozik, akkor a másik
serpenyőbe x 

a
kg árut kell helyeznünk, hogy a mérleg egyensúlyba kerüljön. (Az a  1 és a
b

b  x szorzatnak egyenlőnek kell lennie.)

Ugyanígy: ha a másik serpenyőbe tesszük az 1 kg-nak megfelelő súlyt, akkor azt az a karú
serpenyőben y 

b
kg-nyi áru tart egyensúlyban.
a

Ha Bea 1 kg cseresznyét az egyik serpenyőben akar mérni, 1 kg-ot a másik serpenyőben,
akkor a vevő ténylegesen x  y 

a b
 kg árut kap, ez pedig a számtani és mértani közép
b a

közötti egyenlőtlenséget felhasználva:

a b
a b
 2
  2 kg.
b a
b a

Mivel a≠b, ezért az egyenlőség nem állhat fenn. Látjuk tehát, hogy Bea saját magát csapja be,
ha az áru egyik felét az egyik serpenyőben, a másik felét a másikban méri.

10. feladat
Egy éjfélkor fellőtt űrhajó az egyenlítő síkjában kering a Föld körül, a Föld forgási
irányával ellentétes irányban. Az űrhajó 18 óránként a kilövőállomás fölé ér. Amikor
huszadszor ér a kilövőállomás fölé, akkor ott leszáll. Az űrhajós hány esetben látta
felkelni a Napot keringés közben?
(Forrás: Gordiusz 1998. Döntő 10. évfolyam)
Megoldás:
A kilövőállomás 24 óra alatt tesz meg egy teljes kört, 18 óra alatt
ellentétes irányban –

3
kört. Az űrhajó ez alatt –
4

1
kört. Így az űrhajó 18 óránként halad el a kilövőállomás fölött és 72
4

óra alatt tesz meg egy kört a Föld körül. 20  18  360 órát van fenn, azaz 360 : 72  5 kört
tesz meg a Föld körül. Így ötször látja a felkelni a Napot az űrhajós.

SZÖVEGES FELADATOK
1. feladat:
Egy rockkoncerten a színpadot hat reflektorral világították meg. Ezek mindegyike a
piros, sárga, fehér, kék, zöld és lila színek egyikével világította meg a színpadot. A
világítást egy számítógép vezérelte az alábbi módon: a hat lámpa másodpercenként
gyulladt ki, ezek bármelyike a fenti színek bármelyikében világíthatott, de a hat lámpa
színe különböző kellett, hogy legyen. Mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a hat
lámpa lámpánként ugyanolyan színnel világítson, mint amilyennel már korábban
világítottak?
(Forrás: Dr. Gerőcs László és Számadó László Matematika 10. Heuréka)
Megoldás:
Az 1. lámpa színét 6-féleképpen választhatjuk meg. Bárhogyan is választottuk meg az 1.
lámpa színét, a 2. lámpáét 5-féleképpen választhatjuk meg. A 3. lámpa színe 4-féle lehet, a 4.
lámpáé 3-féle, az 5. lámpáé 2-féle, míg a 6. lámpa színe már csak 1-féle lehet. Tehát a lámpák
összesen 6! = 720-féleképpen világíthatnak. Ha a lámpák minden lehetséges módon
világítanak másodpercenként, akkor ez 720 mp = 12 perc időtartamot jelent. Ez azt jelenti,
hogy 721 mp eltelte alatt – a skatulya-elv alapján – mindenképpen kellett lennie két olyan
másodpercnek, amikor a lámpák mindegyike rendre ugyanolyan színnel világított.

2. feladat
Egy kisvárosnak 6000-nél kevesebb lakosa van. Tudjuk, hogy a gyerekek között 10%kal több a lány, mint a fiú, a felnőttek között pedig 15%-kal több a férfi, mint a nő. A
városban 20%-kal több gyerek van, mint felnőtt. Hányan laknak a városban?
(Forrás: KöMaL Gy.2232.)
Megoldás:
Jelölje n a városban élő nők számát. Ekkor 1,15n 

23
23
43
n férfi, tehát összesen n 
n
n
20
20
20

felnőtt él a városban. A feltétel szerint a gyerekek 1,2-szer annyian vannak, mint a felnőttek.
Számuk így 1,2 

43
129
n
n . Tudjuk, hogy 1,1-szer annyi a lány, mint a fiú, a gyerekek így
20
50

összesen 2,1-szer annyian vannak, mint a fiúk. A fiúk száma innen
lányoké

pedig

129
43
473
n n
n.
50
35
350

A

városban

129
43
n : 2,1 
n, a
50
35

tehát

összesen

L  n

23
43
473
n n
n ember él. Az összegben egyik tört sem egyszerűsíthető, az egyes
20
35
350

tagok viszont egészek. Így n osztható 20-szal, 35-tel és 350-nel, tehát ezek legkisebb közös
többszörösével, a 700-zal is.
Ha most n  700k , akkor L  700k  805k  860k  946k  3311k . A feltétel szerint L<6000,
így csak k=1 lehetséges. A városnak tehát 3311 lakosa van, közülük 700 nő, 805 férfi, 860 fiú
és 946 lány.

3. feladat
Egy mozi nézőterén a felnőttek 80%-a férfi, a hímnemű nézők 40%-a gyerek, a
gyerekeknek pedig 20%-a fiú. Legalább hányan nézik a filmet?
(Forrás: KöMaL B.4212.)
I. megoldás:
a) Ha a gyerekek 20%-a fiú, akkor négyszer annyi lány van, mint fiú. Ennek alapján
legalább 1 fiú és 4 lány van a moziban.
b) Másfélszer annyi férfi van a moziban, mint fiú (60% és 40%), ezért minimum 2 fiúnak
kell lennie a moziban.
c) Ha a felnőttek 80%-a férfi, ez azt jelenti, hogy négyszer annyi férfi van a moziban,
mint nő. Legalább 1 nő és 4 férfi van tehát a nézőtéren.
A férfiak száma tehát többszöröse a 4-nek (lásd c) pont) és a 3-nak (lásd b) pont), e két szám
legkisebb közös többszöröse pedig a 12. Ezért legalább 12 férfi, 3 nő, 8 fiú és 32 lány, tehát
összesen legalább 55 néző van a moziban. Ha ettől eltérő számú néző van, akkor a nézők
száma többszöröse az 55-nek.

II. megoldás:
Legyen a felnőttek száma x, a gyerekek száma pedig y. Így a férfiak száma 0,8x, a fiúk száma
pedig 0,2y. Nyilván x, y egész számok, és a fiúk, illetve a férfiak száma is egész. Így 0,8x és
0,2y is egész számok kell, hogy legyenek; 0,8 x 

4
x akkor egész, ha x osztható 5-tel.
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A hímnemű nézőket a férfiak és a fiúk teszik ki, a gyerek hímnemű nézők pedig a fiúk. Így a
hímnemű nézők száma 0,8x+0,2y, a fiúk száma pedig 0,2y=(0,8x+0,2y)⋅0,4, amiből 3y=8x
következik. Az egyenlet bal oldala osztható 3-mal, így a jobb oldal is 3-mal osztható. Ez
akkor lehetséges, ha x osztható 3-mal.

Tudjuk tehát, hogy x-nek 5-tel és 3-mal is oszthatónak kell lennie. A legkisebb ilyen szám a
15. Ha x=15, akkor y=40. Ekkor 0,2y=8, ami egész, és 0,8x=12 szintén egész szám. Mivel
x+y=15+40=55, azért legalább 55-en nézik a filmet.

4. feladat
Egy medencébe négy különböző csapon át lehet vizet engedni. Ha egyszerre kinyitjuk az
első és a második csapot, akkor a medence 2 óra alatt telik meg. Ha a második és a
harmadik csapot nyitjuk meg egyszerre, akkor 3 óra alatt, a harmadik és a negyedik
csap egyidejű megnyitása mellett pedig 4 óra alatt lesz tele a medence. Mennyi idő alatt
telik meg a medence, ha a negyedik és az első csapon át folyatjuk bele egyszerre a vizet?
(Forrás: KöMaL B.4282.)
Megoldás:
Legyen m a medence térfogata és x, y, z és u az első, második, harmadik és negyedik csapból
1 óra alatt kifolyó vízmennyiség. Ekkor a feladat szövege alapján a következő egyenleteket
írhatjuk fel: 2 x  y   m , 3 y  z   m ,
zu 

4 z  u   m . Vagyis: x  y 

m
m
, yz ,
2
3

m
. A kérdést figyelembe véve, arra kell törekedjünk, hogy kifejezzük x  u  -t m
4

segítségével. Ezért az első és második egyenlet különbségéhez a harmadik egyenletet
hozzáadva x  u 

m m m 5
12
   m . Tehát
x  u   m , ami azt jelenti, hogy 12 óra,
2 3 4 12
5
5

vagyis 2 óra 24 perc alatt telik meg a medence az első és negyedik csap együttes
megnyitásával.

5. feladat
Egy matematika versenyen négy feladatot tűztek ki. Az első feladatot a résztvevők 85
százaléka oldotta meg, a másodikat 80, a harmadikat 75, a negyediket pedig 70
százalékuk. A résztvevőknek legalább hány százaléka oldotta meg valamennyi feladatot?
Megoldás:
Az első feladatot a résztvevők 15 százaléka nem oldotta meg, a másodikat 20, a harmadikat
25, a negyediket pedig 30 százalékuk. Így a résztvevőknek legfeljebb 15+20+25+30=90
százaléka nem boldogult legalább egy feladattal. Ez pontosan azt jelenti, hogy legalább 10090=10 százalék valamennyi feladatot megoldotta.

Meg kell még vizsgálnunk, lehetséges-e, hogy a résztvevőknek csak 10 százaléka oldotta meg
mind a négy feladatot. Az előző gondolatmenet mutatja, hogy ez pontosan akkor van így, ha
nincs olyan versenyző, aki egynél több feladatot nem oldott meg. Ennek alapján már nem
nehéz megfelelő példát mutatnunk. Ha a versenyen 100-an indultak, ebből 30-an oldották meg
az első három feladatot (de a negyediket nem), 25-en az első, második és negyedik feladatot,
20-an az elsőt, a harmadikat és a negyediket, 15-en az első feladat kivételével az összes
feladatot, 10-en pedig mind a négyet, akkor ez megfelel a feltételeknek, és pontosan a
versenyzők 10 százaléka oldotta meg mind a négy feladatot.

6. feladat
Egy szigeten jártunk, ahol lovagok és lókötők élnek. A lovagok mindig igazat mondanak,
a lókötők mindig hazudnak. A szigetnek 100 lakosa és három felekezete van: a
Napimádók, a Holdimádók és a Földimádók. Minden lakos pontosan egy felekezethez
tartozik. Egy felmérés alkalmával minden lakosnak meg kellett válaszolnia a következő
három kérdés mindegyikét: „Te Napimádó vagy?”, „Te Holdimádó vagy?” , „Te
Földimádó vagy?”. Az első kérdésre 60, a másodikra 40, a harmadikra 30 „igen” válasz
érkezett. Hány lovag és hány lókötő él a szigeten?
(Forrás: Elemi matematika feladatgyűjtemény:
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011.../ar01s05.html)
Megoldás:
Összesen 60+40+30=130 „igen” válasz érkezett. A lovagok egy-egy, a lókötők két-két „igen”
választ adnak, tehát az igen válaszok száma annyival több a létszámnál, amennyi a lókötők
száma. Így 30 lókötő van és 70 lovag.

7. feladat
Az ábrán egy olyan kertet látunk, melynek alakja: két négyzet
egymás mellé helyezve az ábrán látható módon. A kert területe
2500 m2. A bekerítéshez összesen 220 m kerítésre volt szükség.
Mekkorák egyes négyzet oldalai?
(Forrás: Dr. Gerőcs László és Számadó László Matematika 10. Heuréka)
Megoldás:
Legyen a nagyobbik négyzet oldala b,a kisebbiké pedig a.
Ekkor a terület: a 2  b 2  2500
A kert kerülete: 3a  3b  b  a  4b  2a  220 , ahonnan a  110  2b .
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Ezt az első egyenletbe helyettesítve azt kapjuk,hogy 110  2b   b 2  2500 .
A műveletek elvégzése után a b 2  88b  1920  0 másodfokú egyenlethez jutunk, amelynek
két megoldása b=40 és b=48. Ha b=40, akkor a=30; ha b=48, akkor a=14.
A kertet alkotó négyzetek oldalai tehát: 40 m és 30 m, vagy 48 m és 14 m.

8. feladat
Egy kertben két azonos méretű tartály van. Az egyik tele van esővízzel, a másik
pontosan félig van. A tartályok tömege 86 kg és 53 kg. Mennyi egy üres tartály tömege?
(Forrás: Dr. Gerőcs László és Számadó László Matematika 10. Heuréka)
Megoldás:

Az ábrából azonnal leolvasható: a fél esővíz tömege 86-53=33 (kg). Az üres tartály tömege:
53-33=20 (kg)

9. feladat
Az iskolában a tanár azt a feladatot adta, hogy 1-től 1000-ig számoljanak el a tanulók.
Egy számítási lépés során kétféle dolog közül választhatnak: az éppen aktuális
eredményüket megszorozzák egy általuk előre kiválasztott egyjegyű a számmal, vagy
hozzáadnak 1-et. Melyik számot válasszuk a -nak, hogy a lehető legkevesebb lépésben
teljesítsük a feladatot?
(Forrás: KöMaL K.464.)

Megoldás:
Ha a=1, akkor osztással csak visszakapjuk az eredeti számot, vagyis itt mindig csak kivonni
érdemes.
Ha a=2 és a szám is 2, akkor az osztás és a kivonás ugyanarra az eredményre vezet.
Egyéb esetekben: Haladjunk visszafelé a számolásban úgy, hogy ahol csak lehet, osszunk aval; ha nem tudunk a-val osztani, akkor pedig vonjunk le 1-et az aktuális eredményből. (Ha
osztunk a-val, akkor pl. az a számból 1 lépésben eljutunk az n számig, egyébként pedig
egymás után sokszor 1-et kivonva, ami nyilván több lépést jelent) Nézzük meg, hogy a
lehetséges értékeit tekintve melyik esetben hány lépésből tudjuk megoldani a feladatot.
a = 9 esetén:
1000 - 1 = 999
999 : 9 = 111
111- 3 = 108
108 : 9 = 12
12 - 3 = 9
9 : 9 = 1.
Összesen 10 műveletet használtunk.
a = 8 esetén:
1000 : 8 = 125
125 - 5= 120
120 : 8 = 15
15 - 7 = 8
8 : 8 = 1.
Összesen 15 műveletet használtunk.
a = 7 esetén:
1000 - 6 = 994
994 : 7 = 142
142- 2 = 140
140 : 7 = 20
20 - 6 = 14
14 : 7 = 2
2 - 1 = 1.
Összesen 18 műveletet használtunk.
a = 6 esetén:

1000 - 4 = 996
996 : 6 = 166
166 - 4 = 162
162 : 6 = 27
27 - 3= 24
24 : 6 = 4
4 - 3 = 1.
Összesen 17 műveletet használtunk.
a = 5 esetén:
1000 : 5 = 20
200 : 5 = 40
40 : 5 = 8
8 - 3= 5
5 : 5 = 1.
Összesen 7 műveletet használtunk.
a = 4 esetén:
1000 : 4 = 250
250 - 2 = 248
248 : 4 = 62
62 - 2= 60
60 : 4 = 15
15 - 3= 12
12 : 4 = 3
3 -2= 1.
Összesen 13 műveletet használtunk.
a = 3 esetén:
1000 - 1 = 999
999 : 3 = 333
333 : 3 = 111
111 : 3 = 37
37 - 1 = 36
36 : 3 = 12
12 : 3 = 4
4-1=3

3 : 3 = 1.
Összesen 9 műveletet használtunk.
a = 2 esetén:
1000 : 2 = 500
500 : 2 = 250
250 : 2 = 125
125 - 1 = 124
124 : 2 = 62
62 : 2 = 31
31 - 1 = 30
30 : 2 = 15
15 - 1 = 14
14 : 2 = 7
7-1=6
6:2=3
3-1=2
2 : 2 = 1.
Összesen 14 műveletet használtunk.
a = 1 esetén: 1000 - 999 = 1.
Összesen 999 műveletet használtunk.
Tehát a = 5 választásával tudjuk a legkevesebb lépésben elérni 1-ről indulva az 1000-et.

10. feladat
Tamás gazda a boltban szeretne venni 4 méternyi láncot, melynek métere 210 Ft-ba
kerül. Az eladó megpróbálja rábeszélni, hogy inkább vigye el mind a 10 métert, ami még
ebből a láncból maradt. Tamás gazda továbbra is ragaszkodik a 4 méterhez, azonban
észreveszi, hogy a boltos szándékosan rosszul mérte a levágandó darabot, ezért az 4
méternél rövidebb lett. Így azt kéri a boltostól, hogy mégis inkább a másik darabot adja
el neki, aki, hogy a csalása ki ne derüljön, kénytelen 6 méter áráért eladni a másik
darabot Tamás gazdának. Ha nem vette volna észre a csalást, akkor Tamás gazdának
14/9-szer annyiba került volna egy méter lánc, mint amennyibe ezzel a kis ravaszsággal
került. Hány méter láncot kapott Tamás gazda?
(Forrás: KöMaL K.478.)

Megoldás:
Legyen az először levágott láncdarab hossza x méter. Tamás gazda ezt 840 Ft-ért kapta volna
meg, tehát 1 méter

840
Ft-ba került volna. Helyette inkább a 10–x méter hosszú darabot vitte
x

el 1260 Ft-ért, tehát így egy méterért
hányadosa

1260
Ft-ot fizetett. A feladat állítása szerint a két ár
10  x

14
14 840 1260

:
, tehát
. Megoldva az egyenletet kapjuk, hogy x=3.
9
9
x 10  x

KOMBINATORIKA FELADATOK
1. feladat
Kati egy olyan gombot varr fel a kabátjára, melyen négy lyuk van, az
ábrán látható elrendezésben (egy négyzet négy csúcsában vannak a
lyukak). A cérnát a lyukakon átbújtatva újra és újra a cérna
különböző mintákat hozhat létre a gombot szemből nézve. Egy ilyen
minta látható az ábrán. Hányféle mintát láthatunk a varrás után, ha a gomb
felvarrásához az szükséges, hogy minimum két lyukat használjunk?
(Forrás: KöMaL K. 379.)
Megoldás:
Bármelyik két lyuk vagy össze van kötve cérnával, vagy nem. Ez minden lyuk-párra nézve 2
 4
lehetőség. Mivel összesen    6 lehetséges lyuk-páros van, ez 2 6  64 lehetőség lenne,
 2
azonban ebből ki kell vonni azt az egy esetet, amikor semelyik két lyuk nincs összekötve.
Tehát 63 mintát láthatunk a varrás után.

2. feladat
Keressünk legalább két olyan, különböző hosszúságú, értelmes magyar szót, amelynek
betűi pontosan 20-féleképpen rendezhetők sorba. A sorba rendezésnél az egyforma
betűket nem különböztetjük meg egymástól.
(Forrás: KöMaL K. 294.)
Megoldás:
Ha a szót alkotó betűk mind különbözőek, akkor az n betűs szó betűit n!-féleképpen
rendezhetjük sorba. Mivel 3! 6  20  24  4! , ezért a megfelelő szavakban vannak azonos
betűk. Ha egy betű k-szor fordul elő a szóban, akkor a különféle sorba rendezések száma k!ad része lesz, mintha azokat a betűket megkülönböztettük volna. Mivel 20 

5!
6!

, ezért
3! 3!3!

keresünk egy 5 betűs szót, melyet 3 egyforma és két különböző betű alkot és egy 6 betűs szót,
melynek két különböző betűből áll, mindkettőt háromszor használjuk fel. Az első esetre jó
példa: "Lilla", a másodikra "etette".

3. feladat
Hány olyan nyolcjegyű szám van, amelyben minden előforduló számjegy pontosan
annyiszor szerepel, amennyi a számjegy értéke? (Példa: 33414434.)
(Forrás: KöMaL C. 887.)
Megoldás:
A nyolcjegyű szám felírásához 1-től 8-ig használhatjuk fel a számokat.
a) Olyan szám, amely 8 darab 8-asból áll, csak 1 van.
b) A 7 darab 7-est tartalmazó szám mellé nyolcadik jegyként csak az 1 állhat, s ez
akármelyik helyre kerülhet, ez összesen 8 lehetőség.
c) A 6 darab 6-os mellé a maradék két helyen csak 2-es szerepelhet. Ekkor az összes
lehetőségek száma:

8!  8 
    28 .
6!2!  6 

d) Az 5 darab 5-ös mellett állhat 1 db 1-es és 2 darab 2-es, vagy három 3-as. Az első
esetben

8!
8!
 168 , míg a második esetben
 56 a lehetőségek száma.
5!2!
5!3!

e) Végül, ha 4 darab 4-es számjegyünk van, akkor a maradék 4 helyen 1 db 1-est és 3 db
3-ast használhatunk fel, azaz

8!
 280 új számot kapunk.
4!3!

Ezzel minden lehetőséget figyelembe vettünk, mivel 3-as, 2-es és 1-es felhasználásával a
feltételnek megfelelően csak hatjegyű szám készíthető.
A feltételnek eleget tevő nyolcjegyű számok száma: 1+8+28+168+56+280=541.

4. feladat
Két iskola legjobb sakkozói versenyeztek egymással. Mindenki mindenkivel egy
játszmát játszott. Először az egy-egy iskolán belüli játszmákra: összesen 66 játszmára
került sor. Az egész körmérkőzés 136 játszmából állt. Hány versenyző indult az egyik és
hány a másik iskolából?
(Forrás: www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011.../ar01s05.html)
Megoldás:
Ha az egyik iskolából x, a másikból y versenyző indult, akkor iskolán belül
66 

x x  1 y  y  1

mérkőzés volt, az iskolák között pedig xy  136  66  70 .
2
2

Az egyenletrendszer megoldása x=10, y=7 (vagy fordítva), tehát az egyik iskolából 10, a
másikból 7 versenyző indult.

5. feladat
A 8x8-as sakktáblán hány
a) rácsnégyzetet
b) rácstéglalapot találhatunk?
Megoldás:
a) 1 x 1-es négyzet 64 darab, 2-es 49 darab, … 8 x 8-as egy darab van, így a
rácsnégyzetek száma: 8 2  7 2  6 2  5 2  4 2  3 2  2 2  1  204 .
b) Egy rácstéglalapot meghatároz két átlós csúcsa. Az egyik csúcs a 81 rácspont
bármelyike lehet. A vele átlósan szemben levő csúcsot az ő rácsegyenesén nem
választhatjuk, marad 64 lehetőség. Ily módon minden téglalapot 4-szer számoltunk
(Ugyanazt a két csúcsot választjuk fordított sorrendben, illetve a másik átlójának
választottuk ki a két végpontját), a válasz tehát 81  16  1296 .
Úgy is gondolhatjuk, hogy egy téglalap megadásához két különböző „vízszintes” és
két különböző „függőleges” rácsegyenest kell kiválasztanunk a 9 vízszintes és 9
9 9
függőleges rácsegyenes közül:       1296 .
 2  2

6. feladat
Adott egy 8 × 8-as négyzetháló. Ennek négyzeteibe szeretnénk elhelyezni 4 korongot úgy,
hogy semelyik két korong ne legyen ugyanabban a sorban vagy ugyanabban az
oszlopban.
a) Hányféleképpen tehetjük meg ezt, ha a korongok különböző színűek?
b) Hányféleképpen tehetjük meg ezt, ha a korongok azonos színűek?
(Forrás: Dr. Gerőcs László – Számadó László: MATEMATIKA 10.)
Megoldás:
a) Az első korongot 64-féleképpen tehetjük le. A második korongot nem tehetjük abba a
sorba és abba az oszlopba, amelyik sorban, illetve oszlopban az első korong szerepel.
Ha a kérdéses oszlopot és sort kivesszük, és a megmaradó 4 területet „összetoljuk”,
akkor egy 7 × 7-es négyzetet kapunk. Így bárhogyan is tettük le az első korongot, a
második korongot 49-féleképpen tehetjük le. A gondolatmenetet folytatva a 3.
korongnak 6 2  36 hely marad, a 4. korongnak pedig 5 2  25 hely marad. Tehát a
négy különböző korongot összesen 64  49  36  25  2822400 -féleképpen helyezhetjük
el a kívánt módon.

b) Ha a korongok azonos színűek, akkor az a) részben kapott eredmény annyiszor több a
most keresett eredménynél, ahányszor a 4 korongot sorba rendezhetjük, azaz 4!-szor.
Tehát az egyforma korongokat összesen

2822400
 117600 -féleképpen rakhatjuk le a
4!

kívánt módon.

7. feladat
Hányféleképpen lehet az alábbi 16 pont közül 3-at kiválasztani úgy, hogy azok egy
háromszög csúcsai legyenek?

(Forrás: KöMaL K. 376.)
Megoldás:
16 
A 16 pont közül 3-at    560 -féleképpen választhatunk ki. Ezek közül azok nem lesznek
3
jók, amikor a 3 pont egy egyenesbe esik. Ez az egyenes lehet függőleges, vízszintes vagy
átlós irányú egyenes.
Függőleges egyenesre eső pontokat egy oszlopból 4-féleképpen, tehát összesen 16-féleképpen
választhatunk.
Ugyanennyi ponthármas jelent vízszintes egyeneseket is.
Átlósan jobbra lefelé álló egyenest adó ponthármast 1+4+1-féleképpen kaphatunk,
ugyanennyi van a másik irányban is.
Így összesen 16+16+6+6=44-féle ponthármas nem megfelelő. Tehát a háromszögeket adó
kiválasztások száma 560-44=516.

8. feladat
Hányféleképp oszthatunk szét egy 52 lapos franciakártya-csomagot 4 játékos között úgy,
hogy mindenki 13 lapot kapjon, továbbá a legidősebb játékosnak pontosan 2 ász és 5
treff jusson? (Egy csomag francia kártya négy színből – pikk, káró, treff, kőr –
tartalmaz színenként 13 lapot: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bubi, dáma, király, ász.)
(Forrás: users.itk.ppke.hu/~adorjan/matematika/pdfs/23.pdf)

Megoldás:
Két esetre bonthatjuk aszerint, hogy a legidősebb játékoshoz kerül-e a treff ász (a) eset), vagy
sem (b) eset). Először a legidősebb játékosnak adunk ászokat, majd a maradék lapokból
treffeket, illetve további lapokat, végül a második és a harmadik játékosnak 13-13 lapot, a
maradék a negyedik játékosé.
12   36   39   26 
a) 3            
 4   7   13   13 
 3  12   36   39   26 
b)              
 2   5   6   13   13 
Az eredmény az a) és b) estek számának összege  1,438176987  10 27 .

9. feladat
Az özönvíz előtti jegykezelő gépek a menetjegy kilenc számozott mezője közül néhányat
akár az összeset – kilyukasztanak. A gépek beállítójától az ellenőrök azt kérik, hogy a
gép ne ugyanazokat a mezőket lyukassza, ha valaki nem az előírásnak megfelelően,
hanem lapjával fordítva helyezi be a jegyét. Hány ilyen beállítása lehetséges a gépnek?
(Forrás: KöMaL C. 777.)
Megoldás:
Ha a feladat egyik feltételére sem vagyunk tekintettel, akkor a jegy 2 9 -féleképpen
lyukasztható ki (megengedve azt is, hogy ne legyen rajta lyuk). Ebből kell kivonnunk azoknak
a lyukasztásoknak a számát, amelyek a 2, 5, 8 tengelyére szimmetrikusak (ezek között van az
az eset is, amikor egyetlen számot sem lyukasztottunk ki). Egy ilyen lyukasztásmintát úgy
kaphatunk, hogy a 2, 5, 8, illetve az 1, 4, 7, mezők közül néhányat tetszés szerint
kilyukasztunk. Ezek után a lyukakat tükrözzük a 2, 5, 8 tengelyére. A szimmetrikus minták
száma tehát 2 3  2 3  2 6 , ezért a szóban forgó lyukasztások száma: 2 9  2 6  448 .

10.feladat
Az 1,2,3,4,5,6,7 számjegyek mindegyikének a felhasználásával hétjegyű számokat
készítünk. Lehet-e ezek között két olyan, hogy egyik a másiknak osztója?
(Forrás: KöMaL B. 3642.)
I. megoldás:
Indirekt úton bizonyítjuk, hogy nincsenek ilyen számok.
Tegyük fel, hogy m és n két megfelelő szám: m<n és m n .

Ekkor egyrészt m n  m , másrészt 9 n  m , mert m és n számjegyei egyaránt 1,2,3,4,5,6,7;
számjegy-összegük pedig 1+2+3+4+5+6+7=3⋅9+1. Ez azt jelenti, hogy m és n is 1 maradékot
ad 9-cel osztva.
Ekkor m és 9 relatív prímek, így 9m n  m . Ez azonban nem lehetséges, mert 9m>n-m,
ugyanis

10m>n,

mivel

10m

nyolcjegyű

szám.

(Már

9m

is

nyolcjegyű:

9m≥9⋅1234567=11111103.)

II. megoldás:
Tekintsünk két ilyen számot. Mindkét szám jegyeinek összege 28, ami 3⋅9+1, vagyis 9-cel
osztva mindkét szám 1 maradékot ad. Legyen az egyik szám 9l+1, a másik 9k+1 (ahol k, l
pozitív egész számok). Ha a két szám (9l+1)/(9k+1) hányadosa egész szám, akkor az legyen
9n+m

(ahol

n

pozitív

egész,

m

pedig

valamelyik

9-es

maradék),

vagyis

9l+1=(9k+1)(9n+m)=81kn+9n+9mk+m.
Látható, hogy m=1, azaz a hányados is 1 maradékot ad 9-cel osztva.
A képezhető legnagyobb szám kisebb, mint 8 millió, a legkisebb pedig nagyobb, mint 1
millió, így a hányados értéke 1 és 7 közé esik. Ez csak úgy lehetséges, ha a hányados 1,
vagyis ha a két szám egyenlő. A feladat kérdésére tehát tagadó választ adhatunk.

GRÁFOK
1. feladat
Anna egy molekulát modellezett a készlet segítségével, ehhez 7 gömböt és néhány
pálcikát használt fel. Minden pálcika két gömböt kötött össze, és bármely két gömböt
legfeljebb egy pálcika kötött össze. A modell elkészítése után feljegyezte, hogy hány
pálcikát szúrt bele az egyes gömbökbe. A feljegyzett adatok: 6, 5, 3, 2, 2, 1, 1.
a) Mutassa meg, hogy Anna hibát követett el az adatok felírásában!
b) Anna is rájött, hogy hibázott. A helyes adatok: 6, 5, 3, 3, 2, 2, 1. Hány pálcikát
használt fel Anna a modell elkészítéséhez?
(Forrás: 2012-es középszintű matematikai érettségi feladat)
Megoldás:
a) A gömböket jelölje a megadott fokszámok sorrendjében A, B, C, D, E, F és G. Az A
gömb mindegyik másik gömbbel össze van kötve. Mivel G elsőfokú gömb, ezért csak
A-val van összekötve. F is elsőfokú gömb, ezért F is csak A-val van összekötve. Ezek
szerint B csak A-val, C-vel, D-vel és E-vel lehet összekötve, vagyis nem lehet
ötödfokú.
b) Mindegyik felhasznált pálcika két gömböt köt össze, így az egyes csúcsokból induló
pálcikákat megszámolva minden felhasznált pálcikát kétszer számolunk meg. Így az
összes (jól) feljegyzett szám összege éppen kétszerese a pálcikák számának. A
pálcikák száma tehát: 6+5+3+3+2+2+12=11.
(A gömböket tekintsük egy gráf csúcsainak, a gömböket összekötő pálcikákat pedig a
gráf éleinek. Ebben a gráfban a csúcsok fokszámának összege az élek számának
kétszerese.)

2. feladat
Hány csúcsú az a teljes, egyszerű gráf, amelynek kevesebb éle van, mint a csúcsok
számának a 6-szorosa, de több, mint a csúcsok számának az 5-szöröse?
(Forrás: Matematika feladatgyűjtemény I.)
Megoldás:
Egy n csúcsú teljes, egyszerű gráf éleinek száma:
egyenlőtlenségrendszer írható fel: 5n 

n  n  1
. Ez alapján a következő
2

n  n  1
 6n .
2

Ebből pedig 10  n  1  12 , vagyis 11  n  13 , azaz ez a gráf 12 csúcsú.

3. feladat
Königsberg (ma Kalinyingrád) városában egy folyó található,
amelyben két sziget és hét híd található a mellékelt ábrán látható
módon. Lehetséges-e egy sétát tervezni, hogy minden hídon
pontosan egyszer haladjunk át?
Megoldás:
A szárazföldi részeket a gráf csúcsainak, a hidakat a gráf éleinek tekintve a probléma a
következő gráfra vezethető vissza:
Ha egy csúcs „áthaladó” (a sétánknak nem kezdő- és nem
végpontja), akkor páros számú él kell illeszkedjen rá. Viszont a
gráfunknak minden csúcsára páratlan számú él illeszkedik (páratlan a
fokszáma), azért nem lehetséges ilyen sétát tervezni. (Euler-vonal)

4. feladat
Baloldalt egy sáska, középen egy szöcske, jobboldalt egy tücsök ül egy hosszú, egyenes
árokban. Időnként valamelyik átugorja egyik szomszédját. Előfordulhat-e, hogy 1999
ugrás után újra a kiinduló sorrendben ülnek, ha végig csak az árokban (egy egyenes
mentén) ugrálnak?
(Forrás: KöMaL B. 3296.)
Megoldás:
A sáska (S), a szöcske (SZ) és a tücsök (T) összesen hatféle elrendezésben ülhetnek egymás
mellett, és minden ugrásnál a középső kicserélődik. Az alábbi gráf 6 csúcsát a 6
elrendezésnek feleltettük meg, és két csúcsot akkor kötöttünk össze, ha az egyikből 1 ugrással
el lehet jutni a másikhoz, és viszont.

A csúcsokat a 0, 1, 2, 3, 4, 5 számokkal az ábra szerint megszámoztuk.
1999 ugrással pontosan akkor lehet eljutni a kiinduló sorrendhez, ha a gráf 0 pontjából az
éleken lépegetve 1999 lépés után visszajuthatunk a 0 pontba.

Minden lépésnél páros sorszámú csúcsból páratlanba vagy páratlanból párosba lépünk, így
páratlan lépés után csak páratlan sorszámú pontba léphetünk, 0-ba nem. Tehát a feladat
kérdésére a válasz: nem.

5. feladat
Elhelyezhetők-e 0-k és 1-esek egy kör kerületére úgy, hogy egy adott körüljárási sorrend
szerint az egymás után következő három számjegyet az összes lehetséges módon
leolvasva minden 3 hosszú 0-1 sorozatot pontosan egyszer kapjunk meg?
Megoldás:
Adott feltételek mellett 2 3  8 -féle 0-1 sorozat írható
fel. Legyenek ezek egy 8 csúcsú gráf csúcsai, és
kössük össze irányított éllel azokat a csúcsokat,
amelyekre teljesül, hogy egymás után következhetnek
a megadott kör kerületén:
Ebben a gráfban keresünk egy irányított kört, amely
minden csúcson áthalad: 000 → 001 → 011 → 111 →
110 →101 → 010 → 100 (→ 000)
Tehát elhelyezhetők a 0-k és 1-esek a megadott módon
(sőt 8 karakterrel megoldható a probléma).

6. feladat:
Tizennyolc gyerek megoldotta a KöMaL áprilisi számának egy-egy feladatát. A
megoldásokat elektronikus levelezéssel (e-mailen keresztül) akarják megbeszélni.
Legalább hány e-mailt kell küldeniük egymásnak, hogy mindegyikük megtudja
mindegyik megoldást? (Minden e-mail annyiszor számít, ahány embernek küldik.)
(Forrás: KöMal, 2000. április, B-jelű feladat)
Megoldás:
Nem megy az általánosság rovására, ha feltesszük, hogy minden időegység (azaz egy e-mail
elküldéséhez szükséges időtartam) alatt a 18 gyerek között legfeljebb 1 levél elküldésére kerül
sor. A folyamat elején mindenki pontosan 1 megoldást ismer, a végén pedig mindenki 18-at;
tekintsük azt a legkorábbi időpontot, amikor van valaki (G), aki mind a 18 megoldást ismeri
már. Ehhez G-nek legalább 17 e-mailt kellett kapnia. A többiek legfeljebb 17 feladat
megoldását ismerik a vizsgált időpontban, ezért a későbbiek folyamán mindegyikük kap még
legalább 1 levelet. Tehát az elküldött üzenetek száma legalább 2⋅17=34. Ennyi levél

segítségével a teljes információcsere le is bonyolítható: először mindenki elküldi a megoldását
G-nek, aki ezután a megoldások teljes listáját elküldi a többieknek.

7. feladat
Egy összejövetelen 31 ember vett részt. Közülük bármely 15-höz van a társaságnak egy
további tagja, aki mindegyiküket ismeri. Bizonyítandó, hogy van olyan tagja a
társaságnak, aki a résztvevők mindegyikét ismeri. (Az ismeretségek kölcsönösek.)
(Forrás: KöMaL B. 3875.)
I. megoldás:
Elég azt bizonyítani, hogy van a társaságban 16 ember úgy, hogy közülük bármely kettő
ismeri egymást. Ekkor ugyanis közülük valakinek ismernie kell a fennmaradó 15 résztvevő
mindegyikét; a társaságnak ez a tagja tehát mindenkit ismer. Ennek igazolásához pedig n
szerinti indukcióval azt bizonyítjuk, hogy minden 2≤n≤16 esetén van a társaságban n ember
úgy, hogy közülük bármely kettő ismeri egymást. Ez n=2 esetén nyilvánvaló, ha pedig
2≤n<16 esetén már tudjuk, hogy van a társaságban n megfelelő ember, akkor őket további
15-n résztvevővel kiegészítve, van a társaságban valaki, aki mind a 15-öt ismeri. A szóban
forgó n résztvevővel együtt ez n+1 ember, akik közül bármely kettő ismeri egymást.

II. megoldás:
Nyissunk az összejövetelen két termet, és tetszés szerint küldjünk be 15 embert az egyikbe, a
maradék 16-ot pedig a másikba. Ezután mindig abból a teremből küldünk át egyvalakit a
másikba, ahol éppen 1-gyel többen vannak, a következő módon. A feladat feltétele szerint van
a társaságnak olyan tagja, aki mindenkit ismer a 15 fős teremből. Kiválasztunk egy ilyen
embert, és átküldjük a 16 fős teremből a másikba. Vegyük észre, hogy ha valaki már egyszer
átkerült egy terembe, akkor ott mindenkit ismerni fog (azt is, aki csak később kerül oda,
hiszen az csak úgy jöhet át, ha a teremből mindenkit ismer). Ha valaki visszakerül oda, ahol
eredetileg volt, akkor ‐ az eddigiek szerint ‐ mindkét teremből mindenkit ismer, azaz az
összejövetelen résztvevők mindegyikét ismeri. Tehát elég megmutatnunk, hogy biztosan lesz
valaki, aki kétszer cserél termet. Mivel összesen 31-en vannak, azért (a skatulya-elv szerint)
az első 32 átküldés során lesz olyan ember, aki kétszer is átkerül másik terembe, és éppen ezt
kellett bizonyítanunk.

8. feladat
Egy űrhajós kabinokból lakást épít magának az űrben. A lakásról a
következőket tudjuk:


Bármely két kabin között legfeljebb egy zsilip van.



Bármely kabinból legfeljebb egy zsilip nyílik a lakáson kívüli
űrbe.



A lakásban összesen 21 zsilip van.



A kabinok egybevágó téglatestek.

Legalább hány kabin van a lakásban?
(Forrás: Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény II.)
Megoldás:
Optimális helyzetben bármely két kabin érintkezik, és minden kabinból nyílik zsilip a külső
űrbe. Ez n darab kabin esetén n darab külső és
Az n 

nn  1
belső zsilipet jelent.
2

nn  1
 21 egyenlet két megoldása: n=6 és -7. Mivel n=-7 értelmetlen, legalább 6
2

kabinnak kell lennie.
Ennyi elég is: az ábra mutatja, hogy 6 egybevágó téglatestet
összeépíthetünk úgy, hogy bármely kettőnek legyen közös
felülete.

9. feladat
Rajzolható-e a Rubik-kocka minden lapjának minden egyes kis négyzetén egy-egy átló
úgy, hogy egy önmagát nem metsző zárt töröttvonalhoz jussunk a kocka felszínén?
(Forrás: KöMaL Gy.2648.)
Megoldás:
Helyezzük el a Rubik-kockát egy Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerben oly
módon, hogy a merőleges oldalélek illeszkedjenek egy-egy tengelyre, és válasszuk a kocka
egy kis négyzetének élhosszát 1-nek Ekkor a kocka csúcsainak koordinátái (x,y,z) alakúak,
ahol x,y és z egymástól függetlenül a 0 és a 3 értékeket veszik fel.

Vegyük szemügyre a koordináták megváltozását, miközben egy kis négyzet egyik csúcsából
az átló mentén átlépünk a szemközti csúcsba. Mivel az átló egy lapon van, egy koordináta
változatlan marad, a másik kettő pedig 1-gyel változik: nő, vagy csökken. A koordináták
összege ezért páros számmal változik.
Ha tehát összefüggő útvonalat szeretnénk készíteni az átlók mentén, akkor ehhez a lapokat
borító kis négyzeteknek csak olyan csúcsait használhatjuk fel, amelyek 3 koordinátájának
összege egyező paritású. Másrészt minden ilyen csúcson át kell haladnunk, mert minden kis
négyzetnek pontosan 2 azonos paritású csúcsa van, így az adott kis négyzet átlóját a megfelelő
paritású csúcspáron át kell megrajzolnunk. Ezért akár páros, akár páratlan koordinátaösszegű
csúcsokon keresztül szeretnénk megrajzolni a zárt töröttvonalat, mindenképpen át kell
haladnunk a kocka valamelyik csúcsán (hiszen ezek között vannak páros és páratlan
koordinátaösszegű pontok is). Ez pedig lehetetlen, hiszen a kocka minden egyes csúcsa három
kis négyzet csúcsa; ha egyszer áthaladunk a csúcson, akkor két kis négyzet átlóját rajzoljuk
be; a harmadik átló berajzolása után viszont már nem lehet továbbhaladni. A feladatnak tehát
nincs megoldása.

10. feladat
Igaz-e, hogy egy 6 tagú társaságban mindig található 3 olyan személy, akik páronként
ismerik egymást, vagy páronként nem ismerik egymást? (A feladatban feltesszük, hogy
az ismeretség kölcsönös.)
Megoldás:
Tekintsük a társaság tagjait egy 6 csúcsú gráf csúcsainak. Az
éleket két színnel rajzoljuk be: ha két ember ismeri egymást,
akkor piros, ha nem ismerik egymást, akkor kék éllel kössük
össze őket. Ez alapján egy két színű teljes gráfot kapunk. A
teljes gráf minden csúcsából 5-5 él indul, amelyek két színnel
színezettek.
Tekintsük a gráf egyik csúcsát (A), és a belőle kiinduló
éleket! Ezek között biztosan van legalább három az egyik
színből – legyen ez a piros (AB, AC és AD élek). Ha a B és C csúcsokat pirossal kötjük össze,
akkor A, B és C páronként ismeri egymást. Hasonlóan C, D és B, D esetén is. Ha egyik előző
pontpárt sem pirossal kötjük össze, akkor viszont a BCD háromszög kék, azaz a három ember
páronként nem ismeri egymást.

ÉRINTŐNÉGYSZÖGEK
1. feladat
Egy húrnégyszögről tudjuk, hogy érintőnégyszög is. Szerkesszük meg, ha adott három
oldala.
(Forrás: KöMaL B. 4578).
Megoldás:
Legyen a három adott oldal a, b, c, a negyedik, ismeretlen oldal d. Mivel a négyszög
érintőnégyszög, a + c = b + d, azaz d = a + c - b.
Ha a + c ≤ b, akkor a kívánt négyszög nem létezik. A továbbiakban feltesszük, hogy
a + c > b; ekkor a d = a + c – b > 0 távolságot megszerkeszthetjük.
Ismert, hogy ha egy húrnégyszög oldalai a, b, c, d, félkerülete S 

sugara r, akkor r 

1
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abcd
, a köré írt kör
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ab  cd ac  bd ad  bc  .
s  a s  b s  c s  d 

A képlet alapján megszerkeszthető előbb a sugár, majd a négyszög.
A keresett négyszög akkor és csak akkor létezik, ha a + c > b, és egybevágóság erejéig
egyértelmű.

2. feladat
Egy négyszögbe négy kört írtunk oly módon, hogy mindegyik pontosan két másik kört
érint kívülről, s mindegyik érinti a négyszög két szomszédos oldalát is. Mutassuk meg,
hogy ha a négyszög érintőnégyszög, akkor valamely két szemközti kör sugara
megegyezik.
(Forrás: Kubatov Antal)
Megoldás:
Állítás:

ha, ABCD érintőnégyszög.

3. feladat
Egy trapézt az alapokkal párhuzamos szakaszokkal három trapézra bontottunk úgy,
hogy mindegyikbe írható kör. Mekkora a középső trapézba írható kör sugara, ha a két
szélsőbe írt kör sugara r illetve R?
(Forrás: Kubatov Antal)
Megoldás:
Ha a trapéz téglalap, a sugarak egyenlő hosszúak, ha nem, akkor
a trapéz kiegészíthető egy háromszöggé, ami az ábrán látszik.
OCD háromszög hasonló OEF háromszöggel (a két háromszög
megfelelő szögei páronként megegyeznek egymással), ezért:

tehát, a középső kör sugara

4. feladat
Igazoljuk, hogy ha az ABCD négyszög érintőnégyszög, akkor az ABC és ADC
háromszögekbe írható körök érintik egymást.
Megoldás:
A ≡ Q?
AP = AQ?

AP akkor egyenlő AQ- val, ha a+c =
b+d,

ez

pedig

teljesül,

hiszen

a

négyszög érintőnégyszög.

5. feladat
Egy húrtrapéz magassága 30 cm, szára 34 cm. A trapézba kör írható. Határozzuk meg a
szárakon lévő érintési pontok távolságát.
(Forrás: KöMaL C.1246.)
Megoldás:
Jelölje az ABCD húrtrapéz D, illetve C csúcsának merőleges vetületét az AB oldalra rendre
D′, illetve C′. A Pitagorasz-tételt felírva az AD′D háromszögre kapjuk, hogy
.

Mivel trapézunk érintőnégyszög is, így szemközti oldalainak összege egyenlő: 2⋅16+2y=2⋅34,
amiből y=18 adódik.
Mivel körhöz húzott érintőszakaszok hossza egyenlő, ezért CH=CF2=y/2=9.
A beírt kör középpontján, O-n átmenő, alapokkal párhuzamos egyenes a trapéz
középvonalában metszi a trapézt, így IC 
C ' ' I  17 

Mivel
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CKH háromszög hasonló CC”I háromszöghöz, így a megfelelő oldalak aránya

megegyezik:
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A kérdéses távolság ennek kétszerese, vagyis

450
 26,47 .
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6. feladat
Ha egy trapéz húrnégyszög, vagyis húrtrapéz, akkor a szárai egyenlő hosszúak. Ha
érintőnégyszög, akkor szemközti oldalainak összege egyenlő.
(Forrás: KöMaL C.1190.)
Megoldás:
A húrnégyszög szárai egyenlő hosszúak,
jelölje mindkettőt b. Az érintőnégyszög
szemközti oldalainak összeg egyenlő: a + c
=2b, amiből b 

ac
.
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A húrnégyszög tengelyesen szimmetrikus, a
szimmetriatengelye EF, ahol E az AB, F pedig a CD oldal felezőpontja. A szimmetria miatt az
átlók M metszéspontja rajta van EF - en. Mivel az átlók merőlegesek egymásra, így
BMA∠=DMC∠=90∘.

A Thalész tétel megfordítása szerint ekkor ME 
EF  ME  MF 

a c
  b.
2 2

AB a

2
2

és MF 

CD c
 , így
2
2

Tehát a trapéz magassága ugyanolyan hosszú, mint a szára, így a trapéz téglalap, vagyis a=c
is teljesül. Így b 

aa
 a , vagyis ABCD négyzet.
2

7. feladat
Igazoljuk, hogy ha egy szimmetrikus trapéz érintőnégyszög, akkor a magassága mértani
közepe az alapoknak.
(Forrás: KöMaL B.4085.)
Megoldás:
A trapéz alapjai legyenek a és c, szárai pedig b hosszúak. A szimmetrikus trapéz
mindenképpen húrnégyszög, így fel lehet rá írni a húrnégyszögekre vonatkozó területképletet:

T

s  a s  b s  c s  d   s  a s  b2 s  c  , ahol s a fél kerület.

Az érintőnégyszögekre vonatkozó területképlet alapján: T  s  r  s 

m
, hiszen a trapéz
2

magassága m=2r.
Az érintőnégyszög szemközti oldalainak összege egyenlő, tehát s = a + c = 2b. Emiatt s – a
= c, s – b = b és s – c = a. Ezek alapján T  s 

m
 a  b 2  c  b  a  c , amibe s  2b -t
2

beírva m  a  c .

8. feladat:
Az ABCD konvex négyszög AB, BC, CD és DA oldalain adottak rendre a P, Q, R, illetve S
pontok. A PR és QS szakaszok metszéspontja T. Tegyük fel, hogy az APTS, BQTP,
CRTQ és DSTR négyszögek mindegyike érintőnégyszög. Bizonyítsuk be, hogy az ABCD
négyszög is érintőnégyszög.
(Forrás: KöMaL A. 591.)
Megoldás:
Használjuk az ábra betűzését:

Mivel:
EF+IJ=ZU+VY=ZT+TU+VT+TY=NT+TM+XT+TW=NW+XM=LK+HG
Ezért:
AB+CD=(AE+EF+FB)+(CI+IJ+JD)=(AL+LK+KD)+(CH+HG+GB)=AD+BC.
Az ABCD négyszög szemközti oldalainak összege mindkét pár esetén ugyanaz, tehát ABCD
érintőnégyszög.

9. feladat
Bizonyítsuk be, hogy egy érintőtrapéznak van olyan átlója, amelyik az alapokkal
legfeljebb 45°-os szöget zár be.
(Forrás: KöMaL B. 4284.)
Megoldás:
Az ABCD érintőtrapéz alapjai legyenek AB
és CD, magassága m. A trapéz tükörképe a
BC

szár

felezőpontjára

nézve

legyen

A′CBD′. Ekkor
2m≤BC+AD=AB+CD=AD′.

A C csúcs C′ merőleges vetülete az AB egyenesre az AD′ szakasz belső pontja, hiszen a beírt
kör AB szakaszra eső érintési pontja elválasztja az A és C′ pontokat, tükörképének a BD′
szakaszra eső érintési pontja pedig elválasztja a D′ és C′ pontokat az ábrán látható módon.
A fentiek miatt az AC′ és D′C′ szakaszok közül valamelyik legalább olyan hosszú, mint CC′,
és ezért az α, β szögek közül a megfelelő nem nagyobb, mint 45°. A megoldásból az is látszik,
hogy ha ABCD nem négyzet, akkor az egyik szög határozottan kisebb, mint 45°.

10. feladat
Egy négyszög két szomszédos oldalának hossza 2, illetve 1 egység, közrezárt szögük 60°.
A négyszög húr- és érintőnégyszög is egyben. Mekkora a négyszög másik két oldala?
(Forrás: KöMaL C.807.)
Megoldás:
Legyen ABCD a keresett négyszög.
Az ABC háromszögre írjuk fel a koszinusz -tételt.
AC2 = 12 + 22 – 2 . 1 . 2 cos 60o.
Innen AC2=3, és így

. Mivel a négyszög

húrnégyszög, azért ADC szöge 120o-os.
Jelölje az oldalakat AD = y, DC = x. Mivel a négyszög
érintőnégyszög is, azért 1 + x = 2 + y és innen y = x - 1.
Írjuk fel az ADC háromszögre is a koszinusz-tételt: 3 =
x2 + y2 + xy, az y = x - 1 helyettesítéssel 3 = x2 + (x-1)2 +
x(x-1). Innen 3x2 - 3x - 2 = 0, és így

,

.

Tehát csak egy megoldás van: x=1,4574, y=1,4574-1=0,4574.

