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A parabola két részre osztja az ABC háromszöget, egy konvexre és egy kon-
kávra.

c) Számı́tsuk ki az ABC háromszög területét. (5 pont)

d) Határozzuk meg a konvex és a konkáv alakzat területét. (6 pont)

9. A Bástya SE sakkcsapata nemrég indult először a nemzeti csapatbajnok-
ságban. Egy találkozón 2 csapat küzd meg egymással, mindkét csapat 12 játékossal
játszik. Ennek a 12 játékosnak van egy előre rögźıtett erősségi sorrendje és az egyik
csapat legerősebbje játszik a másik csapat legerősebbjével, a második legerősebbek
is egymással, stb. Így egy találkozón 12 partira kerül sor. Egy partinak 3 kimene-
tele lehet: győzelem esetén 1, vereség esetén 0, mı́g döntetlen esetén fél pontot kap
a játékos. Tegyük fel, hogy egy-egy parti kimenetele nem függ a játékosok sakktu-
dásától, mindegyik kimenetel egyformán valósźınű. A csapat által elért pontszámot
úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk az egyes csapaton belüli játékosok által elért pon-
tokat.

a) Mutassuk meg, hogy csak úgy lehet döntetlen (azaz amikor 6 pontot ér el
mindkét csapat) egy találkozó, ha egy csapaton belül ugyanannyiszor nyernek és
vesźıtenek. (2 pont)

b) Mennyi annak a valósźınűsége, hogy – a fenti feltételek mellett – a Bástya
SE döntetlent ér el első mérkőzésén? (7 pont)

c) Mennyi annak a valósźınűsége, hogy az első három találkozójuk döntetlen
lesz és a negyedik meccset megnyerik? Az egyes találkozókon elért eredményeket
egymástól függetleneknek tekinthetjük.

Válaszainkat négy tizedesjegyre kereḱıtve adjuk meg. (2 pont)

A csapat legjobb pontszerzője 9 partit játszott az idény folyamán. Az általa
szerzett pontok átlaga 2

3
, mı́g a szórásnégyzete 1

6
.

d) Határozzuk meg, hogy a játékos hány partiban nyert, vesztett illetve ért el
döntetlent. (5 pont)

Fridrik Richárd (Szeged)

Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok megrendelhető a kiadónál,
a MATFUND Alaṕıtványnál a szerkesztőség ćımén; valamint a következő ćı-
men: http://www.komal.hu/megrendelolap/reszletek.h.shtml. Előfizetési d́ıj
a 2018–2019-es tanévre (2018 szeptemberétől 2019 májusáig) 8100 Ft. Azonos ćımre
küldendő, 6-nál nagyobb példányszámú megrendelés esetén a csoportos előfizetési
d́ıj a korábbi évekhez képest változott, a részletes árak a fenti oldalon olvashatók.
Csekket és számlát a szeptemberi számmal együtt küldünk, a fizetés csak ezután
történhet.

Lapunk előfizetői az előfizetett példány ćımlapján látható előfizetői azonośıtó
seǵıtségével a kitűzött feladatainkhoz már a lap nyomtatott változatának megjelené-
sével egyidejűleg hozzáférhetnek.
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A Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT) tagjai által igénybevehető ked-
vezményekről kérjük, olvassa el a Társulat honlapján a

”
Tagsági információk”-at:

www.bolyai.hu.
Azok, akik az idén kérik felvételüket a Bolyai János Matematikai Társulatba,

felvételi kérelmük elb́ırálása után (legközelebb várhatóan októberben) érteśıtést és
tagd́ıjbefizetési csekket kapnak, ezért külön nem szükséges előbb jelentkezniük.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok példányonként 950 Ft-ért meg-
vásárolható a szerkesztőségben.

Kérjük versenyzőinket, hogy a KöMaL 2018–2019-es tanévi matematika, fizika
és informatika pontversenyének versenykíırását figyelmesen olvassák el!

Versenykíırás∗

a KöMaL 2018–2019-es tanévre kíırt pontversenyeire

A most induló pontversenyek 2018 szeptemberétől 2019 májusáig tartanak,
havonta az újonnan kitűzött feladatcsoportok megoldásait lehet beküldeni.

Kedves Versenyzőnk!

Matematikából, fizikából és informatikából, összesen 21 kategóriában ind́ıtunk
különféle nehézségű pontversenyeket. Ezek a versenyek 9 hónapon keresztül, 2018
szeptemberétől 2019. június elejéig tartanak. Minden hónapban új feladatokat tű-
zünk ki, és a megoldásokat a következő hónap elejéig küldheted be. A verseny
végeredményét 2019. szeptemberi számunkban hirdetjük ki. A d́ıjakat jövő ősszel,
a KöMaL Ifjúsági Ankéton adjuk át.

Pontversenyeinkben a részvétel a 2018/2019-es tanévben is téŕıtésmentes. Kér-
jük azonban versenyzőink szüleit, hozzátartozóit, vagy az őket támogató intézmé-
nyeket, cégeket, hogy előfizetésükkel és adományaikkal seǵıtsék Lapunk fennmara-
dását.

Nevezés a versenyre

Versenyeinkben minden általános iskolás és középiskolás korú tanuló részt
vehet.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) értelmében szülői
engedély szükséges a 16 évesnél fiatalabb versenyzőink adatainak nyilvántartásához.
Az ő esetükben egy szülői nyilatkozatra is szükség van. Adatkezelési szabályzatunk
a https://www.komal.hu/info/adatkezeles.h.shtml ćımen olvasható.

Regisztráció

Ha még soha nem vettél részt a KöMaL versenyeiben, az első lépés a regisztrá-
ció a honlapunkon (https://www.komal.hu/u?a=reg). A regisztráció során alap-
vető adatokat (név, iskola, osztály, e-mail ćım) kérünk. A későbbi bejelentkezéshez
szükséges jelszavadat e-mailben küldjük el.

A nagyon gyakori családnevű versenyzőknek (Horváth, Kiss, Varga stb.) java-
soljuk, hogy válasszanak egy háromjegyű jelzőszámot, amit második vezetéknév-
ként használnak (pl. Kiss 349 Anna, Szabó 344 Péter). Kérjük, hogy mind a re-

∗Kérjük, hogy azok is figyelmesen olvassák el a versenykíırást, akik tavaly már részt
vettek valamelyik versenyünkben.
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