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Az eredménynek mindannyian nagyon örültünk, de a napnak még nem volt vége.
Fekete Panna és Kiss Melinda (csapatvezetőnk és csapatvezető helyettesünk) egy
különleges programmal készült számunkra. Kipróbálhattuk, milyen az ő helyükben
lenni és a diákok pontjaiért küzdeni.

A hatodik napon közösen vettünk részt egy hajókiránduláson, majd a záró ce-
remónián és végül az utolsó közös vacsorán, melyet egy éjfélig tartó zenés-táncos
mulatság zárt le. Ezután már csak összepakoltunk, mivel másnap hajnalban indul-
tunk haza Budapestre.

Összefoglalva az idei EGMO is mókában, izgalmakban és érdekes matek pél-
dákban gazdag volt és mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.

Kerekes Anna

Gyakorló feladatsor
emelt szintű matematika érettségire

I. rész

1. a) Oldjuk meg a cos 2x = 5 cosx− 3 egyenletet, ha x ∈ [−π; 2π]. (5 pont)

b) Oldjuk meg a valós számok halmazán a
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√
x

5
−
√

x+ 2−√
x+ 4 � 0

egyenlőtlenséget. (7 pont)

2. Vizsgáljuk meg az an = 2n−3
n+1

, n ∈ Z
+ sorozatot korlátosság, monotonitás

és konvergencia szempontjából. Megállaṕıtásainkat igazoljuk. (11 pont)

3. Egy baráti társaságban 32 lapos magyar kártyával játszottak. (Itt a
”
sźınek”:

piros, zöld, makk, tök; mindegyik sźınen belül ász, király, felső, alsó, t́ızes, kilences,
nyolcas, hetes lapok találhatók.) Egyik este Károly feljegyezte, hogy az első t́ız
osztás alkalmából hány piros lapot kapott. Az 1, 3, 0, 2, 4, 2, 5, 3, 2, 4 adatokat
ı́rta fel.

a) Mennyi az átlag, módusz, medián, szórás? (4 pont)

Egyszer a piros lap előfordulásának törvényszerűségeit vizsgálták úgy, hogy
a jól megkevert pakliból találomra kihúztak egy lapot, feljegyezték, hogy piros-e
vagy sem, majd visszatették a többi közé. Ezt összesen nyolcszor végezték el.

b) Mennyi a valósźınűsége, hogy legfeljebb 5-ször kaptak pirosat? (6 pont)

Később megváltoztatták a húzás módját, ekkor egyszerre vettek ki 8 lapot
a megkevert pakliból.

c) Mennyi a valósźınűsége, hogy legalább 6 piros lap van közöttük? (3 pont)
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4. a) Van-e olyan másodfokú egyenlet, amelynek egyik gyöke racionális, a má-
sik irracionális szám? (3 pont)

b) Van-e olyan egész együtthatós másodfokú egyenlet, amelynek egyik gyöke
racionális, a másik irracionális szám? (6 pont)

c) Van-e olyan egyszerű gráf, amelynek 8 pontja és 29 éle van? (3 pont)

Ha az előbbi kérdésekre igen a válasz, adjunk példát ilyen esetre, ha nem,
indokoljuk a választ.

d) Mutassuk meg, hogy az A, B kijelentések tetszőleges logikai értéke esetén
A ∨ (A ∧B) = A. (3 pont)

II. rész

5. Nyári vitorlástábor 26 fiataljának úszásoktatást szerveztek fizikai erőnlétük
jav́ıtása, v́ızi biztonságuk erőśıtése céljából. A táborban gyors-, mell- és hátúszás
oktatására volt szakképzett oktató, ı́gy a résztvevők e három úszásnemre jelentkez-
hettek. Mindenkinek legalább egyet választania kellett. 17-en választották a gyors-
úszást, 15-en jelentkeztek hátúszásra, 16-an pedig mellúszásra. 8 olyan, gyorsúszást
választott fiatal van, aki hátúszásra nem jelentkezett. Azok közül, akik a gyorsot
választották, 8-an mellre is jelentkeztek. Csupán ketten választották mindhárom
úszásnemet.

a) Hány résztvevő választotta a mell- és hátúszást is? (7 pont)

Az oktatás végén a balatonboglári uszodában versenyt rendeztek a táborlakók
számára. A leány mellúszás döntőjébe Anna, Bea, Cećılia, Dóra, Edit és Flóra
került.

b) Hányféleképpen végződhetett a döntő, ha tudjuk, Dóra nem lett dobogós
(nem volt az első háromban), de nem is lett utolsó, továbbá Bea megelőzte Flórát,
azonban kikapott Edittől? Holtverseny nem volt. (6 pont)

A táborzáró estén d́ıjak, jutalmak átadására került sor. A szponzorok három
értékes tárgyat sorsolással ḱıvántak kiosztani, ezért a táborozók nevét feĺırták egy-
egy cédulára és ezeket egy urnába dobták, majd a főszponzor kihúzott három
cédulát.

c) Mennyi a valósźınűsége annak, hogy mindhárom nyertes csak egy úszásnem
oktatásán vett részt? (3 pont)

6. Az ABC háromszög csúcsainak koordinátái: A(−10; 6), B(2;−10), C(11; 3).

a) Írjuk fel a háromszög körüĺırt körének egyenletét. (4 pont)

b) Jelölje O a körüĺırt kör középpontját, S a súlypontot. Írjuk fel az OS egyenes
egyenletét. Milyen helyzetű az OS egyenes az AB egyeneshez viszonýıtva? Igazoljuk
észrevételünket. (4 pont)

c) Hol van a C-n átmenő magasságvonal és a körüĺırt kör C-től különböző
metszéspontja? (4 pont)

d) Mekkora a háromszög területe? (4 pont)
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7. Egy mértani sorozat első négy tagjából rendre 1-et, 2-őt, 5-öt, 11-et elvéve
egy számtani sorozat négy szomszédos tagját kapjuk.

a) Mennyi a mértani sorozat első tagja és hányadosa? (8 pont)

Számı́tsuk ki az adott eljárással a számtani sorozat elemeit, majd képzeletben
folytassuk mindkét irányba a sorozatot.

b) Van-e ebben a számsorban olyan szomszédos elemekből álló rész, amely-
ben az elemek összege 2019? Ha igen, adjuk meg az összes megoldást. Indokoljuk
a választ. (8 pont)

8. Egységsugarú körből megfelelő körcikket kivágva, majd egyenes körkúp
palástjának kialaḱıtva tölcsért késźıtünk.

a) Mekkora a körcikk középponti szöge, ha a tölcsér térfogata a lehető legna-
gyobb? (9 pont)

Rendelkezésre áll egy 10× 16 egység oldalú téglalap alakú lemez, amelyből az
a) részben kapott maximális térfogatú tölcséreket szeretnénk kialaḱıtani.

b) Tudunk-e ebből a lemezből 50 db ilyen tölcsért csinálni? Megállaṕıtásunkat
indokoljuk. (7 pont)

9. Adott az f(x) = cosx és a g(x) = sin 2x függvény (x ∈ R).

a) Írjuk fel a h(x) = f ◦ g, illetve k(x) = g ◦ f függvényeket, állaṕıtsuk meg az
értékkészletüket. (6 pont)

b) Hol metszi egymást az f(x) és g(x) függvény grafikonja? Adjuk meg a met-
széspontok koordinátáit. (5 pont)

c) Mekkora e két görbe által közrefogott śıkidom területe, ha x ∈ [− π
2
; π
2 ]?

(5 pont)

Németh László
Fonyód

Megoldásvázlatok a 2019/6. szám emelt szintű
matematika gyakorló feladatsorához

I. rész

1. Dani kerékpárversenyre készül. Először hegynek felfelé, utána v́ızszintes
terepen, majd lejtőn lefelé hajtja a biciklit, ezután visszafelé ugyanezen az útvonalon

hajt végig. Lejtőn lefelé 60 km
h
, v́ızszintes terepen 40 km

h
, mı́g hegynek felfelé 20 km

h
állandó sebességgel képes haladni. Az odafele utat 1,75 óra alatt, mı́g a visszafele
utat 2,25 óra alatt tette meg. Milyen hosszúak az egyes útszakaszok, ha oda-vissza
összesen 130 km-t biciklizett?

(Közben sehol sem állt meg, a visszafordulás időveszteség nélkül zajlódik le.)
(13 pont)
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