
LEVEL-ezz! matematika verseny 2022-2023. 

2. forduló 

 

Beadási határidő: 2022. december 19. 

Megoldásaidat indokold, ne csak végeredményt közölj! 

Megoldott feladataidat matematika tanárodnak add át a beadási határidő lejárta előtt! 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

9.-10. osztály 
 

 

1. Igazold, hogy az 
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 egyenlőtlenség minden pozitív x, y valós számpárra 

teljesül! 
 

2. Határozd meg azokat a háromjegyű prímszámokat, amelyekben a számjegyek 
szorzata 189! 
 

3. Határozd meg a számrendszer x alapját, ha teljesül az alábbi egyenlet: 
  2016𝑥 = 𝑥3 + 2𝑥 + 342 
 

4. Egy házi dolgozat háromféle típusú, összesen 100 kérdésből áll. Az igaz-hamis kérdések 

helyes megválaszolása 0,5 pontot, a feleletválasztós kérdéseké 3 pontot, az 

esszékérdéseké pedig 10 pontot ér darabonként. A dolgozatra összesen maximum 100 

pontot lehet kapni. Melyik típusú kérdésből hány darab van a dolgozatban? 

 

5. Egy istállóhoz csatlakozik egy takarmány tárolására szolgáló siló, melynek alakja 

szabályos háromszög alapú hasáb. Az istállóépület hosszabbik oldalának hossza 9 

méter, a siló egy oldalának hossza (felülnézetben) 3méter. A siló és az istálló találkozási 

pontjához kikötöttek egy kecskét (az ábrának megfelelően) egy 9 méter hosszú kötéllel. 

A kötelet a kecske nem tudja elszakítani, és a kötél nem nyúlik meg. Az épületek körül 

fű van, nincs kerítés, semmi olyan tereptárgy, ami a kecskét a legelésben akadályozná. 

Mekkora nagyságú területet tud a kecske lelegelni? 

 

 

 

 



11.-12. osztály 
 

1) Egy csomag francia kártyából visszatevés nélkül kihúzunk 4 lapot. Ha a lapok 

közt legalább 3 „figurás” (nem számértékű) van, akkor egy kockával kétszer 

dobhatunk. Ha a dobott számok szorzata legalább 10, akkor nyertünk. 

a) Mennyi annak a valószínűsége, hogy játszhatunk és nyerünk? 

b) Mennyi a nyerés valószínűsége, ha feltesszük, hogy már megnyertük a 

játékjogot, de a nyeremény csak akkor adható, ha a dobott számok összege (és 

szorzata) is legalább 10? 

2) Oldja meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán! 

a) 5 ∙ |3 − |𝑥 − 7||
2

= 20 

b) √𝑥 − 1 + √𝑥 − 8 + √𝑥 − 13 + √𝑥 − 17 = 9 

c) 𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 1 = 0 

d) Határozza meg az 𝑚 paraméter értékét úgy, hogy az  

(𝑚 + 2)𝑥2 + (2𝑚 + 3)𝑥 − 2 = 0 egyenletnek két különböző, (-1)-nél kisebb 

gyöke legyen! 

3) Az egységnyi területű ABC háromszög minden csúcsát, az ábrán látható módon 

az oldal harmadával kijjebb toljuk. Mekkora az így kapott pontok által 

meghatározott háromszög területe (A1B1C1, az ábra tájékoztató jellegű, nem 

méretarányos)? 

 
 

 

 



A következő feladatot csak a 11. osztály oldja meg! 

4) Egy egyenlő szárú háromszög alapjának hossza 40cm, szárainak hossza 29cm. 

Mekkora a háromszög súlypontjának az oldalaktól mért távolságainak az összege?  

A következő feladatot csak a 12. osztály oldja meg! 

4) Mekkora az x, ha a 𝑙𝑔2, 𝑙𝑔(2𝑥 − 1), 𝑙𝑔(2𝑥 + 3) számok ebben a sorrendben 

egy számtani sorozat egymást követő elemei? Mennyi a számtani sorozat 

különbsége? 
 

 


