
LEVEL-ezz! 2020-2021. 

 

9.-10. évfolyam 4. forduló 

 

Beadási határidő: 2021. április 12. 

Megoldásaidat indokold, ne csak eredményeket közölj! 

Megoldott feladataidat matematikatanárodnak add át a beadási határidő lejárta előtt. 

Jó munkát! 

 

1. Legalább hány foka van az olyan lépcsőnek, amelyből ha kettesével lépünk rajta, végül egy 

fok marad; ha hármasával, akkor kettő; ha négyesével, akkor három; ha ötösével, akkor négy; 

ha hatosával; akkor öt; ha hetesével; akkor egy sem marad fenn? 

2.Egy szimmetrikus trapéz átlói merőlegesek egymásra, és két olyan részre osztják egymást, 

amelyek 1:7 az aránya. Mekkora a trapéz területe, ha a kerülete 180√2 egység? 

3.Egy varázskönyv oldalszámozása során kihagyták az összes olyan oldalszámot, amiben 

azonos számjegyek szerepeltek. Az első oldalon az 1-es szám szerepelt, az utolsó pedig 987. 

Hány oldalas a varázskönyv? 

4.Számítsd ki a következő szorzat értékét: 

(1 −
1

22) (1 −
1

32)∙…∙ (1 −
1

20092) (1 −
1

20102) 

 

A következő feladatot csak a 10. osztályosok oldják meg! 

 

5. Az a milyen értékénél egyenlő egymással az     x2+2ax√𝑎2 − 3 + 4 = 0 

egyenlet két gyöke? 

 

 A következő feladatot csak a 9. osztályosok oldják meg! 

 

5. Tekintsük a következő valós számok halmazán értelmezett   f(x)=ax2+(2a+b)x-(b2-b-a) 

függvényt. Bizonyítsd be, hogy ha a és b egész számok, akkor f(-2)+f(-1)+f(0)+f(1)+f(2) 

osztható öttel! 

 

 

  



 

LEVEL-ezz! 2020-2021. 

 

11.-12. évfolyam 4. forduló 

 

Beadási határidő: 2021. április 12. 

Megoldásaidat indokold, ne csak eredményeket közölj! 

Megoldott feladataidat matematikatanárodnak add át a beadási határidő lejárta előtt. 

Jó munkát! 

 

1. Oldd meg a valós számok halmazán az egyenletet! 

√𝑐𝑜𝑠𝑥 + √2𝑐𝑜𝑠𝑥 + 2008 = √√8𝑐𝑜𝑠𝑥 + 2008 

 
 

2. Egy téglalap alakú sportpálya oldalainak méterben mért hosszát egy nem tízes alapú 

számrendszerben 101 és 230 jelöli, a téglalap méterben mért kerületének számmértéke 

ugyanebben a számrendszerben 1212. Hány 𝑚2 a sportpálya területe ebben a 

számrendszerben? 

 

 

3.  Egy háromszög két oldala 3 cm, illetve 4 cm hosszú. Mekkora a két oldal által bezárt 

szög, ha a hozzájuk tartozó súlyvonalak merőlegesek egymásra? 

 

4. Tom Sawyer és Huckleberry Finn együtt festették a kerítést. Tom egyedül 3 óra alatt, 

Huck egyedül 4 óra alatt festené le a kerítést. Délben kezdték a munkát, de egy idő után 

Huck elunta, és elindult pecázni. Tom 10 percig győzködte (ez idő alatt egyikük sem 

festett), de nem tudta rávenni, hogy tovább dolgozzon, így hozzávágott egy döglött 

patkányt, és egyedül fejezte be a munkát. 2 óra 34 perckor készen lett, és elment 

ebédelni. Amikor Huck és Tom együtt dolgoznak, akkor munkatempójuk 20%-kal 

csökken, mert folyton ugratják egymást. Mikor hagyta abba Huckleberry Finn a festést? 

 

 

5.  Egy iskola hat osztálya kirándulni megy Pécsre, Szegedre, Debrecenbe vagy Miskolcra. 

(Egy osztály csak egy városba látogat el.) Mindegyik helyszínre legalább egy 

osztálynak kell utaznia. Hányféleképpen választhatnak úti célt? 

 


