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12. osztály

ACB∢ = 60◦ és AC ≤ BC . Legyen D az AC oldal
egy bels® pontja. Vedd fel az E pontot a BC oldal belsejében úgy, hogy AD = BE teljesüljön.
A DE szakasz fölé ra jzold meg a DEF szabályos háromszöget úgy, hogy DEF és ABC azonos
körüljárásúak legyenek. Bizonyítsd be, hogy az F pont illeszkedik az ABC háromszög köré írt
1. feladat:

Az

ABC

háromszögben

körre!

Neme skó István (Budapest)
2. feladat: Az
egy 2014

ABCDEF GH

ko ka élének a hossza 1

m hosszúságú utat jár be úgy, hogy

többször is). Melyik útból van több: amelyik az

m. Egy hangya az
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Keke¬ák Szilvia (Kassa)
3. feladat: Adottak az

a, b, c ∈ {0, 1, 2, ..., 9} számjegyek úgy, hogy az abc háromjegy¶ szám
ax2 + bx + c = 0 egyenletnek nin senek ra ionális gyökei!

prímszám. Bizonyítsd be, hogy az
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4. feladat:
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ra ionális szám tizedes tört alakja

0, a1 a2 . . . an (b1 b2 . . . bk ),
ahol

(b1 b2 . . . bk )

az ismétl®d® szakasz és az

n,

illetve
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értéke a lehet® legkisebb. Mennyi az

n
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dr. Ge se Frigyes (Kisvárda)
5. feladat:

p prímszám és a darab számozott doboz, ahol a ≥ 2. Felírtuk p darab
1-t®l p-ig és a golyókat valahogyan elhelyeztük a dobozokban. Számold meg,

Adott a

golyóra a számokat

hogy hány különböz® elhelyezésre lesz az els® dobozban található golyókon szerepl® számok
összege osztható

p-vel!

(Egy üres dobozban a golyókon szerepl® számok összege egyezményesen

0.)
dr. András Szilárd, dr. Luká s Andor (Kolozsvár)
6. feladat:

a) Határozd meg a síknak egységoldalú szabályos háromszögekkel és egység-

oldalú négyzetekkel való összes szabályos lefödését! Egy lefödés azt jelenti, hogy a sokszögek

a, b
a darab

hézag és átfödés nélkül (egyrét¶en) lefödik a síkot. A lefödés szabályos, ha léteznek olyan
nullától különböz® természetes számok, amelyekre minden keletkez®
háromszög és

b

sú s körül pontosan

darab négyzet van, valamilyen rögzített sorrendben.

b) Bizonyítsd be, hogy létezik végtelen sok, páronként különböz®, nem feltétlenül szabá-

a, b
a darab

lyos lefödés (az el®bbi háromszögekkel és négyzetekkel), amelyekhez hozzárendelhet®k az
nullától különböz® természetes számok úgy, hogy minden keletkez®
háromszög és

b

sú s körül pontosan

darab négyzet legyen, de ezeknek a sokszögeknek a sorrendje ne legyen minden

sú spontban ugyanolyan.
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