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II. 
 

13. a) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán: 

( ) 2log187log 33 =−+ xx  

b) Oldja meg a következő egyenletet a [ 0; 2π ] zárt intervallumon: 

4cos7cos2 2 += xx  

14. A Matematika Határok Nélkül versenyre a középiskolák 9. osztályai jelentkezhetnek. A versenyen 
résztvevő minden osztály ugyanabban az időben, ugyanazt a feladatsort oldja meg. Az alábbi táblázat 
28 osztálynak a versenyen elért eredményét tartalmazza. 

Elért pontszám: 83 76 69 67 65 61 60 58 56 55 

Gyakoriság: 2 4 2 2 4 3 2 4 4 1 

a) Számítsa ki, hogy eltér-e egymástól legalább 1 ponttal a pontszámok átlaga és mediánja! 

„Kiváló” minősítést érdemelnek, akik 70 vagy annál több pontot értek el a versenyen, „Nagyon jó”-t, 
akik 60 vagy annál több, de 70-nél kevesebb pontot, és „Jó” minősítést kapnak, akik 50 vagy annál 
több, de 60-nál kevesebb pontot szereztek. 

b) A megadott táblázat adatainak felhasználásával ábrázolja a három minősítés gyakoriságát 
oszlopdiagramon! 

A versenyszervezők a táblázatban felsorolt 28 osztály dolgozatai közül a hat legjobban sikerült 
dolgozat javítását ellenőrzik. Ezt a hat dolgozatot véletlenszerű sorrendben egymásra helyezik. 

c) Mekkora a valószínűsége annak, hogy legfelül 83 pontos, közvetlenül alatta pedig 76 pontos 
dolgozat fekszik? 

15. A koordináta-rendszerben adottak az A(8; 9) és a B(12; 1) koordinátájú pontok, továbbá egy origó 
középpontú, 5 egység sugarú k kör, és az e egyenes, amely az E (4;3) pontban érinti a k kört. 

a) Számítsa ki az A és B pontok távolságát! 

b) Határozza meg az e egyenes egyenletét! 

Az f egyenes áthalad az adott A és B pontokon. 

c) Számítsa ki az e és az f egyenes metszéspontjának koordinátáit! 
 

A 16 – 18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat 
sorszámát egyértelműen jelölje meg! 
 
16. Egy cirkuszi sátor egy forgáshenger palástjából és egy erre illeszkedő forgáskúp palástjából áll. A 

henger és a kúp alapkörének a sugara egyaránt 18 méter. A sátor teljes magassága 10 méter, 
oldalfalának magassága 4 méter. Egy biztonsági előírás alapján az ilyen típusú sátorban a maximális 
nézőszámot úgy határozzák meg, hogy egy nézőre legalább 6 m3 légtér jusson. (A teljes légtér 
nagyságát a sátor üres állapotában kell kiszámítani.) 

a) Mekkora a maximális nézőszám ebben a sátorban? 

A cirkusz igazgatója úgy dönt, hogy 1000 fizető nézőt engednek be az előadásra. Egy felnőttjegy 
800 Ft-ba, a gyerekjegy ennél 25%-kal kevesebbe kerül. Az előadás utáni elszámolásnál kiderül, hogy 
az 1000 jegy eladásából összesen 665 800 Ft bevétele volt a pénztárnak. 

b) Hány gyerek- és hány felnőttjegyet adtak el erre az előadásra? 

A cirkusz egyik produkciójában 10 artista négyszintes ember-piramist alkot a porond bejáratának háttal 
állva. A földön négyen állnak egymás mellett, rajtuk hárman, aztán ketten, legfelül pedig egy ember áll. 
Minden artistánál adott, hogy melyik szinten áll, de az egyes szinteken az artisták sorrendje tetszőleges. 

c) Hányféleképpen állhat fel az ember-piramis? 

17. Tekintsük mindazoknak a pozitív egész számoknak a növekvő sorozatát, melyek 3-mal osztva 2 
maradékot adnak. A sorozat első tagja a legkisebb ilyen tulajdonságú szám. 



2014. május 6. (idegen nyelven) 2 Matematika - középszint 

a) Melyik ennek a sorozatnak a 25. tagja? 

b) A sorozat első n tagjának az összege 8475. Határozza meg n értékét! 

c) Hány háromjegyű, 5-tel osztható tagja van a sorozatnak? 

18. Egy érettségi előtt álló 32 fős osztály a ballagásra készül. 
A ballagási meghívó színéről szavazáson döntöttek, melyen minden tanuló részt vett. A szavazólapon 
három szín (sárga, fehér, bordó) szerepelt, ezek közül mindenki egyet vagy kettőt jelölhetett meg. A 
két színt választók közül a sárgát és a fehéret 4-en, a fehéret és a bordót 3-an választották. A sárgát és a 
bordót együtt senki nem jelölte meg. A szavazatok összeszámolása után kiderült, hogy mindegyik szín 
ugyanannyi szavazatot kapott. 
a) Mennyi annak valószínűsége, hogy az osztályból egy diákot véletlenszerűen kiválasztva, az illető 

csak egy színt jelölt meg a szavazólapon? 

b) Hány olyan diák volt, aki csak a fehér színt jelölte meg a szavazólapon? 

Az egyik tizenegyedikes diáknak 7 barátja van a ballagók között: 5 fiú és 2 lány. Ez a diák három 
barátjától egy-egy szál rózsával kíván elbúcsúzni. Úgy szeretné kiosztani a három szál rózsát barátai 
között, hogy fiú és lány is kapjon, és minden kiválasztott egyet-egyet. 

c) Hányféleképpen választhatja ki – a fenti feltételek teljesítésével – hét barátja közül azt a hármat, 
akinek ad virágot? 

 
Pontszámok: 
 

13a 13b 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 
5 7 5 4 3 2 3 7 7 6 4 3 6 8 3 6 8 

 


